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(Kanteletar 111, 34, 37.)

Turun harmaako!visessa tuomiokirkossa, joka
vielä tuskin oh puolensadan vuoden ikäinen, oli
muutamien vuosien kuluessa vietetty kaksi suurta,
komeata kirkollista juhlaa. Vuosisadan vaihteessa
v. 1300 oli Suomen ensimmäisen suomalaissyntyi-
sen piispan, Maunon, toimesta ja johdolla suori-
tettu Unikankarin mäelle, Aurajoen suuhun, vähi-
tellen rakennetun kirkon vihkiminenSuomen hiippa-
kunnan pääkirkoksi, tuomiokirkoksi, ja samalla oli
hiippakunnan hallinto, tuomiokapituli, siirretty
Kotoisista, Räntämäeltä, tänne uuden pääkirkon
yhteyteen. Ja nyt, pari, kolme vuotta myöhemmin,
oli Nousiaisista, Suomen kirkon ensimmäisestä
pesäpaikasta, siirretty kirkon suojeluspyhimyksen,
piispa Henrikin luut Turun tuomiokirkkoon ja
kätketty suurilla juhlallisuuksilla sinne vastaraken-
netunkuorin lattian alle.

Tämä viimemainittu kirkkojuhla oli eräänä ke-
vätkesän sunnuntaina äsken päättynyt. Aamusta
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alkaen oh pyhätössä pidetty kauniita juhlames-
suja, joihin olivat ottaneet osaa uuden tuomio-
kapitulin kaikki kanungit ja Turun seudun sekä
äskenrakennetun Turun linnan papit ynnä niin-
ikään vastaperustetun Turun dominikaaniluosta-
rin pappismunkit. Senjälkeen oli suoritettu itse
hautaustoimitus ja sen päätyttyä pidetty hauta-
messuja ja veisattu hautavirsiä. Näiden kirkko-
menojen jälkeen oli vihdoin juhlayleisö, uuden
rantakaupungin ja sen ympäristön väestö samoin-
kuin papit ja virrenlukijat, lähtenyt kirkosta.
Iltapäivä olikin jo käsissä. Mutta vanha Mauno-
piispa viipyi vielä kaarevan kuorinsa alttarin eteen
polvistuneena, siinä siunaten yksinäisissä rukouk-
sissaan tämän korkean juhlapäivän.

Hän oli jovanha mies. Vartalo oli kumara, kas-
vot kokoonpainuneet, harvennut tukka kiersi val-
koisena kiehkurana paljaan päälaen. Mutta hänen
silmänsä säteilivät nuorteaa, harrasta riemua, kun
hän siinä katseli korkeaholvista, vakavanjuhlal-
lista pyhättöään ja muisteli, mitä tuloksia hänen
nuoressa hiippakunnassaan toki jo oli aikaansaatu.
Kirkko oli koruton, alkujaan vain suorakaiteen
muotoinen kivirakennus, joka oli jaettu nelisnurk-
kaisilla harmaakivipilareillakolmeen laivaan. Mutta
Mauno-piispa oli nyt, vedoten sielunsa autuudesta
huolehtivain seurakuntalaisten uhrautuvaisuuteen,
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saanut kirkon itäpäätyyn rakennetuksi valoisan,
kaari-ikkunoilla varustetun kuorin, jonka alttarin
edessä hän juuri polvistui. Hiippakunta oli nuori,
paljon pakanuutta asui vielä sen rintamaillakin.
Mutta uuden kirkon yhteyteen perustettu koulu
valmisti nyt sentään vuosittain uusia työnteki-
jöitä hänen laajalle työvainiolleen, Rooman paavit
suosivat auliisti tätä kaukaisinta etuvartiotaan
Pohjolassa, ja vuosi vuodelta kristillinen tajunta
laajeni ja syventyi maan hitaan kansan joukossa.

Onhan jo jotakintehty, virkahti vanha piispa
itsekseen, noustessaan vihdoin alttarin edestä kään-
tyäkseen sakastiin. Ja työn jatkajia on, kun
minusta aika jättää, kun pääsen lepäämään minä-
kin tuohon alttarin juurelle, Pyhän Henrikin hau-

dan viereen, johon jo leposijan olen itselleni va-
rannut.

Mauno-piispa astui askelen sakastiin päin. Mutta
silloin juuri loi aurinko ylimmän kaari-ikkunan
kautta säteensä Neitsyt Maarian alttarille, valais-
ten sen yhtäkkiä kirkkaaksi, muuten olikin
kirkko jo paksussa hämärässä. Ja piispa näki
silloin ihmeekseen erään naisen vielä polvistuneena
Jumalanäidinkuvan edessä. Se oli nuori neitonen,
jonka vaaleat kutrit loistivat kullalta auringon
säteissä, mutta hänen kasvonsa olivat itkettyneet,
ja hänen silmistään, jotka liikahtamatta tähtäsivät
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Jumalanäidin veistettyyn kuvaan, huokui syvää
hätää ja tuskaa.

Mauno pysähtyi ja katsoi säälien nuorta tyttöä.
Siinä on ahdistamassa joku ankafa sydämensuru,
päätteli hän, siinä tarvitaan lohdutusta. Hän las-
keutui kuorista kirkkoon rukoilevan neitosen luo.

Tähemmäs tullen tunsi hän jo naisen: sehän oli
Annikki, hänen oma rippilapsensa, Turusen tytär
rantakorttelista, turkulaisen kalakauppiaan esi-
koinen. Hänet oli Mauno kastanut parikymmentä
vuotta sitten, silloin vielä ollessaan Koroisten
piispalan apupappina. Hän tunsi hyvin tytön
isän ja äidin: toimeliasta, hurskasta väkeä. Nyt on
siis jo sydämensuruja tuollakin herttaisella lapsella!

Mitä itket, Annikki, lausui hän ystävällisesti,
mitä Jumalanäidille valitat?

Neito käänsi melkein säikähtyneenä kosteat kas-
vonsa puhuttelijaan päin, kumarsi nöyrästi päänsä,
kun piispan tunsi, mutta vaikeni.

Älä arkaile, Annikki, kerro vapaasti sydä-
mesi huolet vanhalle rippi-isällesi; ehkä voin sinua
lohduttaa. Sulhassurujako itket; onko sinulla sel-
laisia?

Niin, sulhoni minut hylkäsi
Hylkäsi! Kuka oli sulhosi?

Tyttö arkaili kotvasen, mutta vastasi sitten va-
paasti:
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Hannus, Saksan kesti
Mitä, oletko antautunut kestien kanssa lem-

menkauppoihin, ai, ai! . . . Ja hullusti kävi, niin
on käynyt jo monelle tytölle. Eikö isäsi kieltänyt,
äitisi varoittanut?

Kielsivät, varoittivat
Mutta et totellut heitä, tottelit omaa mieltäsi?

Tyttö tyrskähti uuteen itkuun; katumus ja hä-
peä ja tuska tempasivat hänet valtoihinsa. Vanha
piispa laski silloin kätensä hänen vaaleille kutreil-
leen ja virkkoi;

Tulehan sakastiin, Annikki, astu rippituo-
liin, kevennä siellä pieni sydämesi. Tahdotko,
lapseni?

Tahdon, isä
Siellä sakastissa, pienen alttarin eteisellä rukous-

jakkaralla, kertoi nuori Annikki nyt itkun tyrskyn
sumentamalla äänellä vanhalle rippi-isälleen sydä-
mensä suuren hädän. Hän oli kiintynyt komeaan
saksalaiseen merimieheen, joka oli häntä omakseen
pyytänyt ja hänelle aviovalat vannonut.

Milloin hänet tapasit ja missä?
Viime kesänä, eräänä iltana isäni ranta-aitan

laiturilla.
Siinä Auran suussa oli tyttö huuhdellut pesu-

vaatteitaan ja katsellut purjelaivoja, joita joella
tuli ja meni. Tuli silloin siihen siro, punapurjeinen
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alus, laski kauniissa kaaressa jokisuulta viereisen
laiturin alle, ja aluksen perämies tervehti häntä
silloin heti iloisesti ja reippaasti. Mies ohjasi avo-
päin purttaan lauhkeassa tuulessa, hänen ruskea
tukkansa hulmusi vallattomasti ja hänen huulillaan
oli hilpeä hymy, hetihän oli Annikki häneen
mieltynyt. Ja tuokion kuluttua, aluksensa ranta-
siltaan kiinnitettyhän, tuli vieras häntä aitanlaitu-
rille puhuttelemaan, Annikki ymmärsi hänen
puheensa, sillä hän oli jo lapsena isänsä tuvassa
oppinut hiukan siellä majailevien saksankestien
kieltä. Ja se hymyhuulinen meren mies tuli sen-
jälkeen useamminkin häntä aittalaiturille puhut-
telemaan. Hän pystytti myymäkojunsa viereiselle
törmälle, kaupitteli siinä Saksasta tuomiaan rih-
kamia, ja usein kävi Annikkikin hänen kauniita
kauppatavaroitaan katsomassa. Ja ennen pitkää
rupesi kesti pyytelemään Annikkia omakseen, van-
noi vakaiset valat ja lupasi jäädä ainiaaksi Tur-
kuun hänen, vaimonsa, luo.

Ja sinä, tuhma tyttö, uskoit jasuostuit!, nuh-
teli rippi-isä lempeästi.

En suostunut heti, vastasi tyttö. Kielsin
ja pakenin äitini luo. Mutta kesti tuli uudelleen,
enkä pian enää jaksanut kestää oman sydämeni
vetoa. Hannus osti eräältä lähtevältä kestiltä pie-
nen tuvan mäenrinteeltä luostarin muurin alta,
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muutti siihen tavaroineen asumaan ja kutsui mi-
nuakin luonaan käymään. Kerran meninkin, oli
jo syyspuoli käsissä.

Menit, vaikkei hän sinua vihille vienyt,
lupasiko äitisi?

En kysynyt silloin enää, vereni vain veti.

Ja siellä kesti avasi minulle arkkunsa, näytteli
siitä minulle kauneimpia kankaitaan ja hienoim-
pia hepeleitään. Antoi minulle hohtavanvalkoisen
palttinapaidan ja kirjatun, verkaisen hameen ja
sitoi vaskihelaisen vyön vyötäröilleni sekä punai-
set umpikengät jalkoihini. Hän vielä kultaiset vit-
jat kaulaani pujotti, omakseni tarjosi kaikki,
kun vain hänen naisekseen rupean.

Ja silloin sinä suostuit?
En suostunut silloinkaan vielä. Juoksin ko-

tiin. Mutta en voinut jättää kaunista verkahamet-
tani enkä luopua helavyöstäni enkä umpikengistä.
Palasin hänen luokseen ja kuuntelin hänen valo-
jaan ja jäin . .

.

Jäit koko talveksi, et totellut äitisi kieltoa!
Mitä hän nyt sanoo?

Kyynelet sulkivat taas immen kurkun, vain
vaivoin hän sai valitetuksi:

En voi mennä enää ikinä isäni majaan enkä
äitini armoille; he minut kirosivat. Yksin olen,
orpo ja hyljätty . . .
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Milloin se Hannus sinut hylkäsi?

Eilen läksi, hyvästittä karkasi.
Talven vain vietti täällä sinun kanssasi, ka-

vala mies, huoahti piispa.
Talven yhdessä asuimme. Hyvä hän oli ja

hellä minulle, syvästi häntä rakastin ja lemmellä
hän minua piteli. Mutta kun kevät tuli ja vedet
aukesivat, rupesin oivaltamaan, että joku kipu
häntä poltteli, joku voima veti häntä luotani pois.
Hän haki entiset laivamiehensä, reilasi aluksensa ja
kantoi sinne arkkunsa ja tavaransa, puhui vain
pienestä kauppamatkasta. Mutta hän valehteli;
sain pian tiedon toisilta kesteiltä, että hän alkoikin
hyljätä minut ja jäädä ainiaaksi kaukaiseen koti-
maahansa. Koetin kyllä pidätellä miestäni, hyväi-
lin, halailin, leivoin hänelle kystä ja rasvaista,
neuloin hänelle pehmoiset patjat ... Ei apua,
kipu häntä poltteli. Ja niin karkasi eilen, nosti
purjeet, viiletti selälle . . .

Kestin tapa, totesi piispa. Ja tuossa ru-
koilit nyt Pyhältä Neitseeltä hänen paluutaan,
niinkö?

Niin, rukoilin Jumalan Äidin apua, että hän
kääntäisi Hannuksen mielen ja kääntäisi hänen
haahtensa vieläkotiin päin. Taikka, ellei se käänny,
että hän nostaisi kovan myrskyn, joka ajaisi laivan
takaisin Auran suulle ja Turun satamaan, taikka. . .



15

Pieni hupakko, toruili rippi-isä. Tyhmä
tyttö, joka rukoilet Jumalanäidiltä pieniä maallisia
mielitekojasi . . ~ rukoilet Häntä kääntämään tuu-
len, nostamaan myrskyn! Pyhä Neitsyt vaatii
vakavaa mieltä, syvää nöyrtymistä, hän antaa
apunsa vain sielun suuressa hädässä.

Mutta hätäni on suuri, nyyhkytti hyljätty impi.
Olen onneton orpo, hyljätty, häväisty, kaikki

minua pilkkaavat kestin portoksi, ihmisiltä en saa
armoa. Ellei minua Jumalanäiti auta, niin minä
onneton menehdyn. Eikö hän voi minua auttaa?

Piispa katsoi ihmetellen ja säälien kärsivää lasta.
Hän oivalsi hädän Annikille suuremmaksi, kuin
minkä tämä, hento impi, jaksoi kantaa, ja hän
kysyi itseltään, miksei Pyhä Neitsyt voisi tällai-
senkin hätääntyneen rukousta kuulla. Ja hän virk-
koi kotvasen kuluttua:

Rukoilkaamme yhdessä, rukoilkaamme har-
taasti, ehkä tahtoo Jumalanäiti kuulla lapsellista
pyyntöäsi jasen täyttää. Ehkä tahtoo hän tavalla
tai toisella osoittaa sinulle armoansa, lähettää si-
nulle sulhosi takaisin, taikka sinua muuten loh-
duttaa ja vahvistaa. Ave Maria, gratia piena . .

Kun Mauno-piispa hetkistä myöhemmin astui
ulos sakastista, oli hänen mielensä iloinen, sillä hän
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oli nähnyt rauhallisen, luottavan ilmeen leviävän
Annikin äsken tuskan raatelemille, suloisille kas-
voille, hän oli laskenut luotaan lohdutetun lapsen.
Sakastin edustalla odotti häntä itseään uskollinen
ratsunihti, joka nöyrästi auttoi vanhan piispan
sävyisän tasaastujatamman satulaan. Nihdin kat-
seesta näki piispa, ettätämä oli jopitkästynyt odot-
tamiseen, mutta hän ei sittenkään vielä kiirehtinyt
ajamaan suoraan kotiinsa Koreisiin, jossa Suomen
piispan asunto yhä vielä oli, kun ei Turkuun oltu

ehditty suunniteltua piispanlinnaa vielä rakentaa
piispanpellon laitaan. Hän päinvastoin pysähtyi
vielä tuokioksi tuomiokirkkoa kiertävän muurin
ja sen holvatun porttiaukean edustalle, jonka pääl-
lisessä huoneessa portinvahdilla oli asuntonsa, käs-
kevä päivä kirkasti vielä helakaksi kirkon länsi-
päässä, portin päällä, olevan jykevän, neliskulmai-
sen, laajapohjaisen tornin, jonka tasaisella laella

vartijat pitivät vahtia. Uusi tuomiokirkko oli
näet samalla linnoitus: se oli yltyleensä korkealla

muurilla ympäröity peruskallion reunoja myöten,
ja sen tapuli oli samalla linnantorni, kirkko oli

näin varustettu pakanallisten suomalaisten taikka
kaukaisten novgorodilaisten mahdollisten hyök-
käysten varalta. Jokitörmällä, kirkkomäeltä alas-
päin, oli pitkä rivi säännöttömästi rakennettuja
puupirttejä, suurempia ja pienempiä, joissa, sä-
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moinkuin Vartiovuoren rinteellä, Turun porvarit,
kotimaiset ja saksalaiset, asuivat, ja törmän ala-
puolella taas olivat heidän ranta-aittansa, joiden
ääressä vielä nyt illansuussakin kuhisi liikettä.
Hirsinen silta oli rakennettu joen yli, kirkosta kap-
paleen jokisuuhun päin, ja siitä kulki liike Turun
äsken rakennettuun pieneen, yksitorniseen saari-
linnaan, jossa Ruotsin hallitusherrat pitivät ko-
meaa komentoa. Tätä nousevaa, nuorta hiippa-
kuntakaupunkiaan katseli vanha piispa nyt rat-
sunsa seljästä iloisin, toivorikkain mielin. Mutta
hänen katseensa seurasivat kuitenkin koko ajan
erikoisesti ja tarkkaavasti sitä hentoa naista, joka
rantakatua myöten kevein askelin riensi luostarin-
rinnettä kohti, sinne yksinäiseen kestin mökkiin
käveli näet Annikki nyt lohdutetuin, toivovin mie-
lin. Suuren juhlapäivän känneistä muistoista oh
kärsivälle immelle hankkimansa lohdutus piispasta
ihanin. Vasta kun neitonen oh hävinnyt turve-
kattoisten tupien taa, käänsi vanhus säveän rat-
sunsa joen yläjuoksua kohden, ratsastaakseen vih-
doinkin kotiinsa Koroisiin.

Annikki, Turusen tyttö, laskeutui kestin hylkää-
mässä majassa rauhallisesti yksinäiselle vuoteel-
leen ja nukkui heti. Jumalanäiti oli toivolla voi-
dellut hänen sydämensä raadellut haavat ja keven-
tänyt hänen kiviraskaan mielensä, ja hän uskoi
Annikki, piispa ja kesti 2
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maata mennessään varmasti, että aamulla on ihme
tapahtunut, hänen rakastettunsa palaa varmasti
takaisin.

Ja katso, kun hän aamulla pistihe ulos yksinäisen
mökkinsä pihalle, silloin puhalsi jo navakka, lou-
nainen myrsky, joka kohisi rinteellä kasvavassa
kuusikossa ja taivutti syvälle koivujen latvat.
Annikki kiirehti takaisin tupaansa, pukeutui kau-
niiseen verkahameeseensa, punakenkiinsä ja hela-
vyöhönsä ja riensi alas rantaan. Hänen mielensä
ailahti: on siis todella Jumalanäiti kuullut hänen
rukouksensa ja lähettänyt tämän lounaismyrskyn
ajamaan Hannuksen haahden Auransuuhun takai-
sin. Rannassa löi mereltä kuohuva laineikko pärs-
keitään korkealle yli aittalaiturien ja retuutti
pahasti ankkuriin kytkettyjä venheitä, ja kalas-
tajat ja kestit pelastelivat siellä suureella kiireellä
irtautuneita haapioitaan ja kastuvia kauppatava-
roitaan. Ja kauempana, Auransuun saareen raken-
netun linnan ja sen vastapäisen Korpolaisvuoren
takana kohisi meri uhkaavana, vaimentaen kaikki
muut äänet.

Annin sydän vavahti ja kalpeaksi kävi taas
hänen poskensa. Rajuilma oli hirmuinen, kestikö
sitä Hannuksen haaksi? Hänen jalkansa livetti
märällä laiturilla, hänen sydämensä tuntui käpris-
tyvän: hän muisti näet eilen Jumalanäitiäkirkossa
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rukoillessaan anelleensa, että ellei myfsky toisi
Hannusta takaisin, ellei hänen sydämensä heltyisi,
niin ruhjokoon silloin myrsky koko aluksen ja hu-
kuttakoon sen miehineen, ohjaajineen! Se olkoon
pettäjän palkka, muita naisia hän älköön enää
mielistelkö, niin oli tyttö uhmaillut synkissä
mietteissään, kostakoon meri silloin hänen puo-
lestaan valansa syöjälle! Näin oli hän rukoillut,
mutta tästä rukouksestaan ei hän ollut ripittävälle
piispalle mitään maininnut; sisimmässään hän sitä
pelkäsi ja häpesi. Onko nyt Jumalanäiti häntä
rangaistakseen nostattanut tällaisen hirmumyrs-
kyn, joka tuhoo kaikki? Neitosen sydäntä kou-
risti uusi sielun hätä. Hän lankesi polvilleen
märälle aitanlaiturille ja rukoili taas, rukoili kauan
ja hartaasti ja katuvaisin mielin, että Jumalanäiti
ei häntä näin rankaisisi, vaan hänen erehdykses-
tään huolimatta pelastaisi merihädästä Hannuksen
ja hänen haahtensa ja toisi ne Turkuun takaisin.

Mereltä palasi alus toisensa perästä, kalavenheitä,
kauppahaaksia, jotka henkensä hädässä pyrkivät
Aurajokeen myrskyä pakoon. Mikä palasi revityin
purjein, mikä katkennein mastoin, ja palaajat ker-
toivat, että toisia aluksia oli jo ulapalla särkynyt
kareihin ja vajonnut aaltoihin. Annikki väänteli
hentoja käsiään noita viestejä kuunnellessaan. Hän
kulki tuskallisena uloimmille laiturinreunoille asti,
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missä pärske hänet valtoinaan kasteli, paremmin
ulohtaalle nähdäkseen ... Ja siellä hän ääneensä
rukoili, huusi myrskyn sekaan Jumalanäidin armoa
ja apua.

Ja vihdoinkin: jo vilahti linnanselältä tuttu pu-
nainen purje, joka näytti kuppelehtavan aaltojen
hyrskeessä. Se on Hannuksen laiva, huudahti
tyttö ääneensä, hypähti laiturilta rannalle ja juoksi
sitä pitkin lähemmäs joensuuta kohden. Itse on
isäntä perässä, ohjaa varmana lujalla kädellä alus-
taan hyrskyjen halki, laskee komeassa kaaressa
laiturin suojaan. Kovettuneet ovat sen kasvojen-
piirteet entisestään, silmä on tavallista tuikeampi
ja terävämpi hän on suorittanut vaikean pur-
jehduksen —, mutta hilpeä hymy huulillaan ja
reippain elein astuu hän ennen pitkää Annikin
eteen, kuin ei mitään olisi tapahtunut.

Tulit takaisin, kiitos Jumalan, huokaa tyttö
ahdistuksesta vapautuneena.

Tulinpa tietenkin Annini luo, kuinka en olisi
tullut, ei minua vihurit niele, kehui ylväs meriurho
ja seurasi tuokion kuluttua, aluksensa turvaan
saatuaan, naistaan heidän yhteiseen mökkiinsä.
Pelkäsitkö jo, etten palaisi?

Pelkäsin .
.

. kun karkaamalla läksit
Merenmiehelläon omatmenonsa, mutta ainase

matkansa tietää jakotiinsa löytää, ylvästeli Hannus.
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Ja nyt jäätkin kotiin?
Jään tänne Annini luo. Kyynelet pois nyt,

pulmuseni, ja silmä kirkkaaksi kuin ennenkin!

Ja taas vallitsi onni kestin pienessä tuvassa
luostarinmäen rinteellä. Hannus kävi kauppaa
tutulla ja Annikki hääri iloisena taloustöissään,
keitti kystä ja makeaa kestilleen, joka häntä kas-
kuillaan nauratti ja lauluillaan huvitti. Herjat
kielet, jotka jo olivat kestin hyljättyä porttoa
pilkanneet, vaikenivat, jakesä kului kepeästi syys-
puoleen.

Mutta pieni epäilyksen oka oli sittenkin jäänyt
pistämään Annikin herkkään mieleen. Kesti ei
tahtonut nytkään lähteä vihille, löi vain aina
leikiksi sen asian. Ja joka aamu, ennen töittensä
alkamista, käveli hän aluksellaan, ja silloin aina
vilhui hänen silmistään omituista levottomuutta
ja kaihoa. Annikki tunsi vaistomaisesti, että kesti
yhä salaa kaipasi jotakin; mies oli olevinaan iloi-
nen, mutta ei ollut todellisuudessa täysin tyyty-
väinen jonnekin hänen ikävänsä paloi. Annikin
silmä pälyi valppaana ja terävänä; hän lisäsi hel-
lyytensä kaksinkertaiseksi, hänen naurunsa heläh-
teli Hannuksen ratoksi, mutta hänen mieltään kal-
voi epäilyksen mato. Usein hän öillä valvoi Han-
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nuksen vieressä, kuunteli tämän levotonta hengu
tystä ja kyseli itseltään, mitä se kaihoo.

Eräänäkin yönä hän siten valvoen makasi ja
tarkkasi vuodetoverinsa rauhatonta kääntelehti-
mistä. Siitä se sentään asettui, mutta silloin An-
nikki kurdi hänen unissaan huokaavan ja haastele-
van. Kesti puhui lapsilleen, kotona Saksassa ole-
ville, joita hän lempinimillä mairitteli, puhui sak-
salaiselle vaimolleen, Margaretalleen, jota hän kul-
lakseen kutsui . . . Annikki kuunteli sitä hengitys-
tään pidellen; hänet valtasi uusi tuska ja hätä,
entistään kirvelevämpi, valtasi outo viha . . .

Niin on siis asia! Kesti on häntä koko ajan pet-
tänyt, valehdellessaan lempeään ja tekohyväily-
jään jaellessaan. Sen nyt Annikki selvästi oivalsi;
hän oivalsi, että miehellä onkotona Saksassa vaimo
ja perhe, joita hän salaa ikävöi, joita yksin hän
rakastaa ja joiden luo hän tahtoo palata. Ja An-
nikki tunsi, että sinne se palaa, ei auta mikään, se
jättää hänet, Annin, jos ei tänään niin huomenna,
vartioipa häntä kuinka valppaasti tahansa. . .

Siksi nukkuvat keulamiehet laivassa, jonne Han-
nus joka aamu kävelee ja jonne hän kerää ruoka-
varoja, siksi hän joka ilta haistelee tuulia ja tark-
kailee taivaan merkkejä. Siksipä oli Annikki vä-
liin todennut jotakin väkinäistä hänen äänessään,
kun hän kujerteli lemmenlaulujaan

. . , mies pet-
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tää, hän valehtelee jokahengenvedollaan, javalmis-
telee pakoa!

Vuoteella liikahtamatta makaavan tytön rintaa
raateli muikea mustankipu ja synkeä 'viha, yhä
yltyvä viha; hän oh siitä kivusta aivan parahtaa,
mutta hän hillitsi itsensä. Sillä hän kuuli kestin
taas vieressään huokaavan ja unissaan soperta-
van:

Tulen, Gretchen, tulen luoksesi pian. häiväni
halkoo jo meren laineita ja etelän ranta huokuu
vastaani lämpöä . . .

Silloin valtasi immen, joka itsensä jo hyljätyksi
ymmärsi, sokea, katkera vimma ja häväistyksen
häpeä. Hän näki jo miehensä puristavan voimak-
kaissa käsivarsissaan toista naista, eikä hän sitä
sietänyt. Ei, hän kohottausi mielettömänä vuo-
teeltaan, tapaili kädellään pimeää seinää, jossa
roikkui Hannuksen hopeapäinen tikari, tempasi
sen tupesta ja syöksi kylmän teräksen kavalan
kestin kylkiluiden väliin.

Turusen tytön kamala rikos herätti kauhua koko
pienessä kaupungissa. Sen väestö hirmustui javaati
murhaajalle ankarinta rangaistusta. Asia tuli pian
esivallan tietoon. Sen edustajana isännöi näihin
aikoihin Turun uudessa linnassa ruotsalainen valta-
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herra Tyder de Kyren, ja tämä lähetti pian huo-
vinsa vangitsemaan murhaajattaren luostarinmäen
rinteeltä. Annikki suljettiin linnan valottomaan
tyrmään odottamaan tuomiotaan.

Mutta asia tuli myöskin kirkollisen esivallan
tietoon, ja vanha Mauno-piispa, joka ei voinut
ymmärtää suojattinsa epätoivon tekoa, vaati häntä
kuulusteltavakseen. Tuomiovalta oh näihin aikoi-
hin vielä suurelta osalta hengelhsen esivallan kä-
sissä, ja Turun linnanherra luovutti kernaasti tuon
nuoren tytön, jota hän ei pitänyt täysimiehsenä,
kirkollisen esivallan käsiteltäväksi ja tuomitta-
vaksi.

Niin tuotiin Annikki, Turusen tyttö, eräänä päi-
vänä piikkimiesten välissä Turun tuomiokirkon
sakastiin, jossa tuomiokapituli, piispa ja neljä ka-
nunkia, oh koolla tapahtunutta rikosta käsitelläk-
seen. Vanha piispa oli vallan murtunut, niin syvästi
oh tuo hänen rippilapsensa kamala teko häneen
koskenut, eikä hänen ollut helppo tuntea edessään
seisovaa repaleista, pitkästä itkusta melkein sokais-
tunutta, harmajankalpeaa naista Turusen suloi-
seksi Annikiksi.

Hän kuulusteli Aunia kauan, koetti pyrkiä hä-
nen raiteiltaan horjahtaneen sielunsa pohjalle. Sitä
hän varsinkin yhä uudelleen tiedusteli, kuinka
tyttö oh voinut, Jumalanäidin selvästi osotettua
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hänelle armonsa, ryhtyä tuohon julmaan tekoonsa.
Heidän yhteinen rukouksensahan oli kuultu, sulho
oli kuin ihmeen kautta palannut, miksi, miksi
ryhtyi Anni häntä surmaamaan?

Tyttö vastasi yksinkertaisesti, tekoaan kaunis-
tamatta:

Minä rakastin häntä, en voinut häntä luo-
vuttaa toiselle. Olisi ehkä ollut parempi, jos hän
olisi jo ensi yrityksellään mennyt, vaikka se mi-
nusta niin vaikeata silloin olikin. Sillä silloin en
tiennyt, että hän minut petti ajatuksillaan ja
töillään, nyt sen tiesin. Tiesin, että hänellä
oli toinen nainen minua rakkaampi, tiesin, että
hän joka tapauksessa hylkää minut. Sitä ei sydä-
meni kestänyt, yksi oli minusta menneen kaikki,
lempeni ja hätäni voittivat minut. Siksi tein
rikoksen.

Kadutko nyt edes julmaa tekoasi?
Kadun, isä, olen valmis kuolemaan ... Ei

ole minulla enää mitään jälellä.
Kanungit keskustelivat tuomiopöydän ääressä

äänekkäästi eivätkä antaneet arvoa tytön sielulli-
sille selityksille. Hän on nukkujan murhannut,
henki on maksettava hengestä, sen vaatii inhi-
millinen ja jumalallinen oikeus. Mutta vanha
piispa istui pöydän päässä ääneti kumaraisena ja
kuihtuneena ja punnitsi epätoivoon ajetun, hyljä-
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tyn immen tekoa. Hän polvistui taas pienen altta-
rinsa ääreen rukoilemaan Jumalanäidiltä valais-
tusta ja viisautta, hän tutki Pyhän Neitsyen lem-
peitäkasvoja ja niistä hän luki laupeutta jaarmon-
antoa kovaosaista horjahtanutta kohtaan. Piispa
kamppaili sydämessään kauan, mutta kun hän
vihdoin alttarin äärestä nousi, oli hän jälleen rau-
hallinen ja varma. Hän ei julistanut kuoleman-
tuomiota, vaikka hänen kanunkinsa sitä vaativat.
Annin rakkaus oli ollut liian suuri, koettelemus
hänelle, hennolle naiselle, oli ollut liian raskas, hän
saakoon nyt elämäntyöllään sovittaa rikoksensa.
Niin julisti vanha piispa, jolla oli tuomiovalta.
Hän määräsi Turusen Annikin joka päivä koko
ikänsä varrella tekemään katumusta japarannusta
Turun tuomiokirkossa neitsyt Maarian alttarin
edessä, jossa hän murjotun tytön oli ensi kerran
tavannut. Joka aamu oli Annin saavuttava kirk-
koon rukoilemaan, ja sen tehtyään oli hänen joka
aamu lakaistava puhtaaksi tuomiokirkon lattia,
elämänsä loppuun asti.

Kanungit ja Turun kansa arvelivat kunnian-
arvoisan piispansa jo liiaksi vanhentuneen ja mie-
leltään pehmentyneen, kun hän noin lempeästi oli
rankaissut kuolemanrikoksen. Mutta vanha piispa
ratsasti kotiinsa Koreisiin keventyneellä mielellä,
rukoillen vain Jumalanäitiä, että jos hän oli lem-
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peässä tuomiossaan erehtynyt, niin Pyhä Neitsyt
rangaiskoon häntä, hän ei ollut muuta voinut.

Muutaman vuoden perästä vanha Mauno-piispa
kuoli. Vuodet kuluivat ja vuosikymmenet, monet
piispat seurasivat häntä Suomen hiippakunnan esi-
pappeina, Turun tuomiokirkko laajeni ja kaunis-
tui heidän aikanaan. Mutta aina vain vuosien
puluessa, joka aamu, kesät talvet, tuiskulla ja
koudalla, saapui Annikki, Turusen tyttö, joka
kestivainajan mökissä yhä asuen elätti itseään
kalanperkkuulla, tuomiokirkkoon ennenkuin ku-
kaan muu, ja rukoili siellä kauan ja hartaasti.
Sitten lakaisi hän huolellisesti kirkon lattian, ja
kaikki kirkon isännät ja palvelijat tiesivät, että se
oli hänen oikeutensa javelvollisuutensa.

Mutta kirkosta lähtiessään istahti hän usein
poutaisina kesäpäivinä holvatun portin edustai-
selle porraskivelle, jossa hän hyräili elämänsä kai-
hoisaa surunvirttä ja johon ohikulkijat usein py-
sähtyivät häntä kuuntelemaan. Varsinkin Turun
nuorille neitosille lauloi hän vielä vanhana ja tuti-
sevana, varoittaen heitä vapisevalla äänellään liian
kuumista lemmenleikeistä ja varsinkin vieraista
kosijoista:

Älkäätte tytöt typerät
Niinkuin minä typerä tyttö
Kestin roistoihin ruvetko,
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Kauppamiesten kainaloihin.
Älkäätte Turun neidot
Vastakasvavat kanaset
Uskoko uron sanoja
Meren mielien vannomoita:
Pettävi kesti sanansa
Mies valski valansa syöpi.



SUOMEN ENSIMMÄISET HERTTUAT





Eräänä kesäpäivänä 1309 palaili parvi turku-
laisia kalaveneitä silakanpyynnistä mereltä sisem-
män saariston läpi Aurajoen suuta kohden. Hiljaa
lipuivat saaliista raskaat venheet heikossa sivu-
tuulessa, ja yön pyynnissä valvoneet miehet tork-
kuivat venheissään purjeiden katveessa. Mutta
yhfäkkiä he heräsivät, toinen toisensa perästä, ja
huuto kävi haahdesta haahteen:

Kaivoja etelän reitillä!
Suuria laivoja tosiaankin, kun eivät liene

sotalaivoja!
Olisiko ryssä taas ryöstömatkalla?

Kotvan katselivat kalamiehet uteliaina ja pelok-
kaina nopeasti lähestyviä, suuripurjeisia aluksia,
joilla oh värikkäät viirit mastojen nokassa ja keu-
loissa korkeat kuvakohokkeet, ja pian he olivatkin
asiasta selvillä. Turun omia laivoja ne eivät olleet
eivätkä myöskään kansalaisia kauppa-aluksia. Siis
sotalaivoja. Niiden kannella näkyikin, alusten eh-
dittyä lähemmäs, miestä kuin pilveä, ja noiden
miesten kiiltävät teräshaamiskat ja kupariset kil-
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vet loistivat uhkaavasti päivänpaisteessa. Kala-
venheet laskivat silloin kiireesti myötäiseen ja
hakeutuivat kapeisiin salmiin ja saarien suojaan
pakoon, ja sieltä niiden säikähtyneet ohjaajat
arkoina tähystelivät oudon laivaston tuloa.

Siinä oli kymmenkunta sotalaivaa, joissa oli
airotkin, ja ne soutivat, purjeensa laskettuaan,
saaria sivuuttaen suoraan Auran suuta kohden.
Pienet kalavenheet seurasivat silloin arkaillen nii-
den perästä. Kalamiehet olivat näet uteliaat vaa-
nimaan vieraiden kulkua; he katselivat huolella ja
pelolla epäilyttävän laivaston etenemistä joen suu-
hun, jossa heidän oma pieni kaupunkinsa ja omat
pienet kotitalonsa olivat alttiina vihollisen hyök-
käykselle. Kiirehtivätkö todella nuo panssarimie-
het polttamaan Turun nuoren kaupungin ja iske-
mään kuoliaiksi heidän pahaa aavistamattomat
perheensä?

Ei, ei tällä kertaa. Kun laivasto saapui linnan-
selälle, tuon äskenperustetun, yksitornisen, kivisen
varustuksen edustalle, niin se siinä teki kauniin
kaaren ja laski linnan alaiseen satamaan, eikä
linnan varustusväki ryhtynyt sitä siitä loitommas
häätelemään. Päinvastoin riensivät linnan hertat
ja heidän heitukkansa saapuvia vieraita vastaan
ja tervehtivät kunnioittaen ja avopäin niitä rita-
reita, jotka ensiksi laivasta astuivat laiturisillalle.
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Laivat ankkuroitiin suojasatamaan, ja kypärämie-
hiä nousi niistä satakunta maihin, niin että teräksi-
set haarniskat ja säärykset raksahtelivat. Kum-
missaan sitä kalamiehet katselivat ja kuuntelivat.
Mutta kun heidän joukostaanyksi haapio oh uskal-
tautunut linnan sillalle asti ja siellä saanut puhu-
tellaakseen linnan nihtejä, selvisi heille pian koko
outo ongelma.

Eivät ole vieraat vihollisväkeä, pelkomme oli
turha, kertoivat laiturilla käyneet miehet toisille.

Jumalan kiitos! Mutta mitä on sitten tämä
satainen joukko, niillä asialla kypärämiehet kul-
kevat?

Ovat Ruotsin väkeä, samoja kuin linnan her-
ratkin. Siinä on kuulemma tullut itse Suomen
herttua maataan katsomaan.

Suomen herttua! —Se käsite oli vieras useim-
mille Turun kalastajille. Mutta oli joukossa sen-
tään muutamia, jotka asian paremmin älysivät,
vaikkeivät hekään tienneet muuta, kuin että sel-
lainen herttua on ylhäinen herra, käskijä ja mahti-
mies. Joku heistä muisti jo parikymmentä vuotta
sitten samanlaisen herran, jota sanottiin Suomen
herttuaksi, käyneen Turussa, Mutta se silloinen
herra, Pentti niminen, oli sitten ruvennut piispaksi
Ruotsiin ja sinne kuulemma kuollut. Vieläkö tuo
nyt kummittelee?
Annikki, piispa ja kesti 3
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Tämäpä kuuluukin olevan aivan toinen mies,
nuorempi herttua, selittivät tietäväiset. Tämä
on sen silloisen kuningasvainajan nuorin poika,
nykyisen Ruotsin kuninkaan veli . . .

Vai sellainen ylhäinen mahtimies, kuninkaan-
poika, ihmettelivät turkulaiset, asiaa vieläkään
täysin tajuamatta. Mutta iloisia olivat kaikki,
kun ei saapunut joukko toki ollut mitään vihollis-
väkeä ja kun he nyt tiesivät ketään pelkäämättä
saattavansa laskea silakkalastinsa turvallisesti Tu-
run rantaan.

Ruotsin kuninkaan Maunu Radonlukon nuo-
rempi veli, lempeä ja oppinut Pentti Eerikinpoika,
oli ollut ensimmäinen mies, joka kantoi Suomen
herttuan arvonimeä. Hänelle oli näet hänen kunin-
gasveljensä v. 1284 antanut äsken Ruotsille valloi-
tetun ja vielä isoksi osaksi pakanallisen, karuksi
alusmaaksi käsitetyn Suomen läänitykseksi, hert-
tuakunnaksi. Tuo läänitys oli tavallinen feodaa-
linen ilmiö: lääninherra, tässä kuningas, jätti maa-

kunnan tai tilaryhmän jollekin uskotulle miehel-

leen, josta sitentuli hänen vasallinsa, tässä tapauk-
sessa herttuan nimellä. Vasalli hallitsi sitten varsin
itsenäisenä, täysvaltaisena isäntänä ja käskijänä,
näin saatua tai perittyä maataan, jaPentti kutsut-
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tikin itseään »Jumalan armosta Suomen herttuaksi»;
kantoi maasta tuloja, otti sotaväkeä ja harjoitti
tuomiovaltaa. Tällä kertaa eivät liene Pentti-
herran tulot herttuakunnastaan sentään häntä pal-
joakaan lihottaneet, päinvastoin mainitaan hänen
tehneen melkoisia henkilökohtaisia uhrauksia lääni-
tyksensä hyväksi, rakentaneen ja varustaneen Tu-
run linnan ja käyttäneen varoja Turun tuomio-
kirkonkin valmistamiseen, joita menoja varten hän
herttuakuntansa puolesta oh hankkinut itselleen
melkoiset velat. Hän oli ollut hiljainen, hyvän-
tahtoinen mies, nähtävästi alkujäänkin hengelli-
seen säätyyn kasvatettu, koska hänestä myöhem-
min tehtiinkin Einköpingin piispa.

Sanottavia jälkiä ei hän kymmenvuotiselta hert-
tuakaudeltaan ole Suomen historiaan jättänyt.
Melkein samaa on sanottava toisestakin Suomen
herttuaasta, Pentin veljenpojasta, Waldemar Mau-
nunpojasta, jonka tämän veli, Ruotsin kuningas
Birger Maununpoika, valtaistuimelle noustuaan
v. 1302 nimitti Suomen herttuaksi. Mutta Walde-
mar-herttua on kuitenkin, levottomana, sotaisena
ritarina ja kuningasveljensä piintyneenä vastus-
tajana, piirtänyt historiaan vähän enemmän va-
koja.

Kuningas Birger Maununpojalla oli, kuten Ruot-
sin historiasta tunnetaan, kaksi veljeä, Erik ja Wal-
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demar, joiden kanssa hänen välinsä alati olivat
riitaiset ja jotka katkeroittivat hänen elämänsä
sekä lopuksi aiheuttivat hänen kruununsakin pu-
toamisen. Tyydyttääkseen näitä rettelöiviä vel-
jiään ja siirtääkseen heidät jos mahdollista kauem-
mas valtakuntansa keskustasta antoi hän heille
kumpaisellekin herttuakunnan, nuoremmalle Suo-
men. Mutta siitä ei veljessopu parantunut, päin-
vastoin nuo nuoremmat veljet siitä uudesta ase-
mastaan yhä yltyivät ja ylpistyivät. Tunnemme
historiasta, kuinka he m.m. houkuttelivat kunin-
gasveljensä, joka nähtävästi oli heitä heikkolah-
jaisempi, mestauttamaan parhaan tukensa ja apu-
miehensä, Karjalan valloittajan ja Viipurin perus-
tajan Torkel Knuutinpojan (»Hootunan leikki»
v. 1306), mutta tämä kuninkaan tavaton uhraus
ei suinkaan sekään palauttanut veljessopua. Rii-
toja jatkui, kuningas joutui veljiensä vangiksikin,
ja hänen oli pakko antaa heille yhä suurempia
läänityksiä ja yhä enemmän valtaa, kunnes veljet
vihdoin vuorostaan joutuivat taistelussa huonom-
malle puolelle. Tanskan kuningas Erik Menved
saapui näet Birgerin avuksi Ruotsiin kapinoivia
veljeksiä masentamaan ja näiden oh silloin pakko
lähteä pakosalle etäisempiin linnoihinsa. He va-
rustivat Tukholmassa laivaston, tekivät sitten
ryöstöretken Itämeren rannikoille ja saapuivat vih-
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doin Turun linnaan, joka oh Valdemar-herttuan
läänitystä ja jossa hänen puolestaan isännöi hänen
voutinsa Eyder de Kyren.

Juuri tämän laivaston tuloa olivat Turun silakan-
pyytäjät säikähtäneet.

Ensi hämmästyksestään selvittyään olivat turku-
laiset nyt kuitenkin iloiset ja ylpeät, kun heitäkin
kerran oma, nuori herttuansa oli saapunut terveh-
timään jakun he siten keskuudessaan saivat nähdä
ritarielämää ja hoviloistoa. Turun linnassa vietet-
tiinkin tänä kesänä (1309) iloisia, remseitä päiviä,
ritarijuhlat seurasivat toisiaan, jatällävälin tekivät
herttuat saattueineen metsästysretkiä Turun ym-
päristöön. Molemmat he olivat naineet Norjasta
kuninkaan tyttäriä, molemmilla oli heillä nuoret
rouvansa mukanaan, janämä seuranaisineen toivat
hilpeyttä ja väriä Turun harmajanvakaviin, yksin-
kertaisiin oloihin. Turun porvarit ja heidän nai-
sensa pääsivät nyt joskus sivulta katsomaan lin-
nassa vietettäviä ritarijuhlia ja upeaa hovielämää
ja he riemuitsivat jo siitäkin syrjästäkatsomisesta.

Mutta tämä äkki-ilo muuttui heille ja Suo-
men muille asukkaille yhtä äkkiä karvaaksi petty-
mykseksi ja murheeksi. Herttuat viettivät kuten
sanottu suurine seurueineen Turun linnassa ko-
meaa elämää; ruokia ei säästetty eikä juomia, ja
kaikkinainen hoviloisto, jota oli hankittava tähän



38
syrjäiseen linnaan, missä sellaista ei ennestään
ollut, maksoi paljon rahaa. Eikä pakoretkelle läh-
teneillä herttuoilla ollut sitä kaikkea varten riittä-
västi eväitä eikä varoja mukanaan. Niitä täytyi
siis saada kiireesti Valdemarin köyhästä herttua-
kunnasta, ja tuotapikaa määrättiin niinollen Suo-
men asukkaiden maksettavaksi yhtäkkinen, san-
gen raskas vero.

Sellaiseen varsinaiseen verotukseen ei oltu Suo-
messa niihin asti vielä totuttu. Maan vasta
kesytetyllä väestöllä oli näihin aikoihin makset-
tavanaan etupäässä vain kirkonkymmenyksiä ja
maalliselle esivallalle ainoastaan suhteellisen pie-
niä »ruokalisiä». Nyt ropsautettiin heille yhtäk-
kiä herttuoiden tarpeisiin kannettaviksi veroja
oikein roimasti: jokaiselta savulta oh suoritet-
tava kokonainen lehmä, puoli sikaa ja kolme
puutaa voita sekä joka talonpoikaistalosta sitä-
paitsi vielä melkoinen määrä ohria ja maltaita ja
kanoja ja hanhia, mistä näitä ylimääräisiä, liike-
neviä varastoja, näitä maltaita ja hanhia olisi ollut
köyhien suomalaisten aitoissa tai kotilammikoissa!
Tieto tuosta uudesta verosta hätkäytti senvuoksi
yhtäkkiä pahaa aavistamattomat talonpojat ja
muut eläjät Turun puolessa ja kauempanakin,
minne veroviesti saapui, ja he hätääntyivät sitäkin
pahemmiksi, kun uusi vero määrättiin tuotapikaa
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kannettavaksi herttuoilla oli kiire. Uyder de
Kyren pani voutinsa heti maakuntaa kiertämään,
ja heillä oh käsky toimia ankarasti ja armotta.

Uutta hätäänsä pohtivat nyt Suomen veroihin
tottumattomat asukkaat näihin aikoihinkaikkialla,
missä he vain toisensa tapasivat, kirkoilla ja kala-
rannoissa ja kauppapaikoilla. Pyhän Neitsyen
sydänkesän messuille saapui siten Turun tuomio-
kirkkoonkin tavallista enemmän väkeä tuon
huolettavan verotuskäskyn ajamina —, ihmiset
tarvitsivat näet jakaa huolensa ja vaivansa keske-
nään. Ja siellä Turun uuden, harmajan pääkirkon
edustalla, Unikankarin rinteellä, pohtivat nyt por-
varit ja talonpojat hyvässä yhteisymmärryksessä
kauan ja sitkeästi tuota tuiki vaikeaa asiaa, neu-
votellen, olisiko jotakin tehtävissä väestön hädän
helpottamiseksi. Sillä jos vaadittu vero oli mak-
settava, loppui maksajilta itseltään eläminen. Pu-
huttiin armonanomuksesta herttualle, mutta sitä-
kin oli jo turhaan koetettu, —nuoret, huikentele-
vat ruhtinaat tarvitsivat ehdottomasti varoja!
Puhuttiin piispankin puoleen kääntymisestä ja hä-
nen välitykseensä turvautumisesta, mutta ei ollut
toivoa siitäkään toimenpiteestä.

Kun vanha Mauno-piispa vielä eläisi, niin
hän ehkä voisi meitä auttaa, virkkoivat vanhem-
mat miehet. Hänellä oli paljon vaikutusta ja
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valtaa ja hän ymmärsi kansaa. Mutta hänkin
on nyt poissa.

Ja tämä uusi piispa, tämä äsken valittu, ei
ole kotosalla hänkään, hän on matkustanut paavin
luo hankkimaan vahvistusta piispanvaaliinsa.

Näin toivottomat olivat kaikki tiedoitukset, eikä
kukaan keksinyt apua yhteiseen hätään. Jo pu-
keusi silloin katkeruus uhmamieleenkin, sisuk-
kaimmat miehet ääntelivät;

Miksi meidän olisi talutettava viimeinen leh-
mämme ja tapettava viimeinen sikamme noiden
vierasten rehentelijäin mässäyksiin. Mitä hyötyä
on meillä heistä, kuka heitä täällä tarvitsee? Ja
mitä hyötyä on meillä yleensä koko tästä uudesta
komennosta, kirkoista ja linnoista ja ritareista?
Noustaan miehissä ja ajetaan vennon väki täältä
järkiään pois, hävitetään kirkot ja linnat ja ritarit
ja eletään sitten taas kuin esi-isämme ovat elä-
neet, ilman herroja ja herttuoita ja ilman veroja.
Meitä on miehiä enemmän kuin heitä ajetaan
tunkeilijat pois!

Se puhe saattoi viehättää rohkeimpia joukosta,
muttaviisaampia se heti vistoitti. Eikä tullut mitään
uhmaajainkaan suunnitelmista. Ikäänkuin näyt-
teeksi vieraan vallan mahdista osui silloin juuri
parvi panssaripaitoihin puettuja ratsumiehiä töyh-
töpäisen, väljäviittaisen päällikkönsä johdolla aja-
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maan ohi kirkon rantakujaa pitkin, ja heidän kiil-
tävät keihäänsä ja pitkät väkimiekkansa vaimen-
sivat jo väikkeellään rohkeimpainkin suomalaisten
uhmanunelmat.

Nämä katselivat tuota ohikulkevaa, kiireestä
kantapäähän asestettua, rautaista joukkoa-, jonka
varustukset kalisivat ja jonka hevoset korskuivat,
katselivat sen ylpeää kulkua hirsisillan yli, joka
notkui raudoitettujen ratsujen alla, ja edelleen
linnaa kohden, jokakorkeana ja mahtavana kohosi
Auransuun saarelta, ja he ymmärsivät, että tuota
herrain joukkoa ei heidän kirveillään eikä nuolillaan
voiteta. Katselivat myös vieteistään tuomiokirk-
koa, joka sekin oh linnaksi varustettu, jatalttuivat
ja vaikenivat. Väkijoukko kirkon luona luopui
huokaisten kaikista vastarinnan aikeista, jotka se
käsitti mahdottomiksi.

Ei auta tässä muu kuin kärsi pois, vaikka
sitten talven selkään itse lapsinesi nälkään nään-
tyisit, puhuivat miehet hammastaan kiristäen.

Onnenpa tuotti meille tosiaan tämä hert-
tuan uljas vierailu, riemun ja auvon! Ja kuka tie-
tää, kuinka kauan sitä nyt jatkuu, kuinka usein
meiltä ruvetaan näistäpuolin tällaisia veroja kisko-
maan. Kurjuus ja kuolema on meillä edessä!

Mutta varsin kauan ei nuori herttua joukkoi-
neen kuitenkaan viipynyt Suomessa hätääntyneitä
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alustalaisiaan rasittamassa. Naiset, joita oli seu-

rueessa, ikävystyivät piankin oloonsa tuossa jyl-
hässä linnassa jakoko tässä karussa pakanamaassa,
jonka väestön kieltäkään he eivät ymmärtäneet
ja jonka ajatusmaailmaan heidän oh mahdoton
tunkeutua. He kaipasivat takaisin Ruotsin vere-
vämpiin, eloisampiin oloihin, sen värikkäämpiin
ritarileikkeihin ja tumajaispitoihin, ja sinne kai-
pasivat pian asemiehetkin. Samaan aikaan saapui
nuorille herttuoille uusia sanomia Ruotsista, jossa
olot taas olivat käyneet heille suotuisammiksi ja
jonne he siis taas saattoivat turvallisesti palata.
Eerikki-herttua lähti senvuoksi ensiksi, heti syk-
syn alussa, sinne meren yli laivoillaan, ja pian
sen jälkeen lähti Turun linnastaan Suomen hert-
tua Valdemarkin, jota nyt koko aseellinen saattue
seurasi. Åiromiehet käänsivät alukset merelle päin,
korkeat, hulmuavat purjeet nousivat eräänä syys-
aamuna linnanselällä mastoihin ja kirjavat viirit
vilahtivat viimeisen kerran Aurajoen suistossa.

Hiljaiseksi, melkein kuin autioksi ja umpinai-
seksi jäi taas Turun kolkko, yksitominen linna,
eikä kaupungin mutkaisilla kujillakaan enää näky-
nyt rautapaitaisia ratsumiehiä, eivätkä hulmunneet
sillankorvassa enää värikkäät viitat eikä hevosen-
peitteet. Ja kun turkulaiset silakanpyytäjät taas
eräänä aamuna palasivat kalamatkaltaan pientä
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kotikaupunkiaan kohden ja näkivät laivan toisensa
perästä viilettävän saaristosta länteen päin avo-
merta kohden, silloin he keventynein mielin toi-
vottivat ne hyvin menneiksi eikä koskaan palaa-
viksi, ja kiirehtivät iloisina koteihinsa.

Olihan se komeata tuo herttuaallinen ko-
mento, virkkoivat miehet toisilleen. Eloa ja
liikettä ja loistoa oli kerran kesäkausi ollut heidän-
kin hiljaisessa kauppakylässään. Mutta kalliiksi oli
heille käynyt tämä herrasvierailun lysti, halvem-
paa ja turvallisempaa oli heidän elää ilman hert-
tuoita syrjäisen maansa hiljaisissa, vaatimattomissa
oloissa.

Sinne viilettäkää, herttuat, hakekaa sieltä
meren takaa silavanne ja mahaanne ja hanhenne,

meillä niitä täällä Suomessa on liian vähän!





SURMAA TAI KUORE





Idän ja etelän puolelta olivat Suomeen syksyllä
1495 rynnänneet venäläiset, jotka olivat ryhtyneet
piirittämään Viipuria, jo umpeen sulkeneet tämän
kaupungin ja linnan, mutta lännen kulmalta, etu-
päässä Turun vanhaa valtatietä myöten, oli piiri-
tetyillä vielä henkireikä ulospäin. Sieltä saattoi
vielä saapua ja saapuikin silloin tällöin apuväkeä
Suomen ahdistetulle itävartiolle, sieltä voitiin kul-
jettaa ruokavaroja, heiniä ja muuta muonaa Viipu-
rin puolustajille. Mutta vihollinen tahtoi tilkkiä
senkin henkireiän, tahtoi saartaa Viipurin tältä
Siikaniemenkin puolelta, ja sitä varten se oli ryh-
tynyt laajaan kiertoliikkeeseen. Suuresta, itäi-
sestä leiristään se oli lähettänyt melkoisen osaston
jalka- ja ratsuväkeä kiertämään koko Suomen-
vedenpohjan, samoamaan Juustilan joen kautta
ja metsien halki Viipurin länsipuolelle.

Tästä uhkaavasta saartoliikkeestä olivat Viipu-
rin puolustajat saaneet kalastajilta vihiä. He yrit-
tivät nyt, pidättääkseen läntisen tien avoinna vielä
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odotettaville apujoukoille, torjua tämän saarto-
joukontaikka ainakin viivyttää sitä. Siksi linnan-
päällikkö Knut Posse lähetti jalkaväkeä ven-
heillä suoraan Juustilan joelle vihollisille vasta-
rintaa tekemään ja samoin osaston ratsuväkeä
maitse samoamaan saman joen silta- jakaalamo-
paikoille, mistä venäläinen pyrki ylitse. Siellä,
Vatikiven ylimenopaikalla, arveltiin nyt taistelun
syntyvän, ja sitä kohden kiirehti malttamattomana
syksyisen metsän halki karjapolkuja pitkin ratsu-
osasto, jolla oli laaja lahdenmutka kierrettävänä
ja jonka senvuoksi piti kovasti ponnistaa ehtiäk-
seen ajoissa perille.

Tässä Maunu Frillen johtamassa ratsuväkiosas-
tossa teki taivalta muiden mukana myöskin eräs
nuori turkulainen, Pentti Aaronpoika, joka varsin
aavistamattaan oli joutunut näille itäisille taistelu-
tanterille. Hän oli vasta toista kuukautta sitten
saapunut Viipuriin Suomen piispan Maunu Särki-
lahden saattoväessä, kun tämä toimelias kirkko-
ruhtinas silloin oh käynyt Viipurissa järjestämässä
maan itäisen vartion puolustusta odotettavaa suur-
hyökkäystä vastaan ja rohkaisemassa sen harva-
lukuista linnuetta. Palatessaan sieltä takaisin Tur-
kuun oh piispa jättänyt suurimman osan yksi-
tyistä vartioväkeään, piispan henkihuoveja, Vii-
puriin lisäämään sen puolustusvoimia. Tässä jou-



49

kossa oli silloin jäänyt Viipuriin nuori Penttikin,
turkulaisen porvarin poika, valkohipiäinen ja hento-
luontoinen, mutta vilkas ja teerevä nuorukainen.

Häntä ei alkuaan oltu aiottu sotamieheksi, eikä
hän kauan ollut aseita kantanutkaan. Hänestä
piti tulla lukumies, pappi. Siksi hänet poikana
pantiin Turun tuomiokirkon kouluun, jossa hän
opiskelikin monta vuotta, päntäten päähänsä Do-
natuksen latinalaista kielioppia ja paavillisen kir-
kon opinkappaleita. Ja lukumieshän se Pentti
luonteeltaan olikin, mietiskelijä, haaveilija; koulu-
tuvassa ja kirjojen ääressä hän parhaiten viihtyi.
Mutta hänestä ei tullut sittenkään pappia. Häneltä
kuoli isä,köyhyys tuli äidin kotiin, ja Pentin täytyi
ruveta itseään elättämään. Silloin otti Mauno-
piispa tämän reippaan pojan vartioväkeensä, ja
hyvinhän se Pentti, joka oh ruumiiltaan terve, sii-
näkin menestyi. Hän sai suorittaa asepalvelusta
esimiehensä luona Kuusiston linnassa ja sillävälin
retkeillä piispan mukana tämän monilla ja pitkillä
tarkastusmatkoilla. Näin hän oli lopulta joutunut
Viipuriin venäläisten piirityksen ajaksi.

Linnan väessä vallitsi yleinen innostus: haluttiin
varjella tällä rajakulmalla maata ja paavin uskoa.
Se innostus oli tarttunut häneenkin. Rohkeana
ja urhoollisena hän oli jo Viipurissa ollut mukana
monessa ottelussa, kun karattiin liian lähelle muu-
Annikki, piispa ja kesti 4
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ria tunkeutuneen vihollisjoukon kimppuun tai puo-
lustettiin jotakin uhattua linnansarvea. Nyt hän
oh matkalla entistä vaativampaan tehtävään, en-

tistä ankarampaan taisteluun, ja hän halusi into-
mielin päästä avoimella kentällä mittelemään
miekkoja hyökkääväin venäläisten kanssa. Maunu
Frillen elähdyttämänä oh koko ratsujoukko lu-
jasti päättänyt olla laskematta ryssiä Juustilan
joen yh; ja miehet kannustivat nyt ratsujaan
märän metsän läpi ehtiäkseen ajoissa ylimeno-
paikalle.

Jo vilahteli vesakosta esiin lahdenpohjukoita,
mutta niiden ohitse ohjasi opas joukonyhä syvem-
mäs sisämaahan, ylemmäs jokivarttakohden, missä
kaalaamot olivat. Sinne perille hiivittiin hiljak-
seen, japian sieltä rupesikin kuulumaan kaukaisen
taistelun ryskettä ja ryntääväin miesjoukkojen
huutoja, jalkaväki oh siis venheillä jo edeltä
ehtinyt joelle. Siellä se kai oli tavannut venäläiset
tekemässä siltaa, jota myöten saartoväki aiottiin
kuljettaa Viipurin läntiselle puolelle, ja siinä oli
siis heti syntynyt tappelu. Sitä nyt jatkui. Mutta
suomalaiset olivat harvalukuisemmat, heitä ei näh-
tävästi riittänyt koko joenrantaa puolustamaan;
muutamasta paikasta oli venäläisiä jo melkoinen
joukko päässyt joen jditse, ja juuri siinä vesakko-
rinteellä kävi nyt kovin ryske.
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Sen oivalsi pian läntisestä metsästä samoava
Maunu Frillen ratsuväki, ja siihen se syöksähti
vihaisena vihurina omiaan auttamaan. Se päästi
metsän rinnassa raikuvan sotahuudon ja karautti
niin äkkiarvaamatta vihollisen kylkeen, että
tämän etujoukot pian horjuivat, hämmentyivät ja
kiirehtivät sekasortoiseen pakoon joelle ja joen
taakse.

Tulista taistelua kesti siinä paikassa vain het-
kisen. Venäläisten oli väistyttävä, ja monet heistä
kaatuivat ahteelle tai suistuivat ja hukkuivat vir-
taan. Mutta he hyökkäsivät pian suuremmalla
joukolla, pääsivät taas kaalamon yli rannalle,
taistelivat siinä vimmatusti, mutta suomalainen
ratsuväki ajoi heidät uuden kerran takaisin. Siinä
ahtaalla jokiäyräällä oteltaessa onnistui kuitenkin
pienen, ratsastavan vihollisjoukon paeta jokivartta
ylöspäin ja karauttaa metsään asti. Muutamat
suomalaiset ratsumiehet huomasivat sen ja lähti-
vät heti tuiskuna ajamaan takaa tuota selkäpuo-
lelle pyrkivää vihollisparvea. Se hajaantui siellä
metsään päästyään, syöksyi eri tahoille ja suo-
malaiset perässä. Pentti Aaronpoika innostui aja-
maan takaa muutamaa kiitävää kimoa, jonka kau-
laa vastaan matalaksi painuneena ratsumies pakeni

sen hän tahtoi tavoittaa ja kukistaa. Hurjana
hän kannusti hevostaan, joka ihan lensi kivien ja
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pensaiden yli, ja hän lähenikin lähenemistään edellä
kiitävää kimoa. Väliin hän jo sen rinnallekin ehti,
mutta kimo pyyhkäsi silloin aina uudella vauh-
dilla aavikon ydi ja upposi jälleen tiheikköön.
Pentti perässä. Niin he kahden laskettivat kauas
sammaleiselle salolle, etäälle jokivarrelta, mutta
siellä Pentin ratsu vihdoin tavoitti edellään kiitä-
jän. Pentillä oli miekkansa ojossa, ja sillä hän jo
monta kertaa tapaili vihollistaan, yltämättä hä-
neen kumminkaan. Vihdoin hän sentään oli var-
masti kimon takapuolen kohdalla, ja nyt hän iski
miekallaan vihansa tulisessa vimmassa. Miekka ei
tavannut nytkään matalaksi kyykähtänyttä edeltä-
ratsastajaa, mutta hänen hevoseltaan se isku
sivalsi poikki toisen takajalan reisitaipeen hevo-
nenkompastui, horjui. Ja Pentin seuraava isku sat-
tui kaatuvan ratsun nivuksiin silloin se lopulli-
sesti suistui maahan, kaataen ratsastajansa alleen.

Siinä makasi nyt vihdoin vihollinen hänen edes-
sään, toinen jalka satulassa kiinni kaatuneen hevo-
sen alla. Nuolena hyppäsi Pentti maahan, harp-
pasi vihollisensa luo ja kohotti raskaan miekkansa
iskeäkseen sillä saaliikseen lopultakin joutuneen
venäläisen pään halki. Tämä riuhtoi toivotto-
massa asennossaan, tapaili miekkaansa, mutta ei
saanut maassa maatessaan sitä irti tupesta, siinä
oh hän täydellisesti voittajansa armoilla.
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Kiihkon veri kierteli Pentin suonissa hänen
siinä seisoessaan hajalla reisin, miekka iskuun
kohotettuna. Mutta hän ei iskenyt kuitenkaan.
Hänen mieleensä tulvahti näet siinä hetkessä sota-
kiihkon sekaan toinen laine: miksi hän iskisi, olisi-
han se vallan turhaa! Jakun hän tuokion vitkasteli,
tuntui se isku hänestä pian vastenmieliseltäkin.
Mieshän on avutonna tuossa hänen edessään, on
kuin repo raudoissa, olisihan sen pään halkaisemi-
nen selvää murhaa, eihän toinen voinut ollen-
kaan taistella vastaan. Hän laski verkalleen koho-
tetun miekkansa alas, ojensi vain sen kärjen maassa
makaajan rintaa kohden ja karjaisi karskisti:

Olet vankini! Miekkasi tänne!
Pentti ei uskonut vihoiksensa muuta ymmärtä-

vän kuin hänen liikkeensä hänen temmatessaan
miekan kaatuneen kupeelta. Hämmästyksekseen
Pentti silloin kuuli voitetun vastaavan suomeksi,
joskin Karjalan hänelle oudolla murteella:

Tee minkä tahdot, en voi tässä puolustautua!
Vai olet Aunuksesta, mies, jatkoi Pentti.

No, hyvä, henkesi säästän, mutta vankinani sinut
vien ensin Vatikivelle ja sitten Viipuriin.

Vanki ei vastannut, siinä vain makasi liikahta-
matta. Se oli nuori mies, jokseenkin Pentin ikäi-
nen, parrattomista kasvoistaan päättäen vielä nuo-
rempikin. Kypärähattu oli häneltä valahtanut
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maahan, pää ja keltainen tukka oh ratsun kaa-
tuessa painunut kosteaan sammaleeseen, - hän
oli varsin kiltin näköinen siinä maatessaan, mil-
teipä hän näytti häpeävän avuttomuuttaan. Pentti
päätti silloin nopeasti selvittää aseman ja virkkoi
käskevästi;

Tikarisikin anna tänne, noin! Nyt voimme
rauhallisesti keskustella.

Auta minut tuon kirotun konin alta, valit-
teli jalastaan kytketty nuorukainen, tempoen tur-
haan saapastaan maata vastaan painuneesta satu-
lasta.

Autankohon, virkkoi Pentti, puolittain van-
gilleen, puolittain itsekseen. Olet viholliseni,
voisin sinut polkasta kuin kyyn siihen mätäne-
mään, ja niin minun ehkä pitäisikin tehdä. Mutta
jos luvannet siivolla olla, en sinua siihen tapa
lupaatko?

Ka, miksen lupaa, inisi avuton mies. Ko-
hautahan vähän tuota kimoa.

Ehkäpä kohautan, puheli Pentti melkein kuin
itsekseen. Olethan ihminen niinkuin minäkin,
nuori kuin minä, ja samaa heimoakin olet. Mik-
sipä lähditkään sotimaan meitä vastaan?

Mikäpä auttaa, kun Novgorodin voivoodakäs-
kee, puolustelihe vangiksi joutunut karjalainen.
Käskee: lähtekää sotaretkelle, mies talosta, silloin
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on lähdettävä, muuten puhkovat silmät, poltta-
vat tuvan . . . Miesjeukkoon viedään, pannaan soti-
maan! . . .

Et lähtenyt siis omasta halustasi meidän ky-
liämme ja kaupunkejamme hävittämään, järkeili
Pentti. Et meitä vihaa?

Miksipä vihaisin, rauhan miehinähän me mie-
luummin täällä kaupoissa käytäisiin. Hellitähän
jo jalkani.

Jos hellitän, jos henkesi säästän, herkeätkö
silloin sulaksi sovinnon mieheksi, etkö tappele
enää, etkö kanna salakaunaakaan meitä tämän-
puoleisia vastaan?

•- Ka, mitäpä kaunaa! Heliltähän
Vielä Pentti empi hetkisen. Käveli ruohoa jyr-

sivän ratsunsa luo, kiinnitti kaatuneen miekan
satulaansa ja jutteli edelleen:

Niin, miksipä todella vihaisimme toisiamme.
Taistelimme äsken rehellisesti vastakkain, nyt
olemme täällä erämaassa vain kaksi tavallista ih-
mistä, miksi emme eläisi sovussa. Hä?

Eletään vain, kunhan vihdoinkin lasket
Nyt lasken.

Pentti hellitti kaatuneen hevosen satulasoljet,
kohautti vähän sen vielä sätkivää ruhoa, ja samassa
olikin nuoren karjalaisen jalka irti. Hän nousi
nopeasti seisomaan, koetti jalkaansa maahan
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ehythän se vielä oli, vaikka olikin turraksi painu-
nut ja astui siinä naurahdellen reippaana edes-
takaisin Pentin edessä. Nosti sitten hattunsakin
maasta, puisteli sammalia tukastaan ja virkkoi:

Ehyt tuntuu olevan päänahkakin.
Hetki sitten se oli piloille särkyä, hymähti

Pentti. Mutta mitäpä niistä enää, nyt voidaan
vaikka kättä pistää!

Mikäpä siinä, terve Suomen mies!
Siinä he seisoivat ja juttelivat kuin vanhat tut-

tavat syksyisessä vesakossa. Se tuntui Pentistä
vallan hupaiselta; hänen sydäntään lämmitti tunne
siitä, että hän oli menetellyt ihmisiksi ja oikein.
Hän istahti kivelle, otti poveltaan leipäpalan, joka
linnasta oli annettu mukaan evääksi, ja rupesi
sitä taittamaan. Mutta karjalainen kumartui sa-
tulalaukulleen, tempasi siitä eväskäärön, jakehui:

Kuule, saat tästä, siinä on piirakkaa ja juus-
toa maistappas! Sillä tuohon kai tämä herkku
muuten on hyljättävä!

Pentti maistoi. Hyvää olikin. Siinä he istuivat
äänettömässä syysmetsässä vastakkain, pureskeli-
vat piirakasta ja juttelivat rauhallisesti, ikäänkuin
eivät mitään olisi tietäneet lähellä soivasta sodan
pauhusta eivätkä äskeisestä kilpa-ajostaan. Se hy-
kähdytti Pentin herkkää mieltä: olipahanhän täällä
sodan melskeen keskellä tavannut vihollisten jou-
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kosta ihmisen, joka ei ajatellut ainoastaan viholli-
suutta, katkeruutta eikä kostoa, vaan naureskeli
rauhan miehenä. Saattoivathan täälläkin siis eri
leirien miehet sovinnossa yhtyä ja tarinoida
hyvyys kasvattaa hyvyyttä!

Mutta samalla hän muisti, että pitkään he eivät
voineet tässä metsässä viipyä. Taistelu Vatikivellä
kai jatkuu, se on voinut yhä kiihtyä, yhdenkin
miehen lisäapua siellä ehkä tarvitaan; eikähänsitä
tiedä, minne päin omat miehet pian sieltä joutuvat
samoamaan. Täytyy kiirehtiä mukaan. Kiveltä
nousten hän melkein kaipauksella virkkoi:

Täytyy kai tästä jo lähteä paluumatkalle.
En sido käsiäsi, Karjalan poika, luotan sinuun,
saat tästä astella vapaana.

Niin, astumaan kai tästä nyt on asia, virk-
koi karjalainen, katsellen kaatunutta ratsuaan.
Edelläkö sinä ajat vai perässä?

Tuotapa ei Pentti ollut tullut ajatelleeksi. Mutta
hän ratkaisi pulman pian:

Voinhan rinnallasi kävellä, talutan raudik-
koani. Sinun kimosi jää kyllä tuohon.

Niin jää, sopersi voitettu. Pitäisi se sen-

tään siilien lopullisesti lopettaa.
Haavoittunut ratsu eli näet vielä, tempoi aina

toisinaan etukavioillaan ja kohotteli päätään, sil-
missään surullinen, kuin rukoileva ilme. Pentistä
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oli naapurin ajatus oikea ja kaunis ja hän tarttui
heti miekkaansa antaakseen sillä kärsivälle eläi-
melle lopullisen surmaniskun. Mutta samassa hä-
nen mieleensä välähti ajatus, että tuohan olisi
oikeastaan voitetun asia ja tehtävä tappakoon
itse kimonsa! Ja ojentaen vyöltään karjalaiselle
tältä äsken ottamansa väkipuukon virkkoi hän:

Pistä itse elukkasi hengiltä!
Karjalainen katsahti toveriinsa hiukan ällistyen,

otti sitten verkalleen tämän tarjoaman tikarin ja
pisti sen kahvaa myöten kimonsa rintaan. Tuo-
kion he siinä seisoivat ääneti katsellen, kuinka
ratsu vielä muutamia kertoja sätkytteli, kohautti
kaulaansa rajusti ja sitten vaipui maahan retkot-
tamaan. Karjalainen kumartui vetämään puukon
pois elukasta. Sitä tehdessään hän hiukan vitkas-
teli, katseli maahan, mutta vilkaisi samalla salaa
ympärilleen ja tarttui sitten ikäänkuin erityi-
sellä tarmolla väkipuukon kahvaan. Hän kiskaisi
sen haavasta irti, mutta ojentausi samalla salaman
nopeasti suoraksi, käännähti Penttiin päin jatyönsi
sivulta puukon kaiken varovaisuutensa heittäneen
tarinatoverinsa kylkiluiden väliin.

Pentti tuskin ennätti äännähtää. Hän näki liik-
keen, tunsi piston, ymmärsi asian ja kaatui sa-
massa samalle sammalelle, missä hänen vankinsa
äsken oli maannut.- Vain pikaisen, ihmettelevän,
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syyttävän ja suurinta pettymystä sisältävän sil-
mäyksen hän ehti luoda kavalaan karjalaiseen.
Sillä tämä oli jo nuolena hypännyt Pentin ratsun
selkään, jonka satulasta hänen oma miekkansa
riippui, ja karautti jo siinä silmänräpäyksessä
syysmärkään vesakkoon, sieltä metsästä kuu-
lui tuokion ajan kavioiden kapse, vaimeni ja
häipyi.

Kuolleen Kimon vieressä makasi nyt Pentti
ensin hetkisen tajutonna, sitten jo taas tajuihinsa
elpyen. Hänen kylkeään raateli syvälle työnnetty
tikari, jota hän kädellään tapaili, mutta jota hän
ei saanut haavasta kiskaistuksi. Mutta vielä pa-
hemmin raateli hänen rintaansa kalvava katumus
ja kirvelevä itsesyytös.

Se petti! . .
. Miten olikaan hän voinut luottaa

voitettuun viholliseen, miksi oh hän, soturi, heit-
täytynyt haaveilemaan ... Niitä kysymyksiä
hän siinä riutuvassa mielessään hoki, maassa maa-
ten ja turhaan pyrkien ryntäilleen. Lapsellinen
hän oh ollut, herkkäuskoinen ja tyhmä olipa
hän tyhmyydestään todella rangaistuksensa an-
sainnut!

Toista on sota kuin hempeily koulupenkillä,
torui hän siinä itseään toivottomana. Minun
olisi tietysti tässä äsken pitänyt iskeä iskuni . .

.

miekkanihan oh jo koholla hänen päätään kohti,
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ensi ajatuksenihan oh halkaista se miksi en
iskenyt? ja samassa pyöräyttänyt hevostani ajaak-
seni heti omieni luo, mitä vitkastehn? Se siitä
hentomielisyydestä nyt tuli! huulin hyvää karja-
laispojasta . . , sen kasvot olivat niin viattoman nä-
köiset, sen silmät niin rukoilevat, avuttomat ja
suuret en hennonut häntä lyödä. Mutta hänpä
ei arkaillut, hän sai tikarin ja pisti!

Ah, kun se muisto raateli poikaraukan rintaa.
Kuinka sanomattomasti hänen kitalakeaankin
kuivi, janotti! Pentti painoi polttavat huulensa
kosteaan sammaleeseen, imeäkseen sieltä edes pi-
saran vettä, ja makasi sitten raukeana, liikahta-
matta. Niin liikkumatonta oh kaikki hänen ym-
pärilläänkin, ei lepattanut haavan lehtikään—tähän
hiljaisuuteenko hän nyt siis oh vaipumassa .

.
.

Mntta ei vielä! Vielä sisu kapinoi ja kiukuttelu
Miksen sitonut edes hänen käsiään ohjas-

perillä, niinkuin ensiksi ajattelin. Ah, miksi annoin
hänelle puukon käteen, miksen pistänyt kimoa
itse! Miksi hourailin ja haaveilin sodassa! Kar-
jalainen leperteli niin pehmeästi ja pyysi niin tuot-
tavasti jalkaansa vapaaksi, en muistanut ase-
maa silloin hänen kannaltaan. Hänen täytjd tie-
tysti, kun kerran vanki oli, ajatella vain vapaut-
taan, ajatella, miten välttyä joutumasta Viipurin
tyrmään ja pelastua häpeästä, hänen täytyi tie-
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tysti käyttää saamaansa tilaisuutta paetakseen.
Mutta hänen pelastumisensa ehto oh minun kuo-
lemani, hänen täytyi minut tappaa, kun en minä
tappanut häntä! Kysymyksessähän oli minun hen-
keni taikka hänen, kumpi sen ensiksi toiselta
riisti, se sai jäädä elämään .

. .

Sitä en ymmärtänyt haaveillessani ihmi-
syydestä. Nyt sen ymmärrän . . .

Näitä hiljaisia käräjiä kävi riutuvassa mieles-
sään nuori turkulainen poika kaukana Karjalan
syksyisessä vesakossa, välillä taas horroksiin vai-
puen. Kun hän siitä jälleen tuokioksi virkosi,
muisti hän taistelun Juustilan joella, muisti hur-
jasti hyökkäävät toverinsa, muisti oman huiman
ajonsa kirjavalehtiseen metsään... Ne toverit
eivät häntä nyt tiedä kaivata, eivät toki tiedä nau-
raa sillekään, että hän itse meni surman silmuk-
kaan ja ojensi surmaajalle puukon . .

.

Rintaa repi ja raateli hän koetti vielä kerran
kiukuissaan kohottautua, nousta kyynärpäilleen.
Se liike vihlaisi pahasti hänen kylkeään, mutta
hän näki samalla siinä vieressään kaatuneen he-
vosen hervottoman pään, josta silmät muljottivat
valkeina ja elottomina . . . huih, häntä puistatti,
nehän olivat kuolleen silmät! Kuolleen —, kohta
on siis hänkin tässä yhtä hervoton ja eloton ja
mulkosilmäinen .. .
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Hänen jalkansa tempoivat taas epätoivoisina,
hän ponnisteli vielä kerran kehotukseen, mutta
hänen ruumiinsa tärähti ja vaipui voimatonna
alas sammaleeseen. Ja siinä nyt Pentti Aaron-
poika makasi enää tempomatta ja itseään soimaa-
matta. Miksipä tempoa ja rasittaa revittyä ruu-
mista, hänen oli nyt kerta kaikkiaan alistuttava
sodan lakiin, joka kuului: surmaa tai kuole!
Pentti oh itse valintansa tehnyt, siitä oh hän nyt
saanut tuomionsa .

. .

Tuuli humahti taas kerran vesakossa, pani haa-
van lehdet lepattamaan. Mutta sitä ei enää kuul-
lut sammaleelle kaatunut mies, hän lepäsi jo lopul-
lisessa rauhassa.



NELJÄN HEIMON KUNNAS





Yötaivaan vilkkuvat tulet himmenivät vähitellen
ja sammuivat sikäli kuin itäinen rusotus laajeni ja
voimistui. Kevätaamun näin vaietessa hiihti yksi-
näinen, harmaapeskinen lappalainen autioita han-
kia pitkin riekonrihmojaan kokemaan ja ynisi hil-
jalleen hiihtäessään. Myöhään on kevät tullut

taas tänä vuonna, sitä hän siinä joikuvin äänin
itsekseen hoki, myöhään. Onhan sentään jo pie-
niä pälvipaikkoja suvisilla rinteillä, javesakko ru-
peaa huurteesta puhdistumaan. Mutta hanki on
vielä kova, yöt ovat kylmät . . .

Näin ynisten katseli yksinäinen lappalainen uni-
sesti, kuinka punainen aamu sarasti tunturin takaa.
Jo ehti valo matalan koivumetsän latvoihin, ja
tunturin laajalla laella rupesivat kiteet kimaltele-
maan. Mutta samalla sattui hänen tihruisiin sil-
miinsä toinenkin punerrus harvan vesakon kes-
kitse, pienen kunnaan kupeelta. Hän pysäh-
tyi hiihdostaan, lyyhähti matalammaksi pensaan
taakse ja tuijotti hämmästyneenä ja säikähty-
neenä eteensä. Sillä nuotiohan siellä hiilosti, heit-
Annikki, piispa ja kesti o
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täen hienoa, harmajaa haikuaan vesakkoon. Mikä
nuotio siellä on, mikä matkalainen on yöpynyt
tänne Inarinjärven pohjoiseen korpeen? Sitä täy-
tyy välttää, sillä mikään ystävä se ei ole. kappa-
laisen vihamies on jokainen kulkija, mistä päin
hän vain saapuneekin, veronahkojen riistäjä hän
on, saame-kansan sortaja hän on, muita ei
täällä kulje.

Ääneti seisoi pieni peskimies kauan pensaan
takana tuijottaen tuota kunnaalta kiiltävää, epäi-
lyttävää hiillosta. Mitään liikettä ei kunnaalta
kuulunut, koko luonto oli äänetön ja kuollut,
kappalainen ymmärsi, että hänen oksi ollut hiljaa
käännettävä suksensa takaisinpäin ja palattava
hyvän sään aikana pakoon entisiä jälkiään. Mutta
uteliaisuus hänet voitti. Olisihan toki katsottava,
oliko nuotiopaikka tyhjä ja minne päin vieras on
kulkenut. Peskimies hiihti hiljaa kaaressa vesai-
kon läpi kunnaan taakse, läheni äänetönnä kuin
henki sen taustaa, jossa oh murrokseen kinostunut
nietos, ja kurottautui katsomaan nietoksen takaa.
Samalla hän taas kuitenkin nopeasti painautui
matalaksi, kätki suksensa lumeen ja kaivautui
itsekin hangen alle lymyilemään ja sieltä aina
toisinaan leiritulelle kurkistamaan.

Yksinäinen mies seisoi näet laskeutuvan nuotion
vieressä, kumarana tuijottaen alas havuvuoteelle,
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joka siihen oli tehty tulen kupeelle. Tyhjä ahkio
oli vuoteen vieressä, sukset pystyssä kinoksessa,
laukku riippui koivun oksalta. Mies, roteva, ilves-
turkkinen uros, tuijotti yhä alaspäin, hänen kas-
vonsa olivat kalpeat ja murheelliset ja hänen
katseensa oli synkkä, mitähän se siinä noin tui-
jotti? Uteliaaksi käyneen lappalaisen täytyi ko-
hottautua ylemmäs kinoksen takaa, paremmin
nähdäkseen, kurottaa hiukan vain ja varovasti.

Niinpähän oli. Siinä makasi havuvuoteella lii-
kahtamatta ja äännähtämättä toinen ihminen,
pienempi, raanuun kääritty olento, näytti ole-
van nainen. Ja siihen mies tuijotti. Kumartui
yhä alemmas ja kosketti kädellään makaajan kas-
voja, kohotti sen käsivartta, joka heti hervotto-
mana retkahti takaisin. Mies polvistui silloin ha-
vuille, nosti makaajan pään kämmentensä vähin,
piteli sitä siinäkotvasen, laski sen taas hellävaroen
alas ja huokasi raskaasti, niin raskaasti, että koko
äänetön vesakko tuntui kohahtavan.

Lappalaisesta se rupesi tuntumaan kaamealta,
mutta hän ei uskaltanut liikahtaakaan. Sillä niin
hurja tuli paloi matkamiehen silmissä, kun hän ne
joskus surmiasi tunturille päin, niin synkät, syyt-
tävät ja julmat olivat hänen kalpeat kasvonsa,
että se mies varmaankin tuossa mielialassaan olisi
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heti survaissut kuoliaaksi jokaisen, jonka hän olisi
nähnyt siinä itseään vaanivan.

Mitä se siinä huokailee, ihmetteli kinoksesta
kurkkiva lappalainen, jonka jäsenet vapisivat kyl-
mästä ja pelosta. Mitä siinä kyyköttää, tuskit-
telee ja ruikuttaa, mikseivät matkamiehet jo
lähde? Vai eikö tuo makaava toveri kykenekään
nousemaan havuvuoteeltaan, onko hän ehkä
sairas? Vai kuollutko lie huihl

Pientä kapin äijää aivan puistatti. Mutta hän
ei sittenkään malttanut olla yhä enemmän kurot-
tautumatta eteenpäin.

Kuollut se on! Kalman ovat sillä kasvot!
Ilvesturkkinen mies ojentautui vihdoin, heitti

raanun syrjään ja nosti heUävaroen kuin sairaan
lapsen liikkumattoman, hennon naisen käsivarsil-
leen. Sen pää retkotteli siinä hervotonna, käsi-
varret vaipuivat kankeina alaspäin. Kotvan piteli
mies tuota hentoa ruumista käsivarsillaan, huokasi
taas kuin raskas metsä ja kääri sitten hangella
vainajan hellästi raanuun. Katseli taas synkästi
ympärilleen, karjaisi epätoivoisena kuin aron
hukka, niin että äänetön luonto aivan tuntui säp-
sähtävän, ja lähti sitten astumaan pientä pälvi-
paikkaa kohden, jonka päivä oli sulattanut kun-
naan suviselle rinteelle. Siinä hän rupesi keihäs-
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sauvallaan jystämään jäätynyttä maata, kaivoi
siihen kuoppaa kourillaankin, puski siinä pienen
rupeaman, kunnes hauta rupesi rinteelle synty-
mään.

Lappalainen katseli sitä kaikkea nietoskolostaan
harvan vesakon takaa, ja mietti taas pakoa. Hän
aikoi hiipiä siitä murroksen takaa suksilleen ja
niin livistää tiehensä. Mutta hän ei uskaltanut.
Kun hän kerran yritti ja risu hänen allaan rasahti,
käännähti ilvesturkkimies hautatyöstään kun-
naalle päin niin julman ja synkän näköisenä, että
lappalainen kuin pistettynä painautui hangen alle
ja pysyi siinä kauan liikahtamatta.

Vihdoin oli mies saanut kohtalaisen haudan kai-
vetuksi routaiseen maahan, jasiihen hän nyt hiljaa
laski raanuun käärityn aarteensa. Peitti sen sitten
huolellisesti soralla, tasoitti lunta haudalle ja seisoi
taas tuokion kumarassa sen kohdalla. Mutta sa-

massa hän ikäänkuin repäisi itsensä irti tuosta
haikeasta paikasta, kiirehti takaisin nuotion luo,
potkaisi syrjään tyhjän ahkion, jossa hän eilen oli
vetänyt tähän sairaan naisensa, ja laski suksensa
hangelle. Huomasi samassa koivun oksasta riip-
puvan laukkunsa, tempaisi sen siitä ja kaivoi
siitä kimpaleen jäätynyttä, kuivattua lihaa. Hauk-
kasi sitä kerran, pari, purekseli kuin väkisin suurta
suupalaa ja pisti vihdoin lihajärkäleen vyönsä alle.
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Mutta laukun, joka tuntui raskaalta ja jossa jota-
kin kilisi, kun hän sitä heilutti, sen hän vielä juok-
sutti äsken kaivamalleen ja täyttämälleen hau-
dalle. Jalkopäähän jyysti hän tuurallaan vielä
sitä varten pienen kolon, heitti laukkunsa kuin
lopen kyllästyneenä siihen ja polki soraa ja lunta
päälle. Sen tehtyään hän lopullisesti hyppäsi
suksilleen ja lähti, taakseen enää katsomatta, vin-
haa vauhtia painaltamaan tunturin kuvetta suo-
raan lounaiseen ilmansuuntaan, Ruijan tuntu-
reille päin, eteni ja häipyi sinne vähitellen.

Silloin uskalsi lappalainen, joka siihen asti yhä
oli kuin myyrä kytännyt kolossaan, vihdoin nousta
hangelle ja lähteä varovasti liikkeelle. Pehmeillä
kallokkaillaan hän hiipi pehmoisesti hangen yli
nuotiolle, johon hän heitti uusia oksia palamaan, ja
ryhtyi sitten, hypellen lämpimikseen tasakäpä-
lässä poistuneen yövuoteella, tarkastamaan nuo-
tion ympärystöä. Sitä tehdessään hän ynisi ja
jokelti;

Pois hiihti mies, hautaan jätti naisensa,
sinne taannun kietoi ja soralla peitti. Tuohon se
jätti pulkkansakin, jättipähän sen toki saaliiksi
Saamen pojalle, hyvän pulkan. Ja hyvän taljan
ja vetohihnan yhyhyy .. . Tuokion siinä ääneti
hiiviskeltyään jatkoi pieni peskimies taas jokellus-
taan. Vaimo oh kuollut vennon mieheltä, yöllä
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kai se noille havuille kuoli, eipä lähtenyt mies enää
ruumista vetämään... ai, ai, tänne taipaleelle
hautasi ... Ja sinne hautasi matkamies lauk-
kunsakin . . . miksi hautasi laukkunsakin, ja mikä
siinä helisi?

Sellaista hoki pieni äijä yöhavuja penkoessaan
ja hyppeli toisinaan tasakäpälässä lämpimikseen,
lyöden käsivartensa peskiään vastaan.

Uskaltaisikohan Saame-poika katsoa tuota
hautaa, kaivaa sitä vähän ei, ei uskalla, sieltä
voisi kalma vastaan kurkistaa, ei uskalla. Mutta
ehkä sittenkin pikkuisen

.
.

~ edes sitä laukkua,
jonka matkamies lopulta hautaan heitti siinä
jotakin kilisi . . . Sitä täytyy sentään vähän tut-

kia, pikaisesti vain .
. .

Hiljaa sipsutti heinäkenkä hankea myöten takai-
sin haudalle, vesakon reunaan. Empi siinä vielä-
kin, katseli pelokkaana ympärilleen joka taholle,
katseli ylös tunturillekin, jonka valkoista hankea
aurinko nyt kimallutti. Silloin hän taaskin lysähti
matalaksi, painautui peljästyneenä pensaiden peit-
toon. Sillä hän näki siellä ylhäällä tunturin laella
liikettä: pororoikka sieltä laukkoi, lasketti pyrynä
rinnettä tänne alaspäin. Huih, sitä vauhtia! Mikä
noidan päivä nyt onkaan! kappalainen kii-
rehti henkensä hädässä suksiensa luo. Mutta hän
ei uskaltanut enää lähteä pakoon hiihtämään .

. .



72

porot laukkoivat niin huimasti myötärinnettä
. . .

hän pistäysi piiloon äskeiseen koloonsa, kaivautui
sinne murroksen taakse äskeistäkin syvemmälle.
Siinä aikoi hän ääneti odottaa, kunnes tunturilta
tulijat ovat laskettaneet ohi.

Mutta nämäpä eivät ajaneetkaan ohi. He olivat
hekin nähneet nuotion hehkuvan pienellä vesakko-
kunnaalla ja tahtoivat kai tutkia, mitä tulia se
oh. Tuiskuna siihen kunnaalle tulla tupsahtivat,
pysäyttivät poronsa ja päästivät ne siihen jäkälää
kaivamaan.

Heitä oli kolme miestä, kaikki muhkeissa tur-
keissa ja kirjavissa villavöissä, mutta poroja oli
kuusi, joista kolme veti kuormitettuja ahkioita.
Miesten puheista ymmärsi lappalainen heti, että
he olivat Keminsuun miehiä, jotka palasivat Jää-
meren rannalta, perimästä merilappalaisilta vero-
nahkojaan. Jämeitä miehiä olivat, yksi vanha,
tanakka pirkkalaisisäntä johtajana, toiset kaksi
nuorempia. He tutkivat nyt vuorostaan nuotio-
paikan, kääntelivät hyljättyä ahkiota ja keskuste-
livat sitä tehdessään siitä, kuka tästä on mahtanut
kulkea ja minne.

Idästä päin se on tullut, ahkiota se on peräs-
sään vetänyt, päätteli toinen nuoremmista mie-
histä jälkiä tarkastettuaan. Eikä se ahkio ole
ollut tyhjä, katso tuota vakoa!
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Vienasta päin on siis tultu, totesi vanhin mie-
histä, leveänaamainen, poskipartainen jässäkkä,
jatkaen: Mutta yksinäinen hiihtäjä on tästä
eteenpäin lähtenyt, jätettyhän ahkionsa tuohon.

Mihinkä se on sitten kuormansa pannut, uteli
toinen nuoremmista miehistä ei ole ahkiossa
enää muuta kuin porontalja pohjalla. Olisiko
selässään vienyt? Mutta ahkiossa näyttää ihminen
istuneen, näet, miten on talja painunut.

Miehet katselivat kysyvinä toisiaan, tutkivat
nuotion ympärystän uudelleen, tutkivat hankeen
painuneita jhikiäkin. Lappalaisella läplätti sydän
hangen alla, murroksen takana: mitähän jos Poh-
janmaan miehet noin nuuskiessaan seuraavat hä-
nenkin heinäkenkäisiä, kepeitä jälkiään jakeksivät
hänet kolostaan, ne ovat muutenkin niin anka-
roita nuo kemiläiset! Mutta miehet lähtivät toki
seuraamaan niitä jälkiä, jotka veivät vesakon lai-
taan, pälvirinteelle, ja siihen he pysähtyivät:

Tähän on jotakinkaivettu jakuopattu.
Niin on, katsotaanpa!

Kellokkaillaan kuopivat Kemin miehet löysää
lunta ja soraa haudalta, sauvoillaan sysivät sitten
syvemmältä. Jo tuntuu pehmoista vastaan, tun-
tuu kangasta, siihen on jotakin kääritty. Nuori
mies kumartuu, vetää raanun esille, kääntää sen
raolleen ja hätkähtää:
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Siinä on vainaja!
Näytä, todella, naisen on ruumis!
Nuoret kasvot, karjalainen huntu-huivi!

Miehet pysäyttävät kaivamisensa ja seisovat
siinä kotvan hämmästyneinä, katsellen vuoroin
kuolleen naisen kasvoja, vuoroin toisiaan. Vahtiin-
kin heistä on nyt ilmeisesti ymmällä, ei hänkään
osaa heti tätä arvoitusta selittää.

Peittäkäähän hauta, virkkoi hän vihdoin.
Mitä mieron matkalaisia lienevätkin olleet,

hullun hommilta heidän kulkunsa tuntuu. Läh-
deppäs Vienasta asti naisen kanssa kahden tähän
korpeen!

Tappoikohan mies vaimonsa täällä nuotiolla?
kyseli järkytettynä toinen nuoremmista miehistä,
kun he jälleen olivat palanneet tulen ääreen, jota
he taas muutamilla varvuilla virkistivät.

Tappoiko mies vai tappoiko tauti, sitä ei voi
tietää, selitti vanhus, siinä havuilla hetkisen levä-
tessään. Leikin retki se ei ole ainakaan ollut
nuorelle naiselle, häneltä saattoivat siinä voimatkin
pettää, joten hän ehkä lopuksi tähän yönuotiolle
kepertyi. Mutta mitä miehiä se kulkija on ollut?
Eivät ole nämä meidän miesten töitä, pirkkalaiset
eivät ota naisia retkilleen!

Ei, karjalainen kaupustelija se hiihtäjä mie-
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luumuunkin on voinut olla, ellei olisi ollut Ruijan
miehiä.

Kumpia hyvänsä, päätteli vanhus lopuksi,
houkkien matkaa se on ollut joka tapauksessa!

Palan siinä nuotion ääressä haukattuaan hank-
kiutuivat Kemin miehet jo hetken kuluttua mat-
kaansa jatkamaan. Lappalainenkin huoahti jo hel-
poituksesta hankeen kaivamassaan kolossa, sillä
hänen raajansa olivat pahasti kontettuneet siinä
kylmässä kätköpaikassa kyyköttäessään. Onnek-
sipa eivät Kemin miehet olleet hänen lymypaik-
kaansa löytäneet, nyt hänkin vihdoin pian pääsee
suksilleen .

.
.

Mutta vieläkään ei kapin äijä saanut nousta
piilopaikastaan, siihen hänen täytyi yhä jäädä
kykkimään. Sillä juuri kun pirkkalaiset olivat saa-
neet kunnostetuksi poronsa jatkomatkaa varten
ja olivat lähdössä nuotion luota, veti tämän loimu
taas uudet hiihtäjät luokseen. Vesakon läpi nousi
kunnaan itäiseltä kupeelta kaksi suksimiestä, jotka
seurasivat ahkionvetäjän jälkiä, ja kemiläiset py-
sähtyivät nyt, ajohihnat kourassa, näitä uusia
tulokkaita odottamaan. Täytyihän näet ottaa
heistä ja heidän retkistään selko.

Poromiehet huomattuaan pysähtyivät vieraat
hiukan säikähtyneinä kappaleen matkan päähän
molemmat joukkueet ällistyivät ilmeisesti toisiaan
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näillä kaukaisilla kapin aavikoilla tavatessaan.
Kotvaan aikaan ei siinä puhuttu mitään, ei puo-
lelta eikä toiselta, kappalaisraukasta se äänettö-
myys oh kaikkein kaameinta, hän kyyhötti siellä
hangen alla sydän kurkussa ja tuskinpa uskalsi
hengittääkään. Mutta uteliaana hän kuitenkin
kuunteli, kun kunnaalla vihdoin virisi keskustelu
molempain retkikuntain välillä, sitä uteliaampana,
kun se keskustelu koski hänenkin heimonsa.
Saamen kansan, oloja ja kohtaloita.

Millä asioilla sitä täällä kuljetaan, kysyi
järein äänin kemiläisten vanha, tanakka johtaja ja
astui uhkaavin elein askelen saapuvia vastaan.

- Omillapa asioillamme hiihtelemme, vastasi
viimeksi saapuneista toinen, eikä hänen äänensä
sävy ollut sen ystävällisempi kuin kemiläisenkään.

Mitä asioita ne ovat, nämä maat ovat meidän
veromaita, tiukkasi harmaaparta Kemin mies yhä
karkeammalla äänensävyllä jakirvestä kupeeltaan
tapaillen.

Eräitä karkulaisia vain haemme, vastasi hiih-
täjä nyt jo sävyisämmin pehmeällä, karjalaisella
murteellaan. Oletteko nähneet niitä, jotka edel-
lämme ovat kulkeneet näitä samoja latuja?

Kemiläinen viittasi tovereitaan vaikenemaan
eikä ruvennut vieraille suoraan vastaamaan. Hän
teki heille äkkipäisen vastakysymyksen:
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Vienasta astiko ne karkasivat, sillä sen puo-
len väkeä tunnutte te olevan?

Kannanlahdesta, kotikylästämme pakolaiset
karkasivat, liverteli karjalaisista toinen, laihan-
sitkeä liuhuparta, toisen, vielä melkein poika-
iässä olevan, sieltä taaempaa alta kulmainsa vie-
raita luimistellessa. Oletteko heitä nähneet,
tästä ne ovat ohi hhhtäneet, olemme heidän jäl-
kiään seuranneet.

Mutta Kemin mies kyseli edelleen topakkana:
Oliko niitä pakolaisia mies ja vaimo?
Niin oh. Se riivattu Ruijan mierolainen

ryösti näet minulta tyttäreni, kotitalosta vei, tämän
nuoren miehen morsiamen vei . . .

liekö oikein väkisin vienyt, vai seurasiko
tyttö vikisemättä mukana, epäili Kemin mies
vanhoilta kokemuksiltaan.

Ka, ahkiossa se on tuossa tytärtäni vetänyt,
näette jäljistä. Ja tähän kai he ovat viimeksi yö-
pyneet.

Karjalaiset uskalsivat jo hiihtää lähemmäksi
nuotiota. Siinä oh vielä tyhjä poronpulkka, sitä he
jännitetyin mielin kävivät tutkimaan, udellen vilk-
kaasti;

Siinähän on meiltä viety ahkio japorontalja,
niiksi ne sen tähän jättivät? Ja minne päin ne
täältä hiihtivät? Hä?
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Varsinkin nuorempi karjalainen näytti olevan

kovin malttamaton saadakseen tarpeelliset tiedot
pakolaisten matkasta ja lähteäkseen heitä edelleen
tavoittamaan. Mutta Kemin mies tahtoi ennen
kaikkea tutkia, mitä väkeä pakolaiset olivat olleet,
mitä varten ne tänne tuntureille olivat paenneet
jamillä asioilla nämä takaa-ajajat oikein liikkuvat.
Hänellä näytti siinä kohden olevan omat epäilyk-
sensä, ja hän kyseli yhä:

Sanot Ruijan miehen ryöstäneen tyttäresi.
Mikä kulkija se sitten siellä teidän puolessanne oli
ja miksi hän tänne pakeni?

Vanhempi karjalainen nousi nyt suksiltaan, as-
tui nuotion ääreen lämmittelemään ja kävi siinä
rauhan ja tarinan miehenä juttuaan juurtajak-
sain selittämään:

Se oli Norjan miehiä Jäämerenrannalta, Halooga-
lannista sanoi olevansa. Niitä oli vuosi sitten tul-
lut joukko laivalla Vienan suuhun, jonka kaupun-
gissa olivat kauppoja tehneet. Olivat retkeilleet
jokivarrellekin, jatoiset heistä olivat siellä ruven-
neet rosvojoukkona ryöstelemään jokirannan vau-
raita taloja ja niiden vanhoja kauppavaroja, ho-
peata ja vaskea. Siitä tietysti vienalaiset suuttui-
vat ja kävivät, silTaikaa kun toiset miehet metsä-
sisseinä sisämaassa partioivat, heidän laivansa
kimppuun. Sille tuli nytkiire lähtö merelle, eivätkä
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ryöstäjät ehtineetkään laivaansa mukaan. Mihin
heistä toiset lienevät huvenneet, sitä eivät kannan-
lahtelaiset tietäneet, mutta tämä yksi Ruijan mies
oli pikkuvenheellä paennut Walkeanmeren lah-
desta lahteen, kunnes lopuksi syyspuoleen kul-
keusi Kannanlahden pohjoisimpaan kärkeen, sikä-
läiseen karjalaiskylään.

Ja jäi sinne?
Jäi talveksi. Emme hänen kolttosiaan silloin

tunteneet, ja mihinkäpä se siitä silloin olisi enää
päässytkään. Annoimme hänen asua tuvassamme,
se oli hyvänahkainen ja iloluontoinen mies, roteva
työssä, kätevä venheenrakentaja. Siellä hän ven-

hettä veisti ja naisia nauratti, kunnes sitten nyt
keväällä teki ilkityönsä ja livisti .

.
.

Ja vei tyttären talosta mukaansa, ihmetteli
kemiläinen jo melkein säälivänä.

Marjan vei, lapseni, toisen miehen kihlatun
naisen!

hähtivät yhdessä hiihtämään talonväen tie-
tämättä, niinkö? *

Niin, keväthangalle olivat eräänä aamuna
lähteneet, emme sitä heti paoksi ymmärtäneetkään.
Ahkioon olivat kasanneet hynttyynsä, ja Ruijan
miehellä oli selässään laukku, jota hän aina piti
mukanaan, siinä kai olivat hänen Vienan saa-
liinsa!
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Niin menivät ja te perässä? utelivat kemi-
läiset, juttuun yhä innostuen.

Perästä lähdettiin naapurin pojan kanssa,
kun pako paoksi älyttiin, mutta vasta seuraavana

aamuna me jouduimme taipaleelle. Toivoimme
heidät silti tapaavamme, eivätkä he kaukana enää
saata ollakaan eihän nainen kovin rutosti jaksa
hiihtää, ja raskasta on toisaalta toista ihmistä ah-
kiossa vetää. Tässä ne nyt kai ovat yötä olleet,
vai onko tämä nuotio teidän?

Ei, pakolaistenne nuotio se on. Me tähän
vasta äsken saavuimme.

Sitten eivät karkurit ole kaukana, intoili nyt
nuorempi karjalaisista. Jälille vain ja liukkaasti!

Ei niin kiirettä, kielteli kemiläispäällikkö va-
kavana ja päättäväisenä. Katsokaahan, tästä
ei ole eteenpäin hiihtänyt kuin yksi henkilö, jasen
ahkio on tuossa.

Karjalan miehet katsoivat, tutkivat nuotiolta
luoteeseen päin poistuvia jälkiä ja totesivat kemi-
läisen huomautuksen oikeaksi. He tuijottivat toi-
siaan, tuijottivat kemiläisiä, ja vanhempi heistä
virkkoi vihdoin:

Onko siis Ruijan mies lähtenyt tytärtäni
selässään kantamaan, ja miksi?

Ei kysellä enää, kiivaili karjalaispoika kärsi-
mättömänä. —-Lähdetään, otetaan itse asiasta selko.
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Mutta Kemin urho astui hänen hankea hiovain
suksiensa eteen, puisteli kieltävästi päätään ja
virkkoi;

Ei miehet, asia on pahemmalla kannalla kuin
luulettekaan. Ja vanhemmalle karjalaisista hän
puhui: Tahdotko tietää, missä tyttäresi on?

Karjalaispoika yhä kiukutteli ja kiivaili:
Miksi pidätät meitä, mies, otamme itse heti

selon siitä, missä Marja on!
Mutta Kemin ukko ei pojan tiuskinnasta välit-

tänyt. Hän astui Kannanlahden liuhupartaisen
isännän viereen, laski kätensä hänen olkapäälleen
ja puhui:

Tahdotko nähdä tyttäresi, hä? No, hyvä,
tule siis tänne!

Ja hän talutti hämmästyneen karjalaisen vesa-
kon rintaan, pälvipaikalle, pysähtyi siihen haudan
ääreen ja virkkoi juhlallisesti:

Kaiva tuosta!
Mutta nuorukainen sähisi ja intti:

Mitä ilveilet, mies, ymmärräthän, että meillä
on kiire!

Kaiva, toisti kemiläinen. Siitä saatte
nähdä, mihin teillä on kiire!

Vanhempi mies oli jo pahaa aavistaen ruvennut
kaivamaan lumista soraa, nuoremman yhä vain
siinä vihaisena luimistellessa, varmana, että Pöh-
Annikki, piispa ja kesti 6
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janmaan miehet tekivät heistä vain pilkkaa. Nämä
olivat kuitenkin kasvoiltaan peräti totiset ja hei-
dän äänensäkin soi vakavalta javaativalta. I,iuhu-

parta kaivoi senvuoksi suksisauvallaan jo moneen
kertaan kuopittua maata, ja pian sieltä soran

seasta pilkahtikin esille kipene kirjavaa raanua.

Mies hytkähti, kävi sulin kourin kuoppaan kä-
siksi.

Meidän raanu, totisesti! Marjan peite.
Miksi se siellä on, uteli nyt nuorempikin,

käyden hänkin vihdoin hautaa paljastamaan.
Mitä, mitä siihen on kääritty?

Mutta vastausta hän ei saanut eikä enää tar-
vinnutkaan. Sillä isä kehitti samassa raamin auki,
ja kalpeina, sanattomina jäivät Karjalan miehet
katsomaan sitä, minkä he raauusta löysivät. Ja
Kemin miehet seisoivat yhtä äänettöminä javaka-

vina siinä vieressä heidän surunsa ja suuttumuk-
sensa todistajina.

Marja surmattu, sopersi vanhempi karjalai-
nen vihdoin. Miksi, kuka tappoi lapsiraukan?

Sanehan, miksi hänet on surmattu ja tähän
haudattu, huudahti samassa kalpea, kiihtynyt
karjalaispoikakin, tarttuenkuin hätääntyneenä Ke-
min uroon ranteeseen. Sanokaa, kuka sen teki?

Mutta vainajan isä virkkoi lannistuneena, sär-
kyvällä äänellä:
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Se on Ruijan miehen työtä, kyllä sen oival-
lan. Mutta miksi? Oliko täällä tappelu, mitä täällä
tapahtui, kertokaa!

Hän oh aivan rukoilevana kääntynyt kemiläisten
päällikön puoleen. Ja tämä nyt vastaili verkalleen:

Emme tiedä, onko täällä tapeltu ja onko
tyttärenne surmattu, emmekä sitä usko. Tämän
haudan löysimme äsken ikään, kun tutkimme edel-
lämme käyneiden jälkiä ja ihmettelimme, mitä
täällä on kaivettu.

Karkurit olivat siis jo poissa teidän tulles-
sanne, virkahti karjalaisisäntä, jolle asiain meno
nyt vasta rupesi selviämään. Nuotio oli autio?

Toinen on siinä edessämme, toinen oli
poissa, oikaisi Kemin mies, sen jäljet näkyvät
tuossa viittaavan tuntureille ja merelle päin.

Taas kimmahti nuori Karjalan poika. Hän oli
juuri nostanut kangistuneen vainajan haudasta ja
laskenut sen hangelle, jossa sitä vieraat nyt tarkem-
min tarkastivat. Siitä hän hypähti seuralaisensa
viereen:

Niille jäljille nyt lähdemme, tule!
Mutta Kemin mies esteli yhä.

Mitäpä sinne enää hiihdätte, johan ryöstetyn
naisen tapasitte.

Tahdomme tavata sen miehen, joka naisem-
me tappoi!
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Mieskö lie tappanut vai tauti, tutkikaa se

asia kotonanne. Mutta eteenpäin älkää menkö!
Nuoren karjalaisen mielessä oli viha jasuru sillä-

välin yltynyt yltymistään. Hänen poskilihaksensa
pullistuivat, hänen silmänsä verestivät ja hän
karjasi särähtävin äänin:

Nyt kostamaan, meitä älkää estelkö! Ran-
kaisematta ei roisto saa päästä tunturien taakse!

Mutta hänen toverinsa virkahti alakuloisesti:
Hän voi jo olla tunturin takana, tuskin häntä

enää tapaamme .
. .

Tapaamme varmasti, minä hiihdän sinne
vaikka yksin ja nitistän hänet . . .

Siis yrittäkäämme!
He nousivat jo suksilleen ja tekivät lähtöä lou-

nasta kohden. Mutta Kemin mies astui nyt ko-
mentavana isäntänä heitä estämään:

Parasta on, että tästä palaatte koreasti koti-
puoltanne kohden. Emme jätä teitä tänne lapin-
korpeamme risteilemään.

Hä? kivahti silloin karjalainen. Oletko
ruijalaisen murhaajan kanssa samassa juonessa?
Vai miksi asetut meidän tiellemme?

En rakasta mijalaisia, olivatpa murhaajia
taikka ei, vastasi kemiläinen rauhallisesti, mutta
en luota teihinkään. Täällä ovat lappalaiset mei-
dän veronmaksajiamme, he kuuluvat yksin meille.
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Mutta sekä te karjalaiset että ruijalaiset olette
aina pyrkineet tänne veronahkoja kantamaan,
kun vain meiltä on silmä välttänyt. Voitte sen
tempun tehdä nytkin, vaikka olette olevinanne
muilla asioilla. Siksi emme jätä teitä tänne kier-
telemään, emmekä suvaitse teitä täällä vastakaan,
siksi kääntäkää suksenne sievästi päivännousun
puolelle!

Kemin ukko jyräytti näitä nuhteitaan ankarin
äänin, jota ei ollut hyvä vastustaa. Karjalan mie-
het karahtivat punaisiksi kasvoiltaan sekä oikai-
sivat jo selkänsä hekin, ja vanhempi heistä vastasi;

Yhtä hyvä oikeus meillä on verottaa Inarin
lappalaisia kuin teilläkin, maat ovat yhteisiä Jää-
merelle asti. Tämäkin kunnas on kolmen heimon
kunnas. Ja nahankantoon mekin tänne vielä tu-
lemme . . .

Sepä nähtäneen, tuletteko, uhmairi ukko.
Mutta tällä kertaa emme väritä lappalaisista

emmekä heidän veronahoistaan, myönteri huhu-
parta jo nöyrempänä. Nyt ajamme, kuten tie-
dätte, toista saalista. Siksi tieltä pois!

Mutta kemiläinen veti nyt sotakirveen vyöstään
ja hänen toverinsa tekivät samoin, asettuen kar-
jalaisten tielle. Ja ukko juristi:

Tästä ette hiihdä eteenpäin, siitä me vas-
taamme. Te painutte tuonne äskeisille jämillenne.
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ja pysytte siellä, muuten täällä tulee uusia vaina-
jia. Hä, joko älyätte, valitkaa pian!

Karjalaiset nieleskelivät kiukkuaan, ymmärtäen,
että heidän oli toivotonta yrittää ylivoimaa vas-
taan. Vanhempi virkkoikin:

Teitä on kolme miestä, meitä vain kaksi.
Mutta muistatte tekonne .

.
.

Muistamme kyllä, kunhan vain tästä palaatte,

uhmaili ukko. Vai tekeekö mieli nuorenmiehen
tapella?

Yrmymielisenä katseli karjalaispoika, joka hän-

kin jo oli sivaltanut kirveen käteensä, ympärilleen.
Hänen olisi tulisesti tehnyt mieli päästä morsian-
taan kostamaan, mutta alistuipa hänkin sentään
lopulta vanhemman neuvoon. Kuin avutonna hän
silmäili nyt hangella makaavaa vainajaa. Mutta

hänen toverinsa toi siihen ryöstetyn ahkion, nosti
vainajan taljalle japeitti sen siihen raamilla. Nuo-

remmalta hän vain kysyi:
Otitko haudasta kaikki, mitä siellä oli?
Kaikki, pulkassa se on.
Siis lähdemme kotiin

Ja enempää puhumatta pujotti karjalainen ah-
kionhihuan olkapäälleen, astui suksilleen ja lähti
seuralaisineen, jääville hyvästiä sanomatta, myötä-
maata hiihtämään äskeisiä latujaan. Mutta kun-
naan juurelle hän vielä pyhästyi ja huusi siitä;
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Tällä kertaa te Kemin miehet meitä nyt

komennatte, mutta vielä me tapaamme toisemme!
Varokaa silloin, ettei teillä ole täältä samanlaisia
viemisiä kuin meillä nyt.

Varokaa vain itse meidän veromaitamme,
huusi Kemin ukko äreänä vastaan. Täältä ette
koskaan kunnialla palaa!

Kemiläiset katselivat vielä kotvan silmä kovana
poistuvia kilpailijoitaan, jotka pienenemistään pie-
nenivät ja häipyivät vihdoin itäisen tunturin rin-
teelle. Vasta todettuaan, että he todella lähtivät
eivätkä yrittäneet palata, käänsivät kemiläiset po-
ronsa eteläiseen suuntaan, istahtivat pulkkiinsa ja
lähtivät ajamaan nuotiokunnaalta.

Heidän äänensä kaikui vielä hetkisen vesakosta,
mutta sitten oli taas kaikki hiljaista. Silloin ryömi
vihdoin lappalainen esille kolostaan ja nousi kuin
aave hangelle tähystelemään. Hän oh vilusta kan-
kea ja vihainen. Siinä oh hänen koko aamu-
rupeama pitänyt kykkiä ja pelätä, ja mitä hän oli
siitä hyötynyt? Veivät ahkionkin, tyhjensivät hau-
dan! Pieni peskiniekka heristi hentoja käsivar-
siaan, pui kuivia nyrkkejään etelää ja itää ja lou-
nasta kohden ja purki yniseväliä äänellä kiuk-
kuaan:

Vai kolmen heimon kunnas on täällä vielä
neljäskin! On Saamen heimo, joka on näiden tun-
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turien ja aapojen oikea omistaja. Te muut olette
täällä vain verosusia, ryöstäjiä!

Nuotio oh jo sammumassa, vain vähän lämpöä
huokui enää sen hiiloksesta, jonka ääressä lappa-
lainen taas hetkisen hyppi. Hän potki vihoissaan
vuodehavuja, levitti hankeen viimeisiä, käryäviä
kekäleitä, potki kiukussaan soraa auki jääneeseen
hautakuoppaan. Enin harmitti häntä näet se, että
Karjalan miehet olivat, kuten hän luuli, tyhjentä-
neet haudankokonaan, vieneet sieltä senkinlaukun,
jossa hän oli kuullut jotakin kilahtavan. Mutta
samalla hän oli mielessään iloinen siitä, etteivät
vainolaiset, toinen eikä toinen, toki olleet häntä
kolostaan keksineet ne olisivat ehkä hänet
siihen paikkaan tappaneet, niinkuin uhkasivat tap-
paa toisensa.

Pahat miehet, mistä vain tullevatkin, ynisi
lappalainen, nostaessaan suksiaan hangen alta.
Veronahkoja ryöstävät lappalaiselta, ja jos et kaik-
kia anna, niin lyövät. . . lyövät julmasti!

..
.

Vielä kerta ympärilleen arasti luimistellen pieni
Lapin äijä nousi vihdoin hänkin suksilleen ja lähti
jatkamaan rihmahiihtoaan, joka häneltä aamulla
oli keskeytynyt. Eikä neljän heimon kunnaalta,
jossa hanki nyt oli niin moninkertaisesti poljettu,
enää kuulunut ääntä eikä liikettä.
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Mutta viisisataa vuotta myöhemmin kilahti

Inarin pohjoiskulman suomalaisen uudisasukkaan
lapio selvään metalliin, kun hän kotikunnaansa
suviselle rinteelle raivasi pientä perunamaata.
Ja kun hän kaivoi syvemmälle ja laajemmalle,
tuli sieltä esille mustuneita vaskisiruja, arabialai-
sia ja novgorodilaisia hopearahoja, ruostuneita,
hopeahelyisiä kaulakoristeita ja kummannäköisiä,
muinaisaikaisia aseita. Hän poimi ne sieltä yksi-
tellen, nosti haudasta vanhan laukun riekaleitakin
ja keräsi ne kaikki tupaansa, lähettääkseen ne
sitten postiautolla, joka uutta valtatietä myöten
nyt kulki hänen kotikunnaansa ohitse, maan pää-
kaupunkiin, museotavaraksi. Hän ihmetteli, noita
kofuja ja rahoja käännellessään, mitenkähän ne
ohvatkaan joutuneet siihen aution hapintunturin
rinteelle, sorakankaalle, mitkä kulkijat ne siihen
muinoin olivat upottaneet ja unhoittaneet. On
mahtanut olla liikettä, joskin toisenlaista, silloin
ennenkin vanhaan näillä raukoilla rajoilla, on ehkä
noillakin ruostuneilla rahoilla ja koruilla ollut oma

tarinansa . . . Siitäpä ne nyt kertokoot minkä voi-
vat katsojille muinaisten muistojen museoissa!





KAKSI KOVAA





Elokuisella helteellään paistaa porottaa aurinko
Viipurin Mustainveljesten luostarin edustaiselle,
hiekkaiselle aukealle, johon jo muutamia kerjäläi-
siä on kokoontunut odottamaan murkinantähtei-
den jakoa. Uuostarin tukeva, honkainen portti
on suljettu ja sen sekä luostarinpihan takaa kuu-
luu luostarikirkosta hiljaista messun hyminää,
Munkit ovat siellä viileässä kirkossa päivämessuaan
pitämässä, muuten on kaikki tuossa valkeassa,
kivisessä pyhätössä äänetöntä ja kuin nukahta-
nutta.

Portin viereisessä kopissa vanha, avopäinen por-
tin vartijaveli torkahtelee hänkin messun kuminaa
kuunnellessaan. Mutta vähitellen hänen unensa
käy levottomaksi. Ulkoa, kaupungilta päin, ru-
peaa näet kuulumaan ratsujen kavioitten töminää
ja teräspaitojen litinää; sitä kuuluu pian jo luos-
tarinkujalta, se lähenee lähenemistään. Vartija-
veli herää täydelleen, pistää luukusta ulos pörröi-
sen päänsä, kurkistelee uteliaana. Aivan oikein,
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ratsuväkeä sieltä ajaa peitset heiluen, kypärät
kiiltäen, suoraan luostariaukealle.

Hän hätääntyy, sulkee nopeasti luukun ja juok-
see, kaapunsa helmoja kooten, jo täysvirkkuna
laattakivillä lasketun luostaripihan poikki suureen

ruokahuoneeseen ja sen kautta kirkon ovelle, kuis-
katen siellä lähinnä polvistuneille munkeille vieras-
joukon saapumisesta. Mutta samassa on hänen
vielä nopeammin juostava portille takaisin. Sillä
sen kolkutinta jo kovasti paukutetaan sisään-
pyrkijät näyttävät olevan perin malttamattomia.

Hän raoittaa taas luukkuaan ja huutaa kolku-
tinta rääkkäävälle ratsumiehelle:

Ken siellä, mitä asiaa?
Ihnnanpäällikkö, Krister Niilonpoika Vaasa,

pyrkii luostariin, priorin puheille. Avatkaa heti!
Tupsukypäräinen ratsumies takoo kolkutinta

koko ajan, niin että äsken äänetönnä ollut tienoo
yhtämittaa kajahtelee. Haarniskoitu ratsuväki on
siellä rivissä luostarin edustalla, josta kerjäläiset
säikähtyneinä ovat vetäytyneet kujansuihin, ja
sen uhkaavan rivin edessä istuu tasaastujatam-
mansa selässä pieni, sulkahattuinen, liian suurelta
näyttävään vaskihaarniskaan pukeutunut äijä, joka
yhä kipakasti hätistääkolkuttajaa jasähiseekarkei-
den, harmaiden viiksiensä välitse. Se on itse linnan-
herra, hänet tuntee vartijaveli hyvin, ja hän hä-
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tääntyy siitä yhä pahemmin. Sillä hän ei uskalla
avata, on kielletty laskemasta aseellisia miehiä
luostariin; mutta hän ei uskalla kieltääkään pää-
syä noin mahtavalta herralta. Hän odottaa sen-
vuoksi pappismunkkeja, itseään arvovaltaisem-
pia, siihen avukseen.

huostarinkirkossa, jonne tuo kiivas koputus on
häiritsevänä kaikunut, onkin jo messun ääni vai-
mennut ja muutamia vanhempia munkkeja kii-
rehtii nyt ulos ihmetellen, miksi heidän rauhaisaa
syyssijaansa näin häiritään. He neuvottelevat
siinä tuokion. Mutta silloin alkaa uusi, yhä raivok-
kaampi kolkutus, ja karkea, käskevä ääni komen-
taa ulkoa:

Avaatteko heti, vai onko meidän lyötävä
säpäleiksi tämä portti?

Odottakaahan tuokio, vastaa munkeista van-
hin. Veljet ovat juuri messussa .

. .

Sen saavat he keskeyttää. Käskekää priori
heti linnanherran puheille!

Viesti oudosta vierailusta oli joehtinyt levitä koko
veljeskunnan keskuuteen ja joka taholta kertyi
nyt hämmästyneitä, lihavankalpeita munkkeja
pihalle. Mitä tämä merkitsee? kysyivät he huoles-
tuneina toisiltaan. Tapaus oli todellakin harvi-
nainen. Maalliset mahtimiehet pitivät yleensä sota-
oloissakin luostarin rauhaa ja koskemattomuutta
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pyhänä, he tahtoivat säilyttää hyvät välit näiden
hurskaiden veljeskuntain kanssa, joiden vaikutus
väestöön oli hyvin suuri. Olipa Viipurin linnan ny-
kyinen isäntä Krister Niilonpoikakin, vaikka hän
olikin tuittupäinen ja äreä herra ja vaikkei hän
kitsastelijana juuri koskaan antanut saarnaa] a-
veljille mitään lahjoja, sentään näihin asti ollut
kaupunkinsa luostarin rauhaa ja oikeuksia louk-
kaamatta, Mikäs nyt? Tosin hänellä aina oli ollut
mustainveljesten tarmokkaan ja itsetietoisen esi-
miehen, Clemensin, kanssa pientä riitaa milloinkala-
vesistä, milloin laidunmaista, mutta että linnan
äijä näin saapuisi aseväkineen luostaria säikyttä-
mään, se oh toki aivan käsittämätöntä.

Portti auki, heti paikalla! komennettiin sieltä
ulkoa yhä, jase särähtävä, vihainen ääni tunnettiin
nyt itsensä linnanherran karjunnaksi.

Avataan, avataan, vastaavat munkit, jotka
eivät muutakaan neuvoa enää tienneet. Mutta
ainoastaan aseettomina saapuville . . .

Me tulemme miten tahdomme, vastasi linnan
herra, temmaten portin, jonka edestä salpa vihdoin
oli vedetty syrjään, selälleen ja työntyen kahden
haamiskamiekan seuraamana sisään. Hän astui
kalisevin sääryksin ja kilahtavin kannuksin luos-
tarinpihan poikki ällistyneinä seisovain munkkien
keskitse ja tiukkasi edelleen:
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Missä on priorinne, hakekaa hänet heti esille!
Tänne astukaa, refectorioon, vastasi saattava

munkki ja ohjasi karskin herran luostarin suureen,
viileään ruokailuhuoneeseen, joka samalla oli ko-
kous- ja vastaanottohuoneena. Siinä puolihämä-
rässä, holvikattoisessa huoneessa tapasivat nyt
toisensa mustainveljien priori, Clemens Tauritsan-
poika, korkea, uljasryhtinen, lujapiirteinen pre-
laatti, ja pieni, teräväliikkeinen linnanherra, joka
kypäränsä riisuttuaan siinä paljasti vanhat, kuih-
tuneet, karkeasänkiset kasvot ja kiukkuisasti vil-
kuvat, verestävät silmät. Tämä viimemainittu
kävi nyt heti, enemmittä tervehdyksittä, luo starin-
päällikölle puhumaan ärtyisin äänin:

linnasta on tänne paennut vanki, sen tiedän
varmasti, mutta te ette ole lähettini vaatimuksesta
huolimatta luovuttaneet häntä meille takaisin.
Tätä karkuria olen nyt itse saapunut noutamaan,

toimittakaa hänet heti käsiini!
Tyynikasvoinen, arvokasryhtinen priori vastasi

siihen kohteliaasti, mutta varmasti:
Tiedätte hyvin, jalo herra, että ne, jotka

ovat luostariin saapuneet suojaa hakemaan, ovat
siellä Jumalanäidin turvassa.

Tiedän mitä tiedän, mutta sinä älä nyt siinä
temppuile äläkä viisastele, minä en ole nyt sillä
tuulella. Mies, joka linnasta karkasi, on vakooja,
Annikki, piispa ja kesti 7



98
on pahantekijä, minun täytyy saada häntä tutkia.
Te olette kätkeneet hänet tänne, toimita mies heti
esille, muuten . . .

Rinnanherra teki vihaisen, terävän liikkeen
käsivarrellaan, ja astui pari askelta lattialla
haarniskoitaan helistellen. Mutta hän keskeytti
sentään uhkaavan lauseensa ikäänkuin antaak-
seen luostarinpäällikölle aikaa harkita asemaansa
ja nöyrtyä; ja hän pysähtyi sitten verestävin
silmin tirkistämään edessään seisovaa, mustakaa-
puista miestä.

Mutta kun tämä ei mitään vastannut, jatkoi
kiukkuääninen linnanherra:

Asia on vakava, emme ole tulleet tänne tur-
hia odottamaan. Rinnan viereisestä luostarista ei
saa tulla linnalle vihamielisten petturien eikä kar-
kurien pesä.

Tämä on rukousten ja rauhan pesä, vastasi
siihen priori hiukan ääntään kohottaen, aseel-
listen uhkausten täytyy jäädä näiden muurien ulko-
puolelle. Täällä lähestytään Jumalaa nöyrtynein
ja alistuvin mielin . . .

Krister-herra tunsi pistoksen ja kivahti:
Rukoiltakoon täällä kuinka nöyrästi tahansa,

minun asiani on nyt toisenlainen. Kautta Maarian,
ellei vakoojaa tuossa tuokiossa tuoda eteeni, etsivät
mieheni täällä joka sopen, ja sitten vien kuin vien-
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kin ilkimyksen täältä mukanani no, löytyykö
se linnan karkuri?

Mutta Clemens Eauritsanpoika vastasi rauhalli-
sena ja arvokkaana:

Tänne tulee maailman murjomia ja maailmaa
paenneita usein; emme kysy, mistä he tulevat ja
mitä ovat paenneet, emme sitäkään, ovatko he
jonkun rikoksenkin tehneet, jos he todellisessa
hädässä ja nöyryydessä Jumalanäitiä lähestyvät.

En tiedä enkä tahdo tietää, ketä meiltä vaadit,
ketään hätääntynyttä emme täältä luovuta.

Tiedät hyvin, sähähti Krister Niilonpoika,
asettuen suoraan priorin eteen, tiedät asian,
älä teeskentele! Tiedät, että se karannut mies on
viholliseni, Kaarlo Knuutinpojan vakooja, joka
on puettukin hänen väreihinsä, ja hän on sitä-
paitsi röyhkeä suunsoittaja, joka on rangaistuk-
sensa ansainnut nyt älä, priori, enää kiemurtele,
tunnet asian aivan tarpeeksi hyvin.

Clemens-munkki kohotti tuuheat kulmakarvansa
hämmästyneen näköisenä ja virkkoi:

Kaarlo Knuutinpoika Bonden väkeäkö ajat
takaa! Mutta jos sellainen mies on luostaristamme
pyytänyt turvaa, on meillä kahta suurempi syy
olla häntä luovuttamatta, sillä teidän maallisten
ylimysten keskenäisiin riitoihin emme tosiaankaan
tahdo puuttua. Kaarlo-herrahan rupeaisi meitä
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siitä vainoamaan, ja hän on mahtava mies, joka
näihin asti on osottanut suopeutta ja anteliaisuutta
köyhälle veljeskunnallemme.

Nämä maassa vallitseviin valtiollisiin oloihin
viittaavat sananvaihdot olivat ilmeisesti jo kiih-
dyttäneet mieliä molemmin puolin. Herruudesta
Suomessa ja nimenomaan Viipurin linnan isännyy-
destä kiistelivät näet ja taistelivat näihin aikoihin
katkerasti nuo kaksi valtakunnan mahtavaa miestä,
Ruotsin sotamarski ja äskeinen valtionhoitaja,
nuori Kaarlo Knuutinpoika Bonde ja Ruotsin enti-
nen valtioneuvos ja drotseti, vanha Krister Niilon-
poika, jokaoli Vaasan vaikutusvaltaista sukua. Jäl-
kimmäinen, jokapitkän ikänsä oli ollut maan joh-
tavia ylimyksiä, oh nyt muutamia vuosia sitten
syösty entisestä mahtiasemastaan Ruotsissa ja hei-
tetty tänne Suomen kaukaiseen kolkkaan kuin
maanpakoon. Ja hän vihasi siitä syystä silmittö-
mästi tuota pahinta kilpailijaansa, nuorta onnen-
suosikkia, kiittämätöntä kiipijää, Kaarlo Knuutin-
poikaa. Ja olipa hänellä vihaansa syytäkin. Sillä
Ruotsin ylimysten keskenäisessä, kiihkeässä kilpai-
lussa oli tämä hänen entinen oppipoikansa päässyt
joka suhteessa hänestä voitolle, päässyt pelkän
ruumiillisen komeutensa ja esiintymisvarmuutensa
vuoksi, päässyt Ruotsin valtionhoitajaksi, milteipä
kuninkaaksi. Ja hänen, Krister Niilonpojan, joka
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ennen oli ollut vertaisistaan ensimmäinen, hänen
oli nyt vanhana miehenä täytynyt luopua valta-
asemastaan ja syrjäytyä tänne, Viipurin linna
oli näet hänelle silloin läänitykseksi, ikäänkuin
armopalaksi, annettu. Tuo nöyryytys oli tietysti
näinä vuosina hänen mieltään kirvellyt ja kidut-
tanut. Olihan tosin sittemmin Kaarlo Knuutin-
poikakin saanut luopua valtionhoitajan toimestaan,
kun Ruotsin keskenään kateelliset ylimykset taas
olivat kutsuneet tanskalaisen miehen (Kristofferin)
kuninkaakseen. Mutta Kaarlo Knuutinpoika oh
silloin saanut aivan toisenlaiset hyvittäjäiset, saa-
nut läänityksekseen koko Suomen, jonne hänetkin
siten oh lähetetty, shnä joukossa merkillistä kyllä,
Viipurin linnalääninkin, joka aikaisemmin oh an-
nettu Krister Niilonpojalle. Hän, Bonde, asui nyt
Turussa ja piti sen linnassa komeaa hovia, mutta
hän vaati itselleen yhä Viipuriakin, ja siitähän
se viimeinen katkeruus ja kahnaus olikin sukeu-
tunut.

Siitä oli johtunuttämäldn Krister-herran kipakka
ratsastus Viipurin mustainveljesten luo eräänä
elokuun päivänä 1441. Vanha Vaasan herra ei
tahtonut luopua linnastaan, johon hän nyt oh
pesiintynyt ja eläytynyt, ei millään hinnalla, eikä
varsinkaan luovuttaa sitä tuolle röyhkeilevälle

Bonde-nulikalle. Ei ikinä mielisuosiolla tulkoon
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ottamaan, jos saa! Kaarlo Knuutinpoika oli jo
alkukesästä lähettänyt valtuutettunsa vaatimaan
Viipuria Krister-herralta, mutta Krister oli silloin
lähettänyt asiamiehen tyhjin toimin takaisin. Ja
kun Bonde Turusta nyt oli lähettänyt samalle,
säädyttömälle asialle toisen airueensa, joka oli
esittänyt uhkauksilla höystetyn vaatimuksensa
koppavin sanoin, oli Krister kiukustuneena pistä-
nyt miehen tyrmään, mistä tämä sittemmin oli
päässyt pakenemaan luostariin. Mutta ylimysten
välit olivat tästä kaikesta tietysti kiristyneet yhä
pahemmiksi.

Tämä ajan suuri ja kiivas kiistakysymys Suo-
messa ei tietenkään ollut pysynyt vieraana Vii-
purin luostari-isillekään, niin paljon kuin nämä
koettivatkin välttyä valtiollisiin asioihin sotkeutu-
masta. Clemens-priorikin oli asemasta hyvin sel-
villä, ja vaikka hän hengen miehenä ei tahtonut
pitää toisen eikä toisen ylimyksen puolta, oli hän
kaikessa hiljaisuudessa, niinkuin muuten useim-
mat Suomessa, reippaan ja hilpeän Kaarlo Knuu-
tinpojan suosija. Sitä Krister-herra aavisteli. Hän
tiesi, että hänellä itsellään ei ollut paljon ystäviä.
Ärtyisyydellään ja itaruudellaan oli hän vieroit-
tanut useimmat aatelisetkin puoleltaan ja rahvaan
hän oli veronkiskonnallaan suututtanut. Mutta
hän ei ollut ystävyydestä välittänytkään, hän
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vain tahtoi, että häntä peljättäisiin, ja hänen toi-
veensa olikin toteutunut.

Pelottamalla koetti äreä herra nytkin vaikuttaa
mustainveljesten prioriin, mutta siinä heitä nyt
sattui kaksi kovaa vastakkain. Clemens hauritsan-
poika ei tosin nytkään tahtonut väistyä puolueet-
tomuuskannaltaan eikä hän voinut olla itsekseen
myöntämättä, että vanhaa Vaasan herraa oli aika
kohtuuttomasti kohdeltu, kun häneltä tahdottiin
riistää läänityksensä ja linnansa, johon hän oli
niin kiinni kasvanut. Mutta luostariveljeskunnan
oikeuksista ja tehtävästään hätääntyneiden suo-
jelijana ei hän kuitenkaan tahtonut hiventäkään
väistyä. Kun senvuoksi Krister-herra yhä kiih-
tyneenä syytteli häntä juonittelijaksi maallista
esivaltaa vastaan ja Bonden kätyriksi, vastasi
Clemens aina vain rauhallisesti:

En puutu maallisen esivallan asioihin enkä
ylimysten valtakiistoihin. Minun työalani ja valta-
kuntani ovat toisenlaatuisia. Mutta siitä, mihin
luostarin esimiehenä ja kirkon edustajana olen
velvollinen, siitä en voi perääntyä.

Ja siihenkö kuuluu niiden kätkeminen, jotka
esivaltaa vastaan vehkeilevät, kysyi Krister-herra
muka pisteliäästi. Te suojelette täällä rikoksen-
tekijöitä, kapinanvalmistajia ja vakoojia, sel-
laista ei tosiaan kukaan linnanpäällikkö voi su-
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väitä. Hänen täytyy silloin käyttää sitä valtaa,
mikä hänellä on ymmärrättekö?

En, sellaista uhkausta en voi enkä tahdo
ymmärtää, vastasi priori kylmästi.

Hä? sähisi Krister, jo äärimmilleen ärty-
neenä. Tuo karkuri pilkkasi minua omien sotu-
rieni läsnäollessa. Hä? Kieltäydytkö todella mieli-
suosiolla luovuttamasta häntä minulle hä?

Vanhuksen äänessä oli jopingoitettua terästä, ja
varpailleen nousten heristi hän laihoja nyrkkejänsä
pitkänhuiskean priorin nenän edessä. Tämä ym-
märsi, että tässä on nyt vakava paikka, että jousi
alkaa olla äärimmilleen jännittynyt ärtynyt
äijä voi minä hetkenä tahansa iskeä tai ryhtyä
muuhun väkivaltaan. Mutta hän säilytti sittenkin
malttinsa ja arvokkuutensa vastatessaan:

IvUostarisäännöt ja kanooninen laki estävät
meitä täältä luovuttamasta viheliäisintä kerjämis-
täkään, joka kerran on rauhanmajaamme turvau-
tunut. Jos etsimänne mies on täällä avunanojain
joukossa, on hän täällä Jumalanäidin suojassa,
jonka halpoja palvelijoita me vain olemme, voi
sitä, jokayrittäisi luostarin rauhaa ja turvaoikeutta
loukata! Minä en tunne karkurinne mahdollisen
rikoksen määrää enkä laatua enkä ole edes oikeu-
tettu sitä tutkimaan

.
. .

Mutta minä olen, sähähti äijä ilkkuen,
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mutta samalla jo vallan päättäväisenä. Vielä
kerran: tuotteko sen Bonden kätyrin heti paikalla
tähän eteemme?

Olen jo monesti vastannut, virkkoi Clemens,
ristien kädet rinnalleen merkiksi siitä, ettei hän
muuta voi.

Tinnanherra teki silloin merkin miehilleen; hei-
dän tuli edetä väkisin luostarin asuinkammioihin,
jotka olivat kirkkoa ympäröivän muurin kupeella.
Mutta hän pidättäytyi vielä. Hän ymmärsi hyvin
sen teon kantavuuden, johon hän näin oh ryhty-
mäisillään. luostarin pyhyyttä loukkaamalla hän
saisi varmasti vastaansa maan koko papiston piis-
paa myöten ja kaikki uskonnollisesti hartaat ihmi-
set, joita oli hänen omassa linnueessaankin. Eh-
käpä tapaus kerrottaisiin aina Roomaan asti, ehkä
paavi singauttaisi häneen kirouksensa salaman, ja
sekaista iskua on vaikea kestää. Vielä kerran tahtoi
hän senvuoksi yrittää pelotuksen voimalla vai-
kuttaa itsepäiseen prioriin:

lsä Clemens, te olette ymmärtäväinen mies,
te käsitätte varmasti, että tällaisissa tapauksissa
on pakko tinkiä tavanmukaisista kanoonisista ja
muistakin kaavoista ja säännöistä. Te käsitätte,
että asemani ja arvoni ei salli minun laskea käsis-
täni pilkkaajaa ja viholliseni vakoojaa minun
arvovaltani linnan komentajana ja alustalaisteni
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isäntänä siitä kärsisi. Teidän täytyy käsittää tämä
tilanne, kuostarin rauhaa en tahtoisi häiritä, olen
uskollinen kirkon poika minäkin, mutta jos te
yhä niskoittelette, on minun pakko toimia miek-
kani vastuulla olen ennen kaikkea soturi. Isä
Clemens, vielä voitte, kutsumalla karkurin eteeni,
välttää sen, mikä muuten on välttämätöntä!

Clemens kauritsanpoika olikintäysin selvillä ase-
man jännittyneisyydestä. Hän älysi, että vanha
linnanherra siinä taisteli arvovaltansa puolesta, sen
pelon ja kunnioituksen säilyttämiseksi, jonka hän
ankaruudellaan oli ympäristöönsä iskenyt. Alku-
jaan lienee ehkä Krister-herraa pahimmin kismit-
tänyt se, että Kaarlo Bonden airut oli liian tarkoin
saanut nähdä, kuinka heikoissa varustuksissa hä-
nellä Viipurin linna yhä oli, kuinka helppo se olisi
valloittaa. Ahneudessaan ei vanha saituri ollut
viime vuosina uhrannut paljon mitään varoja lin-
nansa korjaamiseen eikä linnueen vahvistamiseen,
hän oli vain kerännyt arkkuihinsa kaikki verorahat.
Siksi hän ei tahtonut laskea Kaarlo Knuutinpojan
ovelaa airutta takaisin siitä herralleen kertomaan,
siksi hän hänet vaati käsiinsä. Mutta nyt oli tämä
kiista kärjistynyt etupäässä kunnianarkuuskysy-
mykseksi, sen isä Clemens selvästi oivalsi. Ja
oivalsi myös, että hänellä itselläänkin oli siinä arvo-
asemansa kysymyksessä, tehtävänsä puolustaa luos-
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tarinsa oikeuksia ja loukkaamattomuutta hänen
oli yhtä vaikea peräytyä sanoistaan kuin Krister-
herran. Siksi oli tämä taistelu taisteltava loppuun
asti, siksi hän yhä tyynenä pysyen virkkoi ärhen-
tävälle herralle:

Minulla ei ole mitään enempää sanottavana.
Vai ei tosiaankaan, sävähti siihenvihainen äijä.

Ja kuitenkin te tiedätte, että kun minä vain
viittaan miehilleni, he heti ryhtyvät kätköjänne
penkomaan, ja lisää miehiä tulee tarvittaessa
tuolta ulkoa!

Ne eivät vastoin tahtoani tunkeudu luosta-
riimme, vastasi Clemens-isä yhä kylmänä, mutta
kasvoiltaan jo entistä kalpeampana. Niiden täy-
tyisi kulkea minun ja näiden hurskasten isäin ruu-
miiden yli, ja sitä eivät jumalaapelkääväiset sotu-
rit tee, jospa te jumalaton niitä siihen käskisitte-
kin.

Mieheni tottelevat minua kaikessa, sen näette
heti, uhkasi äijä käsi miekankahvassa.

Pelaatte korkeata peliä, Krister-herra, ju-
listi luostarinpriori nyt syvällä rinta-äänellä.
Luostarin häpäiseminen ei tuottaisi teille uraanis-
takaan kunniaa eikä voimaa, mutta ajatelkaa kuo-
lematonta sieluannekin!

Tiedän mitä ajattelen, ärähti, siihen linnan
äijä ja astui miestensä luo, jotka häntä refekto-
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rioon olivat seuranneet, lausuen heille terävästi
pari sanaa. Sitten hän kääntyi taas priorin puo-
leen. Tämä oh jokeskustelun alussa asettunut sen
oven eteen, joka vei ruokahuoneesta luostarin sisä-
suojiin ja jonka kahdella puolella joukko pappis-
munkkeja oli säikähtyneinä ja rukousnauhaansa
hypistellen seurannut kipakkaa keskustelua. Kris-
terin astuessa siihen, ikäänkuin työntääkseen hä-
net syrjään, levitti priori kätensä oven suojaksi,
oikasi rotevan ruumiinsa ja huudahti voimakkaasti:

Tästä ei kulje kukaan minun luvattani. Ju-
malanäidin nimessä kiroan teidät, jos ryhdytte
väkivaltaan hänen suojelemaansa luostaria koh-
taan, haudassa ja haudan takanakaan ette silloin
saa rauhaa. Perääntykää, onnettomat!

Edestä pois! karjui siihen Krister vuorostaan
yhtä äänekkäästi, ja suuri luostarihuone tuntui
melkein hätääntyneenä kajahduttavan näitä ou-
toja huutoja. Miehet, raivatkaa mustakaavut
pois! Tie auki!

Jousi oli rapsahtamaisillaan. Krister itse tapaili
jo priorin käsivartta, viskatakseen hänet syrjään
pihtipielestä, ja haarniskapukuiset soturit seura-
sivat kauhistuneina, mutta tottelemaan tottuneina,
hänen kintereillään. Heidän mulkoilevat silmänsä
näyttivät hätääntyneinä kysyvän, täytyisikö heidän
todella käydä käsiksi näihin pyhiin miehiin, mutta
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Krister-herran ankara katse hallitsi heitä. Silmän-
räpäyksen empivät vielä väkivaltaan ryhtyjät,
priori seisoi kuin jähmettynyt patsas siinä heidän
edessään, katse ulko-oven päällä olevaan ristiin-
naulitun kuvaan kiinnitettynä, ja toiset pappis-
munkit hymisivät hänen rinnallaan hiljaa rukouk-
siaan. Sana ja miekka seisoivat vielä tuokion
vastakkain tuossa äänettömässä tuvassa kumpi
niistä oh voittava?

Silloin reväistiin äkkiä ristiinnaulitun kuvan alla
oleva ulko-ovi auki ja kaksi linnan huovia työntyi
hätääntyneenä ja kiirehtien sisään.

Karkuri on taas paennut, ilmoitti samalla
toinen huoveista linnanherralle. Hän soutaa jo
tuolla kaukana selällä.

Priori laski ne sanat kuultuaan kuin helpotuk-
sesta huoahtaen kohotetut käsivartensa alas, risti
kätensä hartaasti ja virkkoi hiljakseen:

Jumalanäidin ihme, hän tahtoi pelastaa py-
hättömme, hänelle kiitos! Ja suu ammollaan sei-
sovalle linnanherralle hän nyt nuhdellen puhui:
Sinä kuulet, karkurisi ei ole täällä luostarissa, tur-
haan sinä sitä häpäisemään ryhdyt.

Jo sai Krister-herrakin taas ääntä hetkeksi kou-
ristuneeseen kurkkuunsa:

Te juonittelijat,te laskitte hänet täältä tallal-
lanne pakoon, kyllä sen ymmärrän. Mutta ilok-
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senne sitä ette ole tehneet. Samassa hän kui-
tenkin käännähti ympäri ja karjaisi pakosanoman
tuoneille huoveille vihaisena: Ette vartioineet
luostaria tarkoin, päästitte roiston pakoon! Onko
häntä nyt edes lähdetty ajamaan takaa?

On kyllä, vastasi säikähtänyt huovi. Mutta
hänellä on melkoinen etumatka, hän voi päästä
maihin piiloutumaan.

Te vaivaiset kuhnustelijat, hirtän teidät
kaikki näiden mustavaippaisten rinnalle! Ulos,
hälyyttämään koko linnanväki!

Kalpea priori oh polvistunut Jumalanäidin kuvan
eteen, ja toiset munkit ryhmittyivät nyt siihen
hänen ympärilleen rukoilemaan. Heihin enää kat-
settakaan heittämättä kiirehti äärimmilleen kiih-
tynyt linnanherra ulos, vielä ovelta uhkauksiaan
singoten polvistuneille munkeille. Siellä ulkona
oli hänellä kuitenkin jo vastassaan toisia viestejä,
jotka tempasivat hänen ajatuksensa ja toimintansa
aivan toisaalle. linnaan oli näet saapunut sanoma,
että Kaarlo Knuutinpoika oli jo sotaväkineen Tu-
rusta marssimassa Viipuriin päin ja oli linna nyt
siis kiireellä varustettava piirityksen varalta.

Mutta kiitosmessuja kaikui koko päivän Viipu-
rin mustäinveljesten kirkossa tuon vältetyn hä-
väistyksen johdosta, siellä julistettiin kunniaa ja
ylistystä Jumalanäidille hänen osoittamansa armon
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ja avun johdosta. Ja koko kaupunkiin, koko maa-
kuntaan levisi nopeasti tieto, että Jumalanäiti oli
tehnyt luostarissa ihmeen. Hän oli vahvistanut
prioria kestämään vaikean taistelun ja oli sillävälin
kenenkään näkemättä ohjannut luostarin turvaan
paenneen, kovasti ahdistetun vangin pakoon ja
vapauteen.





KILPAILU MARKKINOISTA

Annikki, piispa ja kesti S





Elettiin jouluneelluspäiviä vuonna 1415. Oli
varhainen iltapäivä, mutta pystyvalkea palaa
roihusi jo niissä Oulunsalon rannikkotalojen pir-
teissä, jotka olivat kuin kätketyt metsän siimek-
seen, ettei niitä merelle päin näkyisi. Eräässä
suurimmassa pirtissä hääri talonväki puhdetöis-
sään takkavalkean ympärillä, mutta pirtin pitkän
pöydän ääressä istuskeli siellä muutamia matka-

miehiä pärevalkean lepattavassa valossa, hekin

siinä puuhakkaina hommaten. He olivat äsken
kelkalla vetäneet laivastaan, joka oli jäätynyt
saaren suojaan, tynnyrin, ja sen tappia he nyt
availivat, talon kipot ja kannut siinä varallaan.

Nämä miehet olivat turkulaisia kauppamiehiä,
jotka syyskesällä olivat purjehtineet Oulunsuuhun
ja nyt jääneet laivoineen tänne talvehtimaan,
asuen majamiehinä rannikon kalastaja-maanvilje-
lijäin luona Oulunsalon suurimmassa pirtissä. He

olivat tahallaan jättäytyneet tänne talveksi kä}r-

däkseen kauppaa Pohjan pirkkalaisten, lapinkävi-
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jäin sekä Pohjanmaan suurten jokien lohenpyytä -

jäin kanssa, ja hyvin heiltä näihin asti kaupat oli-
vatkin luonnistaneet. Mutta Pohjolan pitkä pimeä
ja sen avuton yksitoikkoisuus oli pian ruvennut
heidän mieltään masentamaan. Eihän siellä ollut
valoisaa taikka puolihämärääkään aikaa kuin pari,
kolme tuntia vuorokaudessa, jolloin näki liikkua
ulkona jakäydä kauppaa ranta-aitassa, mihin he
kokosivat ostoksensa ja missä pitivät kauppa-
tavaraansa. Muu osa vuorokautta täytyi virua
huonosti valaistussa tuvassa, nukkua sen raheilla
nukkumasta päästyäänkin ja sitten koettaa päre-
tulen valossa edes jotakin näperrellä. Se kävi
niin pitkäpiimäiseksi, että turkulaiset olivat mel-
kein jo katuneet jäämistään talveksi tähän kau-
kaiseen, pimeään maanääreen. Mutta lyhentääk-
seen edes tulossa olevain kirkkopyhäin pitkiä, pi-
meitä puhteita olivat he nyt vetäneet laivastaan
maihin tuon pulleamahaisen, rautavanteisen viini-
tynnyrinsä, jonka seurassa he tiesivät pitkien
iltojen kuluvan hauskemmasti. Näihin tynnyrin-
avajaisiin olivat he kutsuneet vieraikseen Oulun-
salon papinkin ja lukkarin, jakun tapit vihdoin oli
avattu, rupesi pöydän ympärillä kielenkanta lau-
keamaan.

Turun kauppamiehet, joita oli kolme, olivat
syystalvella käyneet kauppamatkoilla Pohjanmaan
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toisillakin jokisuilla,Haukiputaalla, lissä, Simossa,
Kemissä ja Torniossa, jasillävälinpitäneet rihkama-
kauppaa niissä parissa tavara-aitassa, joita turku-
laisilla vanhoilta ajoilta oli siinä Varjakan saa-

ren vastapäisellä rannalla. Nyt he kertoivat vie-
railleen tuosta äskeisestä kauppamatkastaan ja
Tornion markkinoista, joista he olivat tuoneet mu-
kanaan pari hevoskuormaa kapin antimia, arvok-
kaita näädän ja majavan nahkoja, niillä he
tiesivät Itämeren kauppapaikoilla olevan vilkkaan
kysynnän. Kertoivat siinä näkemistään ja seikkai-
luistaan yhä virkistyen ja äänekkäämmiksi käyden.

Siellä Tornion markkinoilla oli väkeä monen-
laista, ruotsalaisia, norjalaisia, lappalaisia, viena-
laisia, siellä puhua poristiin monilla kielillä ja
kauppatavaraakin oli jos minkä näköistä ja ni-
mistä. Se oli kuin Babelin kaupunki!

Näin jutteli nuorin turkulaisista, Hannu Villi-
kainen, joka nyt ensi kerran oli näillä Pohjanmaan
kauppamatkoilla ja johon Tornion markkinat oli-
vat tehneet peräti valtavan vaikutuksen. Mutta
toinen turkulainen, vanhin joukosta, Juho Rengon-
poika, joka jo ennen nuorena miehenä oli näillä
matkoilla käynyt, ehätti siihen mahtipontisena
selittämään:

Eikä ne Tornion markkinat njd kuitenkaan
olleet mitään siihen verraten, mitä ennen, tässä
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pari-, kolmekymmentä vuotta sitten. Silloin näillä
markkinoilla vuosittain ja joukollakäytiin Turusta,
niinkuin muuten Tukholmastakin, Räävelistä ja
Tyypekistä asti. Ja silloin siellä vasta liikettä
surisi, silloin siellä vasta oli oikea kieltensekotus!
Mitäs nyt, kun ei sinne vuosikymmeniin ole lai-
voilla etelästä päin kukaan kulkenut, nykyiset
markkinat ovat kääpiöitä entisiin verraten!

Olipa siellä sentään ääntä ja mölinää nytkin,
ihan hirvitti väliin, ja liukkaat olivat siellä puukot-
kin tupesta livahtamaan, kertoi kolmas kauppasak-
soista, lyhyenläntä, kalpeahko mies, Heikki Spit,
jota Tornion markkinain rähinänsekainen, usein
tappeluihin kärjistynyt elämöiminen ja eri kauppa-
ainesten välinen kiivas kilpailu oli vallan järkyttä-
nyt. Muistattehan nekin karjalaiset nahanosta-
jat, jotka meitä haukkuivat, kun muka olimme
tulleet heidän apajoilleen.

Miksi heidän? tiedusteli pitäjän pappi, joka
suurella halulla yhä uudelleen kallisteli viinikan-
nua. Riehan siellä valta kaikilla käydä kauppaa?

Onpa tietenkin, vakuutti Rengonpoika, joka
hyvin muisti ne entisen ajan kauppatavat, jolloin
siellä yhteisestä sopimuksesta vallitsi ankarat, kaik-
kea väkivaltaa ehkäisevät kauppasäännöt.
Mutta nyt viime vuosikymmeninä ovat vienalaiset
ja muut karjalaiset saaneet melkein yksin ostella
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pirkkalaisilta nahkoja; he ovat määränneet hinnat
mielensä mukaan, ja nyt heitä tietysti harmitti,
kun me olimme saapuneet kilpailemaan. Mutta
minkäpä he meille mahtoivat, vaikka ostelimmekin
nahat pois heidän nenänsä edestä. Ei haukku
haavaa tee!

Mutta kovasti he uhkailivat kostavansa, ja
ihanhan ne siinä lähdön aikana kuormillamme hää-
rivät, kertoi Heikki. Siunailinpa, kun me vih-
doin kierää jäätä myöten päästiin ajamaan Tor-
niosta pois ja saimme kuormat tänne aittoihimme.

Hyvinhän sieltä päästiin ja olisi päästy,
vaikka olisivat mitä yrittäneetkin, kehui Villikai-
nen. Ja täällä ne nyt ovat meidän aitoissa monen
jokivarren nahkakiihtelykset, lohitynnyrit ja voi-
saavit hyvässä tallessa, lujat lukot aittain ovilla.

Ja jahka me tässä vielä talvikausi käydään
kauppoja, myöhään suolat loppuun ja ostellaan
yhä uusia nahkakuormia, niin on meillä keväällä
täysi, kallis lasti täältä Turkuun vietäväksi. Vä-
leen meiltä täällä tämä talvi kuluu!

Näin pitkän matkan miehet, joita jo ikävä oli
ruvennut voittamaan, nyt viinikannun ääressä
rohkaisivat omiaan ja toistensa mieliä, kallistellen
kippoja kirkon miesten kanssa ja tarjoten aina
väliin kulauksen talon miehillekin, joille se outo
juomamakealta maistuikin. Nopeasti sujahtivatilta-



120

päivän tunnit, eikä sentään viinitynnyriä tarvinnut
vielä edes kallistella, ihan virtanaan siitä juoksi,
kun tappia avattiin, ruskeata, kihauttelevaa ilon-
lientä.

Silloin, ilon parhaimmilleen yletessä, hiihti naa-
purin poika pihaan ja ryntäsi pirttiin kertomaan,
että alhaalta rannasta, metsän takaa, kuului lii-
kettä jakohinaa aivan turkulaisten kauppa-aittain
seutuvilta.

Hä, vieraitako aitoillamme! Äkkiä hypäh-
tivät Tutun miehet pöydän äärestä pystyyn ja
kiirehtivät pihalle kuuntelemaan. Aivan oikein,
sieltä kuului aittarannasta ryskettä ja ääniä. Siellä
oh varmasti miehiä luvattomilla asioilla. Kuin
tulessa viskasivat turkulaiset turkit ylleen ja naa-
pukat päähänsä, kiskaisivat kirveet vyölleen ja
lähtivät synkästi kiroten juoksemaan rantaan päin.
Ja viinistä vilkastuneet talon miehetkin seurasivat
heitä sinne. Mutta kirkon edustajat, pappi ja
lukkari, tyhjensivät visusti pöydälle jääneet kipot
jakannut kurkkuihinsa ja lähtivät sitten hiipimään
pois kirkolle päin, jokapieni puinen pyhättö sijaitsi
mantereen puoleisella kankaalla. Samaa vauhtia
he pakenivat vielä sieltäkin edemmäs sydänmaille
päin.



121

Itämerellä ja sen lahdilla oli näihin aikoihin
kaikki rauhallinen kauppaliike kauan ollut mah-
doton. Turvatonta oli ollut liikkua vesillä, ja ran-
natkin olivat ylen rauhattomat. Silläyhtenä tulok-
sena Itämeren maissa vallitsevista hallitsijariidoista
ja muista sisäisistä taisteluista oli näille vesille
syntynyt kokonainen rikollinen ammattikunta,
puoliuskonnollinen, puolivaltiollinen merirosvojen
veljeskunta vitaaliveljeksiä —, jotka asestet-
tuina meriä kyntäen ryöstivät kaikki tapaamansa
kauppa-alukset ja tappoivat niiden kuljettajat, oli-
vat ne minkä maan väkeä tahansa. Samat meri-
sissit pakkoverottivat myöskin rannikkoja, joiden
eri pohjukkoihin, jopa linnoihin ja kaupunkeihin-
kin, he äkkiä pesittyivät, ja pitivät niin monet
maat kauan kauhun ja pelon vallassa. Niinpä
olivat he aika-ajoin isännöineet mistään esivallasta
välittämättä yksin Suomen Turussakin. Käskyn-
haltija, Knut Bonpoika Griip, oli näet lopulta
turvautunut heihin kuten ainakin väkevämpäänsä,
päästäen kaikkinaiset saksalaiset ryöväriritarit,
vendiläiset merisissit ja tanskalaiset sotilasluo-
piot linnain isänniksi. Suomen pääkaupungista oli
näin joksikin ajaksi tullut Itämeren rosvojen kes-
kuspaikka ja se joutui aivan eristetyksi muusta
lainalaisesta maailmasta. Sen koko kauppa tyreh-
tyi, jopa niin, että hansalaiset kauppasaksat, Tu-
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run porvariston johtava pääaines, sieltä pakenivat
pois paremmille markkinoille. Kaikki siveelliset
käsitteet olivat menneet nurin Turun suomalaisilta-
kin kauppiailta. Mikäli he eivät olleet ruvenneet
merirosvoiksi, olivat heiltä niissä oloissa menneet
hampaat naulaan; sisämaankauppakin oh tavara-
varastojen puutteessa loppunut ja siellä sisämaassa
oh ihmisillä hätä, mistä saada suolaa ja rautaa ja
muuta tarvetavaraa.

Tämä pari-, kolmekymmentä vuotta kestänyt
onneton aika oli nyt vihdoinkin, ainakin toistai-
seksi, päättynyt. Unionikuningatar Margaretan
tarmokkaat ponnistukset järjestettyjen olojen pa-
lauttamiseksi hänen kolmeen valtakuntaansa olivat
näet vihdoin kantaneet hedelmiä, ja hänen toimek-
kaat käskynhaltijansa olivat 1400-luvun ensi vuosi-
kymmenellä vähinerin puhdistaneet Suonien ranni-
kot merirosvoista. Varsinkin oli Klaus hydekin-
poika Djekn, joka Margaretan lukuun näihin
aikoihin varsin itsenäisesti isännöi Turussa, lujalla
kädellä ja tekemällä järkeviä rauhansopimuksia
Suomen ja hansakaupunkien välillä avustanut jär-
jestettyjen olojen palauttamista. Niin oli Turun
kauppakin vähitellen, jospa hyvin hitaasti, taas
päässyt käyntiin. Sieltä ruvettiin jälleentekemään
kauppamatkoja Rääveliin, jopa uskaltausi taas
lyypekkiläinen hansa-alus Turkuun asti, ja silloin-
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hän turkulaisilla jälleen oli mitä viedä sisämaa-
hankin.

Silloin se välähti eräiden Turun porvarien päähän
ajatus koettaa saada uuteen vireeseen kauppa-
liike myöskin Peräpohjolaan. Se oli ennen ollut
heille hyvin hyötyisää liikettä. Sikäläisten suurten
jokien ranta-asukkaille oli Turusta laivoilla viety
rautaa, suolaa, viljaa, aseita ja muuta tarvekalua,
ja heiltä oli sieltä vastikkeeksi vaihdettu eläinten
nahkoja, joita sikäläiset lapinkävijät, Pohjan »pirk-
kalaiset», toivat veroalamaisiltaan laajasta lapin-
korvesta, sekä lohta, jota rantalaiset pyysivät
kalarikkaista joistaan. Tämä kauppa oli ylläkuvat-
tuina turvattomuuden vuosina sitten kokonaan
pysähtynyt, sillä nimenomaan oli Pohjanlahti ollut
vitaliveljesten hallussa, jotka herrastelivat Suomen
puolella m.m. Korsholman linnassa ja Ruotsin
puolella useissa merikaupungeissa. Merenkurkku
oli näin ollut aivan tukossa. Nyt sekin oli auennut,
taikka ainakin toivottiin merirosvojen sieltäkin
vihdoin poistuneen. Ja silloin päätti kolme Turun
porvaria uskaltautua tuolle pitkälle matkalle kuin
löytöretkelle.

Heistä oli vanhin, Juho Rengonpoika, kuten
sanottu, jo ennen nuorempana ollut tällaisella
kaupparetkellä muiden turkulaisten matkassa, ja
hän se nyt lähti johtajaksi ja oppaaksi. Toinen,
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Heikki Spit, pani likoon laivansa, jonka hän jollakin
salaperäisellä tavalla oli saanut Turusta lähteviltä
merirosvoilta takaisinsiepatuksi, mutta oman hen-
kensä alttiiksipanemista hän kauan empi, kunnes
vihdoin ahneus voitti ja hänkin lähti mukaan.
Kolmanneksi liittyi matkaan nuori jareipas Hannu
Villikäinen, jota tälle retkelle veti yhtä paljon
seikkailuhalu kuin hyvän ansion toivo. Nämä
kolme miestä hankkivat laivaansa kauppalastin,
ottivat hyötytavarain lisäksi mukaansa kankaita-
kin ja koristuksia ja muuta houkuttelevaa rihka-
maa, sillä he aikoivat viipyä talven yli Pohjan-
maalla ja käydä sikäläisillä talvimarkldnoilla on-
neaan koettamassa.

Vistottavaa oli ollut heidän matkansa autioiden
merien poikki, joissa ei pienintäkään purjetta nä-
kynyt, ei kalastajavenhettä, ei savua vehmaim-
missakaan saarissa. Se oli kuin »kuollut meri»,
jonka autioiden saarten takaa vain saattoi odottaa
ryöstäjän mustapurjeisen aluksen pistäytyvän esiin,
ja monasti oli Spitin Heikin tehnyt mieli pyörtää
takaisin keskeltä taivalta, mutta hänen toverinsa
olivatkuitenkin aina saaneet hänet taivutetuksi jat-
kamaan matkaa. Niin tultiin vihdoin Pohjanlahden
pohjukkaan ja yritettiin sen vanhaan kauppapaik-
kaan, Oulunjoen suuhun. Mutta se suisto oli nyt
autio ja tyhjä; nähtävästi oli sen asujamisto jo
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vuosia sitten rannikkoryöstäjiä paeten jättänyt
markkinapaikkansa Turkassa autioksi, vetäytyen
ylemmäs jokivarrellekoskien taa. Ei löytynyt van-
haa kauppapaikkaa enää lijoen suustakaan, ja
turkulaiset aprikoivat jo, pitäneekö heidän väestöä
tapaamatta ja tyhjin toimin lähteä paluumatkalle.
Jo he lähtivätkin, vaan sillä matkalla tapasivat he
sentään eräitä silakanpyytäjiä selältä ja kuulivat
heiltä, että Oulun Saloon, Varjakan saaren koh-
dalle, oli taas syntynyt uusi asutus japieni kauppa-
paikkakin. He purjehtivat siis sinne, laskivat ank-
kurin saaren ja mantereen väliseen kapeaan, sy-
vään salmeen ja läksivät maihin eläjiä hakemaan.
Niitä he löysivätkin matalan lahden pohjasta, ranta-
metsän takaa, ja sinne Oulunsalon pikkukylään
he silloin asettuivat, sieltäkäsin laajempia kauppa-
retkiä tehdäkseen.

Ja hyvinhän olivat heidän suunnitelmansa lähte-
neet toteutumaan. He olivat käyneet, paitsi Tor-
niossa, kauppamatkoilla sisämaassakin, jokien var-
silla, josta löysivät vauraan asutuksen. Tämä
ilolla vaihtoi itselleen turkulaisilta suolaa ja viljaa
nahkakiihtelyksiin ja lohitynnyreihin. Siten olivat
turkulaiset jättäytyneet talveksiPeräpohjaan kaup-
paa tekemään, ja hyvillä toiveilla he nyt ajattelivat
ensikesäisiä suuria voittojaan. Mutta silloin . . .
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Turkulaiset juoksivat minkä koivista lähti ranta-
aitoilleen, nuori Hannu ensimmäisenä kirvestään
uhkaavasti heilutellen ja pieni Heikki viimeisenä
kylän miesten joukossa, aina sitä varovammin,
kuta lähemmäs aittoja hän joutui. Sillä sieltä
kuului nyt yhä selvemmin rymyä ja outojen mies-
ten ääniä, Heikkiä rupesi pahasti pelottamaan.
Eikä toistenkaan turkulaisten auttanut juosta tie-
tään loppuun asti. Sillä kun Hannu ensimmäisenä
saapui ranta-aukealle ja siitä kalpean kuutamon
valossa näki vieraitten miesten aukimurretuilla
aitoilla ahertavan, ja kun hän siitä heille karjaisi:

Pois vorot aittojamme rosvoamasta!
Silloin olivat aittain tyhjentäjät rauhallisesti,

mutta vakavasti huutaneet kieltelijälle vastaan;

Älkää tulko lähemmäs, jos teille henki lie
kallis! Täällä nyt me olemme isäntinä.

Aitat ovat meidän ja tavarat, karjui siihen
perille rientävä Juho Rengonpoika, yhä kohti työn-
tyen. Rosvoille annamme rosvon palkan!

Mutta pilkkanauru kajahti aitoilta vastaan:
Tulkaa antamaan!

Juhonkintäytyi silloin pysähtyä. Sillä kymmen-
kunta keihäsmiestä läksi aittain luota juoksemaan
turkulaisia kohti, asettuen siten suojelemaan toi-
sia, jotka yhä aitoista vyöryttivät lohitynnyreitä
ja kantoivat porokelkkoihinsa nahkakiihtelyksiä,
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noita turkulaisten kalkita kauppavoittoja. Ja kei-
häsmiehistä puhui muuan päättävästi joskin ivalli-
sesti karjalaisella murteellaan:

Tuulitte hyvänkin apajan vetäneenne, kun
tulitte Tornioon meidän kauppavesillemme, missä
teitä ei ole ennen nähty. Ne nahat jaarvokalat, joita
te sieltä ja muilta jokivarsilta itsellenne keplotte-
litte, ne ovatkin meidän oikeutettua kauppatava-
raa, ja näin me nyt otamme omamme takaisin,
perikää hinta sitten mistä saatte! Älkääkä tulko
toiste enää näille meidän markkinoille.

Turkulaisilta oli sisu haleta tuota ryöstäjän kop-
pavuutta kuullessaan, ja Rengonpoika karjui ja
haukkui vastaan, niin että hänen äänensä kävi
käheäksi. Mutta samaan aikaan hänen täytyi pi-
dättää Hannua kirveineen hyökkäämästä ylivoi-
maa vastaan. Karjalaiset eivät näet heidän huu-
doistaan välittäneet, yhä ilkkuivat vain, eivätkä
Oulunsalon rannalle saapuneet talonpojatkaan us-
kaltaneet lähteä turkulaisille avuksi ryöstäjiä vas-
taan. He pelkäsivät talojaan, kiihtynyt vainolainen
saattoi tulla ja sytyttää ne tuleen. He kyllä hekin
sieltäetäältä moittivat Karjalan miehiä väkivallan-
teosta, näkyivätpä näitä tuntevankin ja nuhtelivat:

Kuinka sinäkin Kaipainen, joka ennen olet
täällä rehtimiehenä liikkunut, nyt käyt toisen
tavaraan käsiksi? Ja sinäkin Miikulainen, ennen
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maksoitte toki nahoista ja lohista talia ja suo-
loja . .

Teille maksamme vastakin, vastasivat karja-
laiset talttuneemmin, mutta nämä turkulaiset
tulivat luvatta meidän markkinoinemme .

.
.

Sen verran nämä oululaisten miesten nuhteet
kuitenkin näkyivät ryöstäjiin vaikuttaneen, että
he nyt herkesivät aittoja enempää tyhjentämästä.
Köytettyään kuormansa läksivät he vain rauhalli-
sesti taluttamaan pororaitoaan Oulun jokisuuta
kohti, josta heidän vanha kauppatiensä vei poikki-
maisin heidän omille mailleen.

Tämän lähdön nähdessään yrittivät turkulaiset
vielä yllyttää kylänmiehiä ajamaan poistuvia vo-
roja takaa, lupasivatpa hyvät palkkiotkin, mutta
talonpojat pysyivät paikoillaan. He eivät tahto-
neetryhtyä ilmitappeluun karjalaisten kanssa, jotka
he tiesivät pahoiksi kostamaan, ja he älysivät voi-
mansa joka tapauksessa liian heikoksi. Pororaito
sai siten estämättä lähteä kalliine kuormineen
Turun miesten vimmatusta vihasta ja kiljrumasta
huolimatta. Tekivätpä karjalaiset keihäsmiehet
vielä lopuksi ja kaiken varalta uuden hyökkäyk-
senkin jo itkun äänellä rääkyviä turkulaisia vas-
taan, peitteen heitä keihäsvarsillaan selkään ja
ajaen heidät seuralaisineen metsään. Sitten hiihti-
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vät he nopeasti raitonsa luo jälkijoukkona poistu-
vaa kuormastoa vartioidakseen.

Tuo viimeinen, kovakourainen hyökkäys vai-
kutti, että Spitin Heikki, joka hänkin oli saanut
kolauksen selkäänsä, juoksi kertaakaan hengähtä-
mättä takaisin kylään. Siellä hän viipymättä ryh-
tyi erään isäntämiehen kanssa kauppoihin, osti
tältä hevosen ja reslan ja läksi päätäpahkaa, tove-
reitaan rannasta odottamatta, ajamaan täyttä
ravia etelään päin. Hän uumosi, ettei tämä ottelu
edes siihen selkäsaunaan pääty, ja päätti senvuoksi
pelastaa ainakin oman henkensä, jättäen laivansa
ja toverinsa vainolaisille alttiiksi.

Juho Rengonpoika ja Hannu Villikainen sitä-
vastoin yhä rannalla metsän reunassa karjuivat ja
kiroilivat, syyhyttäen vielä kauan selkiään, mutta
voimatta yöhön poistuville ryöstäjille mitään. Sen
todettuaan he vihdoin vihan vaahto suupielissään
kävivät kuutamon kalpeassa valossa tutkimaan
aukimurrettuja ja ryöstettyjä aittojaan. Heidät
valtasi uusi kiukku joka askelella todetessaan,
kuinka paljon karjalaisvorot olivat vieneet heidän
vaivalla koottuja, kallisarvoisia nahkojaan ja lu-
jasti vannehdittuja lohitynnyreitään. Mutta tote-
sivatpa he sentään jo samalla, että oh niiltä rois-
toilta kuitenkin jäänyt siinä kiireessä tavaroita vie-
Annikki, piispa ja kesti 9



130

mättäkin; toinen aitta oh toki melkein koskematon.
Ja laivaan, joka oli jäätyneenä siinä vieressä Var-
jakan salmessa, ja jossa heillä vielä oli melkoisesti
vaihtoesineiksi tuomiaan Turun tavaroita, eivät
rosvot onneksi olleet yrittäneetkään.

hääliättäen ja kiukkuisin mielin palasivat Ren-
gonpoika ja Villikainen vihdoin majapirttiinsä,
jossa illanvietto äsken niin hauskasti oli alotettu,
mutta josta heidän kolmas toverinsa nyt oli hä-
vinnyt. Siellä heille äskeisen ilon asemesta tuli
murheen ja suuttumuksen yö ja tuli surullinen
juhlanvietto. Mutta he eivät kuitenkaan laskeneet
luontoaan kokonaan lamaantumaan. Viinitynnyri
lohdutti heitä aluksi. Ja kun päivät taas rupesivat
Pohjolassa pitenemään, silloin vaikeni vähitellen
heidänkin vihanmusta sisunsa ja he ryhtyivät taas
rannikkoväestön kanssa jatkamaan kaupantekoa
jälelläolevilla vaihtotavaroillaan. Vähitellen he
siten saivat kerätyksi sentään melkoisen tavara-
lastin laivaansa, jolla he keväällä, heti jäiden läh-
dettyä, kävivät kahteen pekkaan purjehtimaan
takaisin kotoista Turkua kohden.

Siellä Turussa oli Spitin Heikki jo, talvikelillä
palattuaan, nostanut aikamoisen hälyytyksen »ve-
näläisten» rauhan vallitessa tekemästä väkivaltai-
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sesta, aseellisesta hyökkäyksestä Ruotsin kunin-
kaan alamaisia vastaan, ja heidän ilkeästä ryöstös-
tään. Hän oli heti hätyyttänyt Turun ylimmät
viranomaiset liikkeelle, käskynhaltijan ja piispan-
kin, ja nämä mahtimiehet olivat jo ryhtyneet
toimenpiteisiin tehdäkseen Novgorodiin valituk-
sen »venäläisten päällikköjen Kaifaksen ja Mikaelin
ilki- ja väkivallanteosta», tällaisiksi olivat asia-
kirjoissa muuttuneet karjalaisten Kaipaisen ja
Miikulaisen nimet. Oikein lähetystöt pantiin nyt
matkalle Novgorodiin, ja siitä sukeusi pitkä, val-
tiollinen juttu. Novgorodin esivalta ei tietenkään
saanut taikka ei sanonut saaneensa mitään selkoa
Kailaasta eikä Mikaelista, ja vaaditut vahingon-
korvaukset lienevät siten myös jääneet saamatta,

Juho ja Heikki ja Hannu saivat kärsiä sen va-
hingon niinkuin selkäsaunankin nahoissaan. Mutta
sen verran nuo Turun viranomaisten ankarat vali-
tukset ja uhkaavat vaatimukset kuitenkin vaikutti-
vat, että Novgorodin suuriruhtinas pyhästi lupasi
vastata siitä, etteivät hänen alamaisensa vastai-
suudessa enää häiritse kaupparauhaa eikä turku-
laisten kauppaoikeutta Peräpohjolassa. Tämä oli-
kin Turun porvariston kannalta tärkeintä, sillä
se ei millään ehdolla tahtonut menettää tuota
tuottoisaa Pohjanmaan kauppaansa, jota se päin-
vastoin nyt rupesi uudelleen viljelemään.
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Jo muutaman vuoden perästä lähtivät JuhoRen-
gonpoika ja Hannu Villikainen uudelle kauppa-
retkelle Pohjanmaalle. Mutta he eivät nyt lähte-
neetkään sinne kahden eivätkä yhdellä ainoalla lai-
valla. He innostuttivat useita Turun porvareita,
useita laivakuntia, mukaansa, jotta heissä olisi
miehen vastusta, jos joskus taas kinaa syntyisi
markkinakilpailijain kanssa. Mutta Heikki Spit
ei tällä kertaa enää halunnut lähteä Pohjanmaan-
retkelle, hän oli ensimmäisestä matkastaan saanut
kyliänsä ja hoiti nyt mieluummin kotosalla muita
hommiaan.
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