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Lukijalle

Akseli Lindfors syntyi vuonna
1853 Kauhajoella,
jossa hänen
isänsä toimi nahkurina.
Vuosina
1877-78 käytyyn ns. Turkin sotaan
hän osallistui
Suomen Kaartin
mukana, tiettävästi ainoana kauha .iokelaisena. Erottuaan Kaartista
heti sodan päätyttyä hän toimi
aluksi Vaasassa poliisina ja posteljoonina.
Pian hän kuitenkin
palasi syntymäpitäjäänsä,
jossa
toimi mm.
jahtivoutina ja poliisina. Isänsä kuoltua hän sai haltuunsa tämän nahkurinverstaan, ja
pääosan elämäntyöstään hän tekikin nahkurina Kauhajoen Pukkilankylässä. Vielä hänen poikansakin
jatkoi saman liikkeen hoitamista.
Akseli Lindfors kuoli vuonna 1915
Sotaretkellä hä,n teki ahkerasti muistiinpanoja taskussaan
pitämäänsä muistikirjaan. Niiden
perusteella hän sitten kirjoitti
tämän muistelmakirjasen,
jonka
painatti omalla kustannuksellaan
vuonna 1884.
Kirjasta otettiin
luultavasti hyvin pieni painos,
ja siksi se on nykyään suuri harvinaisuus.
Yhdistyksemme haluaa

_..

täten saattaa sen näköispainoksena uudestaan ka11hajokelaisten
ja muiden asiasta kiinnostuneiden
saataville.
Marraskuussa 1975
Kauhajoen Museoyhdistys r.y.

•1

....

'··

' ..

,

..

..;

.

.;

,

:t

.

'·

'

·-

"

_..

·_,.

"":,,::,

''-

'·

---,. .

1.,,·

.::.

,

Akseli Lindfors perheineen.
Seinällä Turkin sodassa käytettyjä
aseita.

I.

Lähtö Helsingistä.
Vuonna 1877 syyskuun O:nä oli monien valmi.,;tusten ja hommain periist:i ehditty vih<loinkin lähtöaikaan. Miehistö oli varnstaunut kaikellaisilla matk:.ttarpt>illa. jossa toimessa moni soma, tyfönty11 kkäkin (11i
ollut sulholll'Pll sieränii. apuna, tietämättä josko enää.
milloinkaan saisi hlintä el:iYänä 11äh<lä. Pii.iillikkyyden
komennolla riP'l-;i miPhisti" patalj11omm torille, jossa
s l'·uova<;ti H'li.'.KEI tr imitti suomalais1'11 .Jnrialtq alveluksen, vahn'lta ·1 vom1'-lkk 11:la ja :\'ti11Hkkär-Hla puh·0eJl'1an 11, t Vl,r,'d'-fll n·aah l!1 Li.htrvii l V ihäista
S'l</Il 1.fa.ist.1"s1ti~'l r1•Tn
P~iYä o' rlkd· k rkkutsti
11
kin,1lsi auri11
rwn si1 t 1 hl' ä :S.) yst.tiva.tlh heiJastaen jalolwlm t n h tltJisiksi IH mon, t loistavat kyynnel-karpalnt. jotk 1 , :lj:n·ina. v1erähtelir:tt nii<l.en n10nien
lempemmr r,;in1>idP!' poskilla. jotk-l kauniimmasta sukupuolesta olivat osall'ltolla kokor,utuneet liihtr.ämme kaunistamaan. Il!)i~ina, Y,tikka viihiin 01Hloil1a tunteilla,
astuimme .T um.1hu1palvelukscu jälkeen soit(,113. ja rit:>mulla rautatien ::i.serna.11e, jos,a miehistii jaettiin vaunuihin, ja johnn lukuisa saattojoukko meitä seurasi,
Moni hellä, moni ikninenkin. hyvästijätfö tapahtui tällä
hetkellä ja junan liikkeelle lähdettyä. jäi monet kauniit
silmät. kyynel-tu!v'.ln peittoon
Hyvää vauhtia, kiidettyänmw Wiipuria kohden
jäivät rakkaan isänmaamm~ kukkulat hnojuv~e hqnkinPen, salnwt saarineen, herättäen rakkaita kaioailksru tunteita selittämättömän aavistuksen tity'!HmiaRii
mielissämme. Liiähöttäin ähkyi ja puhkui veturi tlU>i:at·
tain savua j:, höyryä. vied~ssään Suonwn Y ä ~
mutttt urhoisaa joukkoa, maille päi\"ä.nkuulistut', 1,u\J\l.~u
ta1,po-tantRrille - mutta mieliämme ilnhutti tuo vmt-"
t.oisan runoruhtinaanune juhlallinen lauss-: ,,Somamp 01!
sotahan kuolla. kaunis miekan kalskeuesen". :_ SanO-:
tun päivän iltapuolella saavuimme Wiipuriin, joBti" i.llJiset kaupunkiiai:-et rnnsr,,dia vieraanvaraisnndella iD:l!(-

tä herkuttelivat. - Syyskuun 7 p:nä saavuimme mahtavaan Pietariin, josta sew·aavana päivänä jatkoimme
matkaamme Turkkia kohden. Samau kuun 9 p:nä
saavuimme W enäjän ja Puolan rajakaupunkiin Diinaburg'iin sekä 10 p:nä Willnaan.
Puolan maalla kohtasimme hänen ylhäis. Suomen silloisen kenraalikuvernöörini kreivi Adlerberg'in,
joka kestitsi meitä ja esitti useoita onnentoivotusmaljoja, joihin kaikkiin innokkailla hurraahuudoilla vastattiin. Samassa tilaisuudessa h. ylhäisyytensä atrioitsi
meidän kanssamme pylväille rakennetussa ruokalassa
paljaan taivaan alla. Samalla paikalla pidettiin myöskin ensimmäinen jumalanpalvelus matkallamme.
Syyskuun 11 p:nä saavuimme Bjelastokin kaupunkiin ja seuraavana päiv-änä Breslitokiin. Sanotut kaupungit ovat vähäiset sekä. rakennukseltaan aivan yksinkertaiset, jollei oteta lukuun puolalaisten hautausmaita, joissa 3:n sylen korkuiset kömpelösti kyhätyt
vainajain muistomerkit vetävät matkustajain huomiota
puoleensa. - Maan laatu on siellä yksitoikkoista ikävää tasankoa, eikä niin vaiherikasta kunnahistoa kuin
esim. Suomessa.
Syyskuun 13 p:nä saavuimme Pernischeffin kaupunkiin Vähässä-W eniijässä sekä 15 p:nä Kischinevan
kaupunkiin, jossa viivyimme kuusi päivää. - Täällä
saimme teltat, joita käytetään suojana huoneen puutteessa. Kuusi, tai hätätilassa ehkä neljäkin miestä.
voipil kantaa. yhteen telttaan kuuluvat kapineet. Jokainen teltan osa on kappale kangasta, jotka liitetään
yhteen sekä kiinnitetään paaluilla ja nauloilla maahan.
Näin on huone valmis ja siinä on kylläkin paremman
puutteessa oikein sopiva sateen, tuulen ja päivän
suoja.
.
Kischinevassa sai ensimäinen toverimme, eräs pataljoonan-kirjuri surmansa. Hän nimittäin joutui rautatievaunun alle ja musertui kuoliaaksi. Leirimme oli
sijoitettu kaupungin ulkopuolelle eräälle kedolle, josta
saimme vapaasti käydä kaupungissa kylpemässä sekä
tarpeitamme ostamassa. Kaupunki oli ulkonäöltään
valla.n vanhanaikainen ja juutalaiset näkyivät ottaneen
l'!iinä erittäin viihtyä,kseen.
Syyskuun 21 p:nä jätimme Kischinewan ja jo seuraavana. päivänä riensi junarnme tuulen ·nopeudella yli
W enäjän rajan ja saavuimme Rumaanfan ruhtinaskunnan kaupunkiin .Tassiiu, jossa viivyimme muutaman

vuorokauden. Täälläkin oli leirimme sijoitettu kaupun•
gin edustalle eräälle kentälle. Kaupunki oli kaunis
ja siisti. Itse kadutkin olivat sementillä, eräällä kestävällä saviseoksella, silatut tasaisiksi kuin pöytä.
Asukkaat taas olivat itämaisen luonteensa mukaan
sangen kohteliaita ja ystävällisiä, vaikka eivät osanneet
kieltämme. Varsinaisena puhekielenä käytettiin siellä
yleisesti Rumanian kieltä sekä myöskin saksaa.
Elämäu laatu sekä tavoissa että vaatteuksessa
on monessa suhteessa meikäläisille aivan outoa. Ruvetakseni näitä olosuhteita lavemmin kuvailemaan tarvitsisin montakertaa laveamman kertomuksen, kuin tästä
aion, jonka vuoksi jätänkin ne sikseen ja mainitseu
vaan muutaman esimerkin. Niinkuin JJ)eidän ravintolain voileipä-pöydällä on saatavana esIID. ankeri.åsta
y. m. herkkua, tapasi täällä pienittyä sammakon
lihaa, joka 'maistui vähän lampaanpaistilta, ja jota rumaanialaiset näkyivät oikein himornokanaa,n hauklrnlevan ryyppyjan väliin j. n. e
Rnma.auisssa ei enää nltkynyt vilja,yainioilla ruis•
ta., vaan nisua ja suunnattomat alat mai~ia, joiden pei•
tvsta kylät pilkoittivat.
Syyskuun 23 p;nä tulimme Rnmenskiin ja ~7 p:nä
Prailaan, jota turkkilaiset olivat alkusuvella pommittaneet niin, etttä se oli palanut useasta 0 kohden. Seu·
raa\rana päivänä saavuimme Rumaanian pääkaupunkiin
Hukar~tiin.
Saman kuun 29 p:'.nä loppui rautatie, jonka vaunussa olimme tähän asti saaneet niin huoletta ja niin
mu~avasti yöt päivät istua. Tnlostamme oli aina ennakkuudelta lähe~tty tieto pysäyspaikkoihin, joissa. sitten
oli säännöllisesti valmiina ruokaa ja juomaa, että janan
seisahduttua sai kukin ottaa ryypyn sekä lämmintä
ruokaa lauhkioonsa. Mutta. nyt alkaa jalka-marsin
vaikeat vaivat. - Vaan .
,,Sotamies eipä moiti lepoaan
Korvessakaan Kallio päänsä aluksena ou,
Vierellisnä miekka verraton.
Eipä hän moiti lepoaan
(Eipä vielä) Korvessakaan."

lI.

lähtö jalkamarssiin.
Tästä alkaen saivat jalat toimittaa stn, mitä vaunut olivat tähän asti suorittanret. Raskas laukkio
selässä. ja tussari-tuyeri olalla riensi miesjoukko päivän polttavass,t helteessä. tomussa, hiessä ja jrlnossa
kiiref•sti Turkkia kohden. 'l'iimä äkilliuen muutos tuntui aluksi vähiin raskaalta j,t vaikealta, kun jalat ja
muut jäsenet tulivat oniloksesta purottavan kipeiksi.
Olisipa matkarnmP. alkn tuntunut kamalammalt,ikin,
mntta Hmnaanian kylissä toivat asukkaat tien varrelle
vef-iaf-tioita, joista saimme kosi nttaa hiessä ja tomussa
kuiV,lllPita knrkkujamme. Tätii ensimrniiistä knvuuttaa
saimme k11kea. kolmr päiväii..
[,okaknun a p:nii saavuimme 'l'onavan ranualle,
jossa olimme yi',tä erii.ii.llii saarella ~inrnitzan puolella.
Settraavmu päiväuii, l<1kak. l:11ii, astuimme isolla ilolla
ja suurella soiton komin,tll,L 'J'onava11 :y\it::;e. Velvollisuwlen innosta sekä tnnfei1le1t tule:-;ta sykkivin sydämmin tnlimnw Cio 1i:na· 'l'urkimuaau pnolelle; sillii. eihän
kukaan voirtut arvafu. },:.;ko euii.iin elossa vala_jaa
tuosta ,,nrh,,in ~yöjiiltii. sija.lta, miesten tappotanterel"
titkaisin sillr puolelle, josta nyt tultiin. -- Ylikäyutiämme tarkasteli eriis saksalai111!11 sanomalelul<"n kirjevail.lt:~j,t, jonka kanssa mtmtamat JJii.iillikkiimme ptihelivat. SilLt oli rakt•nnottu osaksi rauta-, osaksi puulotjain ka111.1at11k:,:ella ja sen molemmissa päis;-;~i oli vartiamiehistö, ettei kukaan siviilihenkil~ päässyt ilman
asianl)maista lnpa-lippna siitä ylitse. - Virroista täytimme pullikkumme juoma-ve(lellä - ja tii.stä, päivästii.
alkaen ei pi11Ptty huolt;t huomisesta; sillä oltiinhan nyt
vihollisen ma,illa, tuiman Turkin alueella. 'fässä pantiinkin pistimet tnlilnikkn,ien nenään sekä suorittiin
viiksensii. hi.ydäkseen rohkeasti vasten tnlta ja kuulemaa.
Tämä silta Simnitsan ja Histovan välillä oli sama,
josta. vcnäliiisd s,n dia 1877 menivät ylitse ankatall~
painetti-taistrlulla. Tähän ryntäykseen otti osaa Ke1sarilli1H'n Henkifärtia-komppauiakin, jossa oli rnnuta:
mia t-;nomenkin kaartilaisia sekii 1,J1nntamia. Suomen
meri-:-otilaitaki11, joi::.ta. jii.lkimmiiisistii tiissii. yksi am-

muttiin kuoliaaksi.

Lnkakn11n r,:nii oli meillä lcpopiiiYii. Sinii. päivä11ii tapnsii11m1· sum111atto111a11 ,ionkon haaToitt1 ttuja, joitt1.
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tuotiin sutakentijltä sadoin härkävankkurein. Haavoitettuja olin kyfiä nähnyt Rumaanian raut11,tielläkin,
mutta ne eivät olleet hetikään niin kurjan näköisiä,
kuin nämä täällä. E(lelliset olivat kat paremmissa olosuhteissa jo vähän virkistyneet. - Vähän sumeaksi
vetäytyi kuitenkin mieli ajatellessamme edessä olevia
päiviä ja ehkä piankin joutuvansa samaUaiseen kovan
onne,i tilaan.
Lokakuun ;, päivänä läksimme sitte astnskelemaa.n
Tnrkinmaata, kovassa auringon helteessä ja saa.vuinune
saman piiiviin illalla H. M. Keisari Aleksanteri
I l:11 pääkortteeriin. Kt•isari tuli itse koko Hennwineen
mei!it/\' ast aan noin puulen \V eni\jän virst:w päiihiin,
tervehti ja toivotti meitii. tervetulleiksi. 1',1t.djuolH\m111e Ltulukunn:tn j,t sen kanssa vuorottelevan torvisoittoknnn:m :sitYelt1m mukaan uutrssi :sitten he11kivartijaka,11tin :b; · ~uomalai11e11 tarkk'mnpuja pataljoona, itsf)
hisarin johtanuna pääkortte1~riiu, jossa sitä jo odotti
henkivartiakaartin l:n, ~:n ,i:t 4:s tarkk'ampnja pataljr><in.t. N }t uli :,;iis koko uljas prikaati koossa. Keisari johti mei1lii.11 1mtaljoonamme toisten rinualle, viitta:,;1 kädellään missii. rnajoituspaikkamme oli .i,t lausui
pataljoonan komenh\ialle: ,,Hnnmenua tulette Lihtemääu
kohti taistelua:'
Lämmin rnoka. jolla saimme vahvistaa sitii. kaipaavia n111111iitamme, oli meille valmistettu.
Seuravaana artmuna, li:mt 1,äivänii kuljimme juhlam1u"@sis:s,t 0!11 hi:,;ctrin, joka osotti mieltymystään joukkojen hyvästii. käytöksestä lausumalla kiitoksen, tuivottamallct on111·a ja menestystä sekä kehoittamalla poikia
olemaan, nst kun tosi oli käsillä, yhtä urholli:sia kuin
ha 1juitus-so(lissa Krasnoje-Selon leirillä.
Nyt, liihuettiin, - ankarassa vesisatees:sa, kuraa
oli kauheasti teillii ja maisipslloilla; tosiaankin, ei
ollut !-'nää lt:>ikinte.koa tämän polviin ulettuvRn kuran
volkemineu. Se oli kmj,t päiyä; rensseli-reput oli-·
vat tiiynnii. vettii, saappaat lokaa ja miehet kuin ui•
.tetut. 1ilyiihään illalla saavuimme yöpaikallemme, kovin vfö;ynemä; mutta ei siinä mieli valjennut, - siihen f;ai pojat oikaista koipensa ja heittäytyä pitkäkseen 1,aksuuu, pehmeään, Bulgarilaiseen rapaa.n. l\lukava siinäkin sentään oli luitansa levät ,ia uni lisäsi mukavuutta n1c-1.iniokHi. Aamulla herättyä oli knitenkin.,uqn
pahimmoikHi vilu. etfä viirisin kun lånkavyhti ja. hampaat suu~sa helisivilt kun pellavalihta, mutta kaikebi oh,

neksi tapasin minä, erään kumppanini kanssa niin sanotun ,,markkitentin", jolta sai ostaa pienet lämmittävät kolppaukset, ja parempaa lääkettä ei olisi voitu
löytää; kankeat jäsenet_ notkistuivat, mielen jörömil.isyys haihtui ja viiden minuutin kuluttua oli mies kuni
tykkänään toinen. Tämän kura-kortteerin läheisyydessä oli kyläkin, mutta ei siellä meille suojaa ollut; tätä.
kylää' kutsuimme silloin ja sittemmin ,,kura-kyläksi."
Lämpimän ruoka-aterian saatuamme läksimme taas
matkaan ja saavuimme, vaivaloisen, orjantappurapiikinmoisilla ukailla varustetun kahiliston Hipi käyvän marsi;in perästit, päivän iltapuolella eräälle jot!le, jonka rannalla oli myllykin, josta kuitei1ki asujiunet olivat paenneet, Rillä nyt olimme niin liki tappelut.annerta, että
kanunnaiu-panke Plewnan edustalta varsin hyvin kuului tanne. 'fämä useasti rnneukin suotta-tilaisuuksissa
kuultu p,wkkina herätti nyt van;in ondo!'llaisia. tunteita mielissä. - l\Iyllystä t-1aimme viihiiu nisujyviä ja
Jauhoja, joista laitornme tervetulleen illallisen nuriseville vatsoillemme.
::::-euraavana päivänä, lokak. K:na., aamulla jatkettnn taai>en ,natkaa uusilla voimilla, kierrellen määrättyä ta1ipeluasemaa kohden. Vihdoin taas tulimme erään
ison Yirran reunalle, johon yödyimme. Rannalle asetunme artelliu (keittolan), jossa valmistettiin ruokaa;
vallii,n ylemmäs rannasta, asettui pataljoona, teltt oineen,
liwuineen. Siinä kumppanukset kertoellen matkan vai-.
voista y. rn. vähitellen kaatuelivat ,.melaan, mutt<.t puoli•
yön aikana häiritsi yht'äkkiii syntynyt ankara myrsky
ja sade väsyneitten miehien yölepoa, vd teltat päältämme ji:Jfäen meidät suojatta. Turkin jumalan pahaa
ilmaa kestämään, Tässä, kuten helposti voiJaan kä~
sittää, tctas kastuimme kuin sorsaupojat ja surkean näköi:,mä lähdimme aamulla jälleen liikkeelle, tassuttaen
rapavellistä tannerta ja pehmeätä maissi-peltoa, reppu
i-;elä:-:sä, tuliluikku olalla. .Jouduimmepa toki viimein
eräaseen turkkilaiseen kylään Plewnan linnoituksen vasemmalla siivellä, ja täållä uyi; saimme ltVähtää. Kylän ympärillä olevan aidan tarvitsimme keittopniksi,
jotta sa.tt1iimme pullakoissamme keittää ,,schajua" eli
teetä, jota silloin leivän kanssa sörpirnme, mutta tämä.
aitaiu rrpiminen ei niiyttiinyt miellyttävän kylän akkoja
- rnid1iii. ei ollutkaa,n, ne olivat Plewnaan viedyt ...-.,
:,;illä met- sä11pet,~j11n rni~leen joluluttavan metelin nostivat he tä!,ltä, ulvoivat, parkuivat, k1)hottivat kätensä kob•·

den taivasta, huutaen ,,Allah! Allah il Allah!" (Alla.h'iksi nimittävät tw·kkilaiset Jumalaa.); mutta me olimme
nälissämme, emmekä ottaneet kuuleviin krrviimme akkain meluamista. Kun olilnme laihan ateriainme eyöneet, tuli käsky lähteä kenttä vahtiin, johon 2:nen komppania, jonka rivissji. minäkin sijaistin, sai lähteä illalla
ja seisoa koko yön, pimeässä, sateessa ja tuulessa, vaarinottaen pienimmänki risauksen vihollisen puolelta..
Puhuminen oli kokonaan kielletty ja· merkeillä vain
täytyi antaa tietoja toinen toisillensa,· jos jotaki erityistä huomasi, y. m.
Toisena päivänä lähdimme lllill erään kylänki ohitse, jo~a kauttå virta juoksi; kylä oli sangen kaunis
ja virran äyräitä kdl'isti istutetut lehtipuut. Virrassa
oli mylly, johon ohimennessä pistäysin erään kumppanini kanssa. Täällä Hulgarilainen mies jauhatti ni,-;nja, ja muutakin väkeä oli m:yllyssä. Myllär.iltä ostin
10 .vaanilla (Rumänian rahaa) nisujauhoja, ehkll. pitkän estelemisen perästä; näistä ~enraavassa pidätyspaikassa keitin puuron itselleni ja oli siinä joitakuita
kuokkavieraitakin.
Lokakuun 14 p. tulimme Jenibarkas;un, jossa
ölimme 9 vuorokautta ja jossa saimme kuulla tykkien
hauta-lauluja.

III.

Alku-valmistukset ja ensimmäisessä sotarinnassa.

Jenibarkas'in kylän luona, joka on Plewnan edustalla oli leirimme. Täässä kai.voimme rantavarustuksia.
varaksi, jos vihollinen kokisi nlo:s hyökätä; sillä :siihen
kuului yöt päivät ankara tykki-jyske ja kivääri-1>auke
sekä näkyi alituisen murhatulen säihkyv_ä leimu 1 niinkuin pitkäi:sen tuli, Plewnasta, jossa tuhannet tulikoneet viskoivat murhaa ja kuolemaa karikille tahoille.
Useasti, unen helmassa vähän uinaillessani, luulin ukkosen jyrisevän ja kahvi.myllyn korvani vieressä rätisevän - vaan toinnuttuani lrnomaisin heti, ett'en ollutkaan kotikankahilla, oman lieden laitehella, vaan'·Tnrkkila.isen snrma-tantereell"', jossa kuulat ja ko9lema
saaliin jaossa kilvoittfllivat, ja ettii. savu, joka.'·ede$•
i;äni tuprusi 1 ei ollutkaan l!tmpeävlln koti-1,aunan,' VtU~ll '
kammottavan manalan kasktn katku, jossa tuoni tem-
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poi vesojaan ja kaasi tapaamansa jyreämmätkin hongat.
Jo tähän pääste1,sämme oli meiltä leipä kaikki ja
tulimme siis pian huomaamaan, miltä silloin tuntuu,
kuin leipä puuttuu. Kylästä tosin saimme, yksi ja toinen, ostaa vähän mais-leipää, mutta sitäkin niin niuhalta, että riitti vaan noin puolen kämmenen kokoinen kannikka miehelle päivän osaksi. Kun tähän vielä lisäksi saatiin naula tuoretta. lampaan lihaa mieheen
päivässä, niin oli siinä täys' päivän annos, ei enempi
eikä vähempi, lihoi tai laihtui.
Tuota vajavuutta koki tosin miehistö itse omalla
tavallaan korjata. Kylän läheisyydessä oli, näet sen.
maisvainio sekä nisuanmoja. Näistii, riihitsimme paineteillamme jyviä, joita sitten olki- tai nrnislchti-valkealla keittelimrne, kun puita ei ollut. 'l'uota keitosttt
bltolattc1, syi)dä, ei ollut sekään jnnri liiallista herkuttelemista. - l\laiskii,vyistä hit!roimme myöskin jauhoja.
Melkein joka miehellä oli, niiet sen, mukanaan Hdsingistä pieni uuuska-rnisia., joista nuuska tosin jo aikapäiviä sitten oli loppunut. Näiden läkkisistä kansista
tikilimme m0 pistimiemme kä1jillä riivin tapaisia jauhimia, joilla kihnutimrne maiskävyisU jauhoja. Mutta.
tämä oli kovin hidas myllytys. Noin 4--5 tunnin ahkeralla sahaamisella voi mies saada Sf>n verran äntiiu,
että sai edes nähdä puuroa, vaikka ti nauttimiuen
nseinkaan _paljon maistia pitemmiille riittänyt. Sill'aikaa, kun toiset jauhaa nuhjasiva.t, haalivat toiset vettä
ja. valkeaksia pnuro-1nulan tarpeeksi; mutta pitkäksi
tuli tavallisesti ,\ika ennenkun keitoksesta jotakin suulmn suli, vaikka nälkä koki m,eiukin parhaan voimansa mukaan toimitusta kiirehtää. - :::;itte, knn tämä
elintapa asiain paren:min sujuessa vihdoinkin hylättiin,
nimitimme me, ajattelemattomasti kyllä, noita uskollisia jauhimiamme ,,nälkämyll_yiksi".
Toisinaan löysimme kylläjonknn peruna-pmtn; mutta ei sillä nälkii. pa.mrnut, kun sa.alis oli pieni, mutta
ottajia monta. Hauskin löydöistämme oli ehkä erä~
viinitarha eli, kuten niitä Raamatussa nimitetään,
,, viina.mäki", joka oli leiristämme noin 5:den virstan
päässä. Itse ilmeistä viiniii. emme tästä tietysti tosin
saaneet, mutta saimmehan rypäleitä. oikein sellaisia.,
kuin vakoojat ennen korvessa toivat Moosekselle näytteeksi luvatusta nmasta. Ainakin mak1111sa vnolesta
olivat. n<i paljoa etevämpiä ,ia 111eheviimpiä kuin mitkäiln mei<län mmjat, vaikka 1•i niilliikililn nälkii. sun•
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resti paennut, ja olempa varma, että tämän tarhan monenakaan päivänä ei olisi meidän miehiä ikävöidä tarvinnut, jos siellä vaan olisi ollut ottamista; vaan rypäleet loppuivat pian, ja syksy, kun oli, ei uusistakaan
ollut toivoa.
Oltuamme yhdeksän p'äivää vähällä ruoka-osalla,
tuntui kohtalomme vähän tuskalliselta, kun suhteet
yht'äkkiä parantuivat. Kylan ympäri oli vartio-kehä,
johon meidänkin pataljoona otti vuoronsa osaa. Kerran tässä toimessa ollessamme käskettiin meidän yht'äkkiä saapua pataljoonan asemapaikalle. 'l'uo 1,oikkeus
kummastutti meitä melkoisesti; sillä emme voineet arvata
asian oikeaa laitaa. 1\1 ntta leiriä lähestyessämme lmomasimmekin snurimnmksi iloksemme, eWi siellä. oleva
miehistö oli täydessä ruoan laittamishommassa. Kuormastot olivat siis saa.Yuttaneet miehistön ja kattilat
kiehua rupsuttl'livat jo täpösen täynnä rneheviä keitnksiaan. Oikeinpa vesi kielelle kierähti ajatellessaan
oivaa säännöllistä ateriaa näin pitkän paaston perästä.
Aterioittuamme olivat puutteet ja vaivat unhotetut.
Olisi oltu valmiit vaikka turkkilaisten kanssa rinnustelnun. Ja i,ian antoikin vääpeli käskyn: ,,Täyttäkää
laukkionne leivällä, lihalla - varustaukaa atilpnm!IJleUvoilla - tarkastakaa kiväärinne; sillä huomisaamuna
kello 2:si lähdetään turkkilaisten kanssii painisille. -Olkaa urholliset isänma:ume kunnian puolesta!"
Valmistauduttuamme ja illallisen syötyämme heittäy<lyimme levolle kentälle,· vaan uni ei tahtonut oikein silmää ummistaa; sillä mielet tuntuivat ·vähän
synkiltä ajatellessaan huomisen päivän,.tehtävää j~ tulevaa yösijaa, joka saattoi yhtä hyvästi olla Tuonen
tummilla tuvilla, kuin eläväinkin valtåkunnassa. Ennen levolle laskua oli vääpeli järjestänyt miehet siihen jä1jestöön, jossa heidän piti huomisessa tappelussa
seisomaan.
Linnun unia uinailtuamme, kävi puoli yhden aikana huuto: ,,miehet nuuskaa viinalle!" Toista käskyä
fi tarvittu. Heti olivat kaikki, niin kuin· yk_s_i mies,
paikallaan. Vääpeli huusi ,,asentoon", kapteeni tarkai:;ti komppauiian ja kaikki oli niin kuin pitikin olla. Te1;,
vehtlet.t.yäiin, johon raikkaasti vastattiin, komensi ·pataljoonan päiillikkii: ,.Kiviiiiri olalle . . . mars !" jå
niin lähdettiin ast umaa11 koh,len tulta ja kuolemaa..
l\licltistiis~ä vallitsi em;in ilii1wtfömyyH, muttit vi~hitel•
len alkoi yksi ja toiJH'n kuiskat,t toverilleen sanan ja
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pari joten ·piankin syntyi kelpo keskustelu ja mielet
innostuivat samalla, kun alakuloisuuden synkät aaveet
hälvenivät mitä lähemmäksi taistelun hetki läheni.
Vähän aikaa kuljettuamme pysähdyimme, noin kello 2 aikana yöllä, tien viereen, jossa hetkisen torkuimme. Noustiin taas ylös vilusta väristen, kuin haavan
lehdet, sillä ilma oli siksi kylmä, että oli saanut kuuran maahan. Uutta kyllä palasi pian lämmin sillä
kävellä saimme täydelleen 15 virstaa yhtä painoa, ennenkun päästiin perille, s. o. niin liki vihollista että.
sai ruveta vähän varovaisemmasti liikkumaaan. Kuljimme nyt nuoren tammi-viitakon kantta, kahlasimme
sitte Widvirran poikki, jossa tilaisuudessa saimme saappaanvarret jää.kylmää. vettii. täytP,ensä, hiivimme vielä
yli vähemmän aavan kentiin ja saavuimme vihdoin
erääseen maisvainioo11. jossa kasvoi miestä pitempää
maissia. Tässä ollessa kuulimme ensimmäiset meitä.
osoitt:wat laukaukset ja ensimäiset kuulat vihellellen
hyrrää.vän ohi korvaimme.
Pataljoonamme ::! ja 3 komppania komennettiin
ketjulle eli pitkään riviin; tähän kuuluin minäkin. Aurinko oli jo noussut ja. loisti kirkkaasti taivaalta,
kaikki näytti niin rauhalliselta; mutta sodan verta
janoava enkeli häilyi näkymättömänii ilmassa. - Marst,iessamme ensimmäiset 4-500 askelta, auringon helteessä tiheni yhä paukauksd ja niitä i,;euraavat, korviamme viiltävät, kamalat kuut.Liu kuolovirren vihellykset,
jotka ensi tuokioissa herättivät meissä, oudot tälle kun
olimme, outoja kammoittavia tunteita; mutta varsin
pian, merkillisen pian, tottui mieli ja korva tuohon
,,uuteen oloon", ainakin minä pian siihen perehdyin.
Ladata - tähdätä - juosta jonkun askeleen eteenpäin - taas ladata, tähdätä, ampua ja syöstä eteenpäin, huolimatta oikeasta ja vasemmasta. - - tuo kaikki oli koht'ikään mielestäni, kt\ni jotakin jokapäiväistä,
tavallista, juuri niinkuin ollakin piti.Viholliset olivat edenneet ja vetäytyneet reduttivarustuksiinsa, josta aika innolla jatkoivat paukuttamistaan . . .
Nytpä loppui maissivainio; edessämme oli lakea
kenttä ja vasemmalla kädellä vähäinen tammi viitakko.
Tässä kohta kaatui ensimäinen 3:nen komppaniian tovernksista; vihollisPn luoti lii.visti pohjan pajan rinnan
ja vuodatti siitlt lämpimiin veren mal10mettillliseen maa-
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han. ,,Se oli joukostamme ensimmäinen!" huudahti kapteeni. - Seuraajia sai ensimmäinen pian.
Astuskeltuamme noin 300 askelta, aljettin juosta
aika kiireellä kohti vihollista, mutta sepä, tuon huomattuaan, tihensi hurjasti ampumistaan; tuhansista tuliputkista tuprusi lyijyä, kun rakeita mustasta pilvestä;
ketju harveni, miehiä kupsahteli yhtämyötään. Tuoni
teki tuhotyötään; sodan Jumala korjasi viljaansa.
,Toukkoni (4 miestä) kanssa makasin suorana kentällä; kaikki neljä rinnatusten. Luodit lentelivät ylitsemme, ylt'ympärirnme ja takanamme; me annoimme
lyijyä lyijystä, latasimme ja laukaisimme tarmomme takaa; aina kun joku turkkilaispää vain puikahti näkyviin suojan takaa, sai se makeat maigtiaiset; siihen
tähtäsi jok'ainoa, koska se oli ainoa näkyvä tähtäämisen esine . . ·.
Yht'ähkiä kajahti kirous ja valittava huuto vierestäni. Toinen äärimmäiner. naapurin\, Svärd nimeltänsä., oli saanut luotin silmäänsä. 11 Nyt se on kuusa.
poissii,, kun vietiin toinen tuijotin", tuumasi Svärd huomattuaan mikä häneltä puuttui.
Taas kopsahti juku vieressäni; se oli luoti, vaan
sekin joka kopsd.hti toista toverusta pääkuoreen. Tämä toveri ei kironnut ei valittanut. ,,Saitko haavan
Nättinen?" kysyin, mutta vastausta sain jäädä odottamaan. Poika oli pyörtynyt pois; sittemmin virkoi
hän kuitenkin.
Minä vedin sinellikääryni pääni suojaksi ja jakelin laukauksia sen . kun kerkesin.. _. Tulistuneena ja
äkäisenä ajattelin: antaa tulla, jos haluttaa; yksi on
kllolema kuitenkin! . . .
· . · : _.
.,
Jälleen kuulin napsauksen. , Oikean puolinen vieruskumppanini Reijonen sai nyt osansa. Sama luoti,
ennenkun sattui Reijoseen, kulki, hävytön, kautta leipäpussini, jota pahoin haavoitti. Se pysähtyi Reijosen
kalvoimeen. 11 Tuossa tuli yksi papu", ilmoitti Reijonen
näyttäen haavoitettua rannettansa . . . .
Pieni vitinä ja taas kolaus ! Nyt sai vasen vieruskumppanini Luoma luodin, joka ensin lävisti minun
asetakkini sytjän, runkoonsa. - Olivat siis kaik:ki
neljä lähimmäistä kumppania haavoitettuna. Minun
vuoroniko nyt? ajattelin.
.
Haavoitetut voivottelivat ja parkuivat ympärilläni.
Tuota en voinut kuulla. Minä otin vii.mmeisen tilkkaaen
Hoffmannin nokotetta muutamain jälellä olevail). soke•·
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rimurujen kanssa, jotka olin 'Varalle ottanut Rumaaniasta Jassyn apteekista, ja ai'oin rientää eteenpäin.
Mutta silloin rukoili toverini Reijonen minua sitomaan
haavojansa. Minä täytin pyyntönsä kiireesti. Ei ollut
aikaa kauan viipyä alallaan. Sidottuani Reijosen haavat, nousin vimmastuneena polvilleni ja tahtoen kostaa
toverieni haavat. rupes~ ampumaan.
Päästettyäni
neljä laukau,sta vihollisen väihkyviä turpaania kohden
sain taas tilaisuuden rynnätä eteenpäin. Päästyäni
noin 50 askelta, tuli niin sakea luotituisku, että minä
tainnoksissa kuperruin kentälle. '1.'uosta herättyäni
näin keittolaukkioni ja evä.sreppuni lävistetyiksi, vaan
itse olin vioittumatta.
T~likuula lensi juuri ohitseni pitäen pahaa hurinaa.
Minä nousin ylös ja, kuin luotitniskn vähän hälveni,
riensin eteenpäin. Vihollisen kirjava turpa.ttni-rivi vilahti patterin harjan takaa ja taas remahti ankara
lnotisarja. Vasemmalla sivn~tallit rynnättiin ja mei<län
miehet valloittivat erään etuvarnstnksen .
.Minulla oli lapio varusteen kaivamista varten.
Sen pystytin kenttään pääni suojaksi. Samassa kimahti siihen luoti, joka varmaankin olisi aivojani tervehtänyt, joll'ei uskollinen lapioni olisi sitä suojannut.
Täräys kolahutti kuitenkin päähäni niin, että luulin
otsaani sattuneen. Mutta kun ei näkynyt mitään punaista, joka siinä tapauksessa olisi ollut aivan välttämätön seuraus, niin olin taas rauhoitettu ja säestin
ampumista, jota molemmin puoli1:1 yhä kiihkenevällä
vimmalla jatkettiin.
·
Veri työn näköala oli jo kammottavimmassa muodossaan. Vaan ei suru sodassa auta, eikä itku markkinoilla. - ,,Isänmaan, Suomen, kunnian tähden, johon.. vielä palaumme, jos henkiin jäämme", kehoitti
·kapteeni Ehnberg eteenpäin kaikkia, jotka vaan kykenivät.
Päättävää rynnäkköä odotettiin maltittomasti; sillä
vihollinen oli jo täydellisesti piiritetty . . Tässä täytyi
eläväin kuolletten kanssa kentässä maata, kunnes viimein kovalla vauhdilla alettiin hyökätä yhä likemmäksi.
Siinä kaatui miestä, kuin heinää.. - Verileikki oli korkeimmillaan ja nyt tehtiin päättävä ryntäys. Kanuunamme ampuivat pitittemme yli ja ,,hnrra:t"-hnudoilla.
rieusimme me patterille, josta 'l'urkkilainen sylki vielil
viimmeisiit surrnnsäkeniiilln . '. . vaan ei auttanut . . .
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antautua täytyi . . . vangiksi otettiin' . •·· . aseet rils-,
tettiin.
Kaikki kävi kuin tulen hädässä. . .Turkkilaiset
olivat taipuisia. . Enimmät kurottiv~t jo kaukaa, aseensa meille ja joll'ei niitä kohta vastaan otettu, jättiv~t
he ne maahan ja heittäytivät likinnä seisovretrmeidän
miesten kaulaan. Muutamilla tosin oli vielä kätketty
revolveri, josta tarjosivat, vaan tällaiset hangoitteliat
Lopuksi puhallettiin
pistettiin rinnasta läpitse. ,,atboi"
,,lopp\lpäätös".
Näin oli yHdentoista tunnin verileikki päättynyt.
Koko näköala o~i kammoittavin mit{\ i,tjatella taitaa.
Mihin vain silmänsä loi µäki hävitysti~ surua, tulta ja.
kuolemaa. - Masentune~ti alakuloiset vangit seisoivat
edessämme; varustukset 'i>a:loivat ja tulen liekki hir,.vitti vielä enemmin niissll. vaik1,roivia haavoitettuja.
Ilma oli täynnä kamalaa käryä ja ilettävää paistilöyhkää. Kuolleita, haavoitettttja, raadeltuja miehiä, hevoisia ja härkiä. makasi kokl) kenttä ympärillämme täynnä. Veli ja vieras virui tuossa vieretysten, mikä kuolleena, mikä kuolevaisena. Veri valui virtana; pun:~hurme huuhteli maata. Haavoitetuista toiset :vaikeroivat tuskissaan, anoen ,Jumalalta tuskan loppu:i., toiset
kamppailivat kamalan kalman kanssa äänettöminä. Näkö siis oli hirvittävä ja himmentymättömänä tulee
se aina näkijä!!. muistissa pysymään.
Vieläkin kammoittavammaksi kävi näköala, kuin
syksyisen yön synkkä pimeys 'kääri kaikk;i nuo hirmunäöt mustaan sumuhuntuunsa, jott\ tulipalot voivat ainoastaan umottain valaista. Aavee:qtapaisesti. b.~rivät
,,pnnasep ristin" lempeät jäsenet tällä suurella hautausmaalla yön umpeen, jaellen apua ja laupeutta kaikille
onnettomille, veljille ja vihollisille.
Näin saatiin Sofiasta Plewnaan viepä tie; katkaiirtuksi Gorny Dubniakin verisellä voitolla:
_
Pataljoona puhallettiin kokoon. Mutta hajalla.•~aikkialla kuu se oli ja ilta kun oli pimennyt, kesti kauan
aikaa, ennenkuin vielii jaloillaan olevat toverukset löysivät toinen toisensa koossa. Todelliset ilohuudahtukset kajahtelivat vähitellen kokouspaikalle saapuvia
kumppaneja vastaan: ,, Vai vielii sinäkin onnen poika
tänne eheänä pääsit!" . . . "Konttaama.ttapa tuollaki!J
vielä tulee joukko!" j. n. e.
Tappotantereen ääressä, kuolleiden • toveriemm.e
rinn11,lla, 1.i.ll,imme sitten yön levithtitä.. -Vaikka olik.fu
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väsymys suuri, lienee kuitenkin tuskin kukaan oikeata
unta nautti.I)ut; Wl.i oli vaan jotakin levotonta unentapaista turrutustil.. - Yöllä puhallettiin miehet yht' äkkiä ylös ja käsky annettiin olla valmiina, koska luultiin vihollisen toisista, vallassaan vielä olevista varustilksistaan aikovan tehdä hyökkäyksen päällemme. Mut-·
ta niin ei kuitenkaan tapahtunutk~. Melu oli noussut siitil., että jotkut turkkilais-vangit olivat lähteneet
karkuun; pitkälle eivät kuitenkaan päässeet, sillä kasakat pian saa.vuttivat karkurit ja antoivat heille hitusen lyijyä. matkapassiksi roahometin paratiisiin, koska heidän kerran matkalle mieli teki.
•
Aamulla oli prikaatimme (4 farkk'ampujapataljoonaa) koossa viettämässä. kreikkalais-kaa.tolilaista Jumalan palvelusta.
Sitten hautasimme kaatuneet suomalaiset toverimme, joita oli 23, isoon yhteiseen hautaan; asetakki silmille vaipaksi, lapiollinen multaa peitobi ja. suomalainen siunaus pojille suotiin. Toverit loivat bulgaarilah,ia_. santaa toverien päälle; pastori Rancken toimitti
juhlallisen hautauksen, jotka toimet tehtyä pystytettiin
yksinkertainen, puinen risti, suomalaisella päällekirjoituk.Rella, muistoksi veikkojen haudalle.
. Vähän päivemmällil. jaettiin: prik&atille Pyhä.n
YrJön ritarikunnan ristit, prikaa.ttipäällikön kenraali
.Elfes'in kautta.
Sitte lähdettiin Plewnaa kohden ja pysähdyttiin
erään ei kaukana Plewnasta olevan kylän läheisyyteen,
jossa turkkilaisilla oli tedutti-varustus, josta ne meitä
koko seuraavan yön ampua. räiskyttelivilt, kuitenkaan
saamatta mellle mitään vahinkoa; ainoastaan yksi mies
haavoittui. Sittemmin pakeni vihollinen täältä Plew. naan jättäen reduttinsa siks' hyvänsä, ennenkuin ehdittiin saada se piiritetyksi. - Tällä paikalla. ollessamme kävi H. M. Kaisa.rikin luonamme, ja kiitti meitä.
osoitetusta. nrhollisuudesta ja saavutetusta. voitosta.
I

IV, .

"

LlhtG ·Balkanin vuorille. · ·

Kaikille tarkk'a.mpuja pat&ljoonille tuli kiaky 11.h~·.
teä. Balkan'in . vuorille, ja jättää Plewnan piirityksen_.
Lähdettiin siis . ja venäläiset joukot puhdistelivat pit,.,
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kin tietä vihollisten mlutteja. Pysäys ja yöpaikoille
jäädessämme täytyi aimi laittaa rinta varustuksia ja kaiva salateitä, koska ei voinut olla varma mil!oinka turkki
paholainen kävisi kimppuumme. - Näin saavuimme
rrään hulgarilaisen kylän luo, jota ympäröi kaunis tammi-metsikkö. Tänne jäimme yöksi ja täällä piti eversti
Sundman meille kelwitta,rnn puheen, käski poikain nä}itää. että olivat isäinsä poikia, kun niin tarvittaisiin,
i,;illä nyt läksimme Pra vetz'in vuoren soliin taisteluun.
Sinne jouduimme marraskunn 23 päivänä ja siellä seisoimme kahi rnorokantta luotisateessa. Vihollisella
oli , noren kukkuloilla, - vastakkaalla puolen erästä
laaksoa, joka, meidät Proitti -- tykhjä, joilla koki lJilrastaan. Emmeb mekiiii.n laukauksia siiiistänert. - Krnan istuin knrnppanieni kan~sa eritälhi kivellii; amrnnimme kilpaa. kohti Yih111lista, mt111tclle11 sihtilaattaa
Ylf'mmii ja alemma; Yiimri11 satuin minii asettamaan
siltdin 14 ;;a1Lrn 111llllernlle ja huomaHin, muutamia laukauksit~ ammuttua11i, ettil ne kiivivät paikkalle vihollisen patter iin. Sen lienr,e cverstikin huomannut, si llii
samassa tuli hän luoksemme, ,ia ky8yi: ,,mikä oli siitti?" ,.N el,iätoistasataa herra eversti, ja paikalle
sopii! '· ,,Antakaa mennii sitten vaan sitä lajia,"
kehotti eversti. Toisen päivän iltapuolella laskeiksi
vahva sumu vuorille, ett' emme voineet nähdä toinen
toistamme. H etkisen ammuimme aika tiheään. mutta
sitte päätettiin snmnn suojassa tehdä äkkiarvaamatoin
päällehyökkäys Yil101listen patteriin, katsomaan miten
siellä jaksettiin ,ia kostama,m haavoitettuj emme puolesta, j oita oli muntama sotilas ja yksi upsieri, luutnantti Brunou. l\Iutta kiivettyämme t urkkilaisten kukkulalle - löysimme :-;rn tyhjänä. Paholaiset olivat
paenneet näkymii.Wimiin, yahvas:,;a snmussa, jättäen
kuolleet knmppanit j,L suurr.n jonk()u ampurnavaroj~
pattereihiusa. Liil11li1mne ,iii,lleen mii.eltii., vuorl'n rin
nettä alas trhtyii tieti-i rnyiikn. Pitkin mittaa niiinmw
turl.kilaisten jilttä111iä tyh,iiä IPhtikoppioita. - Kuljimme näin nyt miihii .\·Ii',,-: rniikeii alas ja sa.ivuimme
vih1loin miiPlk .i1,h1,n nakyi Orchaniau hupnnki. T.is
:-':i. nyt ult'skt'limme riik,111 piiiYiit. marraskuun loppupiiivat. ia t:i--.,-;,L ,lf.,, 11wilk I nsim:ii1wu lumikin tälla
retkellä,
'J'ihtii .llkt i rPtki B.llka:111-vw,rt.a kohti. ,,hi Ord1:i.
nm11 k:tnpung-iu. Ti1•ll\ kitytiin 1•1'il!iss:t k\ ];[,-:sil, jos, t
\ :i.11g-1tsimnll' pah;tuilk · ,t' 1 t nrkl, i la1,.e11 J,t ha11kim111P
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varsin balva11a itsellemme rnokavaroja, niinkuin jauhoja ja voita, vaatteita, pyssyöljyä ynnä muuta. Saavuimme niin mäelle, jonka huipulla oli kaksi viholliselta voitettua ja seu jättämää reduttia; näihin saimme käskyn jäädä kenttävahtiin siksi, kunnes saapuisi
enempi voimia, että sopisi aloittaa Balkaanin yli me~·
noa. Mäki jolle nyt jäimme, oli noin 7-8 sadan jalan korkuinen. Jo ensi iltana kysyttiin miehistöltä,
jos heitä haluttaisi vapaatahtoi.sesti lähteä yön tultua viholliseen asemaa tarkat--tamaan. Kuusi meitä oli, jotka
ilmoitimme sitä tahtovamme.
Pimennettyä lähdimmP matka11e; tulimme muutaman mäen neuäl le, niin liki vihollista, että hei<län patterinsa ja riutavarust.uksensl\ oli meille näkyvissä. Jäimme tähän katselemaan vihollisen vehkeitii ja äkkäsimme, kuinka he lyhdyillä antoivat merkkejä ylulestii
redutista toiseen; tuosta mel'kkipuheestanf.la emnrn kmtenkaau mitään tolkku~ :-aancet. Yö oli pimeä kun
sysipussi, mutta. lyhdyt ,ia tulet valaisivat sPn verran
11iiriä, jossa turkkilaiset olivat. että. sieltä. kuitenki
eroitti yhtä ja toista. Alanpsieri Salinin kanssa lähdin minä vieläkin noin 30 askelta lähemmäksi, ja
tässä sitten seboimme, vähän matkaa toisistamme ja.
koetimme havaita jotakin; seisoimme noin puolitoista
tuntia, kun minä. huomaisin kaksi turkkilaista ratsnmiestä, vakoomisretkellä kai hekin, jotka tulivat suoråstaau kohden minua; lähenivät hiljaa ja pysähtelivät
tuon tuosta, viimein olivat jo niin likellä, että olisin
voinut viskata pa.inett.ini toiseen tai toiseen, noin 6-8
askeleen päässä, ja olm juuri antaa kumppaneilleni
merkin, että.: kiiykää kiinni pojat! Mutta pensasto,
jossa seisoin, oli tila ä, :,;e räpsähti hitusen ja.· tuon turkit kun äkkäsivät, 111111 aik:\ laukkaa pois. - Päivän
alottaessa kuittoaan hii\ imme vieläkin likemmä viholli ta ia m111orn me pa.ukkanksia. tuliluikuistamme kuin
rrvatut, v .tll kyllä t,, 1 taka8inkin; luulivat kai koko
p, tr.Jj ,n·mme c 1... , ,UI 'a 11Pi"lJ yclessä, sillä kure se tuli
tui kk !• ,jillt> .J, tm kt"Ln rn.lla siPltä tuli luotia, että
met · 1 ,.p :si Y f'ui.yilJ imnw nJ t takazsi11, 11<1lasimmP
h mpp,rnia unmt>, jf':s:-;a ,;t ka vimllise:sti ette\ yksityi
sesh ken,,imme kaikki.
Kenttdvahti t täällii jn.tkoimmP ain::i :ouluaa.ttoon
asti, jolloin taas lähdimme ellemmäksi.
Tällä viipymi.sajal\a olin viisi erityistä kertaa va•
1,aa.1l1t tie1lm;teluretkellit vihollista lyhyon matkan }lllils-
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tä. kirkistämässä. - Niinpä erilltnäkin youa, kun juuri oli satanut lunta, lährlimme, muutamat toverukset,
matkalle. Saavuttuamme jotenkin liki vihollisen varustuksia jäimme ensin seisomaan, vaan minä läksin 'sitten yksin noin 100 -150 askelta vieläkin likemmäksi;
Lulgaarilainen koira oli vaan seurassani. Huomattuani turkkilaiset tohvelin-jäljet lumessa, huomautin
niistä koir~akin, joka kohta lähtikin laukkaamaan niitä
myöten vihollisia. kohden, eikä aikaakaan niin jo hyppäsi turkkilaiseen patteriin, josta kuului suurta melua,
ja siellä käytyään kerran hauk~htamassa juoksi koira.
taas takaisin minun luokseni, mutta nyt häntä seurasi
turkkilainen Ptuvartia. Hän tuli likemmäksi, aivan
liki minua ja minä varoin pyssy vierei1,1sä mutta yhtäkkiä katosi hän ji-illeen, peräytyen paksnssa s1mrnssii.
En ensinnä tietänyt, oliko hän huomannut minut, vai
oliko hän luullut rnimu orn:tksi väekseen vai mitä - ;
annoin sentään ticl1on taemp,tna oleville tovereilleni.
~amassa tulikin uurlestaan na,kyviin tur'kki ja kolme
muuta turkkia h:inen seurassaan. He lähenivät ja
pysähtyivät parinsa(lan askeleen päässä meistä Ja lrnusivat jotaki turkinkelellä; me vastasimme kuin aika
pojat kovalla venäjän kielellä; mutta arvaamatonta on
mitä tnrkkilaisilh: tuli kiire; astuskelivat peräkann.a.
kun peloitetut ktujet kohti pätteriaansa.
l\Iinä olisin halukkaasti antanut yhdelle heistä
sellaisen lyijytahn selkään, että, hän olisi maahan
masentunut, mutta kumppanit estivät, jotta saataisiin
nähdä 1nitä siitä nyt svntyisi. Pian näimmekin kuinka redutin laitaa koristi komeat turkkilaiset väät; yhden pään alapuolelta näkyi hartioita peittävii upsiarin
levätti ja tuo pää t;H1ysti meitä pitkiillä pillillä; kiikatakseni takasin hänPen pitkin pyssyni piippua, joka
pahuus pamahti ja .:;,mussa levätti heilahti ja kiikari
kiiti viitenä ilmassa. Turkit myös nyt rni~knlmttivat
vähän vastank ;lksl, mntt I siitH, ei meille ha1tta:t.
lasimme eheinä maJ•, +uspaikallemm,'.
Tännrni1set 1t tket olivat meille v:rnn lvst.iksi j,t
ajan kuluksi, •drnmE h,rn sitä p,litse vihollisen levon tuon
tuostakin häirityksi. saimme iwn t11rhan1,äin tuhlMmaan
ampuma varojaan.
Kerran tälläise!lii retkellä oli meitä vaan kaksi,
alaupi.ieri Pärrnii ja mini_i, ammuskelemassa viholl4'itl\.i
me anuoimme laukauksia kah<lesta tussa,rista, ja turkit
vastasivat pauknttclivat sadoilla, sen rnhikll kerkesi~

ra-

vä.t. - Vaara tässä t,>sin oli ta1:jolla, mutta aina sP
meitä kohteliaa;.;ti väisti ja kaikista pah,,ista pulista
päästi.
l\Iajapaikallamme kukkulalla oli meillä tammeuvesoista ja oksista tehuyt suojat muka, vaikk'eiviit
suinkaan suojan nimeä ansainnret, sillä vähii st~ oli,
mitä ne vettä estiviit miestä li'oittama,;ta, vettä jota
alkuajat täiillä olo:stilrnme satoi jotakuinkin runsaa:sti,
joskus oikein kaatamalla ja vieliipii melkein yhtii.myiitiiän.
Eikä ollut erittäin mieltii il,,ittarn:-t oloa sekiiä11,
kun sittemmin ,iolloin ve1len vero:-ta rnpesi lunta tull'rnaan. Liytyi joka yi·, ltuuituiskussa j,t pakkasessa sei,;tii
vyötäisiiiii11 myiiteu lumessa, maksoja myiitt:>n vilussa
ja hampaita myiiten 11iilässii, kra11:taltien lennelles~ii
ku11i kyyhkyset kn~e1T1\]le11 päittemme piiällitse.
Sinnattn :,;pikka oli kuitenkin se, että oli ruukaartelli mnkaua, vicreise:-sii. laahnssa, ia että sicWi. saatiin lämmint!r rnokaa, va ikkci ;.;iinii j11mi liiallinen rasva haitta;i. te hnyt.
T ii.rn ä oli yhsitoikkoista olua ja käYi kiusattavan
ikäväksi. Hartaasti toivoimme päästä j o taas matkoille ja tukkanuottasille tu rkkil aisten roimahousu-herraiu
kanssa.
Tii.tii. toivoarnme tot euttava sanonrn. saapuikin meille juuri jonl11aatto11a, ja hyvänä joululahjana sen nrmaankin jokaine11 piti. -- - l\läelle, jo::;s:t olimme vietfäneet toi::,ta knukanlt,t anuoimme 11imrn ,,Suomalaistea
vnol'i", muistoksi sidlii. olostamme .
.Toulnaaton vietimme oikein ,, tamrnipakkasessa".
Saimme kuitenki lämmintä ruokaa ja j uhlan kunniaksi
Yiinamoukntkiu ,ia venkaleen Bulgaarian juustoa. Rovasti Rancken piti lyhyen rukouksen miehistölle
joka siitä oli hänPlle kiitollinen, osa vnrsinkin 1-en joh1lm,ta. ettii hän sr11 piti niin lyhykäis!~n, sillii. pakka111~n oli ankara ja hiljaa ,;eisominen htmrss:l ei ollut
hau!<kail; kylm_\'V,[Pn j11lul11sta kai jii,ityivät virretkin
1--1ksP..,11.
llpsierit vit'!tivät _j,,nlnill:111 eräii'lsä b11lgaarila1sess;1 pirtissä. l'atal,iuonan t,1htori ~.Ii i-itmP h,rnkituksi j11nluk11nscnki11 ktll''-'ipmt on tiiälläpiiin rnaailma.1
k 1 ,vin harvinaint>11); l.iin maksoi siitii sen omistajallP
yh1lt-1. fr:tu('·in di m:1rJ..·111, _ja omistaja knit!·nkin viel11
1tk1 k111: [lllllJl'-;l li:Lh.ttt1111.
1-,it·tt•n alkn llalk t L11111 vnm·1•11 yli111t'l'"l't 1hi. Tiilla
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retkellä ei tullut kysymJkseen virstaluvut vaan - tuntimäärät. :__ Kmja oli tämä retki. Pakkanen oli, lumi
tuiskusi, vaatteet olivat huonot, jalkineita ei paljon
nimeksikään monella, leipä ja lumi ravintona . . .
Joulukuun 27 päivänä, kello 5 aikoina aamulla
alkoi könttiminen tuonne ylös, jyrkän, 3,800 jalan korkuisen vuoren ha1janteelle. Tykit hinattiin köysillä,
rniesvoimalla. hevoiset autettiin samoin siitä. mistä. eivät omin vo1miu päässeet; toisilla oli kranaatit kainaloissa toisilla kiväärikimppu olalla tai selässä, missä
paraiten soveltui. - Ei täällä niin säännöllisesti käynyt toimi ja astunta kui.lt paraatissa ollessa Senaatintorilla Helsingissä.. Kuka parhain pääsi ja parhain
jaksoi, se mies. Vähän väliin kävi niinkin, että mies,
jopa joskus koko miesjoukkokin, joka, kaikki voim:it
ponnistaen juuri oli toisten avulla päässyt pahnRta
1iaikasta ylös, tunnin ahkeroittnaan, yht'äkkiil. liiysi
itsensil pliiL alla.an lume8ta - juuri tunn sanum palum
paikan ttlapuolelta, jouka äsken 11ii11 smrrill1t Vl\ivoi1111.
oli takansa jiittlinyt. '.l.'ämmiiiseu sirroksen matkaansai - kuperkeikka.
,Joskus täytyi levähtää ja silloin keitettiin pieni
tilkaus teetä lämmikkeeksi; siinä olikin kaikki herkkumme: teevesi ja leipä, leipä ja teevesi.
Vasemmalta puoleltamme saatoimme selvästi eroittaa tulien tuikahtelevan ja savun kiemurtelevan, mutta
jyskettä ei voinut eroitta, sillä tiheät tammistot olivat ,
vahvalla lumella peitetyt ja tämä salasi kokonaan
ä~neu. Tiesimme sentään, että se oli Rajewskij juokkoineen, joka siellä taisteli turkkilaisten kanssa.
Illalla kello 9 aikana olimme vihdoin päässeet
vuoren ha1janteelle, joka oli varsin tasainen, ja jossa
kasvoi tnuheahko tammimetsä. Tuon vähän toista virstaa pitkän matkan 3·löspäin olimme siis suorittaneet
16 tunnissa. HJvällä tuulella olimme kuitenkin, sekä
npsierit että miehet, kun olimme yfös päässeet, emmekä
tuosta suuria surreet, että lunta oli rintaan asti ja toista
lisäksi tnli yhfämitt,ia koko yön. - Valkeaa ruvettiin
touhuamaan, lämpimän rnoan-av11n saamiseksi, ja touhussa toiset onnistuivatkin kovan työn• tehtyään, sillä
isoin, kovien tammien hakkaaminen polttopuiksi ~i ol~
lut helppoa työtä, kun ei aseitakaan ollut juuri· minkäänlaisia. Venäläiset hakkasivat puita lmkareillaan.
jotta helisivät" kuin kfrbnkellot pitkin yötä. Aamulla,
olimme, miehet, pyssyt ja kamsut, kokonaan· lumen all~,

kuin lappalaiset. Lumen alta kähmittyämme ja kapiueet löydettyämmP. aljettiin matkaa alaspäi1i toiselle
puolen vuorta. Yhä vaan tuiskui lunta. - Vaikea
oli alaslaskeminen, jos ylfö;kipuaminenkin. KöysilHi.
laskettiin tykit; miehiä köysissä mustana vastaanpitämässä. Välistä knitenki ryöstivät tykit itselleen sellaisen alkuvauhdin, ettei niitä enää käynyt hillitseminen, mutta kiiysistä ei ollut lupa siltä hellitä; ja silloin sitä mentiin! :M iehet pitkänåän, lnike1Tellen kuin
ankeriaiset kautta kinosten, tuimasti erlellä kiitävän
t,ykiu vieminä; lumipöly seisoi paksuna kuin seinänä
yltympäri tuota hurjasti laskettelerna matknetta. Niin
mentiin siksi kuin tykki p,rsäht,ri johonki rotkoon tai
jotaki puuta vastaan.
Lopulta kuitenki piiiistiin alas vuoren toi,:;elle juurelle, laaksoon, jossa kemaali Gurko kohtasi meitä ja
kiitti rohkeasta ja hyvin toimitetnsta. ylimenosta.
Yiitä oltnamme li,aksoss,t löytyvässä kylässä, syiityämme liimMintii ruolrna ja. sa.atnanmrn Yiinaryypyn,
saimme kiiskvn lähteä: kohti taistelua. - Ja oli Himä.
jonlukuun vihneinen päivii, .ja vuotlen 1H77 viimeinen
päivä, 11ude11v111J1leuaa tto.

v.

Uusi vuosi, uudet ..taistelut.

Jo uudenvuoden aattona tapasimme vihollisen Dalnijn kylässä, mutta sieltä se pakeni vastusta tekemättä.
Uudenvuodenaamuna kuljimme yhtä mäensy1jää, jossa
makasi venäläisiä knolleiua smnrnattomasti; monet julmasti rääkättyini.i. Yöllä, oli sataa roiskinut vähän
lunta, jutta ltyYin näimme vihollisen jäljet; niitä sitten
otimme hyYällä kiireellä seurataksemme. Tätä tehden
jouduimme lopulta. Komartz nimisee:1 lmlgaarilaiseen
kylään, jo1111r turkkilaiset juuri meitä ennen ·olivat
t:'htineet, ollen siellä jo täydessä ryöstön ja teurastuksen aikeissa. l\Ie levisimme ketjalle ja lähenimme rivakasti kylää. l\Iutta roimahousulaiset eivät huolineet
nytkään seurastamme, kokosivat vaan kampsunsa.
panivat pillit pus:;iin. kuten sanotaan, ja laukkasivat
pois; pysähtyivät kuitenki eräälle Schipkan tien vierellä olevalle mäelle, kylän takana, josta alkoivat arnl~ta panknttamaan. l',ti Pi toki Pi-tiin,rt meitii huna-

huudoilla ryutäämästä kyHlän, jonne vielä oli jäiinyt
joukko turkkilaisia. Monta punapöksyläistä. tässä surmasirnme ja sataluku joutui vangiksemme. Kylän naisasukkaat, niin vauhat äksäväärät ämmät kuin nqoret
tyttösetkin, olivat riemuissaan voitostamme ja turkki.'
laisten pakkopakenemisesta, he suutelivat käsiämme,
kiittivät ja toivat meille lämmintä kakkua ja mitä. vaan.
Tiikerin kynsistä olimme hf)iclät pelastaneet, sanoivat.
NJt käytiin ammuskelemaan vastatusten äskenmainitulle mäelle paenneen vihollisen kanssa. Tällä välin
pistäydyin vähän erääseen savella rapattuun mökkiin,
jalkojani, joita pahoin paleli, vähän lämmittämään.
Täällä oli ämmä ja mies. Eukko veti jalkimet jaloistani ja rupesi niitä kui'\"aamaan, ukko laittoi minulle
kolpakollisen viiniä ja l~mpösen leivän, josta kyllä
ko'in kiitokseni lausua. Ammän jalkineita kuivatessa,
k:i.vin välillä ulkona huoneen nurkalla ampumassa minäkin osani, mutta paljainjaluin ollen täytyi kuiteuki aina
pian jälleen vetäytyä tupaan. - Nyt o!wat tykkimme
saapuneet avuksemme, eikä tarvittu monen muuta p11.ukausta niistä ennenkuu turkin tupsupäät lähtivät mäeltään käpälöimääu, ~ttä nenä viidentenä jalkana. Me
saimme jäällä vangituita turkkilaisia vartioimaan ja
toinen venäläinen joukko sai käskyn lähteä pakolaisia
takaa ajamaan. - Kylän pihoilla, kujilla makasi turkkilaisia kuolleita parvittain. Meillä ei tietääkseni,
varmaa.n en toki tiedä, ollut kuolleita yhtään; joitakuita lienee haavoitettuja.
- Kylässä ollessamme ostimme muutamia sikoja,
jotka keitettiin ja syötiin kylän ämmäin kuumassa tuhassa paistamain leipäin kanssa.
Kylän asunnot olivat yksinomaan i.avesta rakennettuja. hökkelöitä, joihin päivänvalo pääsi pienestä
kalterilla eli rauiaristikolht. .:w;arustetusta ikkunasta.
Asukkaat olivat ylipäätään puhtaita ja .1,mnan vereviii...
Miehillä oli pitkät ja leveät roimahousut, karvalakki;•
lyhyt körttiröijy ja na.hanliuskaleet, nauhoilla kiinnitetyt, jalkain alla. Vaimonpuolisten asu oli: lyhyt
hame ja päässä liinasorko, jonka molemmat päät riippuivat ~akana, jalkineet samallaiset kuin miehilläkin.
Tytöillä sitäpaitsi jonkinlainen leima otsalla ( ,.otsa-.
lehti") ja rauuereukaat. Katsannoltaan olivat kiivajta
ja vilkkaita, niin myös liikmmoissaan. Syöt.yämJ!le, j.i.'
vähi~11 leviittyämme liiksimme vankeimme kanssa
p!iin. Nuo i>l)loisut ,,!ivat kyllä, josko mekin, kmjasst\
0

eteen.~
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tilassa; vaatteet repaleina, jalat paljaina; jalkansa paleltuivat ja turposivat paksuiksi kun ryssänlimput.
Muutamat heistä löivät itsensä lehmiksi pitkäkseen,
eivätkä liikkuneet paikasta hyvällä eikä pahalla. No
sopimatonta olisi ollut jättää miehiä siihen kitumaan
ja koska eivät mukana tulleet niin tehtiin heistä loppu
yhtäkkiä. · Uskon sen heidänkin mielestään olleen
heille parasta; eivät ainakaan armoa anoneet. Viiden
virstan matkan kuletettnamme käyelyyn halullisia vankia jätimme ne venäläisten haltuun ja huostaan muutamaan kylään.
Tamminkuun 2 päivänä tulimme ""\Vraschdewnan
kylän luo, jossa ·meillä taas oli pieni leikki turkkilaisten kanssci.. Kylän edustalla oli kokolailla iso joki,
jonka yli vei silta. Toiselle rannalle, sillan kummallakin puolella, oli vihollinen kaivanut ja rakentanut pattereita, joitten suojasta ammuskeli ehtimiseen, että1
lumi ympärillämme pölysi. Me olimme ketjalla ja.
lähenimme ylrtämyUtiUln tiheästi ampuen; tykkimme
myös tekivät tuhojaan, eikil. aikl\akaan, kun jo taa~
pretkapöksyt lähtivilt pakoon, pistäeu sillan ja kyliin
palamaan, mutta siinä eivät oikein kunnollisesti onnis. tuneetkaan. Pakolaiset pötkivät Sofiian kaupunkiin
asti yhtämittaa. Tähän kylään nyt jäimme yöksi laittamiemme oivain nuotioin ääreen. Yhdessä mökissä,
jossa kävin vilkasemassa, tapasin huoneen täynniL tyt. töjä. En saanut tol:\{.kua mitä heillä oli käsillä tai
mitä tuumiskelivat ja lähdinki sieltä toiseen, jossa minua vastaan otti äreä koira pahalla haukunnalla; ai'oin juuri antaa sille satsinsa kivääristäni, kun joku
huoneenperii.ltä huusi jotakiu venäjänkielellä; josta kä.sitin sanan ,,bratuschka" eli ,,hyvä veli" ja arvasin,
että kai se oli niin paljo kuin: ,,astu velikulta sisään"
jonka teinkin töytättyäni haukkuvata hallia vähän hännänjuurelle kiväärini tukilla. Täällä oli mulle leipää.,
!iUolaai sianlihaa ja tupakkaa, jokA. kaikki maisti varsin
makia ta nälkäiselle miehelle. Tässä kylässä huomasin
ja ihmettelin, että. miesväellä oli hiukset pienillä piiskoilla ympäri pään.
Seuraavana päivänä iltapuolella läksimme vahvassa lumessa aavaa kenttää myöden Sofiian "kaupunkia kohden. Kuljmme koko yönkin, Bulgaarilainen
ukko oppaana. Lähelle kaupunkia saavuimme aamupuoleen yöt~ ja pysähdyimme joen jäälle lepäämään
j\ odotta~aa1;1 kii.skyä Soflian valloittamisesta. Ouot-

25
taessamme hankimme heiniä, joen pa.rtu.lla. olevista
suovista, allemme.
Iltapäivällä tuli käsky mennä kaupunkiin. Mutta väkirynnäköllä, pyssyjen ja tykkien par(Jmessa, ei
sinne tarvinnutkaan karata. - Juhlamarssissa mentiin,
torvien ja rumpujen soidessa. ja päristessä. Kaupungin edustalla oli kaunis, tasainen kenttä, jossa oli
juur'ikkän tehtyjä pattereita ja monia satoja telttoja,
joista kaikki asujamet olivat paenneet, samoin kuin
myö:- turkkilaiset asukkaat kaupungista.
Tänne saavuimme tammikuun 4 päivänä ja jäimme kolmeksi päiY[iksi. Eikä paha olla ollutkaan; ruokaa oli vaikka kuinka makasiinittain, viiniä kellarit
täynnänsä. Sitä sai jlhlda. minkä halutti, ja takaan,
että kyllä haluttikin. Kellariin kun päästiin, ei ollut
aikaa pumpulla. nostaa ainetta ankkureista, jotka osittain olivat noin miehen korkuiset; painetilla pnrattiin
päähän läpiä, joi:,;ta kirkas neste ruiskui pitkän matkan päähän; 1,iitä otti, mikä lakilla~n, mikä kourallaan, mikä asetti suunsa suorastaan suihkun alle, millä
oli joku kurpitsan kuori, millä mikä; ne, jotka -0liyat
sankkoja y. m. isompia astioita hankkineet, eivät ennättiineet, eiviitkä malttaneet odottaa. siksi, että ne niin
pienestä rei'iistä juoksevasta viinistä täyttyivät, vaan
kolhittiin, jost.'tkin astiasta pohja tykkänään pois, että
rypäleen jaln Yeri lainehti pitkin kellarin laattiaa,
nilkkoihin asti; siitä saugoilla otettiin, kuin lähteestä
vettä, ja ,,langattiin" niille, jotka kellarin edustalla
seisoivat odottaen vuoroansa, koska sisälle ei kovinkaan
monta mahtunut. Hyvää tno juoma oli ja hyvältä se
maistui, mutta ei se pahoin pähdyttävää kuitenkaan
ollut. Tällaiset mellastukset eivät myöskään juuri luvallisia olleet, mutta eihän sitä päällikköjen silmät
kaikkialle ulettuneet
Tammikmm 8 ·päivänä. läksimme Sofiiasta,- vahvasti
varustettuina rnokavaroilla! reput täynnä ,,kaletteja"
(Turkkilaista leipää) y. m. - Pitkin tienvartta makasi
kuolleita +nrkkilaisia sekä kaikenlaisia jäännöksiä, joita
pakenijat eivät olleet joutaneet ko1jata tai viedä mukanaan.
Tatar-Basardschik'iu luona saavutimme vihollisen,
mutta emme sitä päässeet mnntakun vilahdukselta nä·
kemään, sillä pian se löysi mistä tie pois kaupungista
kilvi, kun m~ liiysimme tir.n sinne. Lähtei!lSllitn se
·viritti kan1nmgin uReoilt.a kohden p11.himn1u1, kltyttäen
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petruuliöljyä :sytykkeenä. Asukkailla oli ankara hätä,
vaan avustaa heitä ei meillä ollut aikaa; yhtäpainoa
poljettiin kaupungin läpi, musiikiu soidessa. Kaupungin ,,bratuschkat" kurottelivat meille tupakkatukkuj,t
sivumennessämme. '1.1oiselle puolen kaupunkia tultuam·
me vietimme lyhykäisen lepohetken, jonka jälkeen taas
aloimme vihollista kyöräärnään.
Tammikuun 14 päivänä saavutimme turkkilaiset
Maritzan virran luona, sen oikeanpuolisella rannalla.
Vastaisella rannalla uli kreivi Schuvalow. Hän ratsasti aina joenäyräälle asti ja huusi vastaamme ,,Karaschoo", Finskij !" (Hyvin tehty, Suomalaiset) .. l\Ie
vastasimme sen minkä voimme kangistuneilla leuvoil·
lamme, kuivilla kurkuillamme. Pakolaiset olivat nyt
pahemmassa kun pulassa. Joessa heitä kahlasi tuhansittain; härkävamntja, joissa oli vaimoja ja lapsia vei
väkevä virt,t mukanaan, kaatui ja upotti syvyyteen.
Me komennettiin käymään tuon noin 200 ·askelta leveän joen yli. Siltaa ei ollut ja arvelematta astuimme veteen ja kaalasimme joen poikki. Yli piHistyämme täytyi, läpi111ärkänä ollen käydä ketjulle, vaan kuu
rynnäkköä jo~taki :syystä ei, kuten aikomus oli, sopinut tehdä, saimme palata takasin kylään, vilustuueina
ja väsyneinä.
.
Seuraavana päivänä, kun läksimme taisteluun, ei
ollut komppaniassa muutakuiu 17 1 / 1 ruotua miehiä,
vaikka Helsingistä lähteissä joukkomme oli 90-ruotua.
Näin oli joukko vähentynyt. Enin osa makasi sairaana kuummeessa viimmeiseu kylmän virtakylvyn ja ankaran marssin johdosta.
Tulimme Filippopeliu oikealla puolla, rautatien varrella olevau kylän edustalle, jossa koko sen päivän
saimme seisoa ankarassa kranaattisateessa. Tiet ja
rautatien-penkere näyttivät kovan leikin kauheat seuraukset: kuolleita, verta, haavoitettuja ja valituksia
kaikkialla. Yöksi palasimme Maritzan varrella olevaan
kylään, jossa virvokkeiksi saimme sekä rypäle- että
palo viinaa.
Seuraavana aamnua, tammikuun 16 p,, alkoi ottelu
uudestaan. Iltapuolen päivää seisoimme rautatienlin·
jalla pienen. tammikon reunalla. Tykkimme nyt saivat
par\1aasta päästä yksin pelata, ja pelasivatkin, että
tantereet tärisivät. Vihollisen tykit myös vastasivat,
mutta luodit eivät. ulottuneet meihin asti. Tähiin lop·
pui sen päivll.11 tyii. -- Yiitä olin mnutamain kumppa-
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neiu kanssa turkkilaisessa navetassa, jonka varsinaiset
asujamet kai jo aikoja sitten olivat saaneet sen, ja
mailmankin, jättää.
Aamulla kävi koko Gurkon anneija, joka oli tullut Adrianopel'ista meihin yhdistyäkseen, piirittämään
vihollisen suurta joukkoa. Piiritys toimitettiinkin, vaikka vihollinen ampni ankarasti tykeillään, joita sillä
oli toista sataa; sen rniesvoima oli 80,000 miestä. )leitä ei ollut kuin GO pataljoonaa, kukin koottu noin, arvelun mukaan ainoastaan 250 miehestä, sillä tavattumau paljo oli sairaita. Joukot vähitellen yhä lähenivät viholli:,ta, joka kolmesti karkasi vasemman sivustan eli ,,flyykelin" kimppuun, jf,sta ~e kniteuki joka
kerta sai palata verisin päin, yhtä kiireesti kun oli
tullutkin.
Joukot yhä lähenivät vihollista. Tuli rupesi kiiy!'llään yhä ankarammaksi. ·Kranaatit lentelivät ilmassa kuin teiriparvet Suomessa. Tavan takaa aina joku
iski maahan edessämme tai lähellämme; silloin täytyi
m,peasti heittäytyä nurin, että sirpaleiksi 1:iijähtävän
pallon säpäleet lentäsivät ylitse. Se oli erinomaisen
moniääninen se nuotti, jota nuo erikoiset terii vät sirpaleet lauloivat, vihelsivät ja hyrräsivät lennellessääu
ilmassa. Monen tämmösen sirpaleen laulu, vihellys
tai hyrinä päättyi jonkun sotilaan päähän tai ruumiiseen, samalla i'äksväiväii katkaisteu sotilaankin laulun. Paljon miehiii. kaatui ja haavoittui, vaan ketjumme yhä lähestyi vihollista. - Yht'äkkiä ajoi osa tykistöämme eräälle kukknlallle, josta rupesi laskettelemaan kranaatteja vihollisen kolonniin, joita harvensivat, kuin myrsky metsää. Tuossa kaatui turkki päätönnä maahan; pää kiiti ilmassa; toisen jalka ja kolmannen käsi kävivät tuolla korkemlessa sitä tervehtirnässä; veri pulppusi ja lainehti . . .
Vihollinen alkoi vetäytymään poispäin ja kipuamaan eräälle mäelle. Silloin kilvimme kajahtavilla.
hnrralmurloilla rynnäkköön: (Trheat huutomme ja hvvä.
järjestyksemme hämmeunytti ja. säikäytti vihollisia,
joita tykistömme ikäänkuin käväsi mäeltä ja sen rinteeltä. - Vihollinen pakeni ~uuressa epäjärjestyksessä
kaupungin sivulla olevalle Despoto vuorellt~ ja rajan
yli Maked9ouiaau.
l\lustana, aaltoilevan viljavainion muotoisena oli
vuori pakenevista turkkilaisista. Tykkin'1rnr vieläki ·beille lähetteli vapaita matkapilettejä.
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Voitto oli meillä; uljas mutta verinen voitto. Paitsi
suuri joukko vankeja, otettiin tässä viholliselta 104
tykkiä.

Suuriruhtinas Nikolai Nikolajevitsch jakeli hyvin
ansaittuja kiitoksia sotajoukoille.
Tämä oli yhdestoista kahakkrt, jonka olimme kestäneet sitte sotaretken alusta. Muutamilla, ja niiueu
joukossa minullakin. oli sen lisäksi vielä viisi, vapailla
vakoojaretkillä kestettyä luotisadetta osallaan. Niin
että kumlcllatoista hengenkaupr>amarkkinoilla olin minäkin täHä matkalla, ja niis:-ä voitin Pyhän Y1jön
ritarikunnan ristin.
YI.

Rauha! -

Kotimaalle!!

Pari päivää niiitten muistossa mustain tapausten
jälkeen läksimme .Filippopelista, juka oli varsin sievä
kaupunki, monilla tornitetuilla moskeeoilla eli kirkoilla. Ka,lut kuitenki olint soukat, väärät ja likaiset,
kuten yleensä kaikissa Turkin kaupungeissa.
Tammikuun 24 päivänä saavuimme erääsen vähäiseen turkkilaiseen maa.kaupunkiin, ja 28 p. Aurianoopeliin. Seitsemän päivää oli marssi tänne ke:;tänyt ja.
tuntunut vaivaloiselta, jopa yksitoikkoiselta ja ikävältäkin, kun se oli niin kokonaan rauhassa tapahtunut,
eikä mitään pauketta oltu kunltn. Tienvarsilla kuitenkin löytyi kyllin kamalia todistuksia siitä, mitä toimitettu oli. Miehiä, vaimoja ja lapsia sekä elukoita
makasi verisissä riveissä, kuolleina, raastettuiua. Ja
niiden välissä. aseita, hajonneita vaunuja, pyöriä, astioita, vaaterepaleita y. m.
- Sota! Voi, kuinka paljon hirmua, kärsimystä,
kirlutustH- ja kuolemaa se sana toki sisältää, tuo sana
joka kuiteukiu on pää- ja lunastus-.sauana koku mailman historiassa, löytyy :-f'n joka sivulla, kannesta kauteen, aina sitten syntiinlankeemuksen. -- Kuka laskee ne kärsimykset, jotka sota on tuottanut, kuka ne
henget, jotka se on sammuttanut, kuka sen vrren, jonka se on vnodattannt·~ - Mitii, tulisimmassa tappelussa, jossa henki heng-1 11 peräiin smnrnui ja knmppa
nin kasv<1ja, mitä sillui11 <'i t nnt eunt, se tnupp11si tuntemaan. r,;itte11 kun tyVC'11ellii, 111ielellä jiilestäpäin kn.tseli
1
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tappelun tuotteita; tuuppasi siimään näköä himmentävii.
kosteus ja sydämeen sääli, surku ja pelko . . . - Mitä
m'ä sanoinkaan·? Eihän tuota vain kukaan kuullut!
Sotamieskö surkeilisi. pelkäisi? - ,,Pois sydämestäni
pelkojen peikot! Teitä en kammoa en vapise -".
Kulkumme tosin ei ollut· kuin vaunussa matkustaminen; väsytti se vähän., Vieläkin vaivaloisemmaksi
oli vihollinen matkamme tehnyt repimällä ja hävittämällä kaikki sillat ja kylät tieltämme.
Yöllä tammik. 28. p. vastaan eksyin minä pimeyllessä, kokonaan patRljoouasta, kun olin vähän jättäytynyt siitä jälkeen. Onneksi tapahtui tämä niin liki
Aclrianopelia, että i;attumalta varsin pian löysin simw
ja menin siellä sen äyräisimmässä esikan1nmgiRsa erääseen taloon aamua 01lottamaan. Siellä tapasin joitakuita venäläisiä sotamiehiäkiu. Aamulla t~a-: löysin
r.rnan pataljoonan, jonka kanssa sitten aamrmnlella r,ä.i, ää marssin musiikin tahdin mukaan sisään kanpunkun. Täällä me sijoitetiin taloihin tilan ja sovun muh. tan
Asunnot olivat puusta rakennetut ja huonert
,;isältä jotenkin puhtaat; ympäri seinustaa oli hUOileiss'.l
rehmeät rahit. joilla oli sangen mukava maata, keski
permannolle tuotiin snuri hiilivati, jossa sai Hi.rnmitcllä,
10s halutti.
Sen iiärellä turkkilainen miele!Hiän istun
1,alJaalla permannolla, jalat allaan ristissä, pqJtrllen
1oko tupakkaa tai opinmia. Opinmia, jnka on j.mkinlaista kasvimaailmasta koksittyii pihkaa. sai o~taa kaikista ravintoloista, mutta, ri sitä ollutkaan hvvit oudon
imeskellä liiaksi. sen saivat jotkut meikäläiset kokea;
he rupesivat haukottelemaan ja nukkuivat , ii1nein. sekå kertoivat, unesta heriittyään, rWi olivat nit!ineet
,,pirullisia" unia, ja kärseivät paraillaan päänpnrotnsta
ja kaikellaista. Ruoka-atP.ria näissä ravintoloissit maksoi neljä turkkilaista ka 1kaania eli noin neljiinkymmrnen pennin paikoillr Huokaa oli monenlaista, joka
maistui hyvin sopivalta suomalaisellekin; suolaa vaan
oli ruo'issa vähä liiaksi niukalta, ja turkin-pippuria
hian rnnsaasri. Mitii k:rnpuukiin yleensä tuli, ei se
JUnri kauniimpia olh1t; ka1lut olivat soukat, väärät ja
puhdistamattomat. huoneissa ei ollut ikkunoita kadunpnolella, katot olivat litteät ja vähän toiselle puoleu
vierevät. l\Ioskeeat eli turkkilaisten kirkot olint kuitenkin juhlallisemmat muodoltaan; penkkejä niissä ei
ollut, ,,turpaani" päässä seisottiin jumalanpalveluksen
aikana ja väliin laskettiin suulleen lattialle, niinkuin
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venäläisetkin, vaikka turkit eivät olekaan kristinuskoa,
vaan mahomettiläisiä. - - Suuri hautausmaa ympäröi
melkeen koko kaupungin.
Helmikuun 1 päivänä tehtiin ·välirauha. Se oli
meille toiwinsäkene, että pian päästäisiin lepoon ja
rauhaan.
Arlrianoopelista lähdimme Sorlun kaupunkiin, jonne
saavuimme (i päiväisen marssin perästä. Tä,r.ä oli
rnokoton paikka. Siivottomnus vallitsi katluilb ja huouei:ssa; kuolleita ihmis- ja eläinraat~ja pitkin katuja
ja pil1oja, ja mädän li\yltkä ilmnssa. Tiiällä laitoirnme
omista pojista poliisimiehiil yleistä jä1jestystä ja paikkojen siivoamista valyomaan. Yleiseen jä1:jestykseen
kunlni myöskin se, etteivät kauppiaat saaneet vie<lä
tavaroistann korkohintoja; sitä kohtaa piti valvoa.
:Mutta tämä kohta o:--ittain mnnttni epäkohnaksikin ,
sillä oli srukinlaisia vekkuleita, jotka katsoivat haivimmankin hinnan liian korkeaksi, .ionka. täh1le11 mak~oivat vain i-:en minkä he k:ttRoiv:tt kohtunlliseksi. Leipii täiillit oli mah1lottomassa, hinnassa.
Surlussa viivyimme lO piiiväii. 'fällii välin kävi
ratsuväkemm~ (ve11äl.) si vnkyJissä ostelema~s:t rehua
hevosilleen, ja näillä retki!U alHlistdi heitä ,,baR<:hibozuk"-lanmat yhtämyötiiän. Baschi-l1oznk'it ovat turkkilaisia vapaehtoisia, aivan jii1:jestämättömiä .ia harjoittamattornia sotureita, jos sitä nimitystii kehtaa antaa niille, jotka käyvät Hotaa ainoastaan Raadakseen
ryöstää. ja raastella, kuin vrrtahimoayat pedut, ja vielä
monin verroin kauheamminkin. sillä he käyttävät järkeänsä, jota ei pelloilla ole, keksiäheen käsiinsä jontnneille onnettomille uhreille mitä hirmuisempiä tuskia
ja kidutuksia. Niin sanomattoman rn'alLt ja julmalla
tavalla pilstotuita ihmisenjäiinntiksiä saattoi joskus nähdä, että sydän rinnassa k~iäntyi kauhusta; silloin tiesi
jokail}en, että sii11ä oli käynyt Laschi-boznkeja; ja :-:illcin jospa oliRi noita hirvii,itä käHiimme joutunut. eipii,
sen takaan, siinä pitkiä oikenk,ia oli:,;i käyty.
Helmikuun 21 11äivitnä saavuimme pieneen Silistrian kaupunkiin, josta ei junri o)t\ mitään minkäänmoista mainittava,t, Jl'titi-:i eWi. viini sielläkin oli mainion hyvää ja. halpaa. l\larkalla tai parilla sai hyviin
Eankollisen ja parat, pnlloviini maksoi 1 / ~ franc'ia nga,
joka on melkein Rama kun tuoppi. - Kak,;i päi\•äii.
vielä mar,;ittnamme tulimme J\larmora-mereu hiekkaselle rannalle, jota kiersimme kävelimrnr iltalln asti,
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jolloin saavuimme Turkin valtakunnan pääkaupunkiin,
Konstantinoopeliin. Olimme siis nyt joutuneet niin
kauvas vihollistemme maahan, ettemme enää edemmäksi voineet päästä. Olimmehan Turkin toisessa päässä ja Aasian rajalla, Bosporin salmen rannalla. Nyt
rupesikin se toive pilkottamaan, että kuu ei edempänä
enää mitään ole tekemistä, uiin pian kai sitä jo kiiännetään nenä taas kotoa kohti.
Itse oikeaan Konstantinopeliin emme kuitenkaan
heti päässeet, vaan saimme asettnutua tl:t Stefauon esikaupunkiin, levähtämää.n ja ruokkoumaan. Ennen kui11
tänneRåän päästiiu. jä1jestettiin kuko armeija kaupungin
e<lu~talla, ja lähetettiin sitten ,,parliunentöiiri" eli sovinto liihetti kysymään josko, hyvällä puheella päästetään ja
snol'-illa vastaanotetaan. Makeasti siihen myönnettiin, ja
musiikin soittaessa marssimme sisään. kantta etuv1-irust11ksien, joista viholliueu oli hevosväen ja tykit vienyt
pois. 8illan suussa oli siellä turkkilaisia. ,,basaareja"
eli kauppapuoti-jonoja. Niissä ja niiden läheisyydessä
oleskeli uljaita, korneapukuisia turkkilaisia ratsu-sotamiehiä, jotka omalla tavallaan tervehtivät meit.ä, riitaveljiäiin ja voittajiaan, suut surkeassa, teeskennellyssä
hymyssä.
Leirimme asetettiin Marmora.-meren rannalle; osa
miehistii. kuitenkin sai sijansa kaupungissa. 'fäällä
n.vt viivyttiin 9 viikkoa, joten siis oli hyvää aikaa pestä
itseänsä, paikata vaatteitaan ja puhdistaa niitä monenmoisista ikävistä hyyryläisistä. Mutta aikaa siihen
tarvittiinkin. sillä niin kmjan ruokottomassa tilassa
olimme, ruuclin ja nuotiosavun mustuttamat, p.trrat ja
hivukset olivat kuin mrn;talaisilla ja vaatteet ryysyinä,
jotta paljas iho paikoittain pilkutti. Monella Suomen
uljaan kaartin miehellä ei ollut paitaakaan munta kriin
liuska kaulan ympärillä; ali puolet olivat palaneet kun
nnotiotulien ääressä koetettiin saviittarnalla karkoittaa
äskenmainittuja tuskauttavau vaiva.loisia hyyryläisiä.
(:M:inkäänlaiseltahau tuollainen ~r_ti olisi näyttänyt
Helsingin senaatitorilla 'r!) Nyt kävimme •,ahkeraan uimassa ja saunassakin. Laitoimme nimittäin aimo saunan suureen kuoppaan jonka kaivoimme maahan. Sotaha1:joituksia pidettiin terv,1y<le11 vnoksi.. Ruokamme
oli itä.maalaista, 1,arhaasta päästä: nisu•. ja riiRiviljM,
keitettynä ja leip;iuäkin; ruii.deipää ei olisi saanut nähdäkään, vaikka olisi mitä maksanut, sitä kun ei ollut
missään prtla.ist rtkartn. •rnorPtta kalf1,a. sekä kaalilientä

32
lihan kanssa saimme myös, niin että ruo'an puolesta
nyt ei mitään hätää ollut. Kenttävahtia saimme myös
pitää jokivarrella. Turkkilaisten kanssa jouduimme
kylläkin hyvään sopuun; jaettin tupakat, tupakoittiiu
ja ryypättiin yhdessä, niinkuin hyvätkin veljet; ei torista eikä riidoista mitään tietoa. Turkin keltaset, punaset ja siniset roimahonsu-pojat olivat varsin otollisia
seurustelnmiehiä, ainakin mitä käytökseen tuli, sillä
keskusteluista ei liene kukaan kielentuntijakaan paljon tolkkua saanut, siinäkun sokerrettiin suin, sormin
j,i jokalailla, tavalla. Niin kuluivat päivät, näissä
ja muissakin toimissa, ratkaisevan rauhan s·anomaa
orlottaessa.
Maaliskuun, 2:na päivänä tuo otlotettu mielihyvällä
yastaanotettn sanonUL saapui leiriimme. .
Seuraavana päiYänä, maaliskuun 3:na, marssi koko
\Venäjän botavoima täy<lessä asussa, täysissä varus•
tcissa itse pää-Konstantiuoupeliin. Siellii nyt saimme
jä.rjestetyissii riveissä seisoa koko päivän - suutuksiin
asti. Illalla toki vihdoin tuli suuriruhtinas Nikolai
Nikolajevitsch sultaanin tyköä, ja lausui ääneensä:
,,Rauha on jälleen! Hurraa!·' - Siitäkös hurra ja
hurina syntyi; oikein laskettiin miehissä keuhkot kitaan ja huudettiin; - jn. ikkunat helisivät ja tantereet tärisivät. - Ikkunat sekä huoneitten ja rnoskeittan katot ja tornit olivat täynnä uteliaita, jotka tahtoivat nähdä ison venäläisen armeijan. - Kun oli hurrattu, niin pidettiin jumalanpalvelus, ja sitten paraati
eli juhlallinen temppu-harjoitus.
Ilta oli jo aivan pimeä kun ehdimme majapaikallemme takaisin. Siellii miehiä odotteli hyvänmoineu
viinakolppaus ja lämmin ruoka-ateria.
Nyt rupesi jo olo mahomettien maalla ikävästyttämään Pohjolan poikia. Nyt kun oli rauha tullut, ja.
kotiinpalaaminen ainoastaan ai'ankysymyksenä, nyt rupesivat päivät tuntumaan pitkiltä; sitä pitemmiltä, jota.
maltittomammin odotimme käskyii. kotimatkalle. Ilman
liiallinen kmnnuuskiu alkoi meitä, semmoiseen out~ja,
tuskauttamaan, niin että kuumimman osan päivästä.
vietimme :-:itiivarten kaivamissa.mme maakuopissa. kuin
mäyriit. Virvokkeiksi saimme myös hankkia itsellemme kaikenlaisia lw<lelmiii, viiniil ja konjakkia turkkilaisten kanppioitten teltoista, rahaa vastaan tietysti.
V 11st.1t hnhtik111111 2~ .piiivliuii, tuli tuo ilosa11oma,
t.'ttii nyt snatiin alkaa rnatkaa kuti111ilalle. Kotima.allt>!

Selittämättömät tuivou ja ilon tunteet valtasivat mielet. Kotimaalle, kotimaalle'. jupisi joka mie~.
,
Seuraavana eli 2:~ päivänii lähdimme S:t Stefanou
satamaan. Si\'ltä. proomuilla kul,ietettiin mahtavaan laivaan. joka meidät. koko :-i1111111rn k,t,1rti11 patal,iuonau.
kalustoineen. kamsuirn·en kiittitti aika rnnhtia kau·
nii11 K1111stantinoop<~lin e1lits1• arnralle M nstalle-llH'relle.
Tää.ltä niihclen oli tuo nyt takamme jäänyt Tnrkin piiä.·
kan1nmki san,nnattoman kaunis j;i, komea. Knltakatetut nwskeeat ja, marmuripaht,;it kesän viheriässä kehiis~ii, välkkyväkalvois1·1t Bus11n11rin-s~lmen ramn1lh1.
Soittnknnta soitteli laivan kn.nuella ilosä.veliä.
Kaikki oli iloa Ja suiutua, 11yt kun armaan :;ynnyiunrnau nntmH'r taas oli liihenemistiiiin lähenelllä.ssä.
Ulommas merelle tui tuamnH\ noni,;i niin kovä myn,ky. d1ii tä.ytyi laiva ankknrnitl:t. Mutta seuraavaua
aarnun:t oli siiä. jo taas s!'lla i1w11, että :-aattoi matkaa
pitkittää _j ,1, :-itä 1t'htiiukin nyt. ilman minkiiiinlaista
n1tettii yhtiimyiifään. siksi. P-ttii huhtikuun 2k päivänä
a.avuinnnc O<less:t11 kanp1111kii11 t>,leliis \VP-uä,i ilssä. saman Mm;tan-nwreu pohjanµnolis1~1la rannalla.
'l'änne, samoin kuin S:t, 8tefanoonkin, jä.i paljo tovernita lasaretteiltin. Nyt vasta ru1,esivat vuocte-tau<lit. ktmmet>t miehiä poluisia kellistelemii.iin, nyt kun
,io Yaivat ja rasituki:-et olivat kärsityt.
Orlessaan f-aattoi eroittaa Krimin nienwllä olevan
kuuluisan Srvasto11oli11 kaupungin ,ia linnoituksen. Täällä oltuamme jonkun päivän pidettiin meille joltii-;etki11 kestit., sillä venälii.isten ~nurin juhla ,. Pa8h~",
s. o. pääsiäinen. oli nyt käsillä.
8itte läh<l.P-ttiin rautatie1i.i yhtä.painoa Pietariin!
ne, jotka jaksoivat. ;\loniaita lienee nimittäin jäänyt
pitkin tietä. semmoiset. joi<fon voimat tai elo loppuivat
ennen matkan päähän 11äästyä. - Puolassa jo minäkin pistettiin sairasvaunuihin. mutta minun voimani ja
henkeni säilyivät kuiteuki Pietariin aflti ja sieltä vielä
kotiakin. - l\latkal\ a saimrnf' knulla, dtä Snomrn
kaarti oli yl ennl'tty vanhemm:111 kaartin arvoon. Siifa
saimme olla vähän ylpeöitä.kin. niin väälliköt, kuin
sot:tmiehet. sPkii kiitollisia H. M. Keisarillr, joka siten antoi niin kauniin :irvolanseen suomalaisille sotureilleeu.
Saavuimme niin ,iä.lleen Pietariin, tuokokuuu !.I päiVäT\ä; kenties vähän vähemmin pulskan-näkiiisinä kuin
Turkkiinpäin menneRsä, mutta muuten samall:tisina.
3

Keisa.ri'l e,le!isä oli juukk,uunw. pa1·,utti::;,,a, ja. H. K.
llajesteettiusa :,;uyait;;i rneille lansn:t kiitoksensa liyvästii, kiiytiik:,;estämmP ,ia urhollismHlestamme. josta
knte11 hän s,1,111,i. senrnsi knnni,rn koko r,tkkaal!P f-;n,,mell Pmme.
Pietarilaiset meitä ke:;titsivät. PiPtariu suomalaiset vitrsiukiu. Ei puuttuneet jnomat, tupakat eikä
ruo"::tt. Niiihi11 kaikkiin en minä knitenka:.1.n heikkouteni vuoksi sa,tttan11t ,ithut nii11 innoka:,;t,t osaa knin
halu teki, 11m1t,t riPrnnit:--i sit.il :--ydän knitPnkin.
\\'iipuriin :,;itt,~11 rult11a111111e oli v;.ist:tanotto 111ieltäliikuva, ,tll syditlllllll' ll illt'll. lwrtt.ainen. 1,;:a nsit:t tnl vai\P111a,lla tuhaili a:--emahno11t\l'lk. ioss:t soittokunta sttom:tlitist, ·n rna r:--.~iru ::,;ii \ t>lri Ih ter\·cht iYii.t isii.mnaahan p,tla,t via :-;ot nr,:it a, .iot k:1. !1:lVt't'f. s:1 it ,ut ,ia 1,taja rikot.
syv1h;ti liikntt•tlni11;1 ,i;1 il,11nidi1_1 k111rnniuki11 kiittiviit
i,y,lii.nH:--s,, i11
t.111,,, ,lsta kunniasi t.
,·ik;l
1:,t1inka,t11 i.ak.1111 1111:. t,rn11t k,1t1u • ·1kt>an Ii. ~11btp:1i
k1a ke.~Ut.·· 1 ,l•J" ,1,,ll.d,i11. tuntiin j t •,u:j ,t i II j"s jl)hkiu. piutt.111,1 klllll HIII q1-;i,l aiu:tkin. nma oleskc·l!ll
1,iiäs,,,1 1t ,,m,11ui. • l'wa.-. 1, ristin" v, 111111;.;8 ... .1,,itt rn!rnittt'J t-,Jbteu l,lll:--sa, llllllt.• .,vn,kol \ ik~i" l'1lt)Lil slta
~111nkaa.n .1,täll•!<'t. N11111<~ tuotiin llH:illn .. lllakt>at,i Ja
karvasta''. ~~rii.s s111uatt11 n10Ya, jlJta vielä tiillii 11iii
Vdll/L kiitnk:,;1•111 lllUistelt'll, toi :sinne mun11 hvvii.n mn:1:--;a
kalµ;i li(J1H'alakki,;ta p1dYii11ip111loa. Autat>it ne minnll,,.
muistutti hti11, rtt:i puole:,;taui antaisin niistä samassa.
vannnssa oleville tovt>reillenikin ! Aj:1 tteli11. eitä totta I'~
nyt tcncet kump1,,wit tu(llla ovat jonkiiil tisb ,.herakJiid,!j,t" di m·otyi·,ntrkiiiitii. pnlloje11 parii-srt, ko;.;ka,
t1,101laiue11 mnistntn:-: ~H11aa kahta 111i11t!IIP an1wttna
täysinäist ii pulloa.
Viimmeinen kohta.n;.; kertomnkse:-tani vaan enii.ä
1muttnu: tulo Helsinkiin ,i;i, vast 1a11utto siell;i. l\Intta
ei mmussn. olekaan miestä sifä kohtaa kertomaa11, niiu
knin :sen tunsin. Voin siis vain kortmi sw1 niinkuin
Häin. -- Väkeä oli l'}l,'iikillii. va>,ta:ssa ,Jhan nrnstana:'. ll,,i1wn soitto k11jahti sil'ltil myös vastHamme.
:Nyt p_ysä.htyi juna j,L miehet, ::mt.aretkeiliiit ti"ir111äsivät.
ulos, snora.a tietil jonkun syliin; tuossa kulta säihkyvin
silmia tenchtii on1c1.a11sa; tuossit toinen ka.lpeam1. kat,
.~e1ee _rmpiirillcnsil; l1iint•11 omaansa ei niiy;
tuossa
ä~;~ ,jtkee .. ja jnpiseP- syleillessäiin k:umrn kaivattua
u~aansa_; - - tuossa toinen itkre äiinetiini~~' kun ei
liäneu kaipaamaan:-:,\ ollutkaan mukana. :N1111. monrn
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toivo siinä toteutui, moneu pettyi; monta. oli poikaa
.Hiänyt jälkeen, jää.nyt ta.ppotåntereelle, päivän uousuu
pnoliselle. Pieneksi oli joukkn kutistunut, mutta rohkeus ei ollut ra.neunut. Toiset olivat hw·meellaan huuhtoneet Turkin ta.ntereita, toisia oli tauti ka.aunut; ja
ne jotka. kotia. pääsivät, ne saa.va.t kuolinväivään:sä. kanta.a vaivaavia. vikoja., muGitoja. tältä matkaltaan - mutta.
myös kunnian kiiltäviä merkkejä rinna.llaan, ja. ·,·inrw.ssaan tyydyttävän tunteen siitä, että ova.t piirtäneet
Suomen historiaa.n riviu, vaikka. kohti:1. pienenkin, kuitenki rivin. iota ei tarvitse hävetä.
Ka.ikki ·vioittnueet :saavat sitä.r• •itse kuolemaansa
asti naut.ti,i apura.h~ja, jotka, ehkä eivii.t ylen sum·et,
kuitenkin ovat apuna, ja todistuksena. s,ta,ialle, että
·oime.11Ra toki katsot:l.au palkan ansainneeksi.
.. T,iiilt' nli kanw; vieliikiiifo
Ei J;r1Armn11.t .~P,; kiir'simiiiiu
Se nppi krwtfri vaivan.
Ka-ikk' 11liran.mam1 .~e altis rn,.
S,· ,1del11111., jiiykk' on, k1wlnhn11
.-lNt' 11xkolli11e,1 ni,,rm;
s~ kansa. 1111·irliir1 k11.n110 n1, .1"
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