
1. Luku 

SYKSYINEN AAMU VIIPURISSA 

 

 

Kievarin oviaukolla kilahtivat miekat vastakkain. Pöytien ääressä istuskelevat 

asiakkaat kääntyivät katsomaan kahta pientä poikaa, jotka olivat juosseet juuri sisään 

viuhtoen toisiaan miekoillaan. 

− Kas, tuossahan ovat Samuel ja Lauri, virkkoi lähimmässä pöydässä istuskeleva 

vanha mies. 

− Huomenta, seppä Kaukiainen, hihkaisi Samuel miehelle väistäessään kumppaninsa 

miekanpiston. − Me harjoitellaan. 

Lauri ahdisti vaaleatukkaisen ystävänsä nurkkaan. Hengästyneinä pojat 

tuijottivat toisiaan miekat ojossa. 

− Pahalta näyttää sinun kannaltasi, totesi seppä Samuelille. 

Lauri virnisti torjuessaan Samuelin uuden piston. 

− Aijai, Samu. Nurkassa olet ja pysyt, hän iloitsi. 

Samuel antoi katseensa kiertää kievarin asiakkaissa, ikään kuin arvioiden, 

kuinka moni uskoi hänen selviytyvän tilanteesta. Sen jälkeen hän äkkiä hyökkäsi. Nyt 

oli Lauri vuorostaan alakynnessä. Hän nousi tuolille ja siitä pöydän päälle. 

Samuel huitaisi miekallaan, mutta Lauri hypähti ilmaan. Pöydällä ollut kolpakko 

lennähti lattialle. 

− Hei siellä. Nyt riittää, huudahti kievarinpitäjä. − Menkäähän ulos riehumaan, 

vesselit. 

Pojat riensivät kievarin ovelle. Samuel pysähtyi kuitenkin seppä Kaukiaisen pöydän 

kohdalla ja kohotti miekkaansa. 

− Tosi jämerää tavaraa, nämä sinun takomasi miekat, seppä. Kiitos hurjasti! sanoi 

Samuel posket punaisina. Hän riensi Laurin perään. − Vai livistät sinä. Odotahan vain. 

Kaukiaista vastapäätä istuva mies lopetteli ateriaansa.  

− Ovatpa he levottomia. Eivät sentään huitaisseet soppaani lattialle, hän sanoi 

huokaisten. − Tuo Tuurnan poika on vaaraksi ympäristölle. Isänsä saisi viedä hänet 

mukaansa merille.  

− Ja ottaa saman tien molemmat koltiaiset, naurahti kievarinpitäjä tiskinsä 

takaa kuivatessaan astiaa. − Viipuri muuttuisi varmasti rauhalliseksi. 



Sepän katse jäi ovelle, josta pojat olivat juuri häipyneet. Haroen takkuista 

partaansa hän nyökytteli hiljakseen. 

− Samuel Tuurna ja Lauri Kanda, hän mumisi tuskin kuuluvasti. − Nuo kaksi 

nimeä voi vielä jonain päivänä kuulla lausuttavan joka tuvassa ja pirtissä. 

− Mikäs sepän saa moisia tuumimaan? uteli vastapäätä istuva ukko huvittuneena. 

− Vaistoni, vastasi seppä. − Se kun yleensä osuu aina oikeaan. 

 

Kadulla Samuel ja Lauri saivat peräänsä Tuurnien koiran, Simpan. Eloisasti se seurasi 

poikia haukkuen ja hyppien. 

− Näetkö, Simppa? huusi Lauri koiralle. − Isäntäsi ei oikein pärjää minulle 

tänään. Hän on täysin nolona ja naarmuilla. 

− Pysähdy, käpykaartilainen. Eivätkö silmäsi kestä katsoa miekkani välkettä? 

uhosi Samuel juostessaan Laurin perässä. 

Kadunkulmassa Lauri seisahtui äkisti. Samuel melkein törmäsi ystäväänsä. Lauri 

tarttui Samuelia hihasta. 

− Hei, katsohan tuonne, Samu. Ruotsalaisupseereita, virkkoi Lauri sotilaita 

osoittaen. 

− Joo, nyökkäsi Samuel. − Majdell se siinä saapastelee parin muun soltun kanssa.  

Kenraali Majdell oli ruotsalaisten Viipurissa olevien joukkojen komentaja. Hän 

ja kolme muuta upseeria astelivat kiirettä pitämättä Katariinankatua. 

− Viipuri on kaupunkina minun mieleeni, sanoi Majdell. − Ei liian iso, eikä 

liian pieni. Täällä kaduilla on vipinää, muttei sellaista tungosta kuin Tukholmassa. 

Paikat ovat aika lailla siistejä, mikään ei löyhkää. Minä melkein luulen, majuri Watting, 

että te tulette viihtymään hyvin täällä. 

− Sen aika näyttää, murahti Lars Watting innottomasti. Hän haisteli kukkia, jotka 

kenraalin pieni pojantytär oli poiminut sinä aamuna ja ojentanut majurille miesten 

lähtiessä kaupunkikävelylle linnanpihalta. − Suomalaisten katseleminen vetää 

toisinaan mielen matalaksi. 

Luutnantti Otto Douglas uteli majurilta, mikä paikallisväestössä oli niin 

masentavaa. 

− He näyttävät olevan uutteria ihmisiä, kehaisi Douglas katsoessaan luudan 

kanssa touhuavaa miestä. 

− Uutteria kivikasvoja, tokaisi Watting. − Tunne-elämä on miltei olematon. 



Majdell ei ollut samaa mieltä. Hän selitti, että suomalaiset vaikuttivat kieltämättä 

ensi silmäykseltä juroilta ja sulkeutuneilta. Heidän kanssaan pystyi kuitenkin 

pääsemään juttusille mukavasti, kunhan särki pois tieltä jään. Ja tunnetta suomalaisista 

kyllä lähti etenkin silloin, kun tuli aika suuttua. 

− Hakkapeliitathan eivät tunnetusti ole koskaan ärjyneet rintamalla. Suut ovat 

olleet kiinni, mutta vihollinen on silti saanut kyytiä, jatkoi Majdell. − Sitä paitsi, majuri 

hyvä, olette vasta tulleet Viipuriin. Aluksi minäkin vain vertailin kaikkea kotipuoleen. 

− Minäpäs vertaan paikallista ruokaa, päätti kersantti Andersson. Hän osti 

kadunvarren kojusta pienen leivän ja haukkasi siitä. Kersantti nyökkäsi. − Ei 

hassumpaa. 

− Huomaatteko leivän sisuksen värin? kysyi luutnantti Douglas. − Se ei ole samalla 

lailla valkoista kuin olemme tottuneet. Täälläpäin he antavat hiivan kehittyä yön 

yli, mikä tekee leivästä kermansävyisen. Lisäksi leipä saa voimakkaan maun ja 

tuoksun. 

− Ranskalaisten niksi, tiesi Majdell. − Se vain, ettei Ruotsissa olla vielä omaksuttu 

sitä. 

− Onko täällä siis ranskalaisiakin? hämmästyi Andersson laskien alas leipää 

pitelevän kätensä. 

Miehet pysähtyivät kadunkulmaan, ja kenraali mietti hetken, kääntyäkö vai jatkaa 

eteenpäin. 

− Mennäänpäs kohti rantatietä, päätti Majdell. − Niin, että asuuko täällä 

ranskalaisia? No, Viipurissa riittää kyllä eri kansallisuuksia. Itse asiassa − 

Majdellin sanomiset keskeytti Anderssonin ähkäisy. Muut katsahtivat kersanttiin. 

He näkivät tämän kiroilevan. Aivan muutaman askelen päässä seisoi koira, joka 

mutusteli leipää. 

− Vietävän rakki, karjaisi Andersson vetäen miekan huotrasta. − Minä opetan tuon 

piskin kähveltämään suupaloja. 

Kersantin ja koiran väliin tupsahti poika. Andersson laski tuohtuneena 

miekkansa. Hän huomasi pojan kädessä miekan, joka oli kylläkin lastenkokoa, 

mutta muuten näytti oikealta. 

− Mitäs pirua sinä haluat? tivasi Andersson Samuelilta. 

Mutta Samuel vain mulkaisi kersanttiin tuimana ja kääntyi koiran puoleen. 

Simppa hämmentyi selvästi Samuelin viedessä jo puoleksi syödyn leivän sen suusta. 



− Tässä, virkkoi Samuel tökätessään loput leivästä Anderssonin käteen. 

Laurikin juoksi paikalle. Hän kutsui koiraa läimäyttäen pari kertaa kämmentä 

reiteensä. 

− Tule, Simppa! Lähdetään, hän sanoi iloisesti ja lähti juoksemaan. Koira säntäsi 

haukkuen perään. Myös Samuel pinkaisi juoksuun. Vähän matkan päässä Lauri 

kääntyi ja heilutteli naama virneessä kättä upseereille. − Ai niin. Heja Sverige! Heja 

Sverige! Hurraa, hurraa! 

Samuel pysähtyi hänkin hetkeksi ja nosti miekkansa ilmaan päästäen innokkaan 

sotahuudon. Tämän jälkeen pojat ja koira vilistivät pois näkyvistä nurkan taa. 

Andersson seisoi häkeltyneenä. Hän tuijotti vielä tovin suuntaan, jonne pojat olivat 

häipyneet, katsahti sitten leivän jäännökseen ja ähkäisi taas. Kersantti lennätti leivän 

ilmaan ja potkaisi sen vihoissaan etäälle. 

Myös luutnantti Douglas oli yllättynyt. Wattingista ei oikein pystynyt sanomaan 

mitään, hän pysyi ilmeettömänä ja katsahti kenraaliin, joka ainoana upseereista 

nauroi huvittuneena. 

− Joo-o, nyt saitte tutustua suomalaisiin, hohotti Majdell. − Ovat selvästi jo 

kakaroina karmeita. Vaan tietäkää, arvon herrat − tuo vaaleatukkainen poika, ei hän 

sentään ollut aivan kuka tahansa. Hän on Tuurnan poika. 

− Tuurnan? toisti Douglas. − Siis kapteeni Wilhelm Tuurnan poikako? 

− Juuri hänen, nyökkäsi Majdell. − Ja aivan selvästi hän seuraa isänsä jalanjälkiä. 

Näittekö pojan miekan? 

− Se oli terävän näköinen, totesi Douglas. Hän kääntyi Wattingin puoleen. − 

Kapteeni Tuurnan isähän palveli kruunua. Hän oli hyvin ansioitunut hakkapeliitta. 

Wattingin kasvot vääntäytyivät inhoon, mikä hämmästytti hänen kumppa-

neitaan. Hän nosti kätensä, jossa oli pitänyt tytön poimimia kukkia. 

− Tunsin miehen, tokaisi Watting eteensä tuijottaen. 

Majuri avasi kämmenen. Kukat olivat menneet silpuksi hänen nyrkkinsä puristuk-

sissa. 


