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eukko, joka oli kaikki lapsensa koivunoksan avulla kasvatta-
nut ja aina luuli heidän lisää tarvitsevan. Ei juolahtanut
hänen mieleensäkään, että yksinäinen, avuton ja hylätty
tyttö olisi kaukana vieraalla maalla tarvinnut lohdutusta, ja
äidillistä hellyyttä: rouva Martta oli sitä mieltä, että kuri
olisi omansa kesyttämään oikealta tieltä eksynyttä lasta, ja
vasta sitten kun se oli tapahtunut, saattaisi ruveta lempeää
kohtelua ajattelemaan.

Kuu neiti Regina, joka jo oli ehtinyt meren vapauteen
tottua, astui yli tämän synkän asunnon kynnyksen, pudisti
yhtäkkinen väristys hänen hentoa ruumistaan. Kolkkouden
tunne vaan lisääntyi, kun häntä vastaan rappusissa tuli tuo
vanha rouva päänmukaisessa pellavamyssyssään ja yllään
pitkä, musta villakauhtana.

Onhan mahdollista että neiti Reginan pään kumarrus
oli hiukan kankea ja koko hänen käytöksensä hiukan ylpeä,
kun hän tervehti vanhaa rouva. Marttaa, linnan rappusilla.
Mutta rouva Martta ei sitä säikähtänyt. Hän tarttui nuorta
neitoa molempiin käsiin, pudisti niitä lujasti ja nyökäytti
päätään, niinkuin olisi tahtonut samalla sanoa: terve tuloa!
ja tiedä huutia! Sen tehtyään tarkasteli hän vierastaan kii-
reestä kantapäähän ja ilmoitti sitten mielipiteensä huulissaan
mutisten:

Vartalo kuin prinsessan... ei haittaa; silmät kuin
mustilaisella ... ei haittaa; hipiä valkea, kuin maitopytty...
ei haittaa; ylpeä...ai, ai, se oli paha se; meitä on siis kaksi
samanlaista.

Regina teki levottoman liikkeen ja aikoi jatkaa mat-
kaansa. Mutta Marttarouva, ei päästänyt häntä niin helpolla.- Odotahan hiukan, sulottareni, — sanoi tuo ankara rouva,
koettaen sopertaa sitä saksaa, mikä vielä vanhoista ajoista
oli hänen muistissaan jälellä. -- Hiljan härkä kyntää. Se,
joka astuu yli minun kynnykseni, ei saa olla ovenpieltä pi-
tempi. Parempi kumartua nuorena kuin madella vanhoilla
päivillään. Kas noin...sillä tavalla tervehtii nuorempi sitä,
joka on vanhempi ja viisaampi ... - ja ennenkun neiti
Regina aavistikaan, oli vanha, kovakourainen rouva pannut
oikean kätensä hänen niskalleen ja vasemman hänen vyötäi-
siinsä ja nopealla tempaisulla pakoittanut ylpeän vieraansa



156 MIEKKA JA AURA.

kumartamaan niin syvään kuin rouvan mielestä oli oikein
ja kohtuullista.

Neiti Reginan kalpeat posket lennähtivät punasiksi kuin
illan rusko, joka myrskyä ennustaa. Korkeammaksi ja yl-
peämmäksi kuin koskaan ennen oikasi hän solakan varta-
lonsa ja hänen mustista silmistään välähti salama, joka ei
kuitenkaan mitenkään hämmästyttänyt Martta rouvaa. Regina
ei virkkanut sanaakaan, mutta vanha Dorthe katsoi varmaan-
kin pitävänsä emäntänsä nimessä antaa Martta rouvalle muu-
tamia neuvoja siitä, miten tulee toisiaan ihmisiksi kohdella.
Hypäten kahta rappua ylenmiä huusi hän käsiään huitoen
minkä jaksoi:- Sinä kurja suomalainen noita-akka, kuinka uskallat
sillä tavalla kohdella jalosukuisia neitoa? Tiedätkö sinä,
viheliäinen vanginvartija, kenet sinulla on kunnia vastaan-
Ottaa huoneesesi? Etkö tiedä? Niinpä sanon minä sen sinulle.
Tämä on se korkeasukuinen, kaikkein jaloin neiti Regina
von Emmeritz, syntyisin Emmeritzin, Hohenlohen ja Saalfel-
din ruhtinatar, Wertheimin ja Bischoffshöhen kreivitär, Det-
telsbachin ja Kissingenin perillinen y. m. y. m. y. m. Hänen
isänsä oli kaikkein jaloin Emmeritzin ruhtinas, joka omisti
useampia linnoja kuin sinä omistat töllejäkaupungissasi, mo-
koma rääsymen noita-akka! Hänen äitinsä oli Wurtembergin
prinsessa, sukua Bayerin vaaliruhtinaan perheesen ja, hänen
vielä elävä enonsa, kaikkein arvoisin ja kunniakkain Wtirtz-
burgin piispa ja ruhtinas, on Marienburgin ja Wiirtzburgin
kaupungin ja niiden alusmaiden omistaja. Sinä ylvästelet
siitä, että kerettiläiskuninkaasi on valloittanut maamme ja
kaupunkimme ja ottanut meidät itsemme vangiksi; mutta vielä
on tuleva se päivä, jolloin pyhä Yrjänä ja pyhä neitsyt as-
tuvat alas taivaasta ja tuhoavat teidät, te pakanat, ja jos sinä
revit hiuskarvankaan meidän päästämme, niin me jaotamme
tämän linnasi maan tasalle ja hävitämme sinut jakoko sinun
kaupunkisi, sinä kurja noita-akka!

On luultavaa, ett'oi vanhan Dorthen sanatulva olisi
vielä pitkiin aikoihin tukkeutunut, jollei Martta rouva olisi
antanut pientä viittausta palvelijoilleen, jotka muitta mutkitta
tarttuivat kiinni eukkoon ja veivät hänet, huolimatta hänen
vastustamisistaan, alikertaan ja sulkivat hänet sinne muu-
tamaan pieneen huoneesen, miettimään neitinsä loistavaa
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sukuluetteloa. Rouva Martta tarttui hämmästynyttä Reginaa
käsivarteen ja vei hänet tuohon hänelle määrättyyn huonee-
sen, joka oli rouva Martan oman huoneen takana ja josta
oli näköala kaupungille päin. Tänne jätti hänet toistaiseksi
tuo ankara rouva, katsoen sopivaksi vielä mennessään antaa
hänelle näin kuuluvan varoituksen: -

■ Tahdon vaan sanoa,
että parempi on totella kuin itkeä; lintu, joka laulaa liika
aikaisin aamulla, on ennen iltaa haukan suussa. Maassa
maan tavalla. Kello on nyt seitsemän illalla. Kello kah-
deksan tuodaan illallinen sisään ja kello yhdeksän panet sinä
maata; kello neljä nouset ja jos et osaa kartata tai kehrätä,
saatan minä antaa sinulle ompelemista, ett'et aikaasi pitkästy.
Sittenpähän taas säätänee tarinoida kun tarvitaan ja kun
piikasi on oppinut hillitsemään kielensä,, saat hänet takaisin.
Hyvää yötä vaan; elä unhota iltarukoustasi ja vuoteesi vie-
ressä on pöydällä virsikirja.

Sen sanottuaan paiskasi Martta rouva oven kiinni ja
neiti Regina jäi yksin. Yksin oli hän, vankina, kaukana
vieraalla maalla, turvatonna, ankaran vanginvartijan hallussa...eivätkä hänen ajatuksensa voineet olla iloiset. Hän lankesi
polvilleen ja rukoili pyhimyksiä, ei rukoillut vääräuskoisen
virsikirjan mukaan, vaan sitä punatimanttista rukousnauhaa
sormiellen, jonka muinoin oli saanut kumminlahjaksi enoltaan
piispalta. Mitä rukoili hän? Sen tietävät vaan taivas ja
Korsholman mustat muurit, mutta hellä ja myötätuntoinen
sydän voi hänen rukouksensa aavistaa. Hän rukoili pyhi-
mysten apua, uskon voittoa ja vääräuskoisten kukistamista;
hän rukoili myöskin, että pyhimykset kääntäisivät Kustaa
Aadolfin mielen yksin autuaaksi tekevän kirkon puoleen,
että hänestä Sauluksesta tulisi toinen Paulus. Lopuksi ru-
koili hän myöskin vapautta ja suojaa itselleen ... ja tunnit
kuluivat, illallinen tuotiin sisään, mutta ei hän sitä huo-
mannut.

Neiti Regina katsahti ulos pienestä ikkunasta. Siitä
näkyi ilta-auringon kultaama maisema, tyyni lahdelma ja sen
kimmeltävä pinta; ei se ollut tämä maa tuo rehevä Frank-
kien maa, jossa rypäleet nyt juuri kypsyvät; ei ollut siinä
kohisevaa Mainvirtaa, eikä tuo kaupunki tuolla ollut rikas
Wiirtzburgin kaupunki, eikä näkynyt sen monia luostareita
ja korkeita kirkontorneja. Maa tuossa oli kalpea, köyhä
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Suomi; kaupunki oli pieni alotteleva Vaasa ja kirkko Musta-
saaren kirkko, vanhin Pohjanmaalla; voi selvästi nähdä au-
ringon heijastavan sen pieniin, soikeihin ikkunoihin, joiden
ruudut olivat vielä maalatut niinkuin katoolisellakin ajalla,
ja neiti Reginasta oli niinkuin olisi hän nähnyt kirkastettu-
jen pyhimysten katselevan ulos tuosta muinoisesta temppe-
listään. Ja eikö alenevan auringon terä ollut kuin sellaisen
pyhimyksen silmäterä, joka autuaallisella rauhalla katselee
tämän maailman taisteluita! Kaikki oli niin hiljaista ja so-
vinnollisen lempeää — illan loisto, maiseman viehättävä vih-
reys, vasta leikatut pellot monine kuhilailleen, nuo matalat
punaset huoneet kimmeltelevine laseineen - - kaikki kehoitti
hartauteen ja rauhaan.

Silloin kuuli Regina loitolla lempeän, sointuvan laulun,
yksinkertaisen ja koruttoman, joka tuli kuin luonnon omasta
sydämmestä hiljaisena iltana, auringon laskiessa, levolleen
menneen meren rannalla, jolloin kaikki suloiset muistot he-
räävät kaihoavassa rinnassa. Alussa ei hän sitä kuunnellut,
mutta laulu läheni lähenemistään ...milloin heikonti sitä
joku eteen sattuva seinä, milloin koivuryhmä, milloin kuului
se taas vapaasti, korkeasti ja kirkkaasti, ja, lopuksi voitiin
sanatkin erottaa.. .



6. Etelän ja pohjolan rakkaus.

Ja aurinko kirkas se heloittaa
Yli maiden ja mannerten,
Ja kuuliat se illalla kuumottaa
Ja loistavi lohduttaen.

Nyt voi jo erottaa laulun sanatkin
yksinäisen laulajan lähetessä. Se oli
lempeä sydän, joka epätasaisin, mutta
lämpimin säkein purki surunsa ja
kaihonsa meren rannalla pohjolan
elokuun ihanana iltana.

Vaan eipä nyt päivä enää palstakaan
Suruisihin sydämmiin
Ja kaihoten kuukin nyt kulkee vaan,
Kun lempeni hyljättiin.

01' ystävä mullakin muinoisin.
Pois maailma multa sen vei;
Ja vaikka hän palata aikoikin,
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Hän tullunna koskaan ei.
Häll' on sata ystävää, mutt' mulla yksi vain,
Häll' on kaupungeita ja linnoja, -
Minä itken itseksen' ja laulan huolissain
Ja vietän ikäviä iltoja.

Ja lintunen lentävi kultani luo
Kteläisehen maailmaan,
Ja puuhun istuvi, laulavi tuo,
Saa kultani kuuntelemaan,
Kun kuulevi kultani, rintansa lyö
Ja kyynele tulvahtaa,
Kun laskevi päivä ja saapuu yö,
Hän jo omansa unhottaa.

Kuta kauvemmin neiti Regina kuunteli näitä koruttomia
säveliä, jotka olivat hänelle vieraita, mutta samallakuitenkin
sydämmellisen surumielisyytensä vuoksi niin tuttuja, sitä enem-
män liikutti häntä se kaipaus, joka niin elävälti muistutti
häntä hänen omasta mielentilastaan. Hänen tuli vastusta-
maton halu hengittää illan viileää ilmaa, pieni ikkuna ei tah-
tonut mitenkään auveta, mutta kaikki rouva Martan varokei-
not eivät kuitenkaan olleet voineet siihen mitään, että ha'at
olivat ruosteesta melkein turmettuneet ja lopuksi murtuivat
nuoren neidon uudistetuista ponnistuksista. Ainoastaan pari
kolme tuntia oli hän ollut vankilassaan, mutta kuitenkin hen-
gitti hän jo illan tuoksua niinkuin elinkautinen vanki hen-
gittää vapauden ilmaa. Hänen rintansa laajeni, hänen sil-
mänsä säkenöi, hän innostui ja lauloi, tosin niinhiljaa, ett'ei
vartijansa häntä kuulisi, mutta kuitenkin tarpeeksi selvästi
ja sointuvasti seuraavan laulun; jonka vaikutusta sen sanat
ainoastaan heikosti tulkitsevat:

Mun surun' syvä,
Oi, neitsyt pyhä,
Mieleni katuvan täyttää yhä.
En sanoa emmi:
Ma häntä lemmin
Äin' kuolohon yhä tulisemmin.

Kuin ratsu korska
Hän maahan murskaa
Mun kirkkoni suuren ja hurskaan,
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Suur' voittaissansa,
Suur' vihassansa,
Vaan suurin on anteeksi antaissansa.

Surmansa vannoin,
Valani annoin,
Ja tikaria tuhoksensa kannoin.
Valasta tästä,
Oi, iiili, päästä,
Ja henki sankarin säästä!

On pyyntö mulla.
Unhoitetulla,
Suo autuaaksi hänen tulla.
Rikoksistansa
Suo suuristansa
Mun kuolla kohta puolestansa!

Se yksinäinen olento, joka oli ensimmäisen laulun lau-
lanut, läheni vähitellen linnan muuria; se oli kansan nainen,
kasvonsa olivat kalpeat, mutta hyväntahtoiset, ja näkyi että
hän ennen oli ollut kauniskin. Hän näkyi koettavan saada
selkoa vieraan neidon laulusta, mutta kun sävelet soivat hil-
jaisina ja sanat olivat oudot, ei se hänelle onnistunut. Hän
istuutui kivelle vähän matkaa muurista ja katseli lakkaa-
matta Lempeillä silmillään linnan ikkunassa olevaa vankia.
Regina taas tarkasteli häntä mustilla läpitunkevilla katseil-
laan; olisi voinut luulla, että he molemmat täydellisesti ym-
märsivät toisensa, sillä laulun kieli ei kaipaa muuta sanakir-
jaa kuin sydammen. Vai aavistivatko he molemmat rakasta-
vansa samaa miestä ja laulavansa molemmat samaa hävin-
nyttä, mutta kuitenkin niin erilaista rakkauttaan.

Ylhäällä pohjolassa ovat kesäyöt kirkkaat aina Elo-
kuun alkuun saakka, jolloin läpikuultava harso alkaa aurin-
gon laskettua levitä yli rantojen, niemien ja lahdelmien. Elo-
kuun keskivaiheilla on tämä harso tihittynyt ja kattaa lem-
peänä, pehmosena huntuna kesäiset lehdot. Jos sitten kuu
nousee tätä katoavaa vihreyttä valaisemaan, silloin ei ole
koko luonnossa mitään sen surullisempna jakauniimpaa kuin
tällainen elokuun ilta, jolloin silmä, tottuneena kolmen kuu-
kauden lakkaamattomaan päivään, kauhistuu pimeyttä ja

11Välskärin kertomuksia.
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kuitenkin näkoo tämän pimeyden kaikkein suloisimmassa
hahmossaan, näkee sen kuin suruna, jonka läpi säteilee tai-
vaallinen kirkkaus. Tämä tunnelma uudistuu joka vuosi,
vaikka eläisimmekin satojen vuosien vanhaksi; valo japimeys
silloin taistelevat samalla kertaa maailmasta ja ihmissydäm-
mestä.

Nuo molemmat yksinäiset laulajat tunsivat tämän tun-
nelman voiman; he istuivat molemmat äänettöminä, liikku-
mattomina, katsellen toisiaan illan yhä pimitessä; ei kumpi-
kaan virkkanut sanaakaan, ja kuitenkin ymmärsivät lie tois-
tensa sydammen ajatukset.

Silloin- nousi yhtäkkiä vaaleaverinen nainen tuolla al-
haalla istualtaan, kääntyi kaupunkiin päin ja näkyi kuunte-
levan meluavia ääniä, jotka illan pyhäähiljaisuuttahäiritsivät.

Neiti Regina seurasi tarkkaavasti tuntemattoman naisen
liikkeitä ja nojautui ulos ikkunasta paremmin nähdäkseen.
Ilta oli tyyni ja hiljainen, loitolla vaan kuului airon lois-
ketta vedessä tai jonkun paimentorvon suruvoittoinen,pitku-
lainen puhallus. Tuossa hiljaisuudessa, jota lisäsi ensimmäis-
ten syyspimeäin outous, oli jotain pyhää ja kunnioitettavaa.
Sitä kummallisemmalta kuului se kaukainen meteli, jokakau-
pungista päin tullen tätä hiljaisuutta häiritsi. Ei se ollut
meren kohinaa, ei kosken pauhua, ei kaukaisen kulovalkean
räiskinää, vaikka se niitä kaikkia muistutti. Se oli ennem-
minkin hurjistuneen kansanjoukon huutoa, samalla raivoavaa,
ja apua anovaa.. .ja kohta sen jälkeen näkyi loimottavan
tulen liekki kaukaa kaupungin pohjoisesta päästä.

Tuulen nopeudella riensi tuo muurin ulkopuolella istu-
nut yksinäinen olento sinne päin, mistä vaara uhkasi...
Me kiiruhdamme hetkeksi hänen edelleen.

Sotalaivan tulo oli pannut kuohuksiin kaikkien niiden
nostokkaiden mielet, joiden oli määrä sillä purjehtia sotaan.
Suru, ylpeys ja nautittu olut tekivät nekin tehtävänsä. No
olivat alipäällikköjensä johtamina keräytyneet olutkapakkain
ympärille;, ja kun sotamiehellä oli tähän aikaan sanomista ja
valtaa enemmän kuin kenelläkään muulla, täytyi useinkin
hänen vallattomuuttaankärsiä, ett'ei hän pääsisi suuttumaan.
Ylipäällystö ei siis ollut tietävinäänkään siitä, että kaksi-
sataa tappelun haluista nuorta pohjalaista parhaallaan oli
ryyppypuuhissa ja hyvällä alulla päättömäksi päihtymään ;
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mahdollistahan onkin, että tuo menettelytapa tällaisessa tilai-
suudessa olisi ollut paikallaan, ellei erityinen ja yleiselle
turvallisuudelle vaarallinen sattuma olisi saanut noita kerran
valloilleen päässeitä intohimoja ilmituloon leimahtamaan.

Urhokas kersantti Pentti Ristonpoika oli ottanut ajasta
vaarin esiintyäkseon kaikessa loistossaan. Oman arvonsa
ihastuttamalla oli hän kiivennyt pöydälle, ja perin pohjin to-
distanut uusille taistelutovereilleen: l:ksi, että Saksanmaa
oikeastaan oli hänen valloittamansa, 2:ksi, että hän jo aikoja
sitten olisi ajanut keisari Ferdinandin kaulaansa myöten
Tonavaan, jos tämä vaan ei olisi ollut liitossa paholaisen
kanssa ja noitunut koko Ruotsin sotaväkeä ja ennen muita
kuningasta; 3:ksi, että Pentti Frankfurtin porvarien juhlan
jälkeen oli vartioinut kuninkaan makuuhuonetta ja selvästi
nähnyt pirun itsensä nuoren tytön muodossa, pitävän siellä
helvetinmoista meteliä, sekä 4:ksi, että koko valtakunnan ja
maailman onni - - siihen johtopäätökseentuli kersantti aivan
luonnollisesti tämän hetken hurmaamana - - oli sen noita-
akan käsissä, joka nyt oli vankina Korsholmassa.- Saadaanpahan nähdä, että se mustatukkamen velho
vielä saattaa ruton kaupunkiin, -- virkkoi päätään pudistaen
muuan takkuinen valkotukkainen Maalahtelainen.- Se sudenpenikka!- Se kuninkaan murhaaja!

Vaan sitä me emme salli, että hän istuu siellä ja
tuhoaa kansan ja kuninkaan taikanuolillaan! -- huusi seu-
raan yhtynyt päihtynyt käräjäkirjuri.

Viruttakaamme hänet meressä! ■ huusi muuan
Närpiöläinen.

Nuijalla päähän, ett'ei jäsentä värähdytä! -- kirkui
koukkunenäineu ja tuuheakulmainen Lapualainen.- Ja jos eivät annahäntä käsihiinme, niin sytytämme
tuleen koko Korsholman. Polttakaamme huuhkaja pesäänsä!- lisäsi muuan raaka Laihian mies.- Parempi sekin kuin että valtakunta häviää, -- huo-
mautti kylmäverisesti muuan hylkeenampuja Raippaluodosta.

Tuohta tänne ja tuli palamaan! kiljui eräs
Vöyrilainen.

Korsholmaan! Korsholmaan! pauhasi kohta
koko joukko. Ja omien sanojensa yllyttämänä, niinkuin
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usein tapahtuu, hyökkäsi kiihoittunut lauma tuvan suuren
avonaisen takan luo, raastaen itselleen niin monta palavata
halkoa kuin siinä sattui olemaan. Onnettomuudeksi sattui
kuitenkin tuvan seinillä riippumaan tukuttain liinavihkoja.
Muuan nostokkaista sattui heilauttamaan tuohustaan liika
korkealle, liinat syttyivät palamaan, aukinaisesta ovesta kul-
keva ilman henki antoi vauhtia tulelle ja tuossa tuokiossa
paloi kapakan pirtti ilmitulossa. Kaikki sisällä olijat karka-
sivat ulos. Ei kukaan ehtinyt saada selville, miten se oli
tapahtunut. ■

- Se oli noidannuoli! - huusivat muutamat.
Se oli Korsholman velhon työtä! kirkuivat toiset.

Ja koko tuo raivoava lauma, kiiruhti suin päin vanhalle
linnalle.

7. Korsholman piiritys.

Tuskin oli Meri - sillä tuo yksinäinen laulaja ei
ollut kukaan muu. kuin hän-- käsittänyt raivoisan
joukon aikomuksen, kun hän tuulen nopeudella
riensi oikoteitä takaisin Korsholmaan. Elokuun

kuutamossa, joka vuodatteli hopeitaan seudun yli, erotti hän
vielä selvästi ikkunasta Reginan tummat kiharat, jotka yötä-
kin mustempina kuvastuivat pimeää huonetta vastaan niin-
kuin varjo varjoa vastaan. Ja näiden kiharaan alla kiilteli
kaksi haaveilevaa silmää niinkuin tähti kimmeltää yöllisen
lammen mustassa kuvastimessa. Meri parka ei saanut sanaa
suustaan, kaikki hänen kuulemansa kummallisethuhut koho-
sivat kuin aaveina hänen mielikuvituksensa eteen. Hän, joka
yksin istui tuolla ikkunan varjossa, eikö hän ehkä kuitenkin
ollut etelämainen velho, joka itki siellä kovaa kohtaloaan
pakotettuna noiden muurien sisässä elämään seitsemän kau-
neutensa vuotta ja sitten taas muuttumaan siksi, mikä oli
ennen ollut: kamala kummitus, puoleksi nainen, puoleksi
käärme?

Meri seisoi kuin kivettyneenä linnan muurien juurella.
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Mutta yhä lähempää kuuluivat hurjan joukon huudot
ja jo näkyivät soihdut lähenevän linnaa. Silloin voitti tuo
taikauskoinen maalaisnainen luontonsa ja korotti äänensä
parahiksi sen verran, että se voi kuulua ylös ikkunaan. -
Paetkaa, neiti! ■ " virkkoi hän kiireesti ruotsinkielellä, -
paetkaa, suuri vaara uhkaa teitä, sotamiehet ovathurjistuneet,
sanotaan, että olette tahtoneet murhata kuninkaan, ja hen-
kenne on vaarassa!

Regina näki tuon kalpean haamun kuutamossa ja hä-
nenkin mielikuvituksessaan heräsivät eloon kaikki ne kerto-
mukset, joita hän oli kuullut tästä taikurien maasta. Kym-
menen kuukautta oleskeltuaan ruotsalaisten seurassa oli hän
oppinut heidän kieltään osaksi ymmärtämään; heti ei hän
käsittänyt varoittajan tarkoitusta, mutta yksi ainoa sana riitti
herättämään hänen huomionsa. - - Kuningas? — virkkoi hän
murteellisella ruotsinkielellä. - - Kuka olet? Mitä puhut sinä
suuresta Kustaa Aadolfista?- Teidän armonne ei saa viipyähetkeäkään, — jatkoi
Meri kuuntelematta Reginan puhetta. - - Ne ovat jo portilla
ja Martta rouva ei voi kuuden vartijansa avulla, suojella
teitä kahta sataa miestä vastaan. Pian, pian! Jos ette pääse
ulos ovesta, sitokaa yhteen lakanoita ja huiveja ja laskeu-
tukaa alas -siitä ikkunasta; minä otan täällä vastaan.

Regina alkoi jo käsittää, että vaara uhkasi, mutta sen
sijaan, että olisi siitii pelästynyt, hän siitä jo salaisesti iloitsi.
Olihan hän uskonsa marttyyri, heitetty kauvas tähän raaka-
laisten maahan siitä syystä, että oli tahtonut käännyttää
kirkon mahtavimman vihamiehen. Nyt on ehkä tullut se
hetki, jolloin pyhimykset vihdoinkin antavat hänelle kalliisti
ansaitun marttyyrikruunun. Miksi pakenisi hän sitä kun-
niaa, jota äsken oli laulaen ylistänyt? Eikö se ollut paha
kiusaaja itse, joka tuon kalpean naisen haamussa, tahtoi vie-
tellä hänet pois tuostakuolemattomasta kunniasta? JaRegina
vastasi: -

■ Et dixit diabolus: da te prcecipitem ex hoe loco,
nam scriptum est: angelis suis mandavit de te, ut te tueantur,
ne ullo modo laidaris*]. Silloin kulki kuun valo muurin

*) Ja perkele sanoi: «laske sinus alaspäin, sillä kirjoitettuon:hän
on antanut käskyn enkeleilleen sinusta, että sinua suojeleisivat, niin
etfet mitenkään vahingoittuisi.» Veri. Matth. 4: 6, jossa luthcrilainen
teksti eroaakatoolisesta.
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nurkan ohitse ja loi surullisen loistonsa kauniin naiden kas-
voille. Hänen poskensa hehkuivat, hänen silmissään paloi
haaveellinen tuli. Meri katseli häntä peloissaan ja ihmeis-
sään... ja taas leimahti hänen mieleensä ajatus, että olento,
jonka katse oli noin kummallinen ja jonka puhe oli noin
outoa, ei voinut olla mikään muu kuin velho. Sanomaton
kauhu valtasi hänet, ja hän pakeni, tietämättä miksi, kau-
punkiin päin.

Mutta Reginan korviin kuului jo melua linnan pihalta.
Juopunut lauma oli pysähtynyt tarkoin telkityn portin eteen
ja seisoi nyt siinä huutaen, kiroillen ja niiaten, ett'ei jättäisi
kiveä kiven päälle koko linnasta, jos ei noita-akkaa hetipai-
kalla annettaisi heidän käsiinsä. Mutta unestaan juurikaan
herännyt Martta rouva ei antanut niinkään helposti pelottaa
itseään. Nuorena ollessaan oli hän ollut mukana parem-
missakin piirityksissä ja tiesi,ett'ei suurilla sanoilla linnoja val-
loiteta. Joka voittaa aikaa, voittaa,kaikki, ajatteli älykäs rouva,
ja. antoi sentähden ruveta keskustelemaanantautumisestapyy-
täen samalla tietäii, mitä viholliset oikeastaan tahtoivat ja
minkätälideu he tahtoivat sitä, mitä tahtoivat. Mutta sill'ai-
kaa kaivettiin esille piiloistaan puoli tusinaa ruosteisia pys-
syjä, joilla, linnan invaliidit varustettiin; nuo kuusi vangin-
vartijaa saivat aseikseen nuijia ja keihäitä; annettiinpa piioil-
lekin käsky tarttumaan korennoihin, joista nuijasodan aikana
moni Flemmingin ratsumies oli surmansa saanut. Näin va-
rustettuna luuli Martta rouva jo voivansa keskeyttää kaikki
sovinnon hieromiset. Hän astui itse portin taa ja alkoi sen
läpi saarnan, jossa ei sanoja säästetty: — To häpeämättömät
roistot, - - huusi urhakka akka, - - viekään piru teidät kat-
tilaansa kiehumaan, te juopot rentut! Korjatkaa luunne heti
paikalla eli, niin totta, kuin minäolenMartta Ulfsparre, annan
minä teille patukasta niin että pakarat soivat, te riiviöt ja
konnat, te päihtyneet porsaat, yöjuoksijat ja kunniattomat
kelmit!

Patukka, joka, oli rottingista palmikoitu ja jonka alin-
omaisia opetuksia linnan väestö kyllä oli saanut kokea, ei
nyt kuitenkaan tehnyt ulkona oleviin odotettavaa vaikutusta.
Ei liene myöskään yleisessä mellakassa niin tarkkaan kuultu
Martta rouvan manauksia, sillä yhä vaan ryskytettiin hon-
kaista porttia, niin että se ulvahteli liitoksistaan. - Ulos
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noita-akka! huusivat hurjimmat ja muutamat olivat jo
alkaneet heittää sytykkeitä portin eteen.

Martta rouvallaoli kaksikömpelöäkanuunaaKustaa I:n
ajoilta, joista toistakutsuttiinHaukaksi, toistaKyyhkyseksi. Nii-
den viatonna virkineenä oli jokauvan ollut ampuavastauslau-
kauksia laivoille, jotkamereltä tullessaanlinnaa tervehtivät,sekä
juhlatiloissa niinkuin kuninkaallisten nimi- jahääpäivinäkuu-
luvalla äänellä tulkita yleisen velvollisuuden tunteita. Nyt
olivat tosin vallit ulkopuolella, linnan silloista ainoaa suo-
justaa, tuota rautapiikeillä varustettua lankkuaitaa, jotenka
kanuunat olivat helpommin vihollisten saatavina kuin piiri-
tettyjen. Mutta Martta rouvaoliarvannutoikein olettaessaan,
että kanuunan pauke valleilta sekä pelottaisi vihollista että
ilmoittaisi sotalaivalle ja kaupungille linnan hätääntyneestä
tilasta. Hän käski senvuoksi parin vanginvartijan hiipiä
kanuunain luo, ladata — paljaalla ruudilla tietysti — Haukka,
ja Kyyhkynen ja ampua, jonka tehtyään heidän tulisi kiireim-
mittäui peräytyä takaisin linnaan.

Vaikutus tästä toimenpiteestä oli silmänräpäyksellinen.
Huuto ja melu lakkasivat yhtäkkiä ja rouva Martta käytti
tilaisuutta hyväkseen, antaakseen ulkona oleville vielä uuden
läksytyksen: - - Kuuletteko, metsärosvot, - - huusihän nous-
tuaan tikapuille, niin että hänen Valkonen yönuttunsa näkyi
kuutamossa puoli kyynärää portin yli, - jollette te siinä
paikassa mene tiehenne kuninkaallisen majesteetin jakruunun
linnasta, niin ammutan minä teidät kanuunoillani, niin etfei
jää riepuakaan päällenne, te sikahumalaiset räyhääjät! Ettekö
tiedä, että äkäinen koira suden suuhun joutuu, ja sen minä
sanon, että minä hakkautan teidät palasiksi, te rakkarit, -
minä muserran teidät maskiksi ja heitän teidät sikojen ...

Urhakka rouva ei kuitenkaan saanut lopettaa lausettaan.
Joku tuolla ulkona oli löytänyt maasta pilaantuneen nauriin
ja nakkasi sen kuutamossa paistavaa valkoista myssyäkohden
niin taitavalla,kädellä, että se sattui keskelle Martta rouvan
otsaa. Hän oli pakotettu ensi kerran elämässään antamaan
suun vuoron toiselle ja vetäytymään pois. Joukko räjähti
hillittöinättöniääiinauruun ja samalla oli Martta rouvanarvo-
kin auttamattomasti mennyt heidän silmissään. Yhä roh-
keammin ryntäsi vihollinen porttia vastaan, saranat taipuivat,
lankut, notkuivat, lopulta kaatui toinen puoli porttiakauhealla



168 MIEKKA JA AURA.

pauhulla sisään, ja koko piirittäjäin joukko syöksyi linnan
sisäpihaan.

Nyt olisi voinut lyödä vetoa, että rouvaMartta olisi
pakoitettu antautumaan. Mutta oi, nopeasti vetäytyi hän vä-
kineen itseensä linnaan, telkitsi oven ja asetti pyssymiehensä
ikkunoihin, uhaten ampua kuoliaaksi jokaisen, joka koetti
tunkea sisään. Näin suuri uljuus olisi muulloin milloin ta-
hansa tehnyt vaikutuksensa, mutta tuo hälisevä joukko ei
kuullut eikä nähnyt mitään. Etumaiset alkoivat jo löytä-
mällään rautakangella jyskyttää teljettyä ovea...

Silloin alkoivat takimaiset huutaa ja hälistä ja kun
muutkin katsahtivat taakseen, näkivät he, niin pitkälle kuin
silmä kantoi epäselvään kuutamoon, päätä pään vieressä ja
pyssyä pyssyn vieressä. Oli niinkuinolisi sota-armeija maasta
kohonnut tyyten tuhoamaan kaikki rauhan rikkojat, vai oli-
vatko kaikki Korsholman kuolleet sankarit nousseet aaveina
haudoistaan kostamaan sitä väkivaltaa, jota tehtiin heidän
vanhalle linnalleen?

Ymmärtääkseen, mistä nuo lähenevät varjomaiset olen-
not olivat siihen ilmaantuneet, on muistettava, että paljon
lähiseudun kansaa oli kokoontunut nostokkaiden lähtöä kat-
somaan. On myöskin mainittava, että Isonkyrön talonpoi-
kaiskuningas oli jäänyt yöksi kaupunkiin arvattavasti toivoen
Maria Eleonoran miehiltä saavansa kuulla jotakin Bertelistä.
Sotamieskapakan palo ja meluavan joukon kulku Korshol-
maan oli saanut koko Waasan jaloilleen ja kun Meri hen-
gästyksissään juoksi isänsä luo rukoillen häntä pelastamaan
vangittua neitiä, päätettiin kaikkialla hänen pyyntöään nou-
dattaa. Pohjalainen on pian valmis tappeluun ja kun talon-
pojat saivat kuulla sotamiesten menettelystä heidän parasta
miestään, Perttilän isäntää kohtaan, heräsi heissä vanha viha
sotainieluin. He unhottivat, että monen oma poika tai veli
oli pukeutunut nostokkaan takkiin, eivätkä voineetmitenkään
jättää näin mainiota tilaisuutta käyttämättä, kun sekä ihmi-
syyden nimessä että kuninkaan linnan puolustukseksi saatiin
antaa sotamiehiä selkään. He marssivat siis Perttilän joh-
tamina ja noin sadan miehen suuruisena joukkona linnan
avuksi; ne aseet, jotka kuutamossa^näyttivät keihäiltä ja pys-
syiltä, eivät olleet muuta kuin tiepuolesta kiireesti temmatuita
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aidaksia ja seipäitä, joita tavallisestikin käytettiin aseina paik-
kakunnan suuremmissa kahakoissa.

Niinpiankuin sotamiehet huomasivat, että heitä ulkoa-
päin ahdistettiin, koettivat he peittää hämmästyksensä huu-
toihin ja uhkauksiin. Epävarmoina vihollisen miesluvusta,
alkoivat muutamat jo ajatella pakoretkeä rautapiikeillä varus-
tetun lankun yli; toiset luulivat jo olevansa tekemisissä koko-
naisen kummitusjoukon kanssa, jonka tuo vieras noita-akka
oli avukseen manannut, ja rohkeimpainkin polvet jo alkoivat
vetristyä. He selvisivät kuitenkin pian erehdyksestään, kun
kuulivat kummitusten puhuvan selvää Maalahden ruotsia ja
Isonkyrön suomea. Kun ulkona oleva vihollinen oli pääs-
syt portin luo ja, täyttänyt sen niin, ett'ei kukaan päässyt
siitä ulos, syntyi kuin yhteisestä sopimuksesta hiljaisuus mo-
lemmin puolin, jonka kestäessä kuului yksiääni jostain linnan
ikkunasta ja toinen ulkovallilta, molemmat yhtaikaa.- Enkö minä jo sanonut teille, — - huusi Martta rouva
ikkunasta, - - enkö jo sanonut teille, juopporatit, että pitää
miettiä seitsemän kertaa päänsä ympäri, ennenkun sormensa
loukkuun pistää, ja jos kettu on tarttunut hännästään rau-
taan, ei auta muu kuin purra se poikki! Suuri suu vaatii
myös leveän soliin ja pitäkää nyt hyvänänne, mitä tulette
saamaan!

Ja sen sanottuaan vetäytyi Martta rouva pois ikku-
nasta, lieköpelännyt pilaantuneita nauriita.

Valleilta tuleva ääni oli vanhan ukon vielä voimakas
iiiini, joka huusi sotamiehille:

Tahdotteko heittää pois aseenne ja antaa meille
johtajanne, niin saatte muut rauhassa palatakotiinne. ElPette
tahdo, niin on tästä syntyvä tanssi, jonka vertaista ei Kors-
holmassa ole ennen nähty, ja me kyllä pidämme huolen
siitä, että viulut vinkuvat.

Vieköön saksan saakeli sinut, moukka! -■
- huusi

linnan pihalta iloisen kersantin Pentti Ristonpojan tuttu iiäni.- Kyllä minä opetan sinua, blitz-donner-kreuzt-pappenheirn,
kehoittamaan rehellisiä sotapoikia häpeälliseen antautumiseen.
Eespäin, pojat, puhdistakaamme portin edusta ja ajakaamme
nuo roistot puuroansa popsimaan!

Onneksi ei kukaan sotamiehistä ollut ampuma-aseilla
varustettu ja harvalla oli miekkaakaan vyöllään, koska
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nostokkaille ei vielä oltu niitä uskottu. Useimmilla oli paitse
sammuvia kekäleitä ja aisankappaleita ainoastaan halkoja,
joita olivat ohimennessään halkopinoista temmanneet. Näin
varustettuina ryntäsivät pihalla olijat porttia vastaan.

Ensi yrityksessä saivat sotamiehet seipäistä ja aidak-
sista niin, että heidän täytyi verisin päin vetäytyä takaisin.
Mutta ennen pitkää tuli tungos portissa niin suureksi, ett'ei
voitu kättä käännähyttää, vielä vähemmän sitä tappeluun
kohottaa, ja nyt syntyi etumaisten kesken hurja painiskele-
minen, sillaikaa kuin ulommaiset kummaltakin puolelta tun-
kivat päälle ja lopulta litistivät etumaisia niin, ett'ei kukaan
kyennyt kättä eikä jalkaa liikahuttamaan ja että joka hetki
oltiin vaarassa puristautua kuoliaiksi. Turhaan koettivat rau-
taiset käsivarret kaataa kumoon vihollisia, turhaan leveät har-
tiat koettivat tunkeutua joukon läpi. Lopulta tuli paino
sisästä päin niin suureksi, että talonpoikain etumaiset rivit
hajaantuivat tai kaatuivat kumoon ja noin toinen puoli sota-
miehistä murtautui vallin, ulkopuolella olevalle aukealle pai-
kalle, jota vastoin toinen osa uudelleensuljettiinlinnanpihaan.

Nyt vasta päästiin todenteolla tappelemaan. Aseina
käytettiin kepäkoita ja halkoja, piiskoja ja nyrkkejä. Annet-
tiin siinä monta iskua, joka paremmin olisi ollut paikallaan
Isolanin kroaateja vastaan, osoitettiin siinä urhoutta, jota pa-
remmin olisi tarvittu Saksanmaalle. Sotamiesten miesluku
oli suurempi, mutta kun se oli hajoitettuna kahteen joukkoon,
joutui se sen vuoksi pian epäjärjestykseen. Osa nuoremmista
nostokkaista pötki pakoon, toiset joutuivat tappiolle ja pies-
tiin pahanpäiväisiksi, toiset taas, nuo sotaan tottuneet vanhat
sotamiehet, peräytyivät vallille, saadakseen selän suojaa ja
puolustautuivat hurjan rohkeasti. Voitto näytti nyt ehdotto-
masti kallistuvan talonpoikien puolelle, mutta silloin syttyi
taas tappelu uuteen tuleen, kun portinvartijat, joista suurin
osa oli kiivauksissaan juossut valleille, työnnettiin rivakalla
ryntäyksellä takaisin ja vapautetut sotamiehet juoksivat tove-
riensa apuun. Nämä saivat siitä uutta rohkeutta ja ahdisti-
vat talonpoikia kiihtyneellä raivolla; voitto kävi taas epävar-
maksi ja molempain kiukku kasvoi sitä mukaa kuta tasa-
väkisemmiksi tulivat.

Yli tämän meluavan ja huutavan, valittavan ja voiton
riemuisen tappelun tuoksinan paistoi hopeankirkas kuu niin-



KORSHOLMAN PIIRITYS. 173

kuin taivaan silmä, valaisten rauhallisesti ja sovittavasti kaik-
kia maailman murheita ja tuskia. Kaikki lehdet kimmeltävät
kuutamossa; puiden lehvillä ja kosteassa ruohikossa helincili
tuhannen tuhansia kastepisaroita; koko luonto hengähteli sa-
noin selittämätöntä sopusointua; viileä tuulenhenki kulki suu-
relta kirkkaalta mereltä tullen yli rantaseutujen, loitolta kuu-
lui mainingin yksitoikkoinen kohina kaukaisia kareja vastaan
ja illan tähdet kuvastelivat tummassa vedessä.

Kun linnan piha taas oli käynyt tyhjäksi, uskalsivat
Martta rouva ja hänen apumiehensä käydä lähempää tarkas-
telemaan taistelua valleilla. Tuo urhakka emäntä ei maltta-
nut hänkään olla omalla tavallaan kahakkaan osaa otta-
matta, ja taas kuultiin hänen korkealla äänellä huutavan
talonpojille: — Se on oikein, pojat, rummuttakaa päälle
vaan, antakaa palikkaan pyöriä! Moni on saanut tanssia
huonommankin soiton mukaan. -- Ja sotamiehille huusi hän:- Olkoon terveydeksi, lapseni, pitäkää hyvänänne illallinen,
Korsholmassa tarjotaan mitä taidetaan! Elkää yhtään hä-
täilkö, noita-akkanne on hyvässä turvassa, ja jos tarvitaan,
on Korsholmassa lukkoja ja säppiä teidänkin varallanne»,
roistot!

Onnen oikut ovat käsittämättömät. Näkyi olevan jos-
sakin kirjoitettu, että Martta rouvan piti tulla valeesta kiinni
ilonsa ylimmillään ollessa ja kaikki hänen varokeinonsa hä-
peään joutua. Sillä samalla hetkellä nähtiin pitkä ja musta
naisolento vallien korkeimmalla kohdalla kuvastuvan kuuta-
mon valaisemaa yöllistä taivasta vasten.

Hämmästyksestä takertuivat sanat Martta rouvan kurk-
kuun, kun hän tunsi tuon olennon lukkojen taa telkkimäksi
vangikseen. Kuinka Regina oli voinut päästä lukittujen
ovien ja suljettujen ikkunain kautta, se oli hänelle niin selit-
tämätön arvoitus, että häneenkin tällä hetkellä tarttui usko
vieraan tytön liitosta pimeyden valtain kanssa. Hän unohti
ruveta ottamaan kiinni pakolaista ja jäi odottamaan, että suu-
ret, mustat siivet kasvaisivat hänen hartioilleen ja hän jätti-
läiskorppina lentäisi tiehensä. Lukija voi helpommin arvata
asian oikean laidan. Taistelun melu ja kanuunain laukauk-
set olivat kuuluneet Reginan yksinäiseen kammariin. Joka
hetki odotti hän jo pyöveleitään, jotka veisivät hänet var-
maan kuolemaan, ja niin ihanaa oli hänestä kuolla marttyyri-
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kuolema uskonsa tähden, että hänen levottomuutensa vaan
kasvoi kasvamistaan, kun rähinä tuolla, alhaalla ei lakannut-
kaan eikä ketään kuulunut tulevaksi häntä noutamaan. Lo-
pulta välähti hänen haaveelliseen mieleensä ajatus, ettäpimey-
den ruhtinas ehkä kadehtii hänen ihanaa kohtaloaan ja että
taistelu tuolla alhaalla on hänen toimeenpanemansa, jolla
tahtoo estää hänet kunniakkaasta kuolemasta ja sen sijaan
pakoittaa hänet vankilassa kuihtumaan ilman voittoa ja ilman
riemua. Hän muisti laulavan naisen neuvon, solmi yhteen
lakanoita ja huiveja ja laskeutui niitä myöten valleille ja oli
ennen pitkää kaikkein taistelevien nähtävänä.

Mutta uiinpiankuin ne keksivät tuon pitkän olennon
tuolla ylhäällä kuutamossa, valtasi heidät sama taikauskoinen
pelko, joka äsken oli kangistanut Martta rouvan vikkelän
kielen. Taistelu taukosi vähitellen itsestään ja kesti sitä
enää vaan etäisemmillä paikoilla; ystävä ja vihamies joutui
saman kauhun valtaan ja lähinnä valleja syntyi hiljaisuus
niin suuri, että sinne kuului meren kaukainen kohina.

Ja silloin puhui neiti Regina äänellä niin kuuluvalla
ja heleällä, että jos hänen ruotsinpuheensa ei olisi ollut
niin outoa, kaikki ympärillä seisovat olisivat ymmärtäneet,
mitä hän sanoi. - - Te, Bclialin lapset, -- sanoi hän ensin
vähän värähtelevällä, mutta sitten lujalla ja rauhallisella
äänellä, te vääräuskoiset, miksi viivyttelette henkeäni
ottamasta? Tässä seison minä aseetonna, suojatonna, korkea
taivas pääni päällä ja maa jameri jalkojeni juuressa, ja sanon
teille: teidän Lutheruksenne oli väärä profeetta; ei ole mitään
autuutta paitse yleisen oikeauskoisen katoolisen kirkon hel-
massa. Kääntykää sentähden pyhän neitsyen ja kaikkien
pyhimysten puoleen sekä tunnustakaa paavi Kristuksen jäl-
keläiseksi maan päälle, niinkuin hän toden totta onkin, että
hän päänne piialta torjuisi Pyhän Yrjänän miekan, joka jo
on kohotettu teitä tuhoamaan. Minut voitte tappaa, minä
kuolen kernaasti uskoni oikeuden vuoksi; tässä minä olen,
miksi viivytte? Lyökää minua, minä nauran teille, te vää-
räuskoiset; minä ylenkatson teidän uskoanne!

Oli neiti Reginan onni, ett'eivät hänen sanojaan ym-
märtäneet ne, joille ne puhuttiin. Sillä niin suuri oli lutheri-
laisuuden voima tänä kuohuvana aikana, jolloin valtakunnat
ja kansat sen hyväksi uhrasivat onnensa ja elämänsä, että
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halvin ja typerinkin hehkui palavaa intoa ja sokeaa vihaa
paavia ja hänen miehiään vastaan, ■

- jota karkeat, mutta
luonnontuoreet vanhat virsikirjamme yllin kyllin osoittavat.
Olisipa vaan tämä väkijoukko, olivatpa sitten talonpoikia tai
sotamiehiä, kuullut Reginan paavia ylistelevän ja sanovan
Lutherusta vääräksi profeetaksi, armotta olisi se; repinyt hä-
net palasiksi. Nyt sitävastoin suhisivat nuoren neidon sanat
kuin oudot äänet heidän ohitsensa; he näkivät vaan hänen
rauhallisen ryhtinsä, ja se kunnioitus, jota rakkaus ja onnet-
tomuus aina herättävät, vaikutti tuohon äsken niin kiihkoi-
seen laumaan sen, että he seisoivat siinä epätietoisina, niitä
heidän oikeastaan olisi ajatteleminen ja tekeminen. Turhaan
odotti Regina taas kuolemaansa. Hän astui alas valleilta,
meni peloissaan väistyvää joukkoa vastaan, jokainen näki,
että hän oli täydellisesti turvaton. Mutta kuitenkaan ei ku-
kaan uskaltanut kohottaa kättään häntä vangitakseen. -
Ei se ole ihmisen luuta ja lihaa tuo, se on varjo, - - virk-
koi muuan vanha Vöyriläinen. Kuun näen läpitsensä
paistavan.- Se nyt äkkiä nähtänee, - - huusi muuan pörröinen
Ilmajokelainen ja laski jotenkin raskaasti karhean kätensä
Reginan hartioille. Hetki oli ratkaiseva. Nuori neitonen
käännähti päin ja katsoi miestä kasvoista kasvoihin noilla tum-
milla,syvillä ja loistavilla silmillään,niinettätämäkummallisen
tunteen valtaamana veti kätensä pois ja luikki häpeissään
tiehensä. Häntä seurasivat useat muutkin lähinnä seisoneista.
Ei kukaan voinut selittää noiden mustien, kuutamossa kiilte-
levien silmien salaperäistä voimaa, mutta kaikki sen tunsivat.
Hetken kuluttua oli paikka Reginan ympärillä tyhjä, taistelu
oli lakannut ja vihdoin viimeinkin saapunut vartijaväki lo-
petti melakan vangitsemalla uppiniskaisimmat.

Mutta vielä kauvan jälkeenpäinkin. kesti tuota nuija-
sodan synnyttämää kilpailua talonpoikien ja sotamiesten vä-
lillä, uutteran auran ja voittoisan miekan välillä, joista toinen
on aina ollut Suomen kunnia, ja joista toinen tähän aikaan
lensi tupestaan itseään Rooman keisaria kesyttämään.

Reginasta sanottakoon tällä kertaa vaan, että hän vas-
tustelematta, vaikkakin haikeasti huoaten kadotettua mart-
tyyrikruunuaan, antoi viedä itsensä takaisin pimeään, yksi-
näiseen vankihuoneesensa. Mutta Perttilä palasi tyttärilleen
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Isoonkyröön,isä mietiskellen sukunsa tulevaa suuruutta, tytär
entisiä iloja ajatellen. Meidän on muistettava, että kaikki
tämä tapahtui kahden päivän kuluessa kesällä v. 1G32, siis
ennen Kustaa Aadolfin kuolemaa, josta ensimmäisen kerto-
muksen alussa on kerrottu.

Kului päiviä ja kuukausia ja ihmisten kohtalot vaihteli-
vat, mutta siivekkään sanan tulee lennostaan lakata ja vaieta
vastaisia hämyhetkiä odottaessaan. Sillä välskärin kertomus
kesti, niinkuin kestää lasten ilo tai suru, yhden ainoan illan,

käyden lyhyeksi niille, jotka sitä ystävinä kuuntelivat,
pitkäksi ehkä muille. Mutta ei koskaan katkennut tarinan
lanka keskeltä kahtia, ett'eivät nuoret ja vanhat olisi ajatel-
leet: pian saamme kuulla lisää. Se täytyi välskärin aina
luvata. Paljo onkin hänellä vielä kertomattakahden suvun
kohtaloiden vyyhdestä, joka vasta on puoleksi keritty, mutta
jota varmaankin vielä keritään, joskaan eli loppuun,niinaina-
kin »paasinaan» merkiksi siitä, että lanka on niin pitkä kuin
pitääkin.
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Välskärin kolmas kertomus.
Tuli ja Vesi.

Kun välskärin utelias kuulijakunta taas kokoontui, oli
noin kuusi kuukautta kulunut siitä kuin viimeksi
oli oltu yhdessä. Oli näet tapahtunut tapaus
vanhalle Backille. Itsekullakin on keppihevosensa.

Ja Bäck oli vanhoilla päivillään alkanut rakastaa muutaman-
laista mukavuutta; hänellä oli ulkovinnillä jotenkin suuri
pussi täynnä höyheniä, joita hän syksyin ja keväin hankki
ampumaretkillään. Mutta mihinkä noita höyheniä käytettiin;
sitä ei kukaan käsittänyt; kun sitä häneltä kysyttiin, saattoi
hän vastata: - - minä aion tehdä niinkuin Posse teki Viipu-
rin pamauksessa: jos Suomi tulee hätään, kiipeän minä tor-
niin ja pudistan höyheneni ilmaan,niin että siitä syntyy yhtä
monta sotamiestä kuin oli pussissa höyheniä.

Veli puhuu kuin hanhen päästä, - - virkkoi kap-
teeni Svanholm, postimestari. - - Parempaa puuta tarvitaan
sotamiehen tekoon tänä aikana. Vai luuleeko veli meitä
kananpojiksi?

Minä tiedän, - - lisäsi välskäri, kun kapteeni aikoi
jatkaa, - - minä tiedän, mitä veli tahtoo sanoa: veljellä oli
siivet Karstulassa.

Eräänä kauniina Huhtikuun päivänä lähti välskäri
ampumaan lintuja kuvilta. Toverinaan oli hänellä vanha
toissikaa korpraali, Ritsi nimeltään, s. o. Fritz; nuorna olles-
saan oli hän kisällinä kuljeksinut aina Saksanmaalla saakka,
tuomatta sieltä tullessaan kuitenkaan muuta kuin saksalaisen
nimensä. Jäät olivat vielä paikoillaan, mutta avannoita oli
jo kaikkialla; ukot luovailivat jään reunaa pitkin ja ampui-
vat välistä, mutta huonosti ampuivat he ja heikko oli heidän
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näkönsä. Silloin tapahtui eräänä aamuna, että Bäck luuli
näkevänsä kaksi kaunista sorsaa ulkojään reunassa, jonne
voitiin tulla ainoastaan pitkän kierroksen tekemällä. Hän
lähti liikkeelle ja kun pääsi perille, olivat sorsat vielä pai-
koillaan. Hän hiipi niin lähelle kuin uskalsi, tähtäsi ja am-
pui... ja näyttivät sorsat hiukkasen pudistelevan höyheniään,
mutta paikaltaan ne eivät hievahtaneet. Sitkeähenkisiä paka-
noita, ajatteli Bäck, kumartui, latasi pyssynsä uudelleen ja
ampui vielä kerran kolmenkymmenen askeleen matkalta, Sa-
mallamenestyksellä. Vähän häpeissään hiipi ampuja lähemmä ja
huomasi nyt ampuneensa, omia kuviaan, jotka tuuli hänen
huomaamattaan oli kantanut jään sisäreunalta sen ulkoreunalle.

Nyt aikoi vanha herra lähteä säälineen paluumatkalle,
mutta ei päässytkään. Tuuli oli irroittanut sen jään, missä
hän seisoi, siitä, missä Ritsi seisoi, ja ajoi nyt irtonaista laut-
taa merelle. Surumielisinä katselivat ukkoset toisiaan kukin
lautaltaan; viiliä ei ollut täyttä kymmentä syltä, ja kuiten-
kaan ei korpraali voinut auttaa herraansa ja mestariaan, sillä
venettä ei heillä ollut. Bäck ajautui hitaasti mutta varmasti
ulapalle. - Hyvästi nyt, kumppani! - - huusi välskäri. -
Sano terveisiä Svenoniuksello ja Svanholmille, että minun
testamenttiinon lukitussa piirongin laatikossa oikealla. Sano
heille, että soitettavat minulle sielukelloja sunnuntaina. Hau-
tausta ette tarvitse puuhata, siitä pidän itse huolta,

- Jumala siunakkoon! huusi korpraali vastaan,
pyyhkäsi nuttunsa liepeen nurealla puolella toista silmäänsä
ja lähti hiljalleen ja tyynesti kävelemään rantaan päin, niin-
kuin ei mitään olisi tapahtunut.

Nyt on kuitenkin tuon kunnon pikkukaupungin kun-
niaksi sanottava, että välskärin muut ystävät eivät olleet lä-
heskään niin kylmäverisiä kuin korpraali. Postimestari kiroili
ja pauhasi, koulumestari lähti poikiensa kanssa liikkeelle ja
vanha isoäiti lähetti pari reipasta luotsia vakavissa veneissään
etsimään välskäriä jäiden seasta. Koko kaupunki tuli liik-
keelle, siellä meluttiin ja juostiin, ja ne, jotka melusivat ja
juoksivat, saivat kaikista vähimmin aikaan. Kaksi päivää
kului eikä mitään uusia kuulunut; kolmantena päivänä pala-
sivat luotsit takaisin, mutta saalistaan eivät he olleet tavotta-
neet. Päätettiin että välskäri oli mennyttä miestä ja heret-
tiin häntä hakemasta. Kaupungissa syntyi vilpitön suru,
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sillä tuollainen vanha kapine kuin ukko Biick - kaikkien
setä ja kaikkien uskottu -- oli yksi noita pienenkaupungin
kotohaltijoita, joita ilman ei luultu yleisen hyvän voivan
viihtyä. Mutta mitä tehdä? Kun ei vielä kolmanteenkaan
pyhään mennessä tuon onnettoman linnustuksen jälkeen ollut
kuulunut risahdustakaan välskäristä, soitettiin hänelle sielu-
kellot; sannilla luettiin hänelle saarnastuolista kaunis kiitos,
jonka Syenonius oli kirjoittanut ja joka oli koristettu sekä
latinalaisilla että heprealaisilla korulauseilla. Kaupungin hy-
vin ymmärtäväinen maistraatti määräsi päivän ja hetken
kalunkirjoitusta varten tuon noin odottamattomastinukkautu-
neen toverin jälkeen.

Toivon kuitenkin, että ne arvoisat lukijani, jotka ovat
huomanneet tämän todenmukaisen kertomukseni päällekirjoi-
tuksen, eivät vielä ole minuun aivan pahenneet. Olisihan
ikävää, jos välskäri vaikeneisi juuri nyt, kun Regina-neiti
vielä istuu Korsholmassa rouva Martan kovan komennon alla
ja Bertel vuotaa verta haavoistaan Liitzenin tappotanterella.
Ja mitä tulisi helläluontoisesta Meristä, mitäIsonkyrön talon-
poikaiskuninkaasta ja niin monesta muusta merkillisestä hen-
kilöstä tässä kertomuksessamme? Vaan rauhoittukaamme,
välskäri on ollut kummemmissakin seikkailuissa eläissään,
eikä hän turhan päiten ole syntynyt samana päivänä kuin
Napoleon.

Kaikki oli valmiina kalunkirjoitusta varten. Aivan
harvinainen järjestys vallitsi Backin vinnikammarissa ja siellä
oli tapahtunut jotain aivan merkillistä: siellä oli lakaistu ja
lattia pesty. Kaikki kapineet olivat ihmeellisessä järjestyk-
sessä: matka-apteekki oli toimitettu, lintujen kuvat olivat ase-
tetut kaikki rinnakkain yhteenriviin jamunakokoelman salai-
suudet olivat paljastetut kaikkien katseltaviksi. Hopeapäinen
kävelykeppi seisoi juhlallisen näköisenä nurkassaan, vanha
irtotukka riippui miettiväisenä naulallaan, ja Backin piirongin
kaikkein pyhimmät, nuo vaalenneet hiussuortuvat muinaisilta
ajoilta, olivat vedetyt päivän valoon ruplissa ja kopeekoissa
arvosteltaviksi, vaikkeivät ne varmaankaan suuriin summiin
nousseet. Kaikki oli, kuten sanottu, valmiina, virkanaamai-
nen raatimies oli istuutunut kuluneen tammipöydän ääreen,
jossa nyt puhdas karttapaperi komeili sillä paikalla, missä
välskäri säilytti nikkarikapineensa, kirjuri istui vastapäätä
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raatimiestä ja teroitteli kynäänsä, ja vanha iso-äiti oli talon
emäntänä saapunut vesissä silmin ilmoittamaan Backin tava-
roita, koska tuolla vanhalla miehellä oi ollutmuitakaan omai-
sia tai sukulaisia.

Yksi kapine oli kuitenkin vielä koskematta ja tutki-
matta, nimittäin tuo kulunut hylkecnnahkakapsäkki välskärin
sängyn alla. Kaatimies silmäili sitä tuon tuostakin arvael-
len, miten suureksi nousisi hänen prosenttinsa vainajan perin-
nöstä, mutta mitä tuo kapsäkki sisältäisi ja kuka oikeastaan
tulisi sen perimään, sitä ei kukaan tiennyt.

Nyt tuli toimituksen alkaa. Svanholm ja Svenonius
olivat kutsutut arviomiehiksi. Raatimies rykäsi parikertaa, asetti
kasvonsa virkamiehen ryppyihin, avasi suunsa ja alkoi: -
Koska hyvin ymmärtäväisen maistraatin tietoon on tullut,
että entinen korkean kruunun välskäri, Andreas Bäck nimel-
tään, harjoittaessaan linnunammuntna lintuja vastaan meren
jäällä, on tähän jäähän tapaturmaisesti kuoleman kautta ka-
donnut, ja niin muodoin, vaikkei ruumiillisesti löydettynäkään,
kuitenkin hengellisesti oikein ja lain mukaan todenmukaisesti
kuollut on ...

■ Pyytäisin nöyrimmästi saada ilmoittaa tyytymättö-
myyteni! -

■ kuului samassa ääni ovesta, ja sen äänen vai-
kutus oli ihmeellinen. Hyvinymmärtäväisen maistraatin edus-
taja hölmistyi sanattomaksi, hänen tukkansa pyrki korkeutta
kohti ja hänen kaunopuhelias kielensä takertui ensi kerran
elämässään suulakeen kiinni. Kirjuri, jota sihteeriksi kutsut-
tiin, karkasi pystyyn kuin raketti ja iski päänsä seinään sy-
säten mennessään kumoon oppineen herra Svenoniuksen, joka
oli hiukan vähäknuloinen eikä ollut kuullut tuota outoa ääntä
yhtä vähän kuin hän ollenkaan käsitti, mikäoli syynä synty-
neesen häiriöön. Pahimmin kiivi kuitenkin urhoolliselle Svan-
holmiUe; olisi voinut vannoa, ett'ei hän Karstulassakaan ol-
lut niin kovaa kokenut. Hän valahti kalpeaksi kuin lakana
ja koetti turhaan komentaa uppiniskaista oikeata jalkaansa
tekemään käännöstä vasempaan. Ainoastaan vanha iso-äiti
säilytti jotakuinkin mielenmalttinsa, asetti lasisilmät nenälleen,
astui päättävästi tulijaa vastaan japudisti moittivasti päätään,
niinkuin olisi tahtonut sanoa (jota ei kuitenkaan sanonut),
«että on sopimatonta, että ruumiit kulkevat avossa silmin.
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Mutta vanha Bäck - sillä kukapa muukaan olisi se
voinut olla - - ei pelästynyt. Hänen tunteensa olivat aivan
toista laatua. Nähdessään vanhan kammarinsa näin hävyttö-
mästi puhdistetuksi, kallisarvoiset kapineensa noin rohkeasti
järjestetyiksi, ja hyvin ymmärtäväisen maistraatin täydessä
toimessa asiain kanssa, jotka Backin mielestä oivat sille
ensinkään kuuluneet, joutui hän helposti ymmärrettävistä
syistä oikeutetun vihan valtaan, tarttui virkakuntien edustajia
niskaan ja heitti heidät kumpasenkin toisen toisensa perästä
ovesta ulos. Sitten tuli veli Svenoniuksen vuoro, jota. ei
säästetty enemmän kuin muitakaan, ja lopuksi myöskin veli
Svanholmin, joka hänkin, ennenkun sai sanan suustaan, kieri
alas vinniu rappuja. Kaikki tuo tapahtui kerta kättä kään-
nähyttämällä. Nyt oli vaan vanha isoäiti jalolla. Ja kun.
Bäck kohtasi vanhuksen moittivat katseet, tointui hän heti
ja häpesi. - No, no, - sanoi hän, — no, no, serkku,
elkää panko pahaksenne, minä' opetan nuo luudat ja rievut
saamasta pahaa siivoa huoneeseni... olkaa hyvä ja istukaa
alas, serkku. Suuttuisihan tuosta kivikin tuommoisia tyh-
myyksiä nähdessään. Katsos noita konnia, kun ovat pesseet
lattian ja toimittaneet kaikki lintuni; sehän on hävytöntä!

Hyvä serkku, - keskeytti isoäiti, joka oli samalla
sekä suuttunut että iloinen; - - kaiken tuon olen minä teh-
nyt; me olimme kaikki siinä varmassa luulossa, että serkku
oli hukkunut.- Vai hukkunut! - - mutisi välskäri. -- - Mutta minä
sanon, ett'ei pahuus maailmasta niin.pian katoa. Kyllähän
minä seilasin kolmo kokonaista päivää sen kurjan jääpalasen
päällä. Eikähän minulla juuri ollut katettua pöytää eikä
petattua sänkyä, mutta hiljalleenhan tuo meni. Olihan mi-
nulla luotipyssy mukanani ja sillä minä ammuin hylkeen,
joka tuli liika likelle. Rasvainen se oli, mutta hätä keinon
keksii, ajattelin; tulta minulla oli ja oli suolojakin; ja niin
minä tein romsun metsästyslaukustani ja paistoin pihvin
itselleni sitä ruudilla maustaen. Neljäntenä päivänä pysähtyi
lauttani kiintonaiseen jäähän toisella puolella Pohjanlahden
ja minä marssin maihin. Nyt on aika lähteä tallustelemaan
kotipuoleen ajattelin minä. Möin pyssyni ja lähdin keliri-
kossa taipaleelle. Ja sen minä sanon teille, hyvä serkku,
että kammariani ette olisi tarvinneet näin epäkuntoon laittaa,
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jos eivät ruotsalaiset olisi kohottaneet kyytirahaansa neljää
vertaa suuremmaksi entisestään. Ennenkun pääsin Haapa-
rantaan, oli jo Matti kukkarossa. Silloin ajattelin minä:
nyt välitän viisi lääkintähallituksesta, ja aloin matkaa teh-
dessäni harjoittaa vanhaa tointani suoniraudallani ja essentia
dulci\s,Q&&, niin että kaikki akat...onneksi olkoon, serkku
taisi aivastaa...niin että akat luulivat entisten aikain taas
takaisin palanneen. Niukuin naukuin pääsin minä sillä
tavalla perille... vaikka vähän liikamyöhään, niinkuin näen,
mutta kuitenkin tarpeeksi ajoissa heittääkseni kutsumattomat
perilliseni pellolle.

Niinkuin, näkyy oli välskärin vaikea antaa ystävilleen
anteeksi sitä, että he olivat häirinneet häntä hänen rauhoite-
tuilla aloillaan. Sen hän kyllä olisi voinut antaa anteeksi,
että he olivat anastaneet hänen aarteensa ja hänen nimeään
loukanneet; mutta että he sen lisäksi olivat siivonneet hänen
kammarinsa, sitä ei hänen mielestään jaloinielisinkään mies
maailmassa voinut kärsiä! Vasta vähitellen taukosi myrsky
vanhan isoäidin riitoja sovitellessa, ja niin koitti taas se päivä,
kun sovintojuhlaa vietettiin uudella kertomuksella, joka tässä
alempana seuraa. Tosinhan oli vielä niitä typeriä ihmisiä,
jotka katselivat välskäriä kuin kuolleista noussutta kummi-
tusta; tosinhan maistraatti yhä vielä epäili, oliko välskärillä
enää oikeutta elämään, kun hän kerran virallisesti oli kuol-
leeksi julistettu; tosinhan postimestari vielä tuhannen tulim-
majsesti kiroili pakottavaa, selkäänsä, jossa näkyimerkkejä veli
Backin ylösnousemiskohtauksesta; tosinhan vielä veli Sveno-
niuskin päivitteli sitä reikää, joka oli tullut hänen kaksi-
kymmenvuotiseen frakkiinsa, minkä hän juhlan kunniaksi
oli pukenut piialleen. Mutta isoäiti hymyili yhtä lempeästi
kuin ennenkin, Anna Sofia oliyhtä ystävällinen kuin ennen-
kin ja yhtä vallattomia olivat pienokaiset, - - ja niinpä haih-
dutti päiväpaiste usvapilvet ja taivaanranta valkeni kuunnel-
taessa kertomuksia vangitun neiti Reginan kohtaloista.



Tuli ja Vesi.
Hyvät ystäväni, alkoi välskäri, teistä voi ehkä

tuntua oudolta, etta olen pannut tämän tarinani
niineksi «Tuli ja Vesi». Mitä oli kuninkaan sor-
mus ja kuinka miekka ja, aura ovat taistelleetkes-

kenään, sen käsittää jokainen päätään vaivaamatta. Mutta
nyt varmaankin joku ajattelee, etta minä aion kertoa teille
jotain luonnontieteellisiä asioita, koska otan elementeistä pu-
lmakseni. Hyvähän olisi niinkin, sillä minä pidän luontoa
suuressa kunniassa, mutta olen minä kuitenkin sitä mieltä,
etta kertomuksessa on ihminenpääasia. Jos katselemmemaa-
lauksia, voimme herttaisella ystävyydellä silmäillä hedelmä-
tauluja, lintutauluja ja maisemia, mutta ne taulut, joissakau-
niita ihmisiä kuvataan, ovat kuitenkin aivan toista,. Sanon
sen vuoksi hetipaikalla, ett'en aio kertoa tulipaloista enkä
vedenpaisumuksista; kertomukseni nimi tulee siitä, ettaihmis-
luonto välistä on merkillisesti elementtien kaltainen, milloin
tulen, milloin veden, milloin taas keveän ilman kaltainen.
Aion kertoa neljästä henkilöstä, joista toiset kaksi kuuluvat
ensimmäiseen luokkaan, toiset kaksi taas jälkimäiseen. Sillä
ci kuitenkaan ole sanottu kaikki se, mitä voitaisiin sanoa,
sillä kaikilla niinillä on se vika, etta ne ilmaisevat vaan
yhden puolen monista. Olin myöskin aikonut nimittääkerto-
mukseni «Vaakunamerkiksi», mutta luovuin siitä, kun huo-
masin, etta sitä yhtä hyvin voitaisiin kutsua «Kirveeksi*.
Olisin myöskin voinut pelästyttää teitä tuollapöyristyttävällä
nimellä «Kirous»; - mutta, kun oikein ajattelin, huomasin
etta «Siunaus» olisi yhtä hyvä nimitys. Sen vuoksi saatte
nyt tyytyä elementteihin; olen nyt sanonut, mitä tarkoitan,
lopun saatte itse arvata.



1. Saalis tappelutantereelta.

Välskäri jatkoi:
Uutta juttua alottaessamme on meidän ensiksi muis-

tettava, että koko tuo välillä oleva kertomus miekasta ja
aurasta tapahtui ennen Liitzenin tappelua, josta kerrottiin
ensimmäisen kertomuksen »Kujiinkaan sormuksen» lopussa.
Kun nyt palaamme Liitzeniin Marraskuun 0 p:nä 1632,niin
hetkeksi saatamme unohtaa, että »Miekkaa ja auraa» ollen-
kaan on ollut olemassa ja kuvailla mielessämme seisovamme
suuren sankarikujiinkaan verisen paarin ääressä,kun hänet
tappelun jälkeisenä päivänä palsamoittiinMeuehenin kylässä.

Oli se ihanaa, mutta samalla hirvittävää nähdä, kun
Pappenheim teki hyökkäyksensä suomalaisia vastaan Rippach-
puron itäpuolella. Rautapukuiset, vastustamattomat kyras-
sierit karkasivat Stålhandsken kimppuun; kaikki horjui ja
ruhjoutui tuon musertavan hyökkäyksen alla, suomalaisten
hevoset, jotka samoin kuin heidän isäntänsäkin olivat aivan
uupuneita pitkän taistelun vaivoista,kaatuivat selälleen. Mutta
Stålhandske kokosi heidät uudelleen, asetti miehen miestä,
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hevosen hevosta vastaan, viimeiset voimat ponnistettiin, kuo-
lemasta ei kukaan välittänyt; ystävät ja vihamiehet sekau-
tuivat toisiinsa verisessä temmellyksessä. Siinä kaatui Pap-
penkeim, siinä kaatuivat hänen uljaimmat miehensä; puolet
Stålhandsken, ratsumiehistä sotkeutuivat hevosten kavioihin,
ja yhtä kaikki kesti raivoisata taistelua hämäriin saakka.
Stålhandsken sivulla ratsasti Bertel, ja niin tapahtui, että
hän kohtasi Pappenheimin. Kovin heikko oli kaksikymmen-
vuotiaan nuorukaisen käsivarsi tätä teräksestä tehtyä käsi-
vartta vastustamaan; isku urhoollisen sotamarsalkan pitkästä
miekasta sattui nuorukaisen kypärään niin suurella voimalla,
että maailma musteni Bertelin silmissä ja hän meni tainnok-
siin. Kaatuessaan tarttui hän tietämättään uskollista Lap-
piaan harjaan ja Lappi laukkasi tiehensä laahaten perässä
isäntäänsä, jonka toinen jalka oli jalustimessa kiinni jakädet
suonenvedon tapaisesti harjasta puristivat.

Kun Bertel avasi silmänsä, näki hän vaan pilkkoista
pimeää ympärillään. Hämärästi muisti hän kuuman kahakan
seikkailut, joista viimeinen oli se, kun Pappenheim heilautti
miekkaansa hänen päänsä päällä. Hänen mieleensä johtui
ajatus, että hän ehkä oli kuollut ja lepäsi nyt haudassaan.
Hän koetteli kädellään sydämmensä kohtaa, se sykki vielä;'
hän puri sormeaan, ja tunsi siihen koskevan. Hän käsitti
vielä elävänsä, mutta miten ja missä, sitä oli hänen mahdo-
tonta arvata. Hän ojensi kätensä ja sai siihen muutamia
oljen korsia. Kupeellaan oli kosteata maata, pään päällä
tyhjää ilmaa, Hän koetti nousta ylös, mutta hänen päänsä
oli raskas kuin lyijypallo; siinä oli vielä muisto Pappen-
heimin miekasta.

Silloin kuuli hän lahollansa äänen, joka puoleksi valit-
taen puoleksi uhaten virkkoi:

Tuhannen tulimmaista! Ei tilkkaakaan viiniä! Saa-
kelin valloomt, ovat varastaneet taskumattini, rosvot. Hoi,
tänne jokukaan, olitpa vaikka turkkilainen; kunhan tuot pi-
sarankaan viiniä, sanon sinua veljekseni, vaikk' olisit vaikka
juutalainen, hoi!- Onko se Larsson? - - virkkoi Bertel heikolla ää-
nellä, sillä hänenkin kieltään kangerteli polttava jano.

Mikä maan myyrä se on, joka siellä nimeäni kuis-
virkkoi sama ääni pimeästä. - Hei, pojat, suitset
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höllälleen ja kannukset jalkaan! Kun olette laukaisseet pis-
toolinne, heittäkää ne hiiteen ja iskekää miekalla! Hakatkaa
heitä kalloon, noita roistoja, listikää kuin nauriita! Peitotkaa,
jauhakaa möyhyksi! Kuningas on kaatunut... Raivo ja
riemu!... semmoinen kuningas... nyt veri vuotakoon! nyt
kuollaan, mutta ensin kostetaan. Kas niin pojat hurraa...
eespäin pohjalaiset!- Larsson! - - virkkoi Bertel uudelleen, mutta toveri
ei kuullut. Hän oli houreissaan yhä viepinään suomalaisia
poikiaan vihollista vastaan.

Hetken kuluttua tunki säde myöhäisen syysaamun va-
loa sen kurjan vajan ikkunasta, jossa Bertel oli. Hän voi
nyt erottaa oljet, jotka olivat paljaalle maalle levitetyt,
sillä vaja oli ilman lattiaa jaoljilla makasikaksi miestäuneen
vaipuneena.

Ovi aukeni ja pari parrakasta, julman näköistä miestä
astui sisään. Säälimättä kolhasivat he nukkuvia pyssyn pe-
rällä ja huusivat alasaksan murteella: - - Ylös! Lähtötorvea
soitetaan! - - Ja tuvan ulkopuolelta kuuluivat nuo ratsuinie-
hille tutut torven toitotukset, joilla siihen aikaan tavallisesti
annettiin merkki liikkeelle lähtöön.- Antaisin seivästää itseni kuin sammakon - - mutisi
toinen miehistä tyytymätönnä -- jos käsittäisin, mitä korkea-
arvoinen isä tekee noilla uskottomilla koirilla. Olisi hän
yhtä hyvin voinut hetikohta passittaa heidät heidän herransa
ja mestarinsa paholaisen valtakuntaan.- Pässinpää - vastasi toinen - etkö tiedä, että
kerettiläiskuninkaan kuolemaa tullaan Ingolstadtissa komeilla
menoilla viettämään. Korkea-arvoinen isä aikoo juhlan kun-
niaksi polttaa loistavat ilotulet.

Nukkuneet olivat heränneet ja Bertel tunsi nyt toisen
heistä pieneksi, paksuksi Larssoniksi ja toisen omaksi palve-
lijakseen Pekaksi. Mutta selityksiin ei ollut aikaa. Kaikki
kolme talutettiin ulos, sidottiin ja sullottiin maalaisvaunuihin,
jonka tehtyä tuo pitkä jono haavoitetuita ja kuormastoa hil-
jalleen lähti liikkeelle kroaattien vartioimana.

Bertel käsitti nyt, että hän tovereineen oli joutunut
keisarillisten vangiksi. Kohta selvisivät hänen muistonsa ja
toisilta sai hän kuulla, miten kaikki oli tapahtunut. Kun
hänen uskollinen Lappinsa tunsi suitsien olevan irrallaan,
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laukkasi lisin tiedottoman isäntänsä kanssa takaisin leiriin.
Mutta leiriä olivat muutamat kroatit partaallaan ryöstämässä
ja kun he näkivät ruotsalaisen upseerin puoli kuolleena laa-
haavan hevosensa kupeella, ottivat he hänet mukaansa run-
saiden luimaitten toivossa. Pekka kun ei tahtonut jättää
isäntäänsä, joutui hänkin samalla kertaa vangiksi; Larsson
oli taas Pappenheimiläisten hyökätessä urjennut liika kau-
vaksi vihollisten sekaan, saanut keihäästäpiston olkapäähänsä
ja toisesta iskun käteensä, ja kun ei enää voinut murtautua
läpi, vei vihollisten virta hänet mukanaan. Kuka oli pääs-
syt voitolle, sitä ci Larsson varmuudella voinut sanoa. Oli
jo kolmas päivä tappelun jälkeen; oli kulettu etelää kohti
kokonainen vuorokausi levähtämättä, ja sitten oli muutamiksi
tunneiksi pysähdytty autioon, ryöstettyyn kylään.- Kirotut koirat! -

■ huudahti pikkunen kapteeni,
jonka, hyvä tuuli ei haihtunut edes tärisevässä maalaisvau-
nussa, - - kun eivät vaan olisi varastaneettaskumattiani, niin
olisimme saaneet kaikki tässä tyhjentää maljan Suomen kun-
niaksi. Mutta nämä kroaatit ovat rosvojoukkoa, joiden rin-
nalla meidän mustalaiset ovat viattomia kuin enkelit. Tah-
toisin mielelläni ripustaa heitä pari sataa hirsipuuhun Kors-
holinan vallille niinkuin ripustetaan hameita luhdin seinä-
mille.

Kulettiin vielä kolme tai neljä päivää, levähdettiin sil-
loin tällöin, mutta vangit, jotka nuoriensa vuoksi eivät voi-
neet auttaa toisiaan, kärsivät kovia tuskia huonosti sidotuista
haavoistaan. Alussa kulettiin puli puhtaaksi ryöstetyn maan
läpi, jossa vaan suurella vaivalla saatiin mitään syötävää tai
juotavaa ja jonka väestökaikkialla pakenipelättyjen kroaattien
tieltii. Mutta kohta saavuttiin varakkaampiin seutuihin, joissa
katoolismielinen väestö tuli näkyviin, joskaan ei muuta, varten,
niin ainakin kirotakseen kerettiläisiä ja riemuitakseen heidän
kuninkaansa kuolemasta. Koko katodinen maailmariemuitsi
heidän kanssaan. Madridissa pantiin toimeen loistavia näy-
telmiä, joissa Wallenstein, Pyhä Yrjänä, voitti, lohikäärmeen,
Kustaa Aadolfin.

Seitsemän päivän vaivalloisen matkan jälkeen ajoivat
vaunut iltamyöhällä natisevan.nostosillan yli ja pysähtyivät
ahtaalle linnan pihalle. Vangitut suomalaiset, jotka olivat
aivan voivuksissa haavoistaan, saatettiin rikkinäisiä rappuja
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myöten puoliympyrän muotoiseen tornikammioon. Bertelistä
tuntui kuin olisi hän nähnyt tämän paikan ennenkin,
mutta pimeän ja oman heikkoutensa vuoksi ei hän voinut
erottaa esineitä ympärillään. Yölliset tähdet tuikkivat sisään
rautaristikoiden välitse, vangeille annettiin virvoitukseksipika-
rillinen viiniä, ja Larsson huudahti hyvillään: - Lyönpä
vetoa, että nuo sissit ovat varastaneet viiliinsä meidän kel-
lareistamme, sillä jalompaa nestettä en ole maistanut sitten
kun vietimme Wiirtzburgissa noita, ihania makean leivän
päiviä. - Wiirtzburg! - virkkoi Bertel, mietteisiinsä vaipu-
neena. - Regina! - - lisäsi hän sitten melkein tietämättään.

Ja viinikellari! huokasi Larsson matkien. -
Sanonko sinulle jotain, poikaseni:

Se miehelle suurinta harmia tuottaa,
Kun tyttöjen sanoihin liiaksi luottaa.
Kun saapuu lempi se sydammen ansa,
Kihloa tyttö,mutta kihloa suotta
Ja naimisihin mene — maljasi kanssa.

Mutta mitä Reginaan tulee - - jatkoi hän - - niin
kutoo ,se mustasilmäinen penikka nyt sukkaa Körsholmassa.
Martta rouva ei 010 niitä, jotka kuutamossa itkevät ja huo-
kaavat. Sittenkun me viimeksi tavattiin, olen saanut ter-
veisiä Waasasta iloisen kersantin Pentti Ristonpojan kautta.
Hän oli tapellut isäsi kanssa, sanoi; ukko on tienmä voimis-
saan vielä, oli nostanut Pentin suoralla kädellä maasta ja
heittänyt ulos ovestaan kuin karvakintaan. Pentti kiroili ja
vannoi,ettähän kohta sen jälkeen olisi pistänyt ukon ja hänen
kaikki kaksitoista renkiään tuulimyllyyn ja jauhanut heidät
puurojauhoksi, jos ei Meri olisi rukoillut heidän puolestaan.
Sukkela mies se Pentti, tappelee kuin rakuuna ja valehtelee
kuin matruusi. Terve mieheen!- Mitä muuta kuuluu Pohjanmaalta? -

■ keskeytti
hänet Bertel, joka ei millään muotoa olisi tahtonut proosalli-
selle ystävälleen ilmaista elämänsä suurta salaisuutta, rak-
kauttaan tuohon mustasilmäiseen kauniison ja onnettomaan
Regina von Emmeritziin.

Eipä juuri muuta erikoisempaa kuin että vuodentulo
on ollut hyvä, sotaverot raskaat ja paljo on sotamiehiä otettu.
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Perttilän ukot, sinua isäsi ja minun isäni, riidellä nalkutta-
vat niinkuin ennenkin ja sopivat taas. Meri vetistelee sinua
ja hyräilee surumielisiä lauluja. Muistatko naapurin Katria?
Pulska tyttö, pyöreä kuin nauris, punanen kuin pihlajan
marja ja leuka niin pehmonen kuin voimurikka. Maljasi,
poika, hän kuuluu karanneen jonkun sotamiehen kanssa.- Eikö muuta mitään? kysyi Bertel hajamielisesti.

Vieläkö sinulle pitäisi muuta olla, kun et välitä
Isonkyrön lihavimmasta likastakaan? Vaan on sitä vielä
muutakin, noch etwas, niinkuin saksalainen sanoo. Korshol-
massa onollut kova tappelu. Nostokkaat olivat saaneet pää-
hänsä, että neiti Regina oli tahtonut tappaa kuninkaan noi-
dan nuolella, karkasivat Korsholman kimppuun ja polttivat
tytönelävältä. Saakelin sukkelastitehty! Kerettiläistenmalja!
Osaamme sitä mekin ilotulia polttaa.

Bertel hyppäsi ylös, unohtaen haavansa, mutta tuska
valtasi hänet samalla ja ääntä päästämättä vaipui hän pyörty-
neenä Larssonin syliin.

Rehellinen kapteeni sekä suuttui että hämmästyi. Sa-
malla kun hän valeli Bertelin ohimoita viinin tähteellä ja
vähitellen sai hänet taas tajuunsa takaisin, puheli hän siinä
kiihtyen ja lauhtuen: - - Elähän nyt,Bertel.. .mitähän nyt?
Riivaako sinua piru, poikaseni? Oletko rakastunut tyttöön?
Ai, jai, jai, maitoa, paljasta maitoahansinun suonissasivuotaa!
Pyörryppäs kuin herttanen kammarineitsyt! Noh, kali, roh-
kase mielesi; sanoinko heidän polttaneen hänet? Se oli va-
letta, eivät ne olekuin vähänkärventäneet sen mustiahiuksia,
niin kertoi Pentti Ristonpoika, ja sitten onhän repinyt silmät
päästä Martta rouvalta ja kiivennyt kuin orava linnan ka-
tolle. Semmoista tapahtuu joka päivä sodassa... Vai niin,
vai jo aukasit silmäsi. Vai elät sinä vielä, sinä maitoon
leivottu nisupulla... etkö häpeä, poika, käyttäytymästä niin-
kuin olisit posliiniastia mikään! Sinäkö sotamies? Vai sota-
mies semmoinen! Blitzdonnervetterkreutzpappenhoim, pumaata-
purkki olet etkä sotamies! Hyi saakeli, nyt on jo pikarikin
tyhjä!

Tuopienehkö,pyöreähkösotilas olisi varmaanvieläkauvan-
kin antanut kiukkunsa kipenöidä,varsinkin kun ei enää saanut
lohdutusta pikaristakaan, ellei ovi samassa olisi avautunut ja
naisolento astunut sisään vankien luo. Kapteenin hyötyvä,
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vaikka vähän kalpean pöhöttynytnaama valkeni hetipaikalla,
ja hän työnsi Bertelin syrjään paremmin nähdäkseen, silisi
lamppu valasi heikosti. Mutta tulos hänen tarkastuksestaan
ei näyttänyt häntä oikean tyydyttävän:

Nunna! Hyi helvetti! ... tuleeko se meitä kään-
nyttämään?- Rauha olkoon teidän kanssanne! - kuului nuo-
rehko, heleä ääni hunnun alta virkkavan. Arvoisa Pyhän
Äidin kirkon prioritar on lähettänyt minut tänne haavojanne
sitomaan ja jos se on pyhimysten tahto, niitä parantamaan.- Kunniani kautta, ihana ystäväni, se on hauskaa
kuulla ja tutustukaamme hetikohta lähemmin toisiimme! -
virkkoi kapteeni hiukan lempeämmällä äänellä ja ojensi kä-
tensä kohottaakseen huntua nunnan kasvoilta. Tämä vetäytyi
kuitenkin nopeasti pari askelta taapäin, ja oveen ilmaantui
kaksi epäilyttäviin näköistä sotamiestä.- Olioh, vai niin, kyllä ymmärrän! virkkoi Larsson
hämmillään - kissa vieköön,ovatko nunnat täällä noin ko-
peita. Siihen aikaan kuin elelin Frankkein maassa Wurtz-
burgin linnassa, sain puolitusinaa suuteloa päivässä nuorim-
milta nunnatytöiltä; sellaiset synnit annetaan aina anteeksi.

No, -
■ jatkoi urhokas kapteeni, kun nunna epä-

röiden viipyi oven suussa, -- teidän korkea-arvoisuutenne ei
saa pahastua sotamiehen suorista sanoista. Numquam nemo
naseitur caballerus, sanoo espanjalainen; se tahtoo sanoa,
että rehellinen sotilas syntyy kavaljeeriksi jo syntyissään.
Näettehän, arvoisa neitsyt, että minä vaikka olenkin uskoton
kerettiläinen, taidan puhua latinaa kuin oikeauskoinen munkki!
Siihen aikaan kuin olimme Miinchenissä olin minä lähei-
sessä ystävyydessä pullakan baijerilaisen nunnan kanssa,
joka oli 21 vuotias, ruskeasilmäinen, koukku-nokkainen . ..- Pidä suusi! - kuiskasi Bertel ärtyisesti. Sinähän
karkoitat nunnan luotamme.- Enhän minä ole mitään sanonut. Astukaa sisään,
ihana impi, astukaa sisään vaan. Lyön vetoa, että siitä on
pitkät ajat kuin olette; 27 vuotta, täyttänyt. Posito, sanoo
ranskalainen, olettakaamme, että olisitte vanha akka...

Nunna lähestyi haavoitettuja mitään virkkamatta ja
alkoi kahden apulaissisaren kanssa tutkia Bertelin huonosti
hoidettua haavaa. Hieno valkea, käsi tarttui sakseihin ja
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loikkasi pois nuorukaisen tukan sen mustelman ympäriltä,
jonka Pappenheimin miekka oli siihen jättänyt. Kahden-
kymmenen minuutin kuluttua oli Bertelin haava tottuneella
kädellä puhdistettu ja sidottu. Liikutettuna tästä huolen-
pidosta tarttui Bertel nunnan käteen ja suuteli sitä.- Kunniani kautta, ihana rouva, - - virkkoi taas tuo
suulas kapteeni, minunhan pitäisi olla mustasukkainen ystä-
välleni, joka on minua viittätoista vuotta nuorempi. Suvait-
kaa nyt ojentaa lempeä kätösenne tännekin ja laastaroida
tätä urhoollista käsivartta, joka on saanut voiton niinmonen
hurskaan sisaren hurskaudesta...

Nunna, joka ei ollut koko aikana virkkanut sanaakaan
vastaukseksi, alkoi nyt päästellä sitä repaleista sidettä, joka
oli kääritty Larssonin haavan ympärille. Hänen kätensä
sattui Larssonin käteen.- Potz donnenvetter!- - huudahti kapteeni. - Noin
hieno ja pehmonen kätönen! Pyydän anteeksi, rakastettava
rouva tohtoiinna; ex ungna leonem, sanoo Pyhä Homerus,
yksi kirkkoisistämme ... sillä olen minä tutkinut kirkko-
isienkin teoksia... se tahtoo sanoa suoralla suomenkielellä:
kynsistään kissa tutaan. Lyön vetoa kymmenestä putelista
vanhaa renskaa yhtä rikkinäistä saapasta vastaan, että tuo
pieni valkea kätönen paljoa mieluummin hyväileisi ritarinpos-
kea kuin yötä ja päivää sormielisi rukousnauhaa.

Nunna veti jo pois kätensä ja näytti epäröivän. Kei-
kaileva kapteeni alkoi jo pelätä pahoja seurauksia keikailus-
taan. ■

— En puhu sanaakaan enää, minä vaikenen kuin
karthausilais-munkki, mutta sen minä sanon, että se, joka
uskaltaa sanoa näinpehmeää kätöstä vanhan akan... no,no,
minä vaikenen, kuulettehan, että minä vaikenen ...- Tempus est consummatum, itur in missam*)virkkoi
ovessa kumea ääni janunnakiiruhti tekemään viimeiset solmut
kääreesensä. Kohtasen jälkeenolivat vangit taaskahdenkesken.- Tuon äänen olen ennenkin kuullut - - huomautti
Bertel miettiväisenä. - - Kaikki on täällä kummallisen sala-
peräistä.- Pyh — sanoi kapteenipilkallisesti, — mikä lie ollut
kalju, mustasukkainenmunkki. Hitto vieköönsitä pientäsievää
kätöstä!

*) Aika on mennä messuun.
13Välskärin kertomuksia.



2. Kaksi vanhaa tuttavaa.

Kun syysaurinko seuraavana aamuna heitti ensim-
mäiset säteensä tornikammariin, nousi Bertel vuo-
teeltaan ja meni ikkunaan luodakseen silmäyk-

; sen ahtaan rautaristikon läpi. Näköala siitä oli
ihana. Tornin juurella kiemurteli komea joki, sen toisella
rannalla oli kaupunki kymmenine kirkontorneineen ja kau-
pungin takana oli vihertäviä viinitarhoja.

Hetipaikalla tunsi Bertel paikan Wurtzburgiksi. Ma-
rienburgin linna, jonne vangit olivat suljetut, oli ruotsalaisten
poistuttua taas joutunut ruhtinaallisen piispan käsiin,vaikkei
hänen ruhtinaallinen ylhäisyytensä ollutkaan levottomien ai-
kojen vuoksi muuttanut sinne olemaan, vaanpysyttelisi enim-
mäkseen Wienissä. Linna oli paljon kärsinyt valloittami-
sesta ja ryöstämisestä; toinen torneista oli raunioina ja valli-
hauta oli monin paikoin soraa ja kiviä täynnä. Tälläkertaa
oli linnassa vaan viidenkymmenen miehen vartioväki, mutta
sitä enemmän oli siellä haavoitettuja ja sairaita, joita nunnat
kaupungin luostareista hoitivat. Kun Bertel oikein tarkkaan
tutki vankilaansa, oli hän tuntevinaan sen Keginan huo-
neeksi, samaksi, josta tuo ihana neiti oli katsellut taistelun
kulkua ja jossa ruotsalaisten kanuunankuula oli musertanut
ikkunaan asetetun neitsyt Marian kuvan. Hän erehtyi,
neiti Reginan huone oli kukistunut tornin mukana, mutta
luultu keksintönsä tuntui haaveellisesta nuorukaisesta sano-
mattoman suloiselta. Täällä oli hän seisonut,tuo äärettömän
ihana, onneton ruhtinatar; täällä oli hän nukkunut viimeisen
yönsä ennen myrskyä. Se oli Bertelin mielestä pyhä paikka;
kun hän painoi huulensa kylmää kiviseinää vasten,luuli hän
siinä näkevänsä jälkiä Reginan kyynelistä.

Salaman nopeudella iski- outo ajatus hänen mieleensä.
Jospa nunna, joka eilen kävi heidän luonaan, olisikin vaan
joku naamioitu prinsessa... jos tuo hieno kätönenolisi ollut-
kin Reginan? Se olisi selittämätön ihme, mutta... rakkaus
uskoo ihmeitä. Bortelin sydän alkoi levottomasti sykkiä.
Tuon lempeän hoitajattaren panema side oli jo melkoisesti



KAKSI VANHAA TUTTAVAA. 195

parantanut hänen haavaansa. Hän tunsi jo paljon voimis-
tuneensa.

Hänen toverinsa nukkuivat vielä matkasta uupuneina.
Silloin avautui ovi hiljaa ja sisään astui hiljaisin askelin
eilinen nunna tuoden haavoitetuille virvoittavaa juomaa. Bertel
tunsi päätänsä pyörryttävän. Mielenliikutuksensa valtaamana
heittäytyi hän polvilleen nunnan eteen. — Sano nimesi, sinä
suloinen enkeli, joka vangitultakin muistat! - - huudahti hän.— - Savo nimesi,paljasta kasvosi ... oi, minä olisin tuntenut
sinut tuhansien joukosta... sinä olet neiti Eegina!

-Te erehdytte - sanoi sama heleä ääni, jonka
Bertel oli kuullut eilen. Se ei ollut Reginan ääni, ja kui-
tenkin oli ääni tuttu, mutta kenen?

Bertel ponnahti ylös ja tempasi hunnun nunnan kas-
voilta. Hänen edessään seisoi kaunis lempeä Kätchen hy-
myilevin kasvoin. Hämmillään vetäytyiBertel askeleen taapäin.- Varomaton! - virkkoi Kätchen ja peitti nopeasti
päänsä. — Olisin toivonut saavani teitä hoitaa ja te pako-
tatte minut lähettämään toisen sijaani.

Kätchen katosi. Saman päivän ehtoolla tuli taas nunna
haavoitettujen luo. Larsson piti taas kauniit puheet, vei
hänen kätensä huulilleen ja painoi siihen läiskähtävän suu-
delman. Mutta samalla kuultiin hänen kiroovan tuhannen
tuhatta tynnyriä; hän oli suudellut vanhaa, kuihtunutta kättä,
jonka iho oli kuin satavuotista pergamenttia.- Toden totta, rakas Bertel, - - sanoi tuo pettynyt
kapteeni viisaan levollisuudella,- - on asioita ja tapauksia
luonnossa ja ihmiselämässä, jotka ikuisesti pysyvät arvoituk-
sina terävimmällekinjärjelle. Tuokäsi esimerkiksi...manus,
mana, manum, käsi, niinkuin vanhat roomalaisetniin nerok-
kaasti sanoivat... tuo käsi olisi varmaankin tullut loista-
valle sijalle kreikkalaisen runoilijan Ovidion Motainorfoseissa,
joita me muinoin luimme Turun katedraalikoulussa, siihen
aikaan kun isäni aikoi tehdä minusta pappia. Eilen olisin
antanut pääni pirulle panttiin, että se käsi oli hieno neitosen
käsi, ja tänään keritkööt minut munkiksi, jos ei se ollut
seitsemänkymmenvuotiaan pesuakan käsi. Sic unde übi apud
unquam post, niinkuin vanhat sanoivat, se on: niin helposti
voi kaunis tyttö muuttua syöjättäreksi.
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Vankien haavat paranivat pian nunnien niitä hoitaessa.
Pimeimmän syksyn myrskyt vinkuivat linnan tornien ympä-
rillä ja sade rapisi pieniä ikkunoita vastaan. Viinitarhojen
vihreys katosi; paksu ja kylinä usma nousi Mainvirrasta ja
sulki näköalankaupunkiin päin.

En minä enää kestä kauvempaa, - - mutisi Lars-
son.

—- Eivät ne konnat anna meille ei viiniä eikä arpa-
nappuloita. Ja antakoon minulle anteeksi pyhä Pirkitta,
mutta paavi heidän, nunniaan suudelkoon enkä minä, sillä
lidbeo multum respectum pro matronibus, minä pelkään van-
hoja akkoja. Ei, tätä en minä kestä, ennen hyppään ulos
ikkunasta...

Hyppää kun mielesi tehnee! vastasi Bertel
ärtyisesti.— Ei, minä en hyppää ikkunasta, - - sanoi taas kap-
teeni. - Ei, hyvä ystäväni, micug ameus, niinkuin meidän
oppineiden on tapana sanoa... vaan sen sijaan suvaitsen
minä tämän toverini kanssa ruveta panemaan kruunua ja
klaavaa.— Ja tuo kekseliäs kapteeni alkoi neljättäkymmentä
kertaa Pekan kanssa pelaamaan tuota yksitoikkoista peliä,
joka oli hänen ainoa huvituksensa ja johon käytettiin Kaarle
JX:n kuuden äyrin rahaa.

Sano ennemminkin, " ■ virkkoi Bertel, " ■ mitä
siellä rakennetaan tuolla Wurtzburgin torilla meitä vasta-
päätä Mainin rannalla?- Kapakkatako rakentanevat, — vastasi Larsson. -
Kruunu!- Minusta näyttää kuin rakentaisivat polttoroviota.

Klaava! - Piru vieköön huonon onneni. Tuo
kirottu liminkalainen voittaa minulta kohta hevosen, satulan
ja jalustimet.- Jo vankeutemme ensi aamuna kuulin kerrottavan
tulirovioista, joita oli aikomus polttaa Liitzenin tappelun kun-
niaksi. Mitäs siitä ajattelet?- Mitäkö ajattelen? Mitä se minua liikuttaa, jos ne
noita-akkojaan polttavatkin, polttakoot vaikka tusinan, jos
tahtovat sillä mieltämme ilahduttaa.

Mutta jos rovio on meitä varten? Jos ne vaan
odottavat piispan tuloa?
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Larssonin pienet, harmaat silmät soikenivat ja miettei-
hinsä mennen alkoi hän nypelöidä suippoa leukapartaansa.— Blitzdonnerkreutz ...ne jesuittaroistot! Meitäkö aikovat
paistaa, niinkuin nauriita...meitä, pyhän Eooman valtakun-
nan voittajia...Minä tarkoitan, että näin ahtaissa oloissa,
in rebus desperatis, ei voi moittia rehellistä sotilasta, jos hän
kaikessa hiljaisuudessa luikkisi tiehensä. Esimerkiksi ikku-
nasta...— Ikkuna on seitsemänkymmentä jalkaa yläpuolella
Mainvirtaa.- Ovesta!'...— tuumaili kapteeni.— Sen takana seisoo yötä päivää kaksi aseellista
vartijaa.

Kunnon kapteeni vaipui surullisiin mietteihin. Aika
kului, tuli ilta, tuli yö. Nunnaa, jonka olisi ollut tuotava
iltaruokaa, ei näkynyt eikä kuulunut. — Juhla alkaa paas-
tolla, mutisi kapteeni. ■ Sanokaat minua punasilmäiseksi
säreksi, jos en katkase niskaa siltä huolimattomalta nunnalta
niin pian kuin hän taas näyttäytyy.

Samassa aukeni ovi ja nunna astui sisään, tällä kertaa
kuitenkin ilman seuralaisia. Larsson katsahti merkitsevästi
tovereihinsa, teki nopean hyppäyksen, tarttui nunnaa kau-
laan ja piti häntä kiinni seinää vasten. — Hiljaa, siivosti,
arvoisa abbedissa, — ivaili kapteeni, — jos päästät pienim-
mänkään äänen suustasi, olet hukassa. Oikeastaan minun
kai pitäisi heittää sinut ikkunasta ulos Mainiin uimaan, opet-
taakseni sinulle suurempaa täsmällisyyttä. Mutta minä ar-
mahdan sinua. Sano minulle vaan, kurja toriämmä, mikä
on tarkoitus sillä roviolla, jota- rakennetaan tuolla torilla, ja
ketä siellä aiotaan kärventää.- Kaikkien pyhäin nimessä, puhukaa hiljaa, - - kuis-
kasi nunna tuskin kuuluvasti. - - Minä olen Kätchen ja olen
tullut teitä pelastamaan. Suuri vaara uhkaa teitä. Huo-
menna odotetaan piispaa tulevaksi, ja isä Hieronymus, teidän
ja kaikkien suomalaisten leppymätön vihollinen, on vanno-
nut polttavansa teidät elävältä pyhimysten kunniaksi.- Sinun pieni, hieno kätösesi! - - huudahti Larsson
ihastuksissaan. - - Kunniani kautta, onpa minua koko kollo,
kun en sitä hetipaikalla tuntenut. No niin, ihana ystäväni,
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Pyhän Pirkitan kunniaksi otan niinä sinulta siinä paikassa
suudelman...

Ja, kapteeni piti sanansa. Mutta Katellen riuhtasihe
irti ja virkkoi: - - Jos ei junkkeri pysy aloillaan, saa hän
roviolla paistua, se on varma. Pian, sitokaa minut sängyn
jalkaan ja solmitkaa huivi suuhuni.— Sitoako sinut sängyn jalkaan?... — kysyi kapteeni
veitikkamaisesti.— Pian! Vartijat ovat saaneet viiniä ja nukkuvat,
mutta kahdenkymmenen minuutin kuluttua tulee isä itse
heitä tarkastamaan. Te otatte heidän takkinsa ja kiiruhdatte
ulos. Tunnussana on: »Pietari ja Paavali.«

— Entä sinä itse? - - kysyi kapteeni.- Minut tavataan sidottuna. Minulle on tehty väki-
valtaa ja suuni tukittu.- Kunnon tyttö! Kaikkien Frankinmaan katuvaisten
sisarien esikuva! Jos en olisi vannonut naimatonna kuolc-
vani... No, no...pian Bertel! Pian Pekka, sinä sen lais-
kuri! Jää hyvästi, kyyhkyseni! Yksi suudelma vielä...
hyvästi.

Ja vangitut kiiruhtivat ulos,
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Mutta tuskin olivat he päässeet ulos ja alkaneet juosta
alas ahtaita kiertoportaita, kun heitä iskettiin niskaan rautai-
silla kourilla, heitettiin kumoon ja sidottiin. — Viekää aarre-
kammioon ne koirat! — kuului tuttu ääni komentavan. Se
oli jesuitta Hieronymuksen ääni.

3. Aarrekammio.

Kun vangit taas tointuivat, huomasivat he, käsistään ja
jaloistaan sidottuina, olevansa pimeässä, kosteassa,
syvälle kallioon hakatussa luolassa, jossa Wtirtz-
burgin piispa oli säilyttänyt aarteitaan, ennenkun

ruotsalaiset vapauttivat hänet siitä huolesta. Ei ainoakaan
päivän säde päässyt tunkemaan tähän ummehtuneesen hol-
viin ja kallion kosteus tippui yksitoikkoisella loiskeella hal-
keamien läpi lattialle.— Salama ja leimaus! Kaikki helvetin peikot sinun
kimppuusi, kirottu korvaton munkki! —

huusi kapteeni, kun
taas tunsi maata jalkojensa alla. — Elähän muuta kuin sul-
jeppas meidät, kuninkaallisen majesteetin ja kruunun upsee-
rit, moiseen hiiden loukkuun! Diabolus infernalis multuni
plus plurimum!...Oletko vielä elossa, Bertel?- Olen. Ainakin sen verran, että saavat minut huo-
menna elävältä polttaa.— Niinkö luulet käyvän? - - virkkoi kapteeni alaku-
loisesti.— Minä tunnen tämän rahakammion. Kolmella puo-
lella on vuori, neljännellä on rautanen portti, ja se mies,
joka meitä täällä vartioi, on vuorta ja rautaa kovempi. Emme
koskaan enää saa Suomea nähdä! En koskaan enää saa
nähdä häntä...- Kuules, Bertel, sinä olet reipas poika, mutta se ei
estä, että välistä puhut kuin leikatusta lampaan päästä. Sinä
olet rakastunut siihenmustatukkaiseen neitiin; en sanomitään
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siitä, Amor est valda lurifaxius, rakkaus on ryöväri,niinkuin
Ovidius niin oikein huomauttaa. Mutta minä en voi sietää,
että vänistään. Jos saamme elää, on muitakin tyttöjä suu-
dellaksemme; jos taas kuolemme, niin menkööt helkkariin
kaikki tyyni. Vai niin, vai luuletko todellakin, että ne ai-
kovat paistaa meitä kuin kynittyjä metson poikia?- Se on teidän omassa vallassanne! — vastasi ääni
pimeästä. Kaikki kolme vankia hätkähtivät kauhistuksesta.- Paholainen on keskellämme! - - huusi Larsson.

Pekka alkoi lukea rukouksia. Silloin välähti kirkas
valon säde umpilyhdystä ja vangit näkivät isä Hieronymuk-
sen seisovan läheisyydessään.- Se on teidän omassa vallassanne, — virkkoi hän
uudelleen. — Pakeneminen on mahdotonta. Kuninkaanne
on kuollut, sotajoukkonne on voitettu, koko maailma tunnus-
taa jo kirkon ja keisarin vallan. Polttorovio on valmis, ja
ruumiinne tulevat palamaan pyhimysten kunniaksi. Mutta
pyhä kirkko on lempeydessään ajatellut keinoa, joka voi tei-
dät vielä pelastaa, ja lähettää minut teille armoa tarjoamaan.

Todellakin! - - huudahti Larsson ivaten. — Tul-
kaa, pyhä isä, päästäkää minut siteistäni ja sallikaa minun
syleillä teitä. Minä tarjoan teille ystävyyteni, ja tietysti luo-
tatte te minuun. Mitenkä sanookaan Seneca: homo komini
lupus, ei koira koiran hännälle polje.- Tarjoan teille armon, — jatkoi jesuitta kylmästi -
kolmella ehdolla, joita ette varmaankaan kieltäytyne täyttä-
mästä. Ensiksi on teidän luovuttava väärästä uskostanne
ja julkisesti omaksuttava ainoan autuaaksi tekevän kirkon oppi.- Ei ikinä! — huudahti Bertel kiivaasti.- Vaiti! — virkkoi kapteeni. — No niin,posito, että
me luovumme lutherin uskosta?- Sitten, — jatkoi jesuitta, -- on teidät sotavankeina
vaihdettava jalosukuiseen neitiin ja ruhtinattareen Regina von
Emmeritziin, jonka teidän tyrannillinen kuninkaanne lähetti
vankina pohjolaan.- Se on tapahtuva! - - vastasi Bertel innokkaasti.

Vaiti! ■ " virkkoi taas Larsson. -
■ Niinpä niin,

posito, että me hankimme vapauden neiti Reginalle; entä
sitten?
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- Sitten on vaan muuan pikku asia jälellä. Minä
vaadin luutnanttiBerteliltä kuningas KustaaAadolfin sormusta.— Raha tai henki! — ivasi Larsson.

Te pyydätte sitä, mitä minulla ei ole, — vastasi
Bertel.

Jesuitta katseli häntä epäilevin silmin.
Kuningas on käskenyt herttua Bernhardin anta-

maan teille sormuksen, ja teidän olisi pitänyt saada se.— En tiedä mitään kaikesta tästä, - - virkkoi Bertel
totuuden mukaisesti, mutta oli samalla sekä iloinen että häm-
mästynyt siitä, mitä nyt kuuli.

Jesuitta muuttui taas ulkomuodoltaan kylmäksi.— Koska asiat ovat niin, rakkaat lapseni, — sanoi
hän, - - niin elkäämme enää puhuko sormuksesta. Mitä nyt
tulee siihen, että kääntyisitte oikeauskoiseen kirkkoon.,.

Bertel aikoi vastata, mutta kapteeni, joka jo jonkun
aikaa oli kihnutellen liikutellut varjossa olevaa yläruumistaan
jotain näkymätöntä esinettä vastaan, keskeytti hänet.

Niin, mitä nyt siihen tulee, - - kiiruhti hän sano-
maan, - niin tiedätte te, arvoisa isä, että sillä asialla on
kaksi puolta: questio an ja questio quomodo. Puhuaksemme
nyt ensiksi siitä, mikä on questio an, niin oli rehtori Vin-
centius Flachsenius vainajalla aikoinaan tapana asettaa sana
negare niinkuin prima regula juris. Teidän korkea-arvoisuu-
destanne on varmaankin sekä odottamatonta että mieluista
kuulla kuninkaallisen kapteenin puhuvan latinaa niinkuin
olisi hän kardinaali mikään. Mutta tietäkäähän toki, ettäme
Turun katedraalikoulussa luimme sekä Ciceroa ja Senecaa
että myöskin Ovidiota, jota Myöskin Nasoksi kutsutaan;
omasta puolestani olen aina pitänyt Ciceroa lavertelijana ja
Senecaa peruukkina, mutta mitä Ovidioon tulee . ..

Jesuitta vetäytyi ovea kohti ja virkkoi kuivasti:- Siis valitsette rovion?
Ennemmin rovion kuin luopumisen häpeän!

huudahti Bertel, joka ei ollut huomannut Larssonin merk-
kejä ja viittauksia.

Tämä ystäväni tässä, — kiiruhti kapteeni lisää-
mään, -- on sitä mieltä, ja oikeassa hän onkin, ettäruminta
tässä asiassa on julkinen häpeä. Keskustelkaamme siis, ar-
Voisa isä, questio quomodo'st&, Posito, että meistä tulee kun-
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non katoolilaisia ja että me rupeamme keisarin palvelukseen... mutta tehkää hyvin ja tulkaa hiukan lähemmä, ystäväni
Bertel on menettänyt kuulonsa melkein kokonaan siitä pitäen
kuin hän sai kunnian tutustua suureen Pappenheimiin.

Jesuitta astui varovasti muutamia askelia eteenpäin,
katsottuaan kuitenkin ensin, että paluumatka oli turvattu.- Minun asiani on määrätä ehdot, -- sanoi hän yl-
peästi. - - Suostutteko vai ette?- Suostumme, tietysti suostumme, - - vastasi Larsson
nopeasti, yhä kihnuttaen ruumistaan. -- Olemme siis selvillä
sekä questio aw'ista että quesiio quomodo'sts,. Teidän kor-
kea-arvoisuudellanne on vakuuttava puhelahja. Tulemme nyt
questio übi'in ja questio quando'on, sillä sekä logicaJn että
metaphysica/n mukaan... Anteeksi, arvoisa isä, minähän en
virka sanaakaan, minä suostun kaikkeen. Mutta, - - jatkoi
kapteeni, alentaen äänensä melkein kuiskaavaksi, -- suvait-
kaa tarkastaa ystäväni Bertelin etusormea. Hän on suuri
veitikka ja minä olen melkein varma siitä, että hänellä sit-
tenkin on kuninkaan sormus.

Kihisten uteliaisuudesta astui jesuitta pari askelta lä-
hemmä. Nopeasti kuin ankerias vyöräytti Larsson, joka ei
siteittensä vuoksi voinut nousta seisoalleen, itsensä jesuitan
ja oven väliin, ja kun tämä aikoi peräytyä, huomattiinkin,
että kapteeni oli terävää kiveä vastaan hangannut kaikki ne
nuorat, joihin hänen oikea kätensä oli sidottu. Tällä va-
paalla kädellään tarttui hän yhtäkkiä jesuitan jalkoihin ja
veti hänet ylitsensä. Isä Hieronymus teki epätoivoisia pon-
nistuksia päästäkseen vapaaksi; lyhty särkyi, tuli sammui ja
pilkkopimeä ympäröi tappelevia. Voimatta nousta seisoalleen
vyöryttivät Bertel ja Pekka itsensä ääntä kohti, mutta vyö-
ryivät syrjään. Silloin tunsi kapteeni pistoksen olkapäässään
ja kohta paikalla lämpimän verivirran ihonsa ja vaatteiden
välissä. Huikeasti kiroten väänsi hän tikarin jesuitan kädestä
ja iski takaisin. Nyt pyysi jesuitta vuorostaan armoa. -
Kernaasti, poikani! - vastasi kapteeni ivaten. - Mutta
ainoastaan kolmella ehdolla: ensiksi: että kiroot herrasi ja
mestarisi Loyolan, sekä julistat hänet tyhmäksi tarhapöllöksi.
.Suostutko siihen?- Minä suostun kaikkeen, -- mutisi jesuitta,
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Toiseksi: että menet ja hirttäyt ensimmäiseen rauta-
naulaan, joka tulee vastaasi.- Kyllä, kyllä, päästähän vaan minut vapaaksi.

Kolmanneksi: että mitä kiireimmittäin menet suoje-
lijasi belsebubin luo, - - ja sen sanottuaan nakkasi Larsson
vihamiehensä kallioseinää vasten, jonka jälkeen kaikki oli
hiljaa. Nopeasti katkottiin tikarilla vankien siteet ja alettiin
etsiä ulospääsöä.

Kun pakenijat, tclkittyään oven ulkoapäin, olivat tul-
leet siihen kaitaseen ja pimeään käytävään, joka vei linnan
ylempiin kerroksiin, pysähtyivät he hetkeksi neuvottelemaan.
Heidän asemansa ei ollut kadehdittava, sillä he tiesivät van-
hastaan, että rappuset veivät piispan entiseen makuuhuonee-
sen, josta kahden tai kolmen etuhuoneen läpi tultiin suureen
asesaliin ja vasta siitä linnan pihalle, jonka jälkeen vielä oli
kuljettava ylösnostetun ja vartioilla miehitetyn nostosillan
poikki. Kaikki huoneet, paitse makuuhuonetta, jonka jesuitta
näkyy itselleen omistaneen, olivat, silloinkun vankeja kaksi
tuntia sitten niiden läpi kuletettiin, olleet täynnä sekä sota-
miehiä että haavoitettuja ja niiden hoitajattaria.

Yksi asia minua harmittaa, - - kuiskasi Larsson,
olin tyhmä, kun en nylkenyt turkkia sen ketun selästä,

vaikka jo sitä korvista pitelin. Vanhurskauden nahka har-
tioillani olisin minä niinkuin mikäkin Saulus inter prqphe-
fas päässyt eheänä läpi kiirastulen. Mutta nyt kysyn minä
sinulta, ystäväni Bertel: miten aiomme päästä tästä päl-
kähästä?

Me murtaumme läpi. Väki nukkuu, yön pimeys
auttaa meitä.

Minä myönnän, ystäväni, että jos joku, olipa hän
sitten vaikka itse kapteeni Larsson, sanoisi sinua pelkuriksi,
niin kutsuisin minä sitä miestä valehtelijaksi. Tottahan on,
että sinä kerran melkein niinkuin yksin, solo, valloitit tämän
linnan, mutta olihan sinulla silloin ainakin miekka kädessäsi
ja muutamia tuhansia reippaita poikia takanasi. Shss! joku
tassuttelee rappusissa... ei, ci se ollut mitään. Astukaamme
varovasti eteenpäin. Nyt täytyy hipsutella kuin nuori neito-
nen; tuo typerä liminkalainen marssii niin, että meillä luulisi
olevan komppaniia ratsuväkeä kantapäillämme.
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Pakolaiset olivat jo kiivenneet kolme- tai neljäkym-
mentä porrasta, ja yhä vaan kulkivat raput vielä ylöspäin,
kun heikko valonsäde tuikahti käytävän päästä. Tultiin
ovelle; se oli raollaan. Pysähdyttiin, ja kuunneltiin henkeä
vetämättä; ei kuulunut hiiskahdustakaan. Nyt uskalsi roh-
kea kapteeni pistää päänsä oven raosta, sitten jalkansa, ja
kohta koko pyöreän vartalonsa. — Me olemme oikealla
tiellä, - - kuiskasi hän, -- riisukaa saappaat! Koko komp-
paniia marssii sukkasillaan,posito, että komppaniialla on suk-
kia. Mars!

Piispan makuuhuone, johon he nyt varpaillaan hiipivät,
oli suuri, muinoin komeasti sisustettu huone. Liekehtivä
lamppu valaisi heikosti kalliita gobeliinitapetteja, kullatuita
pyhäin kuvia, ebenpuusta tehtyä ja simpukanhelmillä silailtua
sänkyä, jossa tuo rikas kirkkoruhtinas muinoin oli nukkunut
tyhjennettyään ensin maljan vanhaa renskaa. Ei näkynyt
ainoatakaan elävää olentoa, mutta ikkunasta, joka antoi lin-
nan pihalle päin, voitiin nähdä vastapäätä oleva, linnan
kirkko, joka oli kirkkaasti valaistu ja täynnä kansaa. Lin-
nanpihakin näytti olevan täynnä ihmisiä, joista useilla oli
vahakynttilöitä käsissään.- Suolatkoot minut kuin sären, jos minä vähääkään
ymmärrän, mitä nuo ihmiset tekevät täällä keskellä yötä, —
mutisi kapteeni äreästi. -- Saadaanpahan nähdä,että ne ovat
tulleet tänne näkemään, mitenkä kolmea rehellistä Suomen
poikaa paistetaan hiiloksella niinkuin Ahvenanmaan silakoita.- Meidän on hankittava itsellemme aseita jakuoltava
niinkuin sankarien tulee, -- sanoi Bertel ja alkoi hakea huo-
neesta mitä löytäisi. -- Mainiota! -- huudahti hän, — tässä
on kolme miekkaa, muuta emme tarvitse.- Ja kolme tikaria, - - lisäsi Larsson, joka suuresta
kolpperosta muutaman pyhimyksen kuvan takaa oli löytänyt
varaston kaikellaisia aseita. - - Arvoisat isät näkyvät rakas-
tavan yhtä paljon tikariakuinpohjalainen rakastaapuukkoaan.

Minä ajattelen, - virkkoi yhtäkkiä tuo muuten
niin harvapuheinen Pekka ja veti esille muutamasta nurkasta
ison pullon, ■ " minä ajattelen, että koska tänä yönä on
jouluyö, niin...— Sinä kunnon poika, - - keskeytti hänet kapteeni
ihastuksissaan, —

■ sinulla on mainio vainu, kun on ryyppy
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kierroksessasi. Hurskas jesuitta, olet toki sinäkin jotain hy-
vää tässä maailmassa toimittanut! Jouluyökö?Pöllö,mikset
sanonut sitä heti? Sehän on selvä kuin päivä, että koko
Wurtzburg on rientänyt linnaan kuulemaan isä Hieronymuk-
sen messua. Kunniani kautta, luulenpa, että saavat odottaa
pappiaan. Hei, ystäväni, minä juon maljasi; upseerin tulee
aina olla väelleen hyvänä esimerkkinä. Maljanne, pojat...
hyi taivaan talikynttilä, hyi helvetin hiilikekäle! ... se pei-
jakkaan munkki on meitä kurjasti pettänyt minä olen juo-
nut myrkkyä, minä olen mennyttä kalua! - - Ja tuo kun-
non kapteeni valahti valkeaksi kuin palttina.

Mutta sekä Bertelin että Pekan oli vaikea pidättäytyä
nauruun purskahtamasta nähdessään, että, samalla kun Lars-
sonin kasvot olivat kauhusta kalpeat, hänen huulensa olivat
mustat siitä nesteestä, jota hän oli ryypännyt ja jonka hän
samassa oli sylkäissyt suustaan. - - Katso vasta tarkemmin
mitä ryyppäät, ett'et mustetta ryyppää! - - sanoi Bertel.- Mustetta? Johan minä arvasin, että se kurja kynä-
ritari oli ansojaan meille asettanut. Kaksi asiaa minua har-
mittaa enemmän kuin kaikki polttoroviot: että se suloinen
Kätchen saattoi meidät pettää ja että minä olen ryypännyt
hyödyttömintänestettä maailmassa. Hyi, saakeli!*)- Jos ei meillä olisi muuta tehtävää, saattaisin minä
näyttää sinulle, mitä muste voi aikaansaada, - - virkkoiBer-
tel nopeasti selaillessaan muutamia kirjoituspöydällä olevia
papereita. Tässä on piispalta kirjoitus ... hän saapuu
huomenna ... meidät aiotaan juhlallisesti polttaa ...meidät
houkutellaan luopumaan uskostamme... luvataan armoa...
mutta kuitenkin poltetaan meidät elävältä! Konnamaista!- Roomalaista! - - lisäsi kapteeni rauhallisesti.

Sillä välin oli hän vetänyt esiin kolme munkki-
kaapua, joihin pukeuduttiin. Sen tehtyä lähtivät pakolaiset
jatkamaan vaarallista matkaansa.

Kolmessa lähimmäisessä huoneessa ei ollut ketään.
Kahdesta tyhjästä yksinkertaisesta vuoteesta päättäen olivat
näissä huoneissa asuvat palvelijamunkit äskettäin menneet
messuun. Hyvä, kuiskasi Larsson, — meitä luullaan

*) Tässä polki kapteeni Svanholm serkku Svenoniusta varpaalle
ja tämä pisti totisena nuuskaa nenäänsä.
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lampaiksi susien vaatteissa, jotka aikovat mennä messuun.
Hyss, kuulitteko mitään? Naisen ääni. Hiljaa!

Pysähdyttiin ja kuultiin nuoren naisen äänen pimeässä
rukoilevan: — Pyhä neitsyt, anna minulle anteeksi, ja pe-
lasta minut kuolemasta, niin annan minä huomenna vihkiä
itseni nunnaksi ja lupaan palvella sinua kuolemaani saakka!- Se on Kätchenin ääni, -- jatkoi kapteeni. -- Oli-
siko hän viaton, lapsi parka? Kunniani kautta, olisi keh-
nosti tehty, jos ei kunnon ritari vapauttaisi niin sievää tyt-
töä, jolla- vielä on niin pehmonenkäsi.

■ Pian pois! - - kuiskasi Bertel suuttuneena. Mutta
kapteeni oli jo löytänyt pienen oven, joka oli lukittu ulkoa-
päin, oven takana kammion ja kammiossa vapisevan tytön.
Tyttö luuli näkevänsä munkkeja edessään ja heittäysi pit-
käkseen kapteenin jalkoihin: — Armoa, isä, armoa! Minä
tunnustan kaikki, minä olen auttanut vankeja pakenemaan,
olen antanut vartioille viiniä. Mutta säästäkää henkeni,
pyhimysten laupeuden vuoksi, säästäkää henkeni, minä olen
niin nuori, minä en tahdo kuolla vielä.- Kukas saakeli sen on sanonut, että sinun kuoleman
pitää, reipas tyttöseni, - - keskeytti hänet kapteeni. - - Ei-
hän toki, elää tulee sinun niin totta kuin minä en ole mi-
kään jesuitta, vaan Lassi Larsson, kapteeni kuninkaallisen
majesteetin ja kruunun palveluksessa, ja täten otan minä
sinut .. . aviovaimokseni rakastaakseni sinua myötä- ja vas-
toinkäymisessä, — jatkoi kapteeni arvatenkin sen vuoksi,
että katsoi pitävänsä sanoa nuo tunnetut sanat loppuun
saakka, kun oli kerran alkuun päässyt.- Pois, pois, tytön kanssa tai ilman tyttöä, sama se,
mutta pois! Tuolla jo tullaan ja meidän täytyy vielä kul-
kea suuren asesalin läpi!- Salli minun sanoa, ystäväni Bertel, että sinä olet
suurin hutilus, maximus hutilus, minkä tunnen. Kuinka
olikaan, tyttöseni, etkö olekaan nunnaksi vihitty . .. noviisi
vaan? No, se on yhdentekevä. Otan sinut kainaloiseksi
kanakseni, jos milloinkaan menen naimisiin. Tässä on kaapu,
kas niin, heitä se hartioillesi ja röyhellä ryhtisi!— Ei tämä mikään kaapu ole, tämähän on messu-
puku, - - kuiskasi Kätchen, joka tuskin oli ehtinyt tointua
hämmästyksestään.
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Peeveli vieköön, messupukuko! Seis, sinä otat
kaapun ja minä otan puvun. Minä messuan heille dias irac'i&,
niin että korvansa soivat.

Asesalista kuului jo ääniä ja kapteenin täytyi keskeyt-
tää papilliset mietteensä. -- Jesuittaa jo kaivataan, ne hake-
vat häntä, ja me olemme hukassa sinun tyhmien lorujesi
vuoksi, ■ kuiskasi Bertel vihoissaan. " Nyt on kaikki
siinä, etfemme anna itseämme ilmi. Ulos kaikki neljä!- Ja latina etumaiseksi! - - virkkoi kapteeni.

Kaikki neljä lähtivät ulos. Asesalissa oli noin kolme-
kymmentä sairasvuodetta, mutta ainoastaan kaksi hoitajatarta.
Se rauhoitti pakolaisia, mutta sitä vaarallisempi oli kohtaus
kahden munkin kanssa, jotka vilkkaasti väitellen tulivat
ovessa vastaan. Huomattuaan Larssonin messupuvussa ja
hänen takanaan kolme kaapuihin puettua olentoa, näkyivät
nuo hurskaat isät säpsähtävän. Kapteeni nosti kätensä siu-
naavaan asentoon, julisti juhlallisesti pax vobiscum ja aikoi
sitten arvokkain askelin astua ohi, kun munkeista etumai-
nen hänet pysähdytti. -- Arvoisa isä, -- - sanoi hän, tarkas-
tellessaan tuntematonta pappia kiireestä kantapäähän,
mikä tuottaa linnallemme kunnian näin oudolla ajalla .. .?- Fax vobiscum! - - uudisti kapteeni hyvin hartaasti.- Pyhä isä Hieronymus käskee teidän messuta minkä vaan
keuhkonne kestävät... hänen korkea-arvoisuutensa on sairas... hänellä on hammastauti . ..

Menkäämme häntä katsomaan, ■ sanoi toinen
munkeista ja astui pienempään huoneesen. Mutta toinen
tarttui Larssonin messunakaan ja tarkasteli häntä tavalla,
joka ei ollenkaan miellyttänyt urhoollista kapteenia. Quis es
et quid vultis? - - kysyi munkki luoden heihin läpitunkevan
katseen.— Quis IMS et quid eltis! - - kertoi kapteeni, koko-
naan hämmentyen. - Qui quce quod, meus tuus suus ...
meno hiiden kattilaan, sinä kaljupää apina! - - karjasi Lars-
son, voimatta enää hillitä itseään, työnsi vastustelevan mun-
kin kammariin ja telkitsi oven. Sen jälkeen kiiruhtivat kaikki
neljä täyttä karkua alas linnan pihalle. Heidän takanaan
syntyi hetipaikalla melua, munkit huusivat kohti kurkkuaan,
nunnat säestivät, ja väkijoukko, joka tunkeili linnan pihalla,
alkoi jo kuulostaa. - Me olemme hukassa, - kuiskasi
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Kätchen, — jos emme mene takatietä nostosillalle ... Kii-
ruhdettiin sinne... melu kasvoi, kulettiin vartijan ohi suu-
rella portilla. — Seis, ken siellä? - - Pietari ja Paavali! -
vastasi Bertel empimättä. Tultiin ulos. Onneksi oli silta
alhaalla. Mutta jo oli koko linnakin liikkeellä. -- - Me hyp-
päämme jokeen, yö on pimeä, ne eivät löydä meitä, -- huu-
dahti Bertel.— Ei, — huusi Larsson, - - tyttöäni en heitä minä,
vaikka pääni menköön!— Täällä on kolme satuloitua hevosta, joutuun!— Satulaan, sinä Frankenin nunnista suloisin! — ja
tuo reipas kapteeni nakkasi vapisevan Kätchenin eteensä
hevosen selkään. He laskivat täyttä laukkaa yön pimeyteen.
Mutta heidän takanaan huudettiin ja meluttiin, hätäkellot
soivat kaikissa torneissa, ja koko AVurtzburg ihmetteli suu-
resti, mitä kummaa linnassa oli mahtanut tapahtua itsenään
jouluyönä.



Pako Würtzburgistä.

Välskärin kertomuksia. U





4. Herttua Bernhard ja Bertel.

Taas kun tapaamme luutnantti Ber-
telin, tapaamme hänet eräänä päi-
vänä kolme kuukautta niiden

tapahtumain jälkeen, joista edellisessä luvussa olemme kerto-
neet, Weimarin herttuan Bernhardin etehisessä. Herttuan
pieni sotainen hovi oli milloin Kasselissa, milloin Nassaussa,
milloin jossain muussa paikassa, jonne sodan vaiheet saattoi-
vat hänet asettumaan. Oli kevätpäivä Maaliskuussa 1633.
Ajutantteja tuli ja meni edestakaisin ja käskyläisiä kiiruhti
joka haaralle, sillä herttua oli saanut suurimman osan ete-
läistä ja läntistä Saksanmaata hoidettavakseen, ja ajat olivat
varsin huolestuttavat.

Jotenkin pitkän odotuksen jälkeen saatettiin nuori up-
seeri herttuan eteen. Tämä katsahti hajamielisenä ylös kar-
toistaan ja näytti odottavan että häntä puhuteltaisiin. Mutta
Bertel oli vaiti.

Kuka olette? - - kysyi herttua Bernhard lyhyesti
ja karsaasti.- Kustaa Bertel, luutnantti kuninkaallisen majesteetin
suomalaisessa ratsuväessä.
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- Mikä on asianne?
Nuorukainen punastui eikä virkkanut mitään. Herttua

huomasi sen ja katseli häntä tyytymättömännäköisenä.- Minä ymmärrän, — sanoihän vihdoin, --.te olette
tavallisuuden mukaan taas tapelleet saksalaisten upseerien
kanssa naisista. Minä en suvaitse sellaista. Sotilaan tulee
säästää miekkansa isänmaan palvelukseen.

■ Minä en ole tapellut, teidän ylhäisyytenne.- Sen pahempi. Te tulette siis pyytämään lomalupaa
Suomessa käydäksenne. Minä kiellän sen. Minä tarvitsen
väkeni. Te jäätte paikoillenne, luutnantti, jääkää hyvästi!

■ Minä en tule pyytämään lomalupaa.
Mutta mitä varten te sitten tulette? Ettekö voi

puhua suutanne puhtaaksi, herra! Mutta ilman pitkiä pu-
heita! Antakaa pappienpitää rukouksia ja neitosten punastua.

Teidän ylhäisyytenne on autuaasti nukkuneelta
kuninkaalta saanut sormuksen...- Sitä en muista.-... jonka hänen majesteettinsa oli pyytänyt jätettä-
väksi eräälle upseerille hänen henkivartioväessään.

Herttua kosketti kädellään korkeaa otsaansa. — Se
upseeri on kuollut, — sanoi hän.- Se upseeri olen minä, teidän ylhäisyytenne. Haa-
voituin Liitzenissä ja jouduin kohta sen jälkeen keisarillisten
vangiksi.

Herttua Bernhard viittasi Berteliä lähemmä, tarkasteli
häntä tutkivin silmin ja näytti olevan tyytyväinen tarkas-
tukseensa. - - Sulkekaa ovi, sanoi hän, - - ja istukaa tähän
vierelleni!

Bertel totteli. Hänen kasvonsa hehkuivat levottomuu-
desta.

Nuori mies, -- sanoi herttua, - - teillä on jo kas-
voillanne todistus sukuperästänne, ja minä en pyydä sen
enempiä todistuksia. Teidän äitinne on talonpojan tytär
Isostakyröstä Suomessa, nimeltä Emerentia A.arontytär Bertila.

Ei, teidän ylhäisyytenne. Mainitsemanne henkilö
on vanhin sisareni, syntynyt isäni ensimmäisestä avioliitosta.

Herttua katseli häntä kummastellen. - - Olkoon niin,- sanoi hän epäillen, selaillen nopeasti eräitä papereita sal-
kussaan, - - puhukaamme nj7t kuitenkin tuosta sisarestanne
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Emerentia Aarontyttärestä. Hänen isänsä oli tehnyt kunin-
gas Kaarlo IX:lle suuria palveluksia ja kehoitettiin häntä
pyytämään jotain armonosoitusta. Hän pyysi saada lähettää
tyttärensä, joka silloin oli hänen ainoa lapsensa, Tukholmaan
kasvatettavaksi aatelisten neitojen kanssa kuningattaren hovi-
seurueessa.- En tiedä paljo mitään näistä asioista.- Kolmetoistavuotiaana lähetettiin nuori talonpoikais-
tyttö Tukholmaan, jossa hänen rikas ja turhamainen isänsä
kasvatutti häntä aivan toisella tavalla kuin hänen säädyssään
on tavallista. Hän oli kunnianhimoinen, ja kun hän itse
ei voinut voittaa aatelista kilpeä, vetosi hän tyttärensä aateli-
seen sukuperään äidin puolelta, sillä Perttilän ensimmäinen
vaimo oli ollut eräs orpo neiti Stjernkorsin sukua, oli joutu-
nut perinnöttömäksi nuijasodassa ja sitten ylpeän sukunsa
hylkiöksi naimisensa vuoksi rikkaan Perttilän kanssa.- Kaikki tämä on minulle tuntematonta.

Nuori Emerentia sai Tukholmassa paljon kärsiä
aatelisten toveriensa kateudesta ja pilkasta, sillä monet heistä
olivat häntä köyhemmät eivätkä voineet sietää, että aateli-
tonta tyttöä pidettiin heidän vertaisenaan. Mutta hänen kau-
neutensa oli yhtä erinomainen kuin hänen hyvyytensä ja
ymmärryksensä. Kahdessa vuodessa oli hän omistanut itsel-
leen kaikki suuren maailman hienontaneet tavat, mutta kui-
tenkin säilyttänyt sydämmensä viattomuuden. Tämä harvi-
nainen ilmiö, jossa yhtyivät sydammen hyvyys ja ulkonainen
viehätys, muistutti vanhoja ihmisiä eräästä rakastettavasta
olennosta heidännuoruudessaan...Kaarina Maununtyttärestä.

Herttua katseli tarkkaavasti nuorta upseeria. Mutta
Bertelin kasvot eivät mitään ilmaisseet. Kaikki tämä oli
hänellä uutta ja käsittämätöntä.

No niin, - - jatkoi herttua hetkisen vaiettuaan,
tämä kaunotar tuli pian huomatuksi. Eräs korkeasukuinen
nuorukainen rakastui pian ihanaan iinpeen, joka silloin oli
vaan viisitoista vuotias ja joka rakasti häntä ensimmäisen
rakkauden koko voimalla. Nuorukaisen tunteet huomattiin
pian; valtiomiehet vapisivat ja aateliset tunsivat itsensä lou-
katuiksi tuosta kunniasta, joka tuli halpasäätyisen osalle.
Päätettiin naittaa tuo nuori tyttö upseerille, joka samoin kuin
hänkin oli aatelitonta sukua, mutta joka oli kunnostanut
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itsensä Tanskan sodassa. Tieto näistä hankkeista tuli nuor-
ten korviin. Lapsiparat, he olivat niin nuoria molemmat,
toinen seitsentoistavuotias, toinen viisitoistavuotias, olivat
kokemattomia ja rakastuneita. Kohta sen jälkeen meni nuori
mies Puolan sotaan, tytön naittamisesta ei tullut mitään ja
julmistunut aateli lähetti hänet häpeällä takaisin Suomeen.
Tahdotteko kuulla lisää, luutnantti Bertel?- En ymmärrä, teidän ylhäisyytenne, mitä kertomus
sisareni kohtaloista kuuluu...— ... siihen sormukseen, jota pyydätte? Rauhoittukaa,
Kun tuo nuori mies lähti sotaan ja viimeisen kerran oli ra-
kastettunsa kanssa yhdessä, antoi tämä hänelle sormuksen,
jonka aikaisempia vaiheita en tunne, mutta joka lienee suo-
malaisen noidan takoma ja jolla on taikakalun kaikki ominai-
suudet. Tyttö vannotti rakastettuaan aina pitämään tätä
sormusta sormessaan vaarain ja sodan aikana, koska hän
silloin säilyisi haavoittumatonna. Kaksi kertaa on tämä va-
roitus unhottunut, toisen kerran Dirschaussa ...- Herra Jumala!— ... ja toisen kerran Liitzenissä.

Bertel oli tullut niin liikutetuksi, että veri pakeni hä-
nen poskiltaan ja hän seisoi kalpeana kuin marmoripatsas.- Nuori mies, te tiedätte nyt osan siitä, mitä teidän
tulee tietää, mutta te ette tiedä vielä kaikkea. Olemme nyt
puhuneet sisarestanne, puhukaamme nyt teistä itsestänne.
Hänen majesteettinsa oli aikonut antaa teille sen aateliskil-
ven, jonka niin hyvin olette miekallanne ansainneet. Mutta
vanha Aaron Perttilä, joka vihaa aatelia, on erityisenä armon
osoituksena anonut, että kuningas antaisi teille tilaisuuden
kaikkein korkeimpien kunniasijojen saamiseen, mutta ei sallisi
teidän ottaa itsellenne aatelista nimeä. Kuningas ei ole voi-
nut olla isänne pyyntöä täyttämättä... ja siksi on teidän ni-
menne aateliton. Mutta minä, joka en ole sidottu mihinkään
lupauksiin isällenne, minä tarjoan teille, nuori mies, sen
mikä teiltä tähän saakka on kielletty, tarjoon teille ritarin
kannukset ja vaakunakilven.- Teidän ylhäisyytenne... tämä armo saattaa minut
sanattomaksi; millä olen sen ansainnut?

Herttua Bernhard hymyili merkitsevästi. - - Millako?
Ystäväni, te olette vaan puoleksi minut ymmärtäneet.
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Bertel vaikeni. - No hyvä, ilman teidän suostumus-
tammekin pidän niinä teitä jo aatelismiehenä. Puhukaamme
siitä toiste. Sormuksenne... oh... olen sen jo unhottanut.
Muistatteko minkä näköinen se oli? - - Ja herttua kaiveli
innokkaasti salkujaan.—

Sanotaan kuninkaan kantaneen kuparisormusta,
jonka sisäpuolelle oli piirretty taikamerkkejä ja kirjaimet
R. R. R.

■ Tiedän sen piiloittaneeni, mutta en nyt voi sitä
löytää. Mort de ma vie, kenellä 011 aikaa ajatella moisia
lapsellisuuksia! Jos sen löydän, saatte te sen. Vaan eli'en
sitä löytäisikään, tiedätte nyt jotain, joka on suuriarvoisem-
paa. Menkää, nuori mies, ja pitäkää arvossa luottamukseni
ja suuren kuninkaan muisto! Ei kukaan saa tietää, mitä
olen teille puhunut. Jääkää hyvästi, me tapaamme vielä
toisemme.



5. Vihan ja rakkauden sovinto.

On meidän taaskin keväiseltä Sak-
sanmaalta rientäminen talviseen
pohjolaan. Ennenkun jatkamme
matkaamme kolmikymmenvuoti-
sen sodan verisellä reitillä, tah-
domme kaukana Pohjanmaalla
vierailla kahden tämän kerto-
muksemme päähenkilön luona.

Oli adventin aika vuonna
1(332. Ankara myrsky heitteli

lunta Korsholman valleja vastaan ja ajoi Pohjanlahden syk-
syiset laineet sen jäisiä rantoja vastaan. Kaikki laivakulku oli
siksi vuodeksi lakannut, ei kukaan saapunut enää merta
myöten. Pohjanmaalla nostettu sotaväki oli jo heinäkuun
lopussa lähetetty Tukholman kautta Stralsundiin ja uteliai-
suudella odotettiin tietoja sodasta. Silloin tapahtui jo keski-
palkoilla Marraskuuta, että yhtäkkiä levisi huhu kuninkaan
kuolemasta; huhut sellaiset lentävät ilmassa, ei tiedetä mistä
eikä mitenkä; suuret onnettomuudet tuntuvat kaukaa niinkuin
aavistukset, niinkuin kaukainen maanjäristys, joka etäällä
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omaa piiriäänkin saa mielet levottomiksi. Mutta tuollaisia
huhuja oli jo monta kertaa ennenkin kuultu ja kumottu;
luotettiin Kustaa Aadolfin onneen ja kun ei vahvistusta tul-
lut, unohdettiin koko asia niinkuin perätön satu.

Usein tapahtuu ihmiselämässä, että samoinkuin me vi-
haamme sitä, jolle olemme tehneet vääryyttä, me suopein sil-
min katselemme sitä, jolle olemme tulleet hyvää tehneeksi.
Martta rouva Korsholmassa oli aika ylpeä siitä, että niin
urhokkaasti oli puolustanut linnaansa juopuneita sotamiehiä
vastaan ja luki sen kokonaan omaksi ansiokseen. Se seikka,
että hän oli pelastanut Reginan hengen, kohotti tätä suuresti
hänen silmissään; mutta ei hän myöskään voinut olla ihmet-
telemättä sitä rohkeutta ja uhraavaisuutta, jota nuori tyttö
oli samassa tilaisuudessa osoittanut. Hän ylpeili korkea-
sukuisesta vangistaan; kuin satasilmäinen peikko vartioi hän
kaikkia hänen liikkeitään, mutta antoi samalla Reginalle kau-
niimmat huoneet, päästi Dorthen häntä palvelemaan ja pa-
ranti hänen ruokansa. Reginakaan ei enää käyttäytynyt
niin ylpeästi ja tylysti kuin alussa, vaan saattoi hän joskus
muutamalla sanalla tai pään nyökäyksellä vastatakin Martta
rouvan kysymyksiin. Mutta kaikista niistä herkuista, niin-
kuin juotetun vasikan lihasta ja hyvästä oluesta y. m., joita
hänelle tarjottiin, ei hän suuresti välittänyt; tuskin hän mais-
toikaan mitä hänen eteensä asetettiin, vaan vaipui näennäi-
seen väliäpitämättömyytecn, rukoili ahkerasti, mutta antoi kui-
tenkin päivänsä kulua yhden niinkuin toisenkin.

Martta rouva oli yhäkin vakuutettuna siitä, että jos
hänen vankinsa ei ollutkaan Rooman keisarin oma tytär,
hän kuitenkin oli mitä jalosukuisin prinsessa. Hän sai sen
vuoksi päähänsä tuon onnettoman tuuman ruveta kääntä-
mään tätä näin vaikuttavaa henkilöä hänen paavillisesta
harhaopistaan, toivoen, sen kautta, kun sodan loputtua van-
keja vaihdettaisiin, toimittavansa jotain hyvin merkillistä.
Regina joutui sen vuoksi saman käännytysinnon uhriksi, joka
hänellä itsellään oli ollut tahtoessaan saada suuren Kustaa
Aadolfin uskostaan luopumaan; mutta Martta rouvan into oli
paljoa karkeampaa ja kömpelömpää. Hän läjäsi tyttöparan
huoneeseen Lutheruksen postilloja, virsikirjoja ja lentokirjasia,
piti usein pitkiä, kaikellaisilla sananlaskuilla höystetyitä pu-
heita, ja kun ei tämä mitään auttanut, lähetti hän linnan
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papin vangilleen saarnaamaan. Tietysti sattuivat kaikki sa-
nat kuuroihin korviin. Regina oli siksi vakava uskossaan,
että voi kärsivällisesti kuunnella kaikkea, mitä hänelle tyr-
kytettiin, mutta hän kärsi siitä ja hänen olonsa Korshol-
massa muuttui päivä päivältä yhä kiusallisemmaksi, jakukapa
voineekaan moittia häntä siitä, jos hän salaisesti huoaten
ajatteli vapautuksensa päivää? Dorthe sitä vastoin tulistui
joka kerta kuin tuo vääräuskoinen pappi tai tuo pyylevä
rouva alkoi saarnansa, ja luki sekä latinaksi että saksaksi
vuoroon rukouksia vuoroon kirouksia, josta tavallisesti oli
seurauksena se, että hänet pariksi päiväksi pistettiin putkaan,
kunnes ikävä neiti Reginan luo hänet jälleen lauhdutti. Ja
niin kului puoli vuotta neiti Reginan vankeuden aikaa.

Oikeampaan osasi Martta rouvan hyväntahtoisuus siinä,
että Regina sai työtä ja että häntä varten syksyllä tilattiin
Tukholmasta hienoja työaineksia. Niinpä sai hän ruveta
suurelle silkkikankaalle kullalla ja hopealla, ompelemaan
neitsyt Marian ja Kristuslapsen kuvia. Martta rouva luuli
viattomuudessaan tästä tulevan kalkkivaatteen, minkä Regina
muuttuneiden mielipiteidensä merkiksi mahdollisesti tulisi lah-
joittamaan Vaasan kirkkoon. Sotilaan silmä olisi kuitenkin
kohta paikalla arvannut, että siinä oli tekeillä sotalippu, ka-
toolisen uskon sotalippu, jota vangittu tyttö hiljaisuudessa
valmisteli odottaessaan sitä päivää, jolloin hänen kutomansa
vaate saisi liehua katodisten sotajoukkojen taistelussa.

Ei Martta rouva kuitenkaan ollut kaikin puolin tyyty-
väinen pyhän neitsyen kuvaan, jonka pään ympärillä oleva
sädekehä oli hänen mielestään vähän liika suuri, ollakseen
puhtaasti lutherinuskon mukainen. Hän mietti sentähden
jo sopivampaa työtä vangilleen. Tapahtui joskus, että Ison-
kyrön talonpoikaiskuninkaau tytär Meri kaupungissa käydes-
sään teki asiata linnaan ja saavuttaakseen vieraan neidin
suosiota lahjoitti hänelle muutamia vyyhtiä mitä hienointa
peliavarihmaa, jollaista ei kukaan muu koko paikkakunnalla
osannut kehrätä niinkuin Meri. Martta rouvan päähän päl-
kähti sen vuoksi eräänä päivänä opettaa vankinsa kehrää-
mään ja ottaa Meri opettajaksi. Se olikin Merin salaisin
toivo. Hän tahtoi tuolta vieraalta, joka oli ollut niin lähellä
kuningasta, kuulla jotain hänestä, tuosta suuresta ja unhottu-
mattomasta, jonka muisto säteili hänen edessään ylimaailmal-
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lisessa loistossaan. Hän tahtoi kuulla, mitä kuningas oli sa-
nonut, mitä tehnyt, mitä hän oli rakastanut ja vihannut;
vielä kerran tahtoi hän innostua hänen kunniansa loisteesta,
ja sitten kuolla ijäksi unhotettuna. Hän oli sankari, oli
kuningas; Meri ei ollut mitään, olihan vaan kuluneen keväi-
men kuihtunut kukka.

Sillä tavalla tutustui Meri toisen kerran Reginaan Kors-
holmassa. Hänet vastaan otettiin alussa välinpitämättömästi
ja kylmästi, eikä hänen kehruunsakaan miellyttänyt ylpeää
neitiä. Mutta vähitellen mieltyi Regina hänen nöyrään ja
lempeään käytökseensä, ja kun vanki aina haluaa yhteyttä
linnan muureja ulkopuolella olevien ihmisten kanssa, tuli
Reginakin avonaisemmaksi. Vähän he tosin kehräsivät,
mutta he puhelivat kuin emäntä ja palkollinen, varsinkin
niinä päivinä kuin Dorthe oli ilkeän kielensä vuoksi put-
kassa, ja silloin oli Merille hyödyksi, että hän taisi entisinä,
loistavampina aikoina oppimaansa saksankieltä. Meri osasi
aina johtaa keskustelun kuninkaasen, ja Meri oli älykäs, hän
oli pian selvillä Reginan haaveellisesta rakkaudesta. Mutta
Regina ei aavistanut vähääkään Merin aikaisemmista vai-
heista; hän selitti Merin kysymykset siitä luonnollisesta ute-
liaisuudesta lähteneiksi, jonka niin korkeat henkilöt aina he-
rättävät alhaisessa kansassa. Välistä häntä kuitenkin ihme-
tytti tuon yksinkertaisen kansannaisen ajatus- ja puhetavan
hienous ja jalous. Oli hetkiä, jolloin Merin koko olento oli
hänen mielestään täynnä vastakohtia ja jolloin tuliajatelleeksi,
eikö tuo nainen ehkä ollut vakooja. Mutta hetikohta hän
taas katui tuota ajatustaan; kun kehrääjä rukkinsa takaa
loi häneen kirkkaan, lämpimän, läpikuultavan katseensa, oli
siinä jotain, joka kuiskasi Reginan sydäinmeen: tuo nainen
ei teeskentele.

Näin istuivat he eräänä päivänä alkupuolella joulu-
kuuta, ja Dorthe oli taas suljettu vankilaansa sopimattomasta
käytöksestä linnan saarnaajaa kohtaan. Olivat ne toistensa
ilmeiset vastakohdat nuo kaksi olentoa, jotka kohtalo eri haa-
roilta oli yhteen tuonut, mutta joilla kuitenkin yhdessä asiassa
oli samat harrastukset. Toinen nuori, kaunis, ylpeä, tum-
maverinen, silmät säteilevät, ruhtinatar vielä vankilassaan-
kin; toinen keski-ikäinen, vaaleaverinen, kalpea, hieno, lem-
peä, vapasi, mutta kuitenkin paljoa nöyrempi. Reginaa, joka
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nyt oli seitsentoistavuotias, olisi voinut luulla kaksikymmen-
vuotiaaksi; Meri oli kuudenneljättä, mutta hänen olennossaan
oli jotain niin lapsellista ja viatonta, että häntä välistä olisi
voinut luulla seitsentoistavuotiaaksi. Hän olisi voinut olla
Reginan äiti, ja kuitenkin olisi häntä, joka oli niin paljon
kokenut, voinut katsoa lapseksi tuon aikaisin kehittyneen
etelän kaunottaren rinnalla.

Neiti Regina oli kehrännyt hetkisen ja katkaissut monta
säiettä. Suutuksissaan sysäsi hän rukkinsa luotaan ja tarttui
korko-ompelukseensa. Se tapahtui usein ja opettajatar oli
siihen tottunut.- Se on kaunis kuva, — virkkoi Meri katsahtaen
silkkivaatteesen. — Mitä se esittää?- Se on Jumalan pyhä äiti, Sancta Maria, - - vas-
tasi neiti Regina ja risti silmänsä niinkuin hänen tapansa
oli tehdä joka kerta kuin tuli pyhän neitsyen nimen mai-
ninneeksi.

■ Mihinkä sitä käytetään? - - kysyi Meri viattomasti.
Regina tarkasteli häntä, ennenkun vastasi. Taas syn-

tyi epäilys hänen mielessään, mutta haihtui samassa.
Minä ompelen pyhän uskon sotalippua Saksan-

maalle, - - vastasi Regina avonaisesti ja rohkeasti. - - Kun
se kerran sotarivien edessä liehuu, silloin pakenevat väärä-
uskoiset Jumalan äidin vihaa.- Kun minä ajattelen Jumalan äitiä, -- sanoi Meri,- ajattelen minä häntä lempeänä, hyvänä ja rauhallisena.
Ajattelen häntä niinkuin äitiä, joka yksin elää rakkautensa
kanssa. Meri sanoi nuo sanat omituisella äänen viehkeydellä.- Jumalan äiti on taivaan kuningatar, ja taistelee
jumalattomia vastaan ja tuhoaa heidät.- Mutta kun Jumalan äiti lähtee sotaan, tulee kunin-
gas Kustaa Aadolf häntä vastaan paljain päin ja miekan
kärki maata kohden ojennettuna, lankeaa polvilleen hänen
eteensä ja virkkaa: pyhä neitsyt, minä en taistele sinun kun-
niaksesi, vaan poikasi, meidän vapahtajamme kunniaksi. Ja
silloin hymyilee neitsyt Maria ja vastaa: se, joka taistelee poi-
kani puolesta, taistelee myöskin minunpuolestani. Sillä minä
olen äiti.- Kuninkaasi on kerettiläinen, -- vastasi neiti Regina
tulistuneena, sillä ei mikään suututtanut häntä enemmän
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kuin katoolisen uskon vastusteleminen, joka usko tärkeänä
uskonkappaleena opettaa, että neitsyt Maria on taivaan hal-
tijatar. - - Sinun kuninkaasi on tyranni ja vääräuskoinen,
joka on kaikki pyhimykset vihoittanut. Tiedätkö,Merchen,
että minä vihaan kuningastasi?- Ja minä häntä rakastan, - - virkkoi Meri tuskin
kuultavasti.- Niin, - - jatkoi Regina, — minä vihaan häntä kuin
kuolemaa, kuin syntiä, kuin kadotusta. Jos minä olisin mies
ja minulla olisi voimakas käsivarsi ja jos minä voisin miek-
kaa heiluttaa, olisi minun elämäni tarkoituksena hävittää hä-
nen sotaväkensä ja hänen työnsä. Sinä olet onnellinen sinä,
Merchen, sinä et tunne sotaa etkä tiedä mitä Kustaa Aadolf
on tehnyt meille onnettomille katoolilaisille. Mutta minä
olen nähnyt sen ja minun maani ja minun uskoni huutavat
kostoa. On hetkiä, jolloin voisin tappaa hänet.— Ja kun neiti Regina Valkosella kätösellään kohot-
taa välkkyvän tikarin kuninkaan päätä kohden, silloin, pal-
jastaa kuningas rintansa, jossa hänen suuri sydämmensä syk-
kii, ja katselee häntä ylevästi ja rauhallisesti ja virkkaa:
sinä hieno, valkea kätönen, joka Jumalan äidin kuvaa ompe-
let, iske, jos voit, tässä on sydämmeni, ja se sykkii maail-
man vapauden ja maailman valkeuden puolesta. Ja silloin
vaipuu valkonen käsi hiljalleen alas, ja tikari putoo siitä
huomaamatta, ja Jumalan äidin kuva hymyilee taas, sillä
hän tiesi kyllä, kuinka olisi käyvä, sillä olihanhänelle itsel-
leenkin käynyt samalla tavalla. Sillä kuningas Kustaa
Aadolfia ei voi kukaan tappaa eikä kukaan vihata, koska
Jumalan enkeli kulkee hänen sivullaan ja muuttaa rakkau-
deksi ihmisten vihan.

Regina unohti työnsä ja katseli Meriä suurilla, mus-
tilla, kostuvilla silmillään. Noissa sanoissa oli niin paljon,
joka häntä kummastutti ja hänen sydäntään samalla läm-
mitti. Mutta hän vaikeni. Viimein virkkoi hän:— Kuninkaalla on taikakalu, joka häntä suojelee.- On, - - sanoi Meri, — hänellä on sellainen taika-
kalu, mutta se ei ole kuparisormus, josta ihmiset puhuvat,
mutta se on hänen ylevä, jalo sydämmensä, joka kieltää
itseltään kaiken toteuttaakseen sitä, mikä on suurta maail-
massa. Kun hän vielä oli aivan nuori eikä hänellä ollut
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kunniaa eikä mainetta, vaan ainoastaan vaalea tukkansa ja
korkea otsansa ja lempeät siniset silmänsä, silloin ei hänellä
ollut mitään taikasormusta, ja kuitenkin kulkivat siunaus ja
rakkaus ja onni hänen vierellään. Kaikki enkelit taivaassa
ja kaikki ihmiset maan päällä häntä rakastivat.

Reginan mustissa silmissä kiilui kyynel.— Oletko nähnyt hänet silloin kuin hän oli noin nuori?— kysyi hän.- Josko olen nähnyt hänet! Olen.
Ja sinä olet rakastanut häntä niinkuin kaikki

muutkin '?- Enemmän kuin kukaan muu!— Ja rakas-tat häntä vieläkin?
Niin, minä rakastan häntä ...paljon. Niinkuin

tekin. Mutta te toivotte hänelle kuolemaa ja minä tahtoisin
kuolla hänen edestään.

Regina hypähti ylös, purskahti itkemään, sulki Merin
syliinsä ja suuteli häntä.- Elä luule, että minä tahdon hänen kuolemaansa...
ininäkö, joka, oi pyhä neitsyt, tahtoisin tuhat kertaa uhrata
henkeni pelastaakseni hänen henkensä! Mutta tiedätkö,
Merchen, että se tuottaa tuskaa, jota sinä et voi ymmärtää,
ja synnyttää kärsimyksiä, jotka repivät ja raastavat, kun ra-
kastaa miestä, jota pitää sankarina, jaloimpana ja suurim-
pana, mutta jota usko kuitenkin käskee vihaamaan, tappaa-
maan ja vainoomaan! Sinä et tiedä, sinä onnellinen, joka
vaan saat rakastaa ja siunata, mitä on tuo, kun rakkaus ja
viha heittelevät meitä kuin laivaa korkeat laineet; kun on
pakotettu kiroomaan häntä, jota kuitenkin tahtoisi siunata,
ja kun täytyy istua vangittuna ja hautoa mielessään niitä
ristiriitaisimpia tunteita, jotka alinomaa taistelevat keskenään
siitä kumpiko voittaisi ja saisi sisimmän sielumme haltuunsa.
Oi, oli kerran yö, jolloin yritin sovittaarakkauteni ja uskoni,
ja saattaa hänet, tuon mahtavan, oikealle autuuden tielle.
Jos pyhimykset silloin olisivat antaneet heikon ääneni va-
kuuttaa häntä, saada hänet pois hänen epäuskostaan... sil-
loin olisi Reginaparka ilolla seurannut häntä hänen halvim-
pana palvelijanaan ja ohjannut rintaansa kaikki ne keihäät
ja nuolet, jotka olivat heitetyt hänen sydäntään lävistämään.
Mutta pyhimykset eivät sallineet minun, kelvottoman, tulla
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osalliseksi niin suuresta kunniasta, ja sen vuoksi istun minä
nyt täällä vankina uskoni ja rakkauteni tähden, ja vaikka
enkelikin astuisi alas taivaasta ja murtaisi vankilani muurin
ja sanoisi minulle: pakene, maasi odottaa sinua! niin vastai-
sin minä: se on hänen tahtonsa, hänen, jota rakastan, hänen
tähtensä minä kärsin ja hänen tähtensä jään minä sinne,
missä olen. Ja sinä uskot yhä vielä, että minä tahdon hä-
nen kuolemaansa!

Regina itki kauvan ja kiihkeästi, itki sen intohimonsa
koko voimalla, joka ei ollut pitkiin aikoihin päässyt valloil-
leen. Meri siirteli nuo mustat suortuvat hänen otsaltaan,
katseli häntä lempeästi kyyneltyneihin silmiin ja sanoi kuin
olisi ennustanut jotain: - - Elkää itkekö noin! Se päivä on
vielä valkeneva, jolloin voitte häntä rakastaa, tarvitsematta
samalla häntä kirota!- Ei se päivä koskaan valkene, rakas Merchen!- Se päivä on valkeneva silloin kuin kuningas Kus-
taa Aadolf on kuollut.- Voi, ett'ei se päivä sitten koskaan valkenisi! Ker-
naammin kärsin vaikka ikäni kaiken...kärsinhän minä kui-
tenkin hänen tähtensä.- Se päivä on kuitenhin valkeneva. Ei sen vuoksi,
että te olette nuori ja hän teitä vanhempi. Mutta ettekö ole
koskaan kuullut sanottavan lapsesta, joka on nöyrempi ja
parempi kuin muut lapset: se ei elä kauvan, se on Inka
hyvä tälle maailmalle! Niin näyttää minusta olevan Kus-
taa Aadolfkin. Hän on liian suuri, liian jalo ja hyvä, van-
haksi elääkseen. Jumalan enkelit tahtovat viedä hänet, en-
nenkun hänen ruumiinsa kuihtuu ja sielunsa uupuu. Usko-
kaa minua, he ottavat hänet meiltä.

Regina katseli häntä melkein kauhistuksissaan.
Ken olet sinä, joka noin puhut? Kuinka sinun

silmäsi palavat! Sinä et ole se, joka sanot olevasi. Kuka
sitten olet?... Oi, pyhä neitsyt, suojele minua!

Ja Regina kavahti seisoalleen kaiken sen taikauskoisen
pelon valtaamana, joka oli omituista hänen aikakaudellaan.
Luultavaa on, ett'ei hän tarkemmin ajatellut sitä, mikä hä-
nessä tuon kauhun synnytti, mutta Merin puhe oli hänestä
koko ajan tuntunut oudolta ja luonnottomalta ollakseen sivis-
tymättömän naisen puhetta tässä raakalaisten maassa.
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- Kukako olen? - - virkkoi Meri yhtä lempeästi kuin
ennenkin. -- Olen nainen, joka rakastaa. Siinä kaikki.- Ja sinä sanot, että kuningas on kuoleva?- Jumala yksin johtaa ihmisten kohtaloita ja suurin-
kin ihmisistä on ihminen.

Juuri silloin tarttui joku lukkoon ja Martta rouva astui
sisään tavallista juhlallisempana ja myöskin hiukan kalpeam-
pana kuin muuten. Tavallisen ruudukkaisen villakauhta-
nansa asemasta oli hänellä musta surupuku ja koko hänen
ulkomuodossaan oli jotain outoa. Reginan ja Merin edelli-
nen puhelu vaikutti heihin niin,että hemolemmat säpsähtivät.

Meri kävi kuolon kalpeaksi, astui suoraa päätä Martta
rouvan eteen, katsoi häntä terävästi silmiin ja virkkoi yksi-
kantaan, suurella vaivalla:— Kuningas on kuollut!

Tiedätkö sen jo? - vastasi Martta rouva ihmeis-
sään. - - Jumala meitä varjelkoon, surusanoma saapui tunti
sitten sanansaattajan tuomana Pohjanlahden ympäri.

Regina vaipui maahan pyörtyneenä.
Meri, jonka sydän oli pakahtumaisillaan, pysyi tunnos-

saan ja koetti herättää Reginaa henkiin.
Kuningas on siis kaatunut taistelutantereella, kaa-

tunut voittaessaan? kysyi hän vielä hämmästyneeltä
rouvalta.- Ltitzenin taistelutantereella 6 päivänä Marraskuuta
ja keskellä ihaninta voittoa, - - selitti rouva, yhä hämmästy-
neempänä siitä, mistä Meri tiesi tuon kaiken.

Herätkää, armollinen neiti, hän on elänyt ja kuol-
lut kuin sankari, kaiken maailman ihailun ansainneena. Hän
on kaatunut voiton hetkenä, kunniansa kirkkaimmillaan lois-
taessa, hänen nimensä on elävä kaikkina aikoina, ja sitä
nimeä me molemmat siunatkaamme!

Regina avasi haaveilevat silmänsä ja pani kätensä ris-
tiin rukoillaakseen. - - Oi, pyhä neitsyt, — sanoi hän, -
minä kiitän sinua, että olet antanut hänen kaikessa suuruu-
dessaan lähteä maailmasta ja että siten olet poistanut sen
kirouksen, joka rakkauttani painoi!

Ja Meri polvistui hänen viereensä rukoilemaan...
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Mutta linnan pihan ulkopuolella seisoi pitkä, harmaa-
hapsinen vanhus, ja hänen kasvonsa olivat tuskasta ja epä-
toivosta väännyksissä.- Kirottu olkoon työni! — sanoi hän. -- Suunnitel-
mani on ennen aikojaan hajonnut, ja se päämaali, jota var-
ten olen elänyt, katoo näkyvistäni. Voi minua mieletöntä,
joka luotin ihmisen elämänlangan kestävyyteen ja sille raken-
sin; joka toivoin, että kuningas tunnustaisi omansa ja eläisi
niin kauvan, kunnes Aaron Perttilän tyttären poika olisi
ehtinyt sodassa hankkia itselleen loistavan maineen ja kohota
samanarvoiseksi kuin Ruotsin kruunun perillinen! Kuningas
on kuollut ja minun jälkeläisen! on vaan holhonalainenpoika,
joka pian hupenee muiden joukkoon. Nyt puuttuu vaan se,
että hän voittaa aatelisen kilven ja asettuu muiden veren-
imijäin kanssa niiden väliin, kuninkaan ja kansan väliin,
jotka ovat valtion ainoat oikeat vallat. Minua houkkoa,
minua houkkoa, kuningas on kuollut! Mene nyt hautaasi,
vanha Perttilä, mene veljen murhaajan kuningas Juhanan ja
aatelisten tuhoojan kuningas Kaarlen luo, ja kätke heidän
uljaat aikeensa samojen matojen sekaan, jotka jo ovat suu-
hunsa syöneet prinssi Kustaan ja Kaarina Maununtyttärea!

Ja vanhus tarttui ulos tulevaa Meriä kiihkeästi käteen
ja virkkoi:

Tule, nyt ei meillä enää ole mitään toimitettavaa
tässä maailmassa!- On meillä vielä, — sanoi Meri, koettaen tuskaansa
voittaa, - meillä molemmilla on vielä poika!

Välskärin kertomuksia. 15



6. Nördlingenin tappelu.

Hetki, joka tuottaisi ruotsalaisten
aseille musertavan tappion,oli tul-
lut. Tähän saakka oli Ruotsin
jalopeura Kustaa Aadolfin ja hä-
nen lähimpäin miestensä johta-
mana rientänyt voitosta voittoon
ja voimakkailla käpälillään ruh-
jonnut maahan kaikki vastusta-
jansa. Viimein tuli onnettomuu-
denkinpäiväjasepäiväoli verinen.. Wallenstein, tuo, joka ei mihinkään tyytynyt, mutta

jota kuitenkin aina tarvittiin, oli kaatunut petturin käden
kautta Egerissä; Gallas, sotajoukkojen hävittäjä, antoi vä-
kensä tulvia yli koko Keski-Saksan, valloitti Regensburgin ja
marssi vapaata Schwabenin valtakaupunkia Nördlingeniä
vastaan. Herttua Bernhard ja Kustaa Horn kiiruhtivat Ruot-
sin sotaväen kanssa apuun. Heillä oli vaan 17,000 miestä,
Gallaksella 33,000. - - Tehkäämme hyökkäys, -- sanoi hert-
tua; - - odottakaamme, - - sanoi Horn. Ja niin odotettiin;
5,000 miestä saapui, ja kaksi viikkoa kului. Silloin tuli
Nördlingen hätään ja poltti öiseen aikaan hätätulia torneis-
saan. Taas tahtoi herttua tehdä hyökkäyksen ja taas tahtoi
Horn linnoittaa ja auttaa kaupunkia ilman tappelua. Häntä,
tuota urhoollista miestä, sanottiin pelkuriksi mieheksi, ja suu-
tuksissaan, mutta pahaa aavistellen, päätti hän ryhtyä taiste-
luun. Ruotsalaiset alottivat tappelun varmoina voitostaan,
sillä alituinen onni oli tehnyt heidät ylpeiksi.

Elokuun 26 p:nä 1634 oli taistelu. Nördlingenin ulko-
puolella on metsäinen kukkula, Arensberg nimeltään, ja sen
ja kaupungin välillä on pienempi ylänkö. Siihen olivat kei-
sarilliset rakentaneet kolme vallitusta. Ruotsalaiset olivat
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sijoittuneet Årensbergin kukkulalle, Horn oikealle ja herttua
vasemmalle sivustalle. Tunnussana oli sama mikä Breiten-
feldissä ja Liitzenissä: Jumala kanssamme!

Varhain aamulla satoi rankasti. Vielä kerran tahtoi
varovainen Horn viivähtää, mutta herttualla oli korkein ko-
mento ja hän käski marssia eteenpäin. Horn totteli ja oikea
sivusta laskeutui molempain kukkulain välissä olevaan laak-
soon. Ratsuväen levottomuus joudutti taistelun alkamista.
Heti kohta muuttui se ruotsalaisille epäedulliseksi. Keisa-
rillisten kanuunat tekivät isoja aukkoja ratsujoukon riveihin
ja ne alkoivat väistyä ylivoiman tieltä. Horn lähetti kaksi
prikaatia ahdistamaan keskimmäistä vallitusta. Se valloitettiin
ja vihollista alettiin ajaa takaa. Piccolottani pysähdytti pake-
nevat ja heidät ajettiin takaisin vallituksia kohti. Silloin
sattui ruutivarasto syttymään tuleen. Huumaavalla pamah-
duksella räjähti vallilinna ilmaan ja useita satoja ruotsalaisia
ja suomalaisia seurasi mukana. Se oli ensimmäinen onnet-
tomuus.

Tästä vallituksesta riippui kuitenkin voitto. Muutamia
silmänräpäyksiä oli se tyhjänä; Piccolominin sotamiehiä, jotka
olivat säikähtyneet pamahduksesta ja siitä syntyneestä hävi-
tyksestä, ei saatu sinne menemään. Viimein he sen kuiten-
kin tekivät. Horn pyysi apua vaikuttaakseen takaisin valli-
tuksen. Herttua lähetti hänelle keltasen rykmentin nuoren
böhmiläisen Thurnin johtamana. Tämä erehtyi, karkasi toi-
sen vallituksen kimppuun ja kohtasi siellä monta vertaa voi-
makkaamman vihollisen. Seitsemäntoista kertaa hyökkäsi
vihollinen eteenpäin, ja yhtä monta kertaa ajettiin hänet ta-
kaisin. Turhaan ryntäili Horn vallitusta vastaan. Thurnin
erehdys oli toinen onnettomuus.

Vasemmalla sivustalla oli herttua alottanut taistelun
tykistöä ja ratsuväkeä vastaan. Ensimmäisessä yhteentör-
mäyksessä väistyivät keisarilliset ja herttuan saksalainen rat-
suväki karkasi suitset höllällään ja rivit hajaantuneina pake-
nevia takaa ajamaan. Mutta Tillyn henki näkyi tänään
antavan rohkeutta keisarillisille. He asettivat järjestyneet ja
mieslukuiset rivinsä hyökkääviä vastaan, pysähdyttivät heidät
ja ajoivat heidät tappiolla takaisin. Turhaan koetti herttua
viedä apua Nordlingeniin. Turhaan ajoi hän Gallasta edel-
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lään. Yhä uusia vihollisia asettui hänen tielleen ja kroaatit
ryöstivät kuormastoa hänen selkänsä takana.

Nyt oli päivä jo ehtinyt puolisiin. Hornin joukot oli-
vat kahdeksan tuntia peräkkäin kestäneet vihollisen ampu-
mista ja olivat haavoistaan ja väsymyksestä aivan näiinnyk-
sissä. Joka hetki väheni heidän toivonsa voitosta, mutta
heidän uljuutensa pysyi entisellään, murtumattomana ja sit-
keänä. Ho olivat huomanneet epäjärjestyksen vasemmalla
sivustalla; itsellään oli heillä kovin huono asema laaksossa,
jonne Piccolomiuin kuulat joka hotki iskivät ja räiskyttelivät
punaista verta poikki ammuttuihin puitten runkoihin. Nyt
ehdotti Horn että vetäydyttäisiin takaisin Arensbergiin, ja
ahdinkotilaan joutunut herttua oli pakoitettu siihen lopulta
suostumaan. Lähes kaksi tuntia oli hän vitkastellut ja näistä
kahdesta tunnista olisi hän sittemmin tahtonut antaa puolet
elämästään. Kello oli kolme iltapäivällä. Horn käski suo-
malaisen ratsuväen tekemään näennäisen hyökkäyksen, peit-
tääkseen paluumatkaansa, ja alkoi sitten niinkuin älykäs
sotapäällikkö ainakin vetäytyä takaisin hyvässä järjestyksessä.
Keisarilliset huomasivat hänen aikeensa ja tunkivat päälle
kahta voimakkaammin. He alkoivat toivoa sitä, mitä ennen
eivät olleet uskaltaneet ajatellakaan, että näet ruotsalaisetkin
olisivat voitettavissa ja tuopieni jäntteräPiccolomini nähtiinkar-
kaavan hevosensa selässä rivistä riviin yhdistääkseen väkensä
ja niiden koko voimalla karatakseen ruotsalaisten suojattomaan
sivuun, hajoittaakseen heidät jaheidät perinpohjin tuhotakseen.

Laaksossa ruotsalaisen sotajoukon selän takana juoksi
noiden kahden kukkulan välillä jyrkkärantainen puro, joka
oli tulvillaan paljosta sateesta. Pienen Hirnheimin kylän
luona vei puron yli sen ainoa silta ja tämän paikan miehitti
Horn ajoissa paluumatkaa turvatakseen. Tykistö kulki en-
siksi sillan yli ja pääsi hyvään turvaan Arensberg'iin. Etu-
maiset rivit Hornin joukosta olivatmyöskin saapuneet kylään
ja muut olivat vaan pari pyssyn kantamaa siitä, kun uusi
onnettomuus tapahtui, kolmas ja kaikista kauhein tänä onnet-
tomuuksien päivänä.

Herttua Bernhard oli ottanut tehtäväkseen vasemman
sivustan väellä viivyttää vihollista siksi, kunnes .Horn olisi
ehtinyt joen yli. Hetikohta huomasi hän kuitenkin, että hän
oli siihen ryhtyessään enemmän kysynyt neuvoa rohkeudel-
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taan kuin älyltään. Yhä taajenivät vihollisten joukot, yhä
kiihkeämmin hyökkäsivät he eteenpäin. Kolme kertaa ryn-
täsi De Werth herttuan ratsuväkeä vastaan; kolme kertaa
ajettiin hänet takaisin. Neljännen kerran mursi hän herttuan
rintaman. Herttua lähetti muutaman osaston ahdistamaan
häntä sivulta. Turhaan. Mioletönnä raivosta tempasi hert-
tua kullalla kirjaillun lipun vänrikin kädestä ja karkasi ur-
hoollisimpiensa seuraamana vihollisten tiheimpään parveen.
Kaikki turhaan. Hänen urhoollisimpansa kaatuivat, hänen
hovosensa ammuttiin hänen altaan, lippu riistettiin hänen
kädestään; haavoitettuna, voitettuna, oli hän vähällä joutua
vangiksi, kun nuori upseeri hänen vierellään tarjosi hänelle
hevosensa, jonka avulla herttua hädin tuskin pääsi pakoon.
Jo pakeni hänen hajaantunut jalkaväkensä, voimatta aavalla
kentällä vastustaa vihollista. Ja kun haavoittunut herttua
ohjat höllällään karkasi tiehensä, seurasi koko hänen väkensä
nurjimmassa paossa hänen perässään luullen, että kaikki oli
kadotettu.

Juuri silloin kulki Hornin jalkaväki kaitasen sillan
poikki. Silloin kuului rivien takaa hätääntyneitä huutoja,
että taistelu oli menetetty ja vihollinen kintereillä. Ensin
karkasi yksityisiä ratsumiehiä, sitten kokonaisia osastoja hert-
tuan joukosta siltaa kohti, ajaen jalkaväen keskeen, suoltaen
heitä alleen ja saattaen kaikki mitä kauheimpaan epäjärjes-
tykseen. Turhaan koetti Horn saada äänensä kuuluville,
hänen lähimmät päällikkönsä koettivat hillitä ratsumiesten
pakoa, mutta ilman menestystä. Ahtaalla sillalla heitettiin
kaikki nurin niskoin, ihmiset, vaunut, hevoset, kuolleet ja
elävät, ja lopulta ryntäsi herttuan koko vasempi sivusta
tuolle onnettomuuden paikalle. Kuin salama iski Piccolomini
pakenevien selkään, asetti muutamia keveitä kanuunia kuk-
kulalle ja antoi niiden soitella tiheimpään väkijoukkoon, jossa
jokainen laukaus kaatoi maahan pitkän laistin kuolleita ja
haavoitettuja. Kohta olivat kroaatitkin siellä ja nyt täytyi
kanuunain vaieta, ett'eivät ystävät kaatuisi yhdessä vihollisten
kanssa. Kauheata tuhoaan tekivät keisarillisten ratsumiesten
pitkät keihäät ja leveät miekat. Jokainen Ruotsin ja Suo-
men mies oli kuolemaan tuomittu.

Kustaa Horn, Kankaisten herra, tuo älykäs ja urhool-
linen suomalainen sotapäällikkö, jota Kustaa Aadolfin oli
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tapana kutsua »oikeaksi kädekseen» ja joka alun pitäen oli
varoittanut antautumasta tähän onnettomaan taisteluun, hän
pysyi viimeiseen hetkeen pelkäämättömänä ja järkevänä ja
koetti vielä itsenään tuona kauheana hetkenä pelastaa mikä
oli pelastettavissa. Kolmen rykmentin tähteet oli hän koon-
nut ja asettunut niiden kanssa sillan päähän, jossa pakene-
vien lauma pauhasi hänen ohitsensa voimatta temmata häntä
mukaansa. Häntä rukoiltiin pelastamaan henkensä; hän oli
itsepäinen suomalainen eikä liikahtanut paikaltaan. Viholli-
nen uskoi tuskin silmiään nähdessään hänen ei ainoastaan
puolustautuvan, mutta myöskin rohkeasti hyökkäävän. Het-
keksi herkesi vihollinen takaa ajamasta, eikä Horn halunnut-
kaan muuttaa voittoa mielettömällä hyökkäyksellään. Gallas
karkuutti häntä vastaan yhden parhaimmista espanjalaisista
prikaateistaan. Horn ajoi sen takaisin verisin päin. Voiton
hurmaamana syöksyi häntä vastaan De Werth rakuunoineen.
Yhtä verisesti otettiin heidätkin vastaan. Joka taholla taaje-
nivat vihollisten rivit ja Hornin kimppuun käytiin kolmelta
taholta yhtaikaa. Luvattiin säästää hänen henkensä, jos
hän antautuisi; miekan isku oli hänen vastauksensa, ja sa-
maan vastaukseen yhtyivät hänen miehensä. Ei kukaan ar-
moa pyytänyt. Viimein, kun useimmat hänen ympärillään
olivat kaatuneet, sortui hän joukon keskeen ja vangittiin,
jonka jälkeen jälelle jääneet urhot antautuivathänen kanssaan.

Kun Ruotsin sotajoukko pakeni Arensbergin yli, repi
herttua Bernhard Sachsen-Weimarista pitkää tukkaansa ja
huusi epätoivoissaan, että hän on hullu, mutta että Horn on
viisas mies. Sittemmin lohdutteli herttua mieltään Elsassilla;
mutta tänään oli hänellä syytä katua hätäisyyttään. Kuusi
tuhatta ruotsalaista, suomalaista ja heidän kanssaan liittoutu-
nutta saksalaista loikoi kuolleena Nördlingonin verisillä kuk-
kuloilla; kuusi tuhatta joutui vangiksi, niiden joukossa suo-
malaiset Horn ja Wittenberg, joita vihollinen kohteli jotenkin
kunnioittavasti; jalolla olevista 10,000:sta oli puolet haavoi-
tettuja ja useimmat henkiin jääneet palkkasoturit luopuivat
lippujen alta. Sotajoukko oli menettänyt 4,000 kuormavau-
nua, 300 lippua ja kaiken tykistönsä. Kurja jäännös vetäy-
tyi sitten ryöstäen ja puutetta kärsien Mainziin päin. Mutta
enemmän kuin noiden kahdentoista tuhannen miehen hukka
merkitsi Ruotsille sen sotakunnian hukka ja vihollisten
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uudistunut luottamus sota-onneensa. Nördlhigenin tappelu
oli käännekohta kolmekymmenvuotisessa sodassa ja sai koko
Euroopan missä iloitsemaan, missä hämmästymään, kun-
nes Banérin nero ja onni taas hankki ruotsalaisten aseille
niiden kadotetun kunnian.

Viimeisiä niistä, jotka taistelivat Hornin rinnalla sillan
luona, olivat pohjalaiset ja niiden joukossa vanha ystävämme
ja tuttumme kapteeni Larsson. Pienellä, paksulla kaptee-
nilla ei sillä kertaa, niinkuin aina muulloin, ollut aikaa suu-
taan avaamaan; koko hänen pyöreä ruumiinsa valui hikeä
kesän helteessä, hän oli tapellut aamun, koitosta alkaen eikä
kuitenkaan saanut naarmuakaan ihoonsa. Olkoon sanottuna
hänen kunniakseen, että hän Nördlingenissä ajatteli yhtä
vähän reiniläisiä viinejä kuin baijerin nunnia, vaan rehelli-
sesti iski ja pisti minkä kerkesi. Jääköönkuitenkin hänen
omiksi puheikseen se, mistä hän jälkeen päin kehui, eli että
hän oli suuren miekkansa kärellä sinä päivänä lävistänyt
kolmekymmentä keisarillista sotilasta. Hän oli myöskin niitä,
jotka joutuivat vangiksi samalla kertaa kuin Horn, mutta
enemmän kuin vankeutensa harmitti häntä se, kun hän tais-
telun jälkeen näki kroaatilaisten makein suin tyhjentelevän
niitä viinivarastoja, joita olivat Ruotsin armeijan kuormastosta
löytäneet.

Toinen ystävistämme, luutnantti Bertel, taisteli koko
päivän herttuan kupeella, ja oli se hän, joka tarjosi herttualle
hevosensa, kun tämän oma hevonen oli ammuttu. Ett'ei
herttua sittemmin tätä palvelusta unohtanut, sen saamme
seuraavassa nähdä. Bertel, samoinkuin Larssonkin, oli aina
kuumimmassa kahakassa, mutta sai useita haavoja ja kantau-
tui pakenevien mukana Arensbergiin. Melkein tietämättä,
kuinka se oli tapahtunut, huomasi hän seuraavana päivänä
olevansa kaukana taistelutantereelta ja vetäytyi herttuan sota-
joukon tähteiden kanssa Mainziin päin.



7. Tuhlaajapoika.

Olemme nyt loppiaisen tienoossa v. 1635, siis keskellätalvea. Aaron Perttilän tuvassa Isossakyrössä rais-kaa pystyvalkea tilavassa takassa, sillä siilien ai-kaan kasvoi vielä paksua metsää,T7i. '»■»JM'* J-^XJ. VOJlii.UITden ympärillä. Ulkona raivoaa lumipyry ja pauhaa ankaramyrsky; sudet ulvovat joen jäällä; nälkänen ilves hiipii kal-lion rotkossa.
On loppiaisilta, ja puhele on jo muuttunut pimeäksi.Ison-kyron talonpoikaiskuningas istuu korkeaselustimisessatuolissaan' vähän matkaa takkavalkeasta ja kuuntelee haja-mielisenä tytärtään Meriä, joka takkatulen valossa korkeallaannella lukee muutamaalukua Agricolan suomalaisesta uudestatestamentista, sillä koko raamattu ei ollut silloin vielä suo-mennettu. Paljon on ukko Perttilä jo vanhentunut sen jäl-keen kuin viimeksi näimme hänet vielä parhaissa voimissaanAlituisesti kuohuvat ajatukset eivät anna hänelle mitään rau-haa, jo kuitenkin ovat nyt, kuninkaan kuoltua, känen roh-keat aikeensa rauenneet ja ajelehtavat kuin haaksirikkoonjoutuneen laivan jäännökset yöllisen meren hyllyvillä aal-loilla. Hanenlaisensa luonteet murtuvat jo vaan sitenkinetta itse itseään kalvavat. Eivät mitkään vaiheet eivätkäonnettomuudet hänen kirjavan elämänsä tiellä olleet voineetmasentaa häntä, tuota rautaista miestä; harmi loistavien toi-veiden kukistumisesta, turhat yritykset rakentaa uudelleentuota kaatunutta ilmalinnaa, suru siitä, että hänen läheisim-pansa itse repivät alas hänen työnsä, kaikki se kalvoi kuinraateleva korppi hänen sielunsa sisimpää. Yksi ainoa ajatusoii tehnyt hänet kahtena vuonna kymmentä vuotta vanhem-maksi ja tämä ajatus oli mielettömän julkea. Se ajatus olitämä: J_ -- Miksi ei perilliseni tällä hetkellä ole RuotsinKuningas ?

Välistä kohottaa Meri lempeät siniset silmänsä ja tar-kastelee levottomasti vanhaa isäänsä. Merikin on käynytvanhemman näköiseksi; hiljainen suru on kuin syksy vihan-
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nassa lehdossa; se ci murra, ei kuoleta, mutta se saäpi vaa-
listumaan tuoreet lehdet elämän puussa. Merin katse on
täynnä rauhaa ja nöyryyttä. Se ajatus, joka pilkottaa hänen
sielustaan niinkuin laskeva aurinko taivaan rannalta, on tämä:
tuolla puolen haudan saan minä tavata hänet, joka oli sy-
dämmeni ylpeys, ja siellä ei hän enää mitään maallista kruu-
nua kanna.

Hänen vasemmalla sivullaan istuu vanha Larsson,
yhtä pyöreänä ja pienoisena kuin hänen ruokahaluinen poi-
kansa. Hänen hyväntahtoiset, pyylevät kasvonsa ovat tällä
kertaa hiukan juhlallisemman näköiset, niinkuin vaatii sen
pyhän kirjan sisältö, jota hän kuuntelee. Hänen kätensä
ovat menneet ristiin kuin rukouksen aikana ja ainoastaan
silloin tällöin kohentelee hän ystävällisellä huomaavaisuudella
kekäleitä, että Meri voisi paremmin nähdä. Hänen taka-
naan istuu osa lukuisasta palvelusväestä, ja näiden tulen
liekin valaisemien olentojen lisäksi näemme lattialla kehrää-
vän harmaan kissan ja suuren paksuvillaisen kartanokoiran,
joka käärynä makaa Merin jalkojen juuressa ja näyttää ole-
van tyytyväinen siitä, että saa olla emäntänsä jalkajakkarana.

Kun Meri lukiessaan tuli siihen paikkaan Luukaan
evankeliumin 15 luvussa, jossa puhutaan tuhlaajapojasta, al-
koivat Perttilän silmät synkästi liekehtiä. - Se sukunsa
häpäisijä! ■ mutisi hän puoliääneen itsekseen. ■-Ei se
vielä mitään, joka oinaisuutensa tuhlaa...mutta joka unoh-
taa vanhan isänsä... jumaliste, se on alhaista!

Mutta koska hän vielä taampana oli, näki hänen
isänsä hänen, ja armahti hänen päällensä, ja juosten lankesi
hänen kaulaansa ja suuta antoi hänen!...

Mikä raukka isäksi! - - huudahti Aaron Perttilä
taaskin puoliääneen itsekseen. - - Olisi sitonut hänet niini-
nuoralla ja ruoskinut häntä koivuvitsoilla ja ajanut hänet
huoneestaan takaisin ilottomien porttojensa ja tyhjien viini-
maljojensa luo.

■ Isä, - kuiskasi Meri lempeästi toruvalla äänellä.- Ole laupias niinkuin taivaallinen isämme laupias on ja
sulkee syliinsä kadotetut lapsensa.- Ja jos poikasi koskaan palajaa ... — alkoi Lars-
son samalla tavalla.
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- Pitäkää suunne kiinni ja antakaa minun olla! -
■ vastasi hän äreästi. ■■

- Minulla ci ole enää poikaa . ..
joka katuvaisena lankeaa jalkojeni juureen, " lisäsi hän,
kun näki Merin silmien kyyneltyvän.

Meri jatkoi:
Mutta poika sanoi hänelle: isä, minä olen syntiä

tehnyt taivasta vastaan ja sinun edessäsi enkä ole mahdolli-
nen tästedes sinun pojaksesi kutsuttaa...— Herkeä tuota lukemasta! — kivahti taas vanhus pa-
halla tuulella. - Valmista vuoteeni, ja anna väen mennä
levolle, ilta on jo myöhäinen.

Vaan juuri samassa kuului hevosen askelien narinaa
tieltä päin. Tuo oli niin outoa näin juhlan aattona, että
Larsson meni matalan ikkunan ääreen ja hengitti lasiin näh-
däkseen kuka semmoisessa pyryssä oli liikkeellä. Kahden
hevosen vetämä reki pyrki vaivaloisesti kinoksien läpi pihaan
päin ja pysähtyi rappujen eteen. Kaksi turkkeihin puettua
miestä nousi reestä.

Omituinen aavistus mielessään riensi Larsson tulevia
vastaan ja niinkuin salama syöksyi Meri hänen rinnallaan
ulos. Naristen sulkeutui tuvan ovi heidän jälkeensä ja het-
kinen kului, ennenkun se uudelleen aukeni.

Mutta silloin astui pää kumarissa tupaan nuori soti-
laaksi puettu mies, heitti luotaan lumisen töyhtölakkinsa,
meni suoraa päätä vanhan Perttilän luo, notkisti polvensa ja
-taivutti vielä syvemmälle kauniin, kiharatukkaisen päänsä,
sanoen: -

■ Isä, tässä minä olen ja pyydän siunaustasi! -
Ja hänen takanaan seisoivat Meri ja vanha Larsson, molem-
mat ristissä käsin, ja katsoen ankaraa vanhusta rukoilevasti
silmiin, virkkoivat hekin: -- isä, tässä on poikasi, anna hä-
nelle siunauksesi.

Hetkisen näkyi Perttilä taistelevan itsensä kanssa, hä-
nen huulensa vapisivat hiukan ja tietämättään ojensi hän jo
kätensä nostaakseen ylös nuorukaisen jalkojensa juuresta.
Mutta pian kohosi hänen kalju otsansa vieläkin korkeam-
malle, hän veti kätensä pois, hänen terävät silmänsä sala-
moivat synkemmin kuin koskaan ennen, eivätkä hänen huu-
lensa enää vapisseet. — Mene, - - virkkoi hän lyhyesti ja
äreästi, - - mene, sinä tuhlaajapoika, mene takaisin veljiesi,
aatelismiesten, ja sisariesi, hienojen neitojen luo! Mitä teet
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sinä täällä yksinkertaisen talonpojan tuvassa, jota halveksit?
Mene, minulla ei ole enää poikaa!

Mutta nuorukainen ei mennyt. -
■ Elä vihastu, isäni,- sanoi hän, - - jos minä nuoruuteni kunnianhimossa olen

rikkonutkin sinun tahtoasi ja käskyjäsi vastaan. Kuka lä-
hetti minut tuonne loistavaan, suureen maailmaan, voittamaan
mainetta ja kunniaa? Kuka käski minun menemään sotaan
ja aateloimaan talonpoikaista, nimeäni ritarillisilla urotöillä?
Kuka heitti minut tuonne suuren kuninkaan luo pyrkimään
kuuluisien sankarien vertaiseksi? Sen teit sinä, isäni, ja nyt
hylkäät sinä poikasi, joka sinun tähtesi on kaksi kertaa kiel-
täynyt aateliskirjaa vastaanottamasta.- Sinä! - - huudahti vanhus yhä enemmän vihastuen.

Sinäkö olisit kieltäynyt aateliskirjaa vastaanottamasta,
sinä, joka olet hävennyt rehellistä talonpoikaisnimeäsi ja vaih-
tanut sen toiseen, muka arvokkaampaan? Se on valetta,
polvillasi olet vaakunakilpeä itsellesi rukoillut; mistä tiedän
minä, onko sitä sinulle tarjottu, ja mitä se minuun kuuluu?
Sen minä vaan tiedän, että hamasta lapsuudestasi olen koet-
tanut istuttaa sinuun, sinä sukusi häpäsijä, ett'ei ole ole-
massa muita laillisia valtoja kuin kuningas jakansa, jakaikki
se, mikä heidän väliinsä tunkee, kutsuttakoon sitä sitten
aateliksi tai papistoksi tai miksi taliansa, on turmioksi, kirouk-
seksi maalle ja kansalle ... kaikkea tuota olen koettanut
sinuun istuttaa ja hyöty kaikista opetuksistani on ollut se,
että sinä olet hiipinyt tuon aatelin seuraan, jota minä vihaan
ja ylenkatson, että olet himoinnut heidän onttoja arvonimiään,
pöyhkeillyt heidän valtakunnalle turmiollisella loistollaan ja
omaksunut heidän ennakkoluulojaan, ja nyt seisot sinä täällä
lapsuutesi kodissa, valheen sanat huulillasi ja aatelisylpeys
sydämmessäsi. Mene, sukupatto talonpojan poika; Aaron
Perttilä on se mies, mikä hän on ollut, - - talonpoika! -
hän hylkää ja kiroo sinut, luopio!

Ja nuo sanat sanottuaan käänsi vanhus hänelle sel-
känsä ja meni lujin askelin ja pää pystyssä pieneen kamma-
riinsa tuvan perällä, jättäen Bertelin polvilleen sille sijalle,
missä oli seisonut.- Kuule minua, isäni, isäni! — huusi Bertel hänen
jälkeensä, reväisten samalla takkinsa auki ja ottaen sieltä
esille kokoon käännetyn paperin, tämän olin aikonut
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repiä rikki jalkojesi juuressa! Mutta, vanhus ei kuullut
häntä, paperi putosi lattialle, ja kun Larsson hetken kulut-
tua avasi ja luki sen, huomattiin se olevan mainekirja, jonka
Tukholman holhoojahallitus oli Weimarin herttuan Bernhardin
ehdotuksesta antanut henkivartioväessä palvelevalle ratsumes-
tarille Kustaa Bertelille korottaen hänet aatelissäätyyn ja
sallien hänen vaakunakilvessään kantaa Bertelsköld'ih nimeä.

Kun tuvassa vielä vallitsi täydellinen sekasorto vanhan
Perttilän sydämmettömän kovuuden vuoksi, astui sinne suu-
rella kiireellä sisään kolme Martta rouvan henkivartijaa
Korsholmasta. -- Hei, pojat! — huusivat he rengeille, — olet-
teko nähneet hänet? Nyt saatatte ansaita jotakin. Kaksi-
sataa taaleria hopearahaa palkinnoksi sille, joka vangitsee tai
kuolleena tai elävänä takaisin saattaa Korsholman valtiolli-
sen vangin, neiti Regina von Emmeritzin.

Kuullessaan tuon nimen heräsi Bertel tuskallisesta huu-
maustilastaan, kavahti pystyyn ja tarttui puhujaa kaulukseen.

Konna, mitä puhut? - "" huudahti hän.— So, so, arvoisa herra, puhutelkaa siivosti kuninkaal-
lisen majesteetin ja kruunun miehiä. Minä vaan sanon, että
se saksalainen petturi, se paavillinen noita-akka, neiti von
Emmoritz on onnistunut viime yönä pakenemaan Korshol-
masta, ja että se, joka ei tahdo olla avullisena hänen vangit-
semisessaan, on maan petturi. ..

Mies ei saanut puhua päähän, ennenkun voimakas isku
Bertelin kädestä heitti hänet pitkäkseen lattialle. - Isä,
sinä olet näin tahtonut! ■ huudahti nuorukainen ja oli
tuossa tuokiossa hyökännyt ovesta ulos ja heittäynyt rekeen,
jonka samassa kuultiin täyttä karkua ajavan pois pihalta ja
katoavan raivoavaan lumimyrskyyn.
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