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K ahdeksaskolm atta

luku,

missä käsitellään uutta ja mieluisaa seikkailua, johon jou
tuivat kirkkoherra ja parturi samassa vuoristossa.
Y len onnelliset ja auvokkaat olivat ne ajat, jolloin
m aailm aan tu li urhoollisin kaikista ritareista, D on Quijote
Manchalainen. Koska näet hänen kunniakkaana aiko
m uksenaan oli herättää jälleen eloon ja antaa maailm alle
takaisin vaeltavan ritariston jo h ävinn yt ja m elkein
kuollut järjestö, saam me me tällä om alla ajallam m e, joka
k ovin kaipaa hilpeitä huveja, n auttia sekä hänen todenperäisen historiansa sulosta että m yös siihen liitty v istä
kertom uksista ja välikohtauksista, jotka ovat osalta yh tä
m iellyttäviä, taiteellisia ja todenm ukaisia kuin itse
historia. H äkilöityä, k ehrättyä ja v iip sittyä juonenlankaansa noudatellen se kertoo, että kirkkoherran aikoessa ryhtyä lohduttam aan Cardenioa hänet esti siitä
hänen korviinsa kuuluva ääni, joka valittavaan sävyyn
lausui näin:
»Hyvä Jumala! Onko m ahdollista, että olen n y t lö y tä 
n yt paikan, joka sopii salaiseksi hautausm aaksi tälle ras
kaana taakkana m inua rasittavalle ruum iille, jota niin
vastoin tahtoani yhä säilytän elossa! N iin on varm aan
laita, ellei täm än vuorim aan lupaam a yksinäisyys minua
petä. Voi m inua onnetonta! K uinka paljon m ieluisam pi
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seura ovatkaan m inulle aikom ustani toteuttaessan i nämä
kalliot ja viid ak ot, jotka sallivat m inun valittaa onnetto
m uuttani taivaalle, kuin kukaan ihm isolento, koska maan
päällä ei ole ketään, jolta saattaisi toivoa neuvoa epäi
lyksissä, lievitystä tuskissa tai apua hädässä!»
Kirkkoherra ja m olem m at hänen seuralaisensa kuulivat
ja ym m ärsivät kaikki nuo sanat, ja koska heistä tun tu i,
kuten olikin laita, että sanat olivat kuuluneet aivan
läheltä, niin he nousivat etsim ään niiden lausujaa eivätkä
olleet ehtineet kulkea kahtakym m entä askelta, kun
n äkivät m aalaispukuisen nuorukaisen istuvan erään
kallion takana saarnin juurella. H änen kasvojaan he ei
v ä t kum m inkaan voin eet h eti nähdä, sillä nuorukainen
oli kum artunut huuhtelem aan jalkojaan ohivirtaavassa
purossa. H e läh estyivät niin hiljaa, ettei hän h eitä huo
m annut, eikä hän n ähtävästi tarkannutkaan m uuta kuin
huuhtelem iaan jalkoja, jotka olivat niin hohtavan valk oi
set, että n ä y ttiv ä t kahdelta puron kivien keskeen sukeuneelta kirkkaan kristallin kappaleelta. K atselijat häm 
m ästyivät nähdessään nuo valkoiset ja kauniit jalat, sillä
heistä tun tu i, etteivät ne olleet tottu n eet polkemaan
m ultakokkareita tai astelem aan auran ja härkien jä l
jessä, kuten nuorukaisen puku osoitti. H avaitessaan,
ettei heitä oltu huom attu, edellä kulkeva kirkkoherra v iit
tasi m olem m ille toisille kehoittaen heitä kyykistym ään
ta i piiloutum aan m uutam ien siellä olevien kallionlohkareitten taakse, ja he tek ivät niin, tarkasti katsellen, m itä
puuhaili nuorukainen, jolla oli yllään sivuilta avoin ja
valkoisella liinalla tiuk asti v y ö te tty m ekko. Hänellä oli
m yös ruskeasta verasta teh d yt kaatiot ja säärystim et ja
päässä ruskea lakki; säärystim et hän oli vetän yt p olvi
taipeeseen, ja paljastunut sääri n ä y tti tosiaankin kaik
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kein heleim m ältä alabasterilta. L akattuaan pesem ästä
kauniita jalkojaan hän otti lakistaan pyyhinliinan, jolla
ne kuivasi. S itä ottaessaan hän k ohotti kasvojaan,
ja katselijat saivat nähdä verrattom an kauniin ih m i
sen, niin kauniin, että Cardenio sanoi hiljaa kirkko
herralle:
— Koska tuo ei ole Luscinda, ei hän ole inhim illinen,
vaan jum alallinen olento.
Nuorukainen o tti lakin päästään, jota pudisteli puo
lelle ja toiselle, niin että valah tivat valtoim iksi ja hajal
leen hiukset, joita auringon kultaiset sädekutrit olisivat
voineet kadehtia. Siitä he ym m ärsivät, että m aalais
nuorukaiselta näyttävä olento olikin nainen, vieläpä
varsin hentoinen, ja kaunein kaikista, joita olivat siihen
saakka nähneet kirkkoherra ja parturi, vieläpä Cardeniokin, ellei hän olisi n ähnyt ja tun tenu t Luscindaa, sillä
hän vak uu tti m yöhem m in ainoastaan Luscindan kauneu
den kykenevän kilpailem aan tuon kanssa. P itkät, vaaleat
suortuvat eivät peittän eet ainoastaan hänen hartioitaan,
vaan verhosivat hänet kokonaan joka puolelta, sillä hä
nen ruum iistaan ei ollut näkyvissä m itään m uuta kuin
jalat; niin verrattom an runsaat olivat hänen hiuksensa.
Jos hänen jalkansa olivat veden huuhtelem ina n äyttäneet
kristallinkappaleilta, niin kädet, joilla hän hiuksiaan
suki, n äyttivät suortuvain keskellä hohtavilta kuin lum i.
Kaikki täm ä sai kolme katselijaa entistä enem m än ih m et
telem ään ja haluam aan saada tietää, kuka hän oli. Senvuoksi he p äättivät n äyttä y ty ä , ja heidän noustessaan
kaunis ty ttö kohotti päätään, pyyhkäisi m olem m in käsin
hiukset silm iltään ja täh ysti, kuka [oli m elua [aikaan
saanut. Tuskin ehdittyään heidät nähdä hän sitten
kavahti jaloilleen ja hukkaam atta aikaa kenkim iseen ja
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hiusten kokoam iseen tarttu i kovin kiireesti vieressään
olevaan n yyttiin , missä nähtävästi oli vaatteita, aikoen
häm m entyneenä ja säikähtyneenä lähteä pakoon; m utta
hän ei ollut eh tin yt kuuden askelen päähän, kun kaatui
m aahan, koska hänen hennot jalkansa eivät voineet sie
tää särm ikkäitä kiviä. Sen nähtyään kaikki kolme k ii
ruhtivat hänen luokseen, ja kirkkoherra virkkoi ensim 
mäisenä:
— P ysäh tyk ää, h yvä n eiti, olittepa kuka tahansa,
sillä ne, jotka tässä n äette, aikovat vain teitä pal
vella; teillä ei ole m itään syytä lähteä vau hk osti pakoon,
sillä jalkanne eivät teitä kannata em m ekä me voi sitä
sallia.
T yttö oli niin häm m ästynyt ja häm illään, ettei v a s
tann ut tuohon m itään. N iin he tu livat hänen luokseen,
ja kirkkoherra tarttu i hänen käteensä jatkaen:
— Mitä pukunne m eiltä salaa, neiti, sen hiuksenne
m eille p aljastavat selvästi osoittaen, kuinka m elkoiset
ovat nähtävästi olleet ne sy y t, jotka ovat saaneet teid ät
verhoam aan kauneutenne niin arvottom aan valhepukuun
ja k uljettaneet sen tällaiseen erämaahan, missä olemme
vain onnellisen sattum an nojalla teid ät tavann eet, saa
daksemm e ainakin neuvoillam m e teitä auttaa, ellei kärsim ystenne lopullinen lievittäm inen olekaan meille m ah
dollinen; m ikään onnettom uus näet ei voi ahdistaa ih 
m istä niin kovin eikä äityä niin äärim m illeen, elämän
vielä kestäessä, että k ieltäytyisi kuuntelem asta neuvoa
kaan, joka h yvin aikom uksin tarjotaan kärsivälle. Toipu
kaa siis, h yvä n eiti ta i herra, m ikä tahtonettekaan olla,
m eidän ilm aantum isem m e aikaansaam asta säikähdyk
sestä ja kertokaa m eille onnellinen tai onneton k ohta
lonne, sillä tu lette näkem ään, että me kaikki yh teisesti
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ja kukin erikseen olem m e valm iit m yötätuntoisesti suh
tautum aan teidän onnettom uuksiinne.
Kirkkoherran näin puhuessa valhepukuinen nuori
nainen seisoi kuin tyrm istyneenä, katsellen heitä kaikkia,
huuliaan liiku ttam atta ja sanaakaan virkkaam atta, kuin
yksinkertainen m aalaisihm inen, jolle arvaam atta n ä y te
tään jotakin m erkillistä ja m illoinkaan näkem ätöntä.
Mutta kirkkoherran sitten lausuttua jälleen m uuta
sam ansuuntaista hän lop etti vaitiolon syvään huoaten ja
sanoen:
— Koska täm än vuorim aan autius ei ole k yen nyt
m inua kätkem ään eivätkä vapaiksi valahtaneet hiukseni
sallineet m inun kieleni lausua valh etta, olisi h yöd ytön tä
uskotella teille uudelleen sellaista, m inkä uskoisitte to 
deksi pikem m in kohteliaisuudesta kuin m istään m uusta
syystä, jos ollenkaan sitä uskoisitte. N iin ollen, h y vät
herrat, sanon teille, että kiitän teitä esittäm ästänne tar
jouksesta, joka velvoittaa m inua täyttäm ään kaikki,
m itä olette m inulta p yytän eet, vaikka pelkään, että
kertom us onnettom uuksistani tulee herättäm ään teissä
m yötätunnon ohella m ielipahaa, koska ette voi keksiä
m itään keinoa niiden korjaamiseksi tai lohdutusta n ii
den lievittäm iseksi. M utta siitä huolim atta ja jo ttei
kunniallisuuteni joudu silmissänne epäilyttävään valoon,
kun olette jo havainneet m inut naiseksi ja n äette m inut
nuorena, yksinäisenä ja näissä pukim issa, m itkä seikat
kaikki yhdessä ja kukin erikseen v oivat tärvellä kuinka
hyvän m aineen tahansa, m inun täytyn ee kertoa teille,
m itä m ielelläni salaisin, jos voisin.
K aiken tuon lausui n y t kauniina nuorena naisena esiin
ty v ä k esk eytym ättä, niin sujuvasti ja niin sointuvalla
äänellä, että kuuntelijat ih m ettelivät y h tä paljon hänen
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älyään kuin kauneuttaan. Kun he sitten jälleen vak uu t
tiv a t tahtovansa suoda hänelle apua ja uudelleen p y y si
vä t häntä täyttäm ään lupaustansa, ei hän sallinut heidän
enem pää kehoittaa, vaan sievästi ved ettyään kengät ja l
kaansa ja koottuaan hiuksensa istu utui paadelle ja kol
m en kuuntelijan istuuduttua lähelle häntä alkoi, vaivoin
pidättäen silm iin kihoavia kyyneliä, kertoa elämänsä tari
naa seuraavaan tapaan:
— Täällä Andalusiassa on kaupunki, jonka nim eä k ä y t
tää eräs herttua ollen siten yksi niistä ylhäisistä henki
löistä, joita Espanjassa m ainitaan grandien nimellä.
Hänellä on kaksi poikaa: vanhem pi on hänen tilustensa
ja n ähtävästi m yös hänen h yvien om inaisuuksiensa perijä,
m utta nuorem m asta en tiedä, m itä hän lienee saanut
perintöosakseen, ellei V ellidon p etollisuutta ja Ganelonin
kavaluutta. Täm än herran alustalaisiin kuuluvat van
hem pani, jotka ovat alhaista sukua, m utta niin rikkaat,
ettei heillä, jos heidän syntyperänsä olisi heidän varalli
suutensa veroinen, olisi m itään toivom isen varaa eikä
m inun tarvitsisi pelätä joutuvani siihen onnettom uuteen,
missä n y t n äette m inun olevan: kova kohtaloni näet ehkä
johtuu siitä, että he valitetta v a sti eivät olleet syn tyn eet
jalosukuisina. He tosin eivät ole niin alhaisia, että heidän
sopisi hävetä säätyänsä, m utta eivät m yöskään niin
ylhäisiä, että voisin olla otaksum atta onnettom uuteni
johtuvan heidän alhaisesta sukuperästään. He ovat
talonpoikaista, aatelitonta väkeä, m utta heidän suonis
saan ei virtaa m inkään huonossa m aineessa olevan heim on
verta, he ovat, kuten sanotaan, ikivanhoja k ristittyjä ja
niin varakkaita, että heidän rikkautensa ja suurellinen
eläm äntapansa vähitellen varm aan koroittavat heidät
aateliseen, jopa ritarilliseenkin säätyyn. Parhaana rik
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kautenaan ja aatelinaan he kum m inkin p itivät sitä, että
m inä olin heidän tyttärensä, ja koska heillä ei ollut k e
tään m uuta perillistä, poikaa enem pää kuin tytärtäkään,
niin he p itivät rakastavina vanhem pina m inusta hellempää huolta kuin kutkaan m uut vanhem m at. Minä olin
kuvastin, jossa he itseään k atselivat, heidän vanhuutensa
tuk i ja se pääm äärä, m ihin suuntautuivat kaikki heidän
ta ivaitatavoittelevat toiveensa, jotk a m inäkin täysin
om aksuin, koska ne olivat kaikin puolin h yvät. Minä
vallitsin heidän varojaan sam oinkuin heidän sydäm iään:
pestasin ja erotin palvelijoita, kylvöä ja satoa koskevat
m äärät ja tilit kulkivat m inun käsieni kautta, m inä pidin
kirjaa öljypusertim ista, viinikuurnista, suurem masta ja
pienem m ästä karjasta ja m ehiläispesistä, sanalla sanoen
kaikesta, m itä isäni laisella varakkaalla m aanviljelijällä
voi olla ja on. Minä olin taloudenhoitaja ja talon em äntä
ja toim in niin uutterasti sekä niin h yvin vanhem pieni
odotuksia ty y d y ttä en , että siitä puhuessani tusk in voin
liioitella. N iinä päivän hetkinä, jotka jäivät k ä y tettä 
vikseni, kun olin m äärännyt teh tävät työnjohtajille, ren
geille ja päiväpalkkalaisille, m inä askartelin toim issa,
jotka ovat nuorille ty tö ille yh tä soveliaita kuin tähdellisiäkin, neulaa, nypläystyyn yä ja varsinkin rukkia k ä y t
täen. Ja luopuessani toisinaan näistä askareista m inä
luin m ielelläni jotakin hartauskirjaa tai soitin harppua,
sillä olin kokem uksesta tullut huom aam aan, että m u
siikki tyyn n y ttä ä levotonta m ieltä ja lievittää sielun
itävää m urhetta. Tällaista eläm ää siis vietin vanhem 
pieni kodissa, ja se seikka, että olen sitä näin y k sity is
kohtaisesti kuvaillut, ei ole johtunut kerskailunhim osta
eikä halusta osoittaa olevani rikas, vaan olen niin teh n yt,
jo tta h avaittaisiin, kuinka syyttöm ästi olen joutunut
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m ainitsem astani hyvästä asem asta siihen onnettom aan
tilaan, jossa n y t olen.
Sattui siis niin, että m inun viettäessäni aikojani näissä
m onissa askareissa ja kerrassaan ulkom aailm asta eristet
tyn ä, melkein kuin luostarissa, kuten luulin, vain talon
palvelijoiden näkem änä, koska niinä päivinä, joina kävin
kirkossa, olin m atkassa aam uvarhaisesta, aina äitini ja
palvelijattarien seurassa, ja liikkuen niin huolellisesti
h unnutettuna, että silmäni tuskin näkivät m aata enem 
pää kuin askelteni alan, kaikesta siitä huolim atta rak
kauden tai oikeam m in joutilaisuuden katse, joka on terä
väm pi kuin ilveksen, osui m inuun D on Fernandon lemm enhim oisista silmistä; se näet oli herttuan jo m ainitse
mani nuoremman pojan nimi.
K ertoja oli tuskin eh tin yt m ainita Don Fernandon, kun
Cardenion kasvot vaih toivat väriä ja hikiherneet k ihosi
v a t esiin hänen joutuessaan niin ankaran m ielenliikutuksen valtaan, että kirkkoherra ja parturi, sen huom attuaan,
pelkäsivät häntä kohtaavan sellaisen hulluudenpuuskan,
jonka olivat kuulleet aika ajoin häntä ahdistavan. Cardenio oli kum m inkin vain tuskanhiessä ja aivan hiljaa,
katsoa tu ijottaen m aalaistyttöön, jonka arvasi aikaisem 
m in kuulem istaan kertom uksista tutuksi. M utta ty ttö ei
v ä littä n y t Cardenion m ielenliikutuksesta, vaan jatkoi
tarinaansa sanoen:
— Ja tuskin olivat hänen silmänsä ehtineet nähdä m i
nut, kun hän (kuten m yöhem m in kertoi) rakastui m inuun
niin kiihkeästi kuin hänen m enettelynsä selvästi osoitti.
M utta lopettaakseni pian kertom uksen lukem attom ista
onnettom uuksistani sivuutan vaieten ne toim et, joihin
D on Fernando ryh tyi voidakseen m inulle ilm aista tu n te i
taan: hän lahjoi koko talonväen, antoi ja tarjosi om aisil
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leni lahjoja ja suosionosoituksia; päivät p ääksytysten oli
kadullani juhlaa ja huvia, yöllä ei kukaan voin ut nukkua
soitolta ja laululta; lem m enkirjeitä, jotka jollakin m i
nulle tuntem attom alla tavalla saapuivat luokseni, oli
loputtom an paljon, kaikki täynn ä rakkauttahehkuvia
lauseita ja tarjouksia, sisältäen enem m än lupauksia ja
valoja kuin kirjaim ia. Tuo ei kum m inkaan m inua h ellyttä n y t, vaan päinvastoin sai m inut niin karsaaksi kuin hän
olisi ollut veriviholliseni ja kuin hän olisi teh n yt aivan
vastakkaisessa tarkoituksessa kaiken, m ihin ryh tyi saa
dakseen m inulta vastarakkautta. D on Fernandon koh
teliaisuus ei tosin tun tu nu t m inusta vastenm ieliseltä eikä
hänen kosintansa tun gettelevalta, sillä m ieleeni nousi
eräänlaista ty y ty v ä isy y ttä , kun huom asin niin ylhäisen
herran itseäni rakastavan ja arvostavan, eikä m inua suin
kaan pahoittanut lukea hänen kirjeistään minulle osoi
tettu a ylistystä; siinä suhteessa näet m inusta tuntuu, että
olimmepa me naiset kuinka rumia tahansa, me sittenkin
aina m ielelläm m e kuulem m e itseäm m e sanottavan kau
niiksi. K aikkea tä tä kuitenkin vastu sti siveyteni sekä
vanhem pieni alinom aiset varoitukset; he näet tiesivät
aivan varm aan D on Fernandon k iintym yksestä, koska
hän ei enää ollenkaan välittä n y t, vaikka koko maailma
olisi saanut sen tietää. V anhem pani sanoivat uskovansa
kunniansa ja hyvän nim ensä yksinom aan h yveen i ja
kuntoni varaan ja k eh oittivat m inua ottam aan huom ioon,
m illainen säätyero oli m inun ja D on Fernandon välillä,
minkä nojalla voisin tulla oivaltam aan, että hänen ai
keensa (vaikka hän itse väittäisi toisin) kohdistuivat
enem m än hänen omaan nautintoonsa kuin m inun m enes
ty kseeni; he sanoivat vielä olevansa valm iit, jos haluaisin
jotenkin torjua hänen sopim atonta p yydettään, h eti m i
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nut naittam aan kenen kanssa itse hyväksi näin, joko
jonkun oman paikkakuntam m e tai lähiseutujen ylhäisim piin kuuluvan henkilön kanssa, sillä he v oivat suuren
varallisuutensa ja m inun hyvän m aineeni nojalla ed ellyt
tää siinä suhteessa m itä tahansa. Minä käytin näitä var
moja lupauksia ja heidän lausum ainsa ilm eistä p ä tev y y ttä
tukem aan omaa lujuuttani enkä huolinut m illoinkaan
v astata D on Fernandolle sanaakaan, m ikä olisi saattanut
herättää hänessä kaukaisintakaan pyyteensä toteu tu m i
sen toivetta.
Täm ä p id ättyväisyyten i, joka hänen m ielestään var
maan oli yn seyttä , n ähtävästi kiihti sitäkin enem m än
hänen irstasta himoaan; sillä nim ellä näet tahdon m ainita
hänen m inulle osoittam aansa k iin tym ystä, josta ette olisi
saaneet n y t m itään tietää, jos se olisi ollut m oitteeton,
koska siinä tapauksessa ei olisi ollut m itään aihetta
kertoa siitä teille. Vihdoin D on Fernando sai tietää, että
vanhem pani aikoivat naittaa m inut, jottei hän enää
toivoisi m inua om akseen, tai ainakin, jotta minulla olisi
lukuisam pia naispuolisia suojelijoita, ja täm ä uutinen
tai epäilys sai hänet tekem ään, m itä n yt teille ker
ron. Eräänä yönä, kun olin huoneessani, missä seu
ranani oli vain eräs p alvelu styttö, ja ovet oli huolelli
sesti lu kittu, jo ttei kunniani joutuisi vaaralle alttiiksi
m inkään varom attom uuden vuoksi, huom asin yhtäkkiä,
ollenkaan tietäm ättä ja aavistam attakaan, m iten se oli
m ahdollista, kaikista näistä toim enpiteistä huolim atta,
hänen seisovan edessäni hiljaisen ja lukitun kammioni
yksinäisyydessä. H änet nähdessäni häm m ennyin niin,
että m aailm a silm issäni m usteni ja kieleni kerrassaan
m ykistyi. E n siis k yen nyt huutam aan enkä usko, että
hän olisi suonut siihen tilaisuuttakaan, sillä hän syöksyi
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kohta luokseni ja sulki m inut syliinsä (m inulla näet, kuten
sanottu, ei ollut voim ia puolustautum iseen, niin häm m en
ty n y t olin) ja alkoi lausua m inulle sellaisia sanoja, etten
ymmärrä, kuinka valhe saattaa sovittaa n iitä niin ta ita 
vasti, että kuulostavat niin tosilta. P ettäjä osasi m ene
tellä siten, että hänen kyynelensä vak u u ttivat oikeiksi
hänen sanojaan ja huokauksensa hänen tarkoituksiaan.
Minä, oman onneni nojaan jään yt ty ttö rukka, joka en
ollut om aisteni keskuudessa eläen ollenkaan tottun ut
tällaisiin seikkoihin, aloin, en tiedä m iten, pitää noita
petollisia puheita tosina, en kum m inkaan siinä määrässä,
että hänen kyynelensä ja huokauksensa olisivat ta iv u tta 
neet m inua liialliseen m yötätuntoon. Kun siis olin eh ti
n y t hiukan toipua säikähdyksestäni, sain jossakin määrin
takaisin m enettäm ääni rohkeutta ja sanoin hänelle päättäväm m in kuin olisin luullut voivan i sanoa: »Herra, jos
olisin villin jalopeuran kynsissä, niinkuin n yt olen sinun
käsissäsi, ja m inut luvattaisiin varm asti pelastaa, jos
suostuisin tekem ään tai sanomaan jotakin, m ikä vah in 
goittaisi kunniaani, niin minun olisi y h tä m ahdoton
m itään sellaista tehdä tai sanoa kuin on m ahdotonta
tehdä ollu tta olem attom aksi. Vaikka siis käsivartesi
van gitsevat ruum iini, on sieluni sidottu h yviin aikomuksiini, jotka ovat tuik i toisenlaiset kuin sinun, kuten
tulet näkem ään, jos tahdot käydä niitä toteuttam aan
väkivalloin. Minä olen alustalaisesi, m utta en orjasi;
aatelisen veresi vuoksi sinulla ei ole eikä saa olla valtaa
häpäistä ja halveksia m inun alhaista sukuperääni: m inä,
aateliton talonpoikaistyttö, pidän itseäni sinun, herran
ja ritarin veroisena. Sinun väkivaltaisuutesi ei minuun
ollenkaan tehoa, rikkauttasi en pidä missään arvossa,
sanasi eivät kykene m inua pettäm ään eivätkä huokauk
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sesi ja kyynelesi m inua h ellyttäm ään. Jos havaitsisin
jotakin sellaista hänessä, jonka vanhem pani antaisivat
puolisokseni, niin tah ton i noudattaisi hänen tahtoansa
eikä m itenkään sotisi sitä vastaan, joten siis suostuisin
vapaaehtoisesti, vaikka vastenm ielisestikin, siihen, m itä
sinä, herra, n y t niin kiihkeästi tavo ittelet, kunhan sä ily t
täisin kunniani. Olen sanonut sinulle kaiken täm än,
koska ei ole ajattelem istakaan, että m inusta voisi m itään
saada kukaan muu kuin laillinen puolisoni.» — »Ellei m i
kään muu sinua arveluta, ihana Dorotea» (se näet on
m i n u n onnettom an nim i) — sanoi petollinen ritari —
»niin lupaan olla sinun om asi, ja olkoot lupaukseni tod is
tajina taivaat, joilta ei m ikään ole salattu, sekä täm ä
sinun huoneessasi olevan Jum alanäidin kuva.»
Kuullessaan hänen m ainitsevan itseään D orotean
nim ellä Cardenio joutui jälleen m ielenliikutuksen valtaan
ja katsoi n y t varsin varm aksi alkuperäisen otaksum ansa.
H än ei kum m inkaan tahtonu t keskeyttää kertom usta,
koska halusi kuulla, m ihin päätyisi tarina, jonka hän jo
m elkein täysin tunsi, ja virkkoi senvuoksi vain:
— D oroteako on nim esi, senora? Olen kuullut p u h ut
tavan eräästä toisesta sam annim isestä, jonka kohtalo on
kenties yh tä kova kuin sinun. M utta jatka kertom ustasi,
sillä tulee aika, jolloin kerron sinulle seikkoja, jotka tu le
v a t sinua säikähdyttäm ään sam oinkuin surettam aankin.
D orotea k iin nitti n y t huom iota Gardenion puheisiin
ja hänen eriskum m alliseen ja repaleiseen pukuunsa ja
p yysi häntä, jos hän jotak in tiesi hänen oloistaan,
h eti hänelle ilm oittam aan, koska hän, jos kohtalo oli
vielä varannut hänelle jotak in hyvää, uskaltaisi k es
tää minkä uhkaavan vastoinkäym isen tahansa, om asta
puolestaan varm aan uskoen, ettei voisi sattua enää

»Ellei mikään muu sinua arveluta, ihana Dorotea, niin lupaan olla
sinun omasi.»

»— v äh iä v o im ian i vain h iu k an p o n n istaen syöksin h ä n e t alas
jy rk ä n te e ltä , jä ttä e n h ä n e t sinne m akaam aan.»
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m itään, mikä lisäisi rahtuakaan hänen nykyiseen on
nettom uuteensa.
— Sanoisin sinulle ajatukseni viip y m ä ttä , — vastasi
Cardenio — jos otaksum ani olisi oikea; m utta otollinen
hetki ei ole vielä m ennyt eikä sinulle ole ollenkaan tär
keätä saada se tietää.
— Olipa m iten tahansa, — vastasi D orotea — m inä
jatk an kertom ustani. D on Fernando o tti huoneessa ole
van pyhän kuvan asettaen sen vihkim isem m e todistajaksi;
hän lupasi m itä tehoisim m in sanoin ja voim allisim m in
valoin olla m inun aviopuolisoni, vaikka m inä, ennenkuin
hän oli eh tin yt sanoa sanottavaansa, kehoitin häntä tar
koin harkitsem aan, m itä tek i, ja ajattelem aan, m illainen
harmi koituisi hänen isälleen, kun hän kuulisi poikansa
menneen naim isiin talonpoikaistytön, oman alustalaisensa
kanssa. Sanoin, ettei hänen p itän yt antautua kauneuteni
sokaistavaksi, olipa se m illainen tahansa, koska se ei
kum m inkaan riittäisi hänen tekem änsä virheen puolus
tukseksi, ja että hänen, jos tahtoi rakkautensa tähden
tehdä minulle jotakin hyvää, tu li sallia m inun kohtaloni
m uodostuvan säätyni ed ellytysten m ukaiseksi, koska
sellaiset epäsuhtaiset liito t eivät m illoinkaan tuota solmijoilleen oikeata iloa eivätkä kykene kauan säilyttäm ään
alkuperäistä riem ullista sävyään. Minä sanoin hänelle
kaikki, m itä n yt olen tässä sanonut, ja paljon m uuta, m itä
en enää m uista, m utta m ikään ei voin ut saada häntä
luopum aan aikom uksestaan, yh tä vähän kuin henkilö,
joka ei aio m aksaa sitoum uksensa m ukaan, välittää koron
kiskojan kanssa sopim usta solm iessaan vaikeistakaan eh
doista. Minä harkitsin tällöin asiaa nopeasti m ielessäni ja
ajattelin näin: »En varm aankaan ole ensim m äinen, joka
on avioliiton nojalla kohonnut alhaisesta säädystä korDon Quijote I 2 — 2
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keaan, eikä Don Fernando ole ensim m äinen, jonka kau
neus tai sokea intohim o (mikä tässä on todennäköisem pi)
on saanut ottam aan säädyltään alhaisem m an eläm än
kum ppanin. Koska siis en noudata m itään ennenkuulu
m atonta ja u u tta tapaa, on parasta, että otan om akseni
kohtalon n y t m inulle tarjoam an kunnian, vaikka hänen
m inulle osoittam ansa k iin tym ys ei kestäisikään kauem 
paa kuin hänen p yyteen sä ty y d y ty s, sillä m inä olen niinm uodoin kum m inkin hänen puolisonsa Jum alan edessä.
Jos sitävastoin m ielin hänet yn seästi torjua, niin hän,
tuossa m ielentilassa ollen, välittää väh ät velvollisuudes
taan ja k äyttää väkivaltaa, joten m enetän kunniani v o i
m atta m itenkään puolustautua, kun m inua väittää sy y lli
seksi joku, joka ei tied ä, kuinka syyttöm ästi olen tähän
tilaan j outunut. Mitkä perusteet riittäisivätkään saamaan
vanhem pani ja m uut varm asti uskom aan, että täm ä
herra on tu llu t m inun huoneeseeni m inulta lupaa saa
matta?» K aikki näm ä k ysym yk set ja vastauk set risteiliv ä t silm änräpäyksen aikana m ielessäni, ja kaikkein v o i
m akkaim m in alkoivat m inuun vaik uttaa ja saada minua
taipum aan siihen, m ikä aavistam attani tu li turm iokseni,
D on Fernandon vannom at valat, ne p yhät tod istajat, jo i
hin hän vetosi, hänen vuodattam ansa k yynelet ja vihdoin
vielä hänen olem uksensa ja luonnollinen viehätyksensä,
mikä niin lukuisien aito rakkauden ilm austen säestelem änä olisi voinut valloittaa toisenkin yh tä vapaan ja
siveän sydäm en. Minä kutsuin palvelijattareni, jo tta hän
olisi m aallisena todistajana taivaallisten ohella, D on F er
nando toisti ja vak u u tti vannom iaan valoja, kutsui uusia
pyhim yksiä todistajiksi aikaisem m in m ainitsem iensa li
säksi, sanoi kiroavansa itsensä tuhansin kerroin, ellei
tulisi pitäm ään, m itä lupasi. H änen silm iinsä tu lv a h tiv a t
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jälleen kyynelet, ja hän huokaili entistä haikeam m in, painoi m inut yhä kiinteäm m in syliinsä, mistä ei ollut m inua
koko aikana päästän yt, ja niin m inä palvelijattareni jä l
leen huoneesta poistuttua m enetin neitseyteni ja Don
Fernandosta tu li lopullisesti uskoton pettäjä.
O nnettom uuteni yötä seuraava päivä ei kum m inkaan
saapunut niin nopeasti kuin luulen Don Fernandon to iv o 
neen, sillä him on tultu a ty y d y tety k si on suurimpana
nautintona päästä pois sieltä, missä päämäärä on saavu 
tettu . Sanon täm än siksi, että D on Fernando pyrki k ii
reesti lähtem ään luotani ja oli ulkona kadulla jo ennen
päivänkoittoa, apunaan palvelijattareni, joka oli hänet
huoneeseeni johdattanut. Lähtiessään hän sanoi m inulle
(vaikka ei yh tä tulisen kiihkeästi kuin tultuaan), että voin
luottaa hänen uskollisuuteensa ja että hänen vannom ansa
valat olivat lujat ja oikeat, ja otti varm em m aksi v a k u u 
deksi sormestaan kallisarvoisen sormuksen pannen sen
minun sormeeni. N iin hän m eni, ja m inä jäin. En tiedä,
olinko surullinen vai iloinen, m utta varm aan tiedän, että
olin odottam attom an tapahtum an vuoksi häm m entynyt
ja m ietteissäni ja m elkein suunniltani. E n uskaltanut
enkä m uistanutkaan torua palvelijatartani petoksesta,
johon hän oli teh n yt itsensä syypääksi sulkem alla Don
Fernandon huoneeseeni, sillä en k yen nyt vielä ratkaise
maan, oliko se, m itä minulle oli sattunut, onnea vai on
nettom uutta. Don Fernandolle sanoin hänen poistuessaan,
että hän, koska kerran n yt olin hänen om ansa, voi tulla
luokseni samalla tavalla seuraavinakin öinä, kunnes asia,
hänen niin tahtoessaan, tulisi julkiseksi. M utta hän saa
pui ainoastaan seuraavana, ja kului toista kuukautta,
jona aikana en tavann ut häntä kadulta enkä kirkosta.
Sain nähdä turhaa vaivaa häntä etsiessäni, vaikka tiesin
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hänen olevan kaupungissam m e ja k äyvän m elkein joka
päivä m etsällä, m ikä oli hänen erikoinen m ielihuvinsa.
Tiedän h yvin , kuinka katkerat ja tuskalliset minulle
olivat nämä päivät ja h etket, ja tiedän, kuinka silloin
aloin epäillä, jopa kerrassaan lakata luottam asta D on
Fernandon uskollisuuteen; tied än m yös, että palvelijattareni n y t sai kuulla häikäilem ättöm än tekonsa vuoksi ne
soim aukset, joita ei ollut aikaisem m in kuullut, ja tiedän,
kuinka m inun tä y ty i varoa kyyneliäni ja kasvojeni il
m eitä, jo tta vanhem m illani ei olisi aihetta kysyä, m iksi
olin alakuloinen, fsiten pakottaen m inua etsim ään seli
tykseksi valheita. K aikki täm ä kum m inkin loppui kerras
saan, kun saapui h etki, jolloin kaikesta hienotunteisuu
desta lu ovuttiin , kunniallinen harkinta p äättyi, kärsi
vällisyys oli lopussa ja salaiset aivoitukseni tu liv a t ilm i.
N iin tapahtui senvuoksi, että m uutam ia päiviä m yö
hem m in paikkakunnallam m e kerrottiin D on Fernandon
m enneen eräässä lähiseudun kaupungissa naim isiin jon 
kun ylen ihanan neidon kanssa, joka oli erittäin ylhäisten
vanhem pien lapsi, vaikka ei niin varakas, että olisi m yötäjäistensä nojalla saattanut pyrkiä niin korkeaan liittoon.
N eidon nim en sanottiin olevan Luscinda, ja kerrottiin
vielä m uista, varsin m erkillisistä seikoista, joita oli hänen
vihkiäisissään sattunut.
Cardenio kuuli Luscindan nim en, m utta kohautti vain
hartioitaan, puri huuliaan ja lev itti kulm iaan, m inkä jä l
keen hänen silm istään tu lvah ti kaksi kyynelvirtaa. D o 
rotea jatkoi kum m inkin kertom ustaan:
— Täm ä m urheellinen uutinen saapui kuuluviini,
m utta sydäm eni ei siitä suinkaan jääty n y t jääksi, vaan
sy tty i niin valtavaan vihaan ja raivoon, että olin vähällä
syöksyä huutaen kaduille julistam aan sitä u sk otto
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m uutta ja p etosta, joka oli tullut osakseni. Tämän
vim m an kuitenkin v iih d ytti hetkellisesti ajatus, että jo
samana yönä toteuttaisin , m itä sitten teinkin: minä
pukeuduin näihin vaatteisiin, jotka sain eräältä isäni
palveluksessa olevalta paim enpojalta, jolle kerroin koko
onnettom uuteni p yytäen häntä lähtem ään kanssani
siihen kaupunkiin, missä viham ieheni kuului oleskelevan.
Poika ensin m oitti uhkayritystäni ja tuom itsi k elvotto
m aksi päätökseni, m utta huom attuaan sitten, etten m is
sään tapauksessa aikeestani luopunut, tarjoutui m inua
saattelem aan, kuten sanoi, maailm an loppuun saakka.
Minä sulloin h eti liinaiseen tyynyn päällykseen naisen
v a atteet, joitakin koruja ja rahoja kaiken varalta, ja niin
minä sitten poistuin kotoa yön hiljaisuudessa, anta
m atta m itään tietoa petolliselle p alvelija ta rellen i, seura
nani paim en ja paljon ajatuksia, ja lähdin kohti kau
punkia jalkaisin, m utta sittenkin kuin siivillä, koska
halusin hartaasti ehtiä pian perille, ellei estäm ään, m itä
otaksuin jo tapahtuneeksi, niin ainakin vaatim aan Don
Fernandoa sanomaan, kuinka hänellä oli ollut sydäntä
niin tehdä. K ahden ja puolen päivän kuluttua saavuin
perille ja tiedustelin kaupunkiin tullessani Luscindan
vanhem pien taloa, ja ensim m äinen, jolta sitä k ysyin,
vastasi minulle enem m än kuin halusin tietää. H än neu
voi minulle talon ja kertoi kaikki, m itä oli tapahtunut
tyttären vihkiäisissä, mikä on niin yleisesti tunnettua,
että kaikkialla keräydytään ryhm iin siitä keskustele
maan. H än kertoi m inulle, että Luscinda, D on Fernandon m entyä hänen kanssaan naim isiin, sam ana iltana,
luvattuaan ottaa hänet aviom iehekseen, oli vaipunut
syvään tainnostilaan ja että hänen m iehensä, käytyään
avaamaan hänen liiviään, jotta hän voisi helpom m in h en 
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gittää, löysi Luscindan itsensä kirjoittam an kirjeen, jossa
täm ä selitti ja vak u u tti olevan m ahdotonta, että hänestä
tulisi Don Fernandon puoliso, koska hän oli jo Cardenion,
joka m iehen kertom uksen m ukaan oli eräs sangen y lh äi
nen sam an kaupungin herra, ja että hän oli antanut Don
Fernandolle m yöntösanansa ainoastaan totellakseen v a n 
hem piansa. L yh yesti sanoen: hän kertoi kirjeen sisällön
olleen sellaisen, että siitä n ähtiin hänen aikoneen sur
m ata itsensä h eti vihkim isen jälkeen, ja siinä oli ilm oi
tettu ne syytk in , joiden vuoksi hän oli eläm ästä lähtenyt;
ja kaikkea tä tä sanotaan vahvistaneen todeksi tikarin,
joka oli lö y d etty hänen yllään olevista vaatteista. K ai
ken täm än havaittuaan D on Fernando katsoi Luscindan
pitäneen häntä pilanaan, solvanneen ja halveksineen
häntä, ja hyökkäsi hänen kim ppuunsa, ennenkuin hän oli
eh tinyt herätä tainnoksistaan, aikoen iskeä häntä löyd e
ty llä tikarilla, ja olisi niin teh n ytk in , elleivät Luscindan
vanhem m at ja m uut läsnäolevat olisi häntä siitä estäneet.
Kerrottiin vielä, että D on Fernando oli h eti poistunut
kaupungista ja ettei Luscinda ollut herännyt tainnoksis
taan ennenkuin seuraavana päivänä, jolloin hän ilm oitti
vanhem m illeen olevansa m ainitun Cardenion laillinen
puoliso. Minä sain vielä tietää, että Cardenio, kuten v ä i
tettiin , oli ollut läsnä vihkiäisissä ja että hän, nähtyään
Luscindan v ih itty n ä , m itä ei ollut m illoinkaan uskonut
m ahdolliseksi, oli epätoivoissaan läh ten yt kaupungista,
sitä ennen kirjoitettuaan kirjeen, jossa selitti, kuinka
Luscinda oli häntä loukannut, ja ilm oitti poistuvansa
paikkaan, m istä ihm iset eivät kuuna päivänä häntä lö y 
täisi. K aikki täm ä oli yleisesti tun nettua koko kaupun
gissa, ja kaikki ihm iset puhuivat siitä, sitäkin enem m än,
kun saivat vielä tietää, että Luscinda oli kadonnut v a n 
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hempiensa kodista ja kaupungista; häntä näet ei löyd etty
m istään, ja hänen vanhem pansa olivat m enettää järkensä
eivätkä tietäneet, m itä tehdä, jotta hänet löytäisivät.
Saamani tiedot elv y ttiv ä t toiveitan i, ja m inä pidin p a
rempana, etten ollut ollenkaan kohdannut D on Fernandoa kuin jos olisin kohdannut hänet naineena, sillä
m inusta n äytti, ettei pelastuksen ovi ollut m inulta vielä
ty y ten suljettu; ajattelin näet, että taivas kenties oli
asettanut tuon esteen hänen toisen avioliittonsa tielle,
jotta hän tulisi käsittäm ään, m itä oli ensim m äiselle v el
kaa, sekä ottam aan huom ioon, että hän oli k ristitty ja
velvollinen ajattelem aan enem m än sieluaan kuin m aal
lisia seikkoja. Minä tarkastelin kaikkia näitä asioita m ie
lessäni puolelta ja toiselta ja lohduttelin itseäni lohdu
tusta löytäm ättä, kuvaillen m ieleeni suuria ja hauraita
toiveita pitääkseni yllä eläm ää, jota n yt inhoon.
Minun vielä ollessani kaupungissa, tietäm ättä m itä
tehdä, kun en löytän yt D on Fernandoa, tu li korviini
julkinen kuulutus, missä lu vattiin suuri palkinto sille,
joka löytäisi m inut, m ainittiin m inun ikäni ja kuvailtiin
pukua, joka oli ylläni; sitäpaitsi kuulin sanottavan, että
nuori saattelijani oli vien yt m inut pois vanhem pieni
luota, m ikä seikka kovin koski m inuun, sillä siitä näin,
kuinka m aineeni oli m enoteillään, koska ei siinä kyllin,
että olin pakoni vuoksi sen m enettänyt, vaan lisäksi tuli
vielä tieto, että olin karannut henkilön kanssa, joka oli
niin alhainen eikä suinkaan ansainnut hellää kiintym ystäni. K uultuani kuulutuksen minä lähdin heti pois kau
pungista palvelijani kanssa, jonka minulle vakuuttam a
uskollisuus n äytti jo alkavan horjua, ja sinä yönä me t u 
lim m e täm än vuoriston tiheim pään m etsään, koska
pelkäsim me, että m eidät löydettäisiin. M utta on netto
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m uus, kuten sanotaan, kutsuu toista, kovan kohtalon
loppu on tavallisesti uuden vielä pahem m an alku, ja niin
kävi n yt m inun. K un näet h yvä palvelijani, joka oli
siihen saakka ollut uskollinen ja lu otettava, näki m inut
tässä autiossa seudussa, niin hän yritti pikem m in oman
konnam aisuutensa kuin m inun kauneuteni yllyttäm änä
k äyttää hyväkseen tilaisuutta, jonka täm ä erämaa hänen
nähdäkseen soi, ja ahdisti m inua lem m entunnustuksillaan
ollenkaan häpeäm ättä, pelkääm ättä Jum alaa ja kunnioit
tam atta m inua, ja kuullessaan m inun vastaavan hänen
julkeisiin ehdotuksiinsa jyrkin ja soveliain sanoin hän
luopui hartaista pyynn öistä, joilla oli aluksi luullut jota
kin saavuttavansa, ja alkoi k äyttää väkivaltaa. M utta
vanhurskas taivas, joka harvoin, jos m illoinkaan, jättää
huom ioonottam atta ja suosim atta vilp ittöm iä aikeita,
auttoi m inuakin niin, että vähiä voim iani vain hiukan
ponnistaen syöksin hänet alas jyrkänteeltä, jättäen hänet
sinne m akaam aan, en tiedä, kuolleenako vai elävänä.
Sitten lähdin, nopeam m in kuin säilcähdykseni ja uupu
m ukseni tu n tu i sallivan, kauem m aksi tähän vuoristoon,
ajattelem atta ja suunnittelem atta m itään m uuta kuin
tänne piiloutum ista paetakseni isääni ja n iitä, jotka hänen
toim estaan m inua etsivät. E n tied ä, kuinka m onta kuu
k autta on kulunut siitä, kun näissä aikeissa saavuin
tänne, m issä tapasin erään karjanom istajan, joka vei
m inut palvelijakseen erääseen täm än vuoriston keskellä
sijaitsevaan kylään ja jonka palveluksessa olen ollut
koko täm än ajan paim enpoikana, yrittäen aina p ysytellä
ulkosalla salatakseni hiuksiani, jotk a n y t niin arvaam at
tani [paljastivat m inut teille. U utteruuteni ja varovai
suuteni oli kuitenkin aivan turhaa, sillä isäntäni sai sel
ville, etten ollut m ies, ja silloin häneen iski sama paha
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ajatus kuin palvelijaani; m utta, koska sallimus ei aina
suo vaikeuksien kerällä keinoa niiden selvittäm iseksi,
en löytän yt m itään jyrkännettä tai kuilua syöstäkseni alas
isäntäni ja päästääkseni hänet vaivastaan , niinkuin olin
löytän yt palvelijaani varten, ja siksi pidin vähem pänä
vaikeutena poistua hänen luotaan ja k ätk eytyä jälleen
tähän jylhään seutuun kuin yrittää voim aini ja puolustelujeni avulla hänestä suoriutua. Painuin siis jälleen
m etsän suojaan etsiäkseni sieltä paikkaa, missä voisin
aivan esteettöm ästi huokaillen ja itkien rukoilla taivasta
arm ahtam aan onnettom uuttani sekä suomaan m inulle
voim ia ja apua siitä pääsem ään, tai päättääkseni päiväni
tässä eräm aassa, niin ettei jäisi jälkeäkään tästä kurjasta,
joka on aivan syyttöm ästi antanut aihetta siihen, että
hänestä puhutaan ja häntä panetellaan sekä kotiseudulla
että vierailla paikkakunnilla.

Yhdeksäskolmatta

luku,

m issä kerrotaan siitä hupaisesta juonesta j a keinosta, jota
käytettiin vapautettaessa rakastunutta ritariamme hänen
aloittamastaan ylen ankarasta katumuksenteosta.
— Täm ä, h yvät herrat, on totuudenm ukainen kerto
mus onnettom asta kohtalostani; harkitkaa ja ratkaiskaa
n y t, eikö m inulla ollut riittävästi aihetta korviinne kan
tautuneisiin huokauksiin, kuulem iinne sanoihin ja sil
m istäni vuotaneisiin k yyneliin , vaikka n iitä kaikkia olisi
ollut vielä runsaam m inkin. O ttaen huom ioon on n etto
m uuteni laadun te varm aan oivallatte, että lohdutus on
turhaa, koska siihen ei löyd y m itään apua. P yydän teitä
vain (ja te v o itte, kuten teidän tuleekin, sen varsin h el
p osti tehdä) neuvom aan m inua, missä voin säilyä hen
gissä m enehtym ättä pelkoon ja vapistukseen, joka m inut
v altaa, kun ajattelen, että etsijäni m inut tapaavat; vaikka
näet tiedän vanhem pieni hellän rakkauden olevan v ar
m ana takeena siitä, että he ottaisivat m inut h yvin vas
taan, on se häpeäntunne, jonka valtaan joudun vain
ajatellessanikin, että m inun on astum inen heidän lu ok 
seen toisenlaisena kuin he olivat toivoneet, niin ankara,
että m ieluum m in pakenen iäksi heidän näkyvistään kuin
tulen heidän silm iensä eteen m ielessäni ajatus, että he
katsovat m inun luopuneen siitä kunniallisuudesta, jota he
olivat varm aan m inulta odottaneet.
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Niin sanottuaan hän vaikeni, ja hänen kasvonsa peitti
puna, joka sangen selvästi ilm aisi hänen sielunsa tuskaa
ja häpeää. H änen kuuntelijansa puolestaan säälivät
samoinkuin ihm ettelivätkin hänen kovaa kohtaloaan, ja
vaikka kirkkoherran tek i m ieli heti häntä lohduttaa ja
neuvoa, puuttui ensinnä puheeseen Cardenio kysyen:
— Sinäkö, senora, siis olet kaunis D orotea, rikkaan
Clenardon ainoa tytär?
Dorotea joutui ihm eisiinsä kuullessaan m ainittavan
isänsä nim en ja nähdessään, kuinka m itätön oli sen mainitsija; onhan näet jo aikaisem m in kerrottu, m iten keh
noissa pukim issa Cardenio oli. N iinpä Dorotea virkkoikin hänelle:
— E ntä kuka olette te, ystäväni, joka n äytte tu n te
van isäni nimen? Ellen väärin m uista, en ole on netto
m uudestani kertoessani sitä kertaakaan m aininnut.
— Minä — vastasi Cardenio — olen se poloinen, jota
Luscinda, m ikäli te, senora, meille kerroitte, sanoi puoli
sokseen. Minä olen onneton Cardenio; ja sama henkilö,
joka saattoi teid ät nykyiseen onnettom aan tilaanne, on
petollisuudellaan teh n yt m inusta sellaisen kuin n äette,
repaleisen, alastom an, kaikkea inhim illistä lohdutusta
vailla olevan olennon ja, mikä pahinta, järjettöm än, sillä
järkeni on selvä ainoastaan silloin, kun taivas sallii minun
lyhyen ajan sitä nauttia. Minä olin läsnä Don Fernandon
suorittaessa petostaan, Dorotea, ja minä kuuntelin, suos
tuisiko Luscinda hänen puolisokseen lausum alla m yöntösanansa. En uskaltanut jäädä odottam aan nähdäkseni,
mihin hänen pyörtym isensä johtaisi tai m iten vaikuttaisi
hänen povestaan löyd etty kirje, sillä sieluni ei ollut kyllin
luja kestääkseen niin m onta onnettom uutta yhdellä
kertaa. Siksi jätinkin talon ja kärsivällisyyden, annoin
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kirjoittam ani kirjeen vierasystävälleni, jota p yysin to i
m ittam aan sen Luscindalle, ja lähdin tähän erämaahan
aikoen täällä lopettaa eläm äni, jota siitä hetkestä inhosin
kuin verivihollistani. K ohtalo ei kum m inkaan ole suvain
nut ottaa sitä m inulta, vaan on ty y ty n y t viem ään järjen,
kenties siitä syystä, että tahtoi säästää m inut tähän on
nelliseen hetkeen, jona olen saanut kohdata teid ät. Jos
näet on to tta , m itä olette kertonut, kuten uskon olevan,
on m yös m ahdollista, että taivas on varannut onnettom uuksiimm e parem m an päätöksen kuin luulem m e. Kun
kerran Luscinda ei voi m ennä naim isiin D on Fernandon
kanssa, koska on m inun om ani, eikä Don Fernando hänen
kanssaan, koska on teidän, ja kun hän on niin julkisesti
seikan ilm oittanu t, voim m e kaiketi toivoa, että taivas
antaa meille om am m e takaisin sen ollessa vielä koske
m atta, vieraan om aksi joutum atta ja tuhoutum atta. Ja
koska meillä on täm ä lohdutus, joka ei johdu m istään
kaukaisesta toiveesta eikä perustu m ielettöm iin h aavei
siin, rukoilen teitä, senora, tekem ään kunniallisessa m ie
lessänne toisen päätöksen, niinkuin aion tehdä m inä,
varautuen odottam aan parem paa onnea, sillä m inä v a n 
non teille, niin to tta kuin olen ritari ja k ristitty , etten
jä tä teitä , ennenkuin näen teidän saaneen om aksenne Don
Fernandon; ja ellen v o i järjen sanoilla saada h äntä taju a
m aan, m itä hän on teille velkaa, käytän h yväkseni ritariarvoni m inulle suom aa vap autta oikeudenm ukaisesti
haastam alla hänet kaksintaisteluun hänen teille tek e
m änsä vääryyden vuoksi, h uolim atta m uistella k oke
m aani solvausta, jonka kostam isen jätän taivaan teh tä 
väksi käyden auttam aan teitä täällä m aan päällä.
Cardenion sanat saivat kerrassaan häm m ästyksen v a l
taan Dorotean. H än ei tietä n y t, m iten kiittäisi niin suu
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renm oisesta autiudesta, ja aikoi tarttua hänen jalkoihinsa
niitä suudeUakseen. Cardenio ei kum m inkaan sitä salli
nut, ja lisensiaatti vastasi heidän m olem pien puolesta,
sanoi täysin hyväksyvänsä Gardenion jalon ehdotuksen ja
ennen kaikkea p yysi, neuvoi ja van n otti D oroteaa lä h te
mään kanssaan hänen kyläänsä, missä voisivat hankkia,
m itä heiltä puuttui, ja missä pidettäisiin neuvoa, kuinka
etsittäisiin D on Fernandoa tai vietäisiin Dorotea vanhem 
piensa luo tai tehtäisiin, m itä sopivaksi katsottaisiin. Car
denio ja Dorotea k iittiv ä t häntä ja h yväk syivät täm än
suosiollisen tarjouksen. Parturi, joka oli kaiken aikaa
ollut va iti ja ihm etyksen vallassa, lausui n yt hänkin suo
peita sanojaan ja tarjoutui yh tä auliisti kuin kirkkoherra
palvelem aan heitä kaikin puolin, m ikäli voi toim ia heidän
hyödykseen; hän kertoi m yös lyh yesti, m iksi he olivat
tänne tulleet, m ainitsi D on Quijoten merkillisen hulluu
den ja että he n yt od ottivat hänen aseenkantajaansa, joka
oli läh tenyt häntä etsim ään. Cardenio m uisti kuin unen
näkönsä sen kiistan, johon oli joutunut D on Quijoten
kanssa, ja kertoi siitä toisille, osaam atta kum m inkaan
sanoa, mikä oli ollut riidan aiheena. Samassa he kuulivat
huutoja ja tunsivat huutajan Sancho Panzaksi, joka ei
ollut löytän yt heitä siitä, m ihin oli heidät jättän y t, ja
senvuoksi n yt äänekkäästi huilckaili. H e läh tivät häntä
vastaan, ja heidän tiedusteltuaan, m iten oli D on Quijoten
laita, Sancho kertoi, että isäntä oli hänen saapuessaan ol
lut paljaalla paidallaan, laihana, ihan keltaisena ja nälkiin
tyneenä, huokailemassa valtiatartaan Dulcineaa, ja että
hän, vaikka Sancho oli selittän yt valtiattaren vaativan
häntä poistum aan näiltä tienoilta ja lähtem ään Tobosoon,
missä Dulcinea häntä odotti, oli vastannut lujasti p äättä
neensä olla ilm aantum atta hänen ihanuutensa eteen,
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kunnes oli suorittanut m ainetöitä, jotka tek isivät hänet
neidon suosion ansainneeksi. Jos asiat m enisivät tätä
m enoaan, oli Sanchon m ielestä vaara tarjona, ettei Don
Q uijotesta tulisikaan keisaria, kuten hänen velvollisuu
tensa vaati, eikä edes arkkipiispaa, m ikä oli vähin m ah
dollisuus, ja siitä syystä hän k eh oitti harkitsem aan, m itä
oli teh tävä, jotta hänet saataisiin sieltä pois. L isensiaatti
v a k u u tti, että Sancho voi olla aivan h uoletta, sillä he
kyllä veisivät hänet sieltä pois, tahtoipa tai ei. H än ker
toi sitten Cardeniolle ja Dorotealle, m itä he olivat suunni
telleet D on Quijoten parantam iseksi tai ainakin void ak 
seen k uljettaa hänet kotiinsa. Siihen virkkoi D orotea,
että hän voisi esittää apuatarvitsevan neidin osaa parem 
m in kuin parturi, että hänellä sitäpaitsi oli mukanaan
v a a tteita, jotk a tek ivät näytännön aivan luontevaksi, ja
että he saivat huoletta jättää hänen asiakseen kaikki,
m itä tarvittiin heidän aikom uksensa toteuttam iseksi; hän
näet oli lukenut paljon ritarirom aaneja ja tun si varsin
hyvin sen kieliparren, jota hädänalaiset neidit k ä y ttiv ä t
pyytäessään vaeltavilta ritareilta suosiollista apua.
— N iinpä ei m uuta — virkkoi kirkkoherra — kuin
käydään h eti juoneen; onni osoittautuu varm aan m eille
suopeaksi, koska on niin äkkiarvaam atta avautunut m ah
dollisuus teidän auttam iseksenne, h y v ä t vieraat, ja me
olem m e sam alla löytän eet keinon saavuttaaksem m e, m itä
olim m e suunnitelleet.
D orotea otti n yt n yytistään eräänlaisesta upeasta v illa 
kankaasta teh dyn kokonaisen puvun ja toisenlaisesta
kauniista viheriästä kankaasta teh d yn m antiljan sekä
lippaasta kaulanauhan ja m uita koruja, jotk a suori
tuossa tuokiossa ylleen, niin että n ä y tti tosiaankin rik
kaalta ja ylhäiseltä naiselta. H än sanoi ottaneensa täm än
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kaiken ja vielä m uutakin m ukaansa kaiken varalta kotoa
lähtiessään, m utta toistaiseksi ei ollut tarjoutunut tila i
suutta niiden käyttäm iseen. K aikkia ih astu tti erinom ai
sesti hänen sulonsa, vieh ättävä olemuksensa ja kauneu
tensa, ja he tuom itsivat typeräksi D on Fernandon, joka
oli hylännyt semm oisen kaunottaren. E niten oli kum m in
kin ihm eissään Sancho Panza, sillä hänestä tun tu i (kuten
to tta olikin), ettei hän ollut ikäpäivinään nähn yt niin
ihanaa olentoa; siksi hän pyysikin erittäin hartaasti
kirkkoherraa sanomaan, kuka tuo kaunis neiti oli ja m itä
hän haki näiltä tiettöm iltä m ailta.
— Täm ä kaunis neiti, parahin Sancho, — vastasi
kirkkoherra — on kerta kaikkiaan suuren valtakunnan
Micomiconin perijätär suoraan alenevassa polvessa
m iehispuolelta ja on tullut etsim ään isäntäänne p y y tä ä k 
seen häneltä suosionosoitusta, nim ittäin , että hän vaatii
h yvitystä erään ilkeän jättiläisen tälle neidille tekem ästä
vääryydestä tai solvaiiksesta; ja niin täm ä prinsessa on
saapunut aina Guineasta asti, siellä kuultuaan, millaisessa
m aineessa isäntänne on oivallisena ritarina kaikkialla
tunnetussa m aailm assa.
— H yvin etsitty ja h yvin kek sitty, — virkkoi siihen
Sancho Panza — ja sitä parem pi, jos isännälläni on niin
oiva onni, että hän saa h yvitetyk si tuon solvauksen ja
korjaa tuon vääryyden tappam alla sen nartunpoikajättiläisen, josta teidän armonne puhuu ja jonka hän varm aan
tappaakin, jos tapaa, ellei hän vain ole aave; aaveille
näet isäntäni ei mahda yhtään m itään. M utta erästä seik
kaa minä mielin pyytää teiltä, herra lisensiaatti, muun
muassa, nim ittäin sitä, että teidän armonne, jos isäntäni
tekisi m ieli ruveta arkkipiispaksi, m itä m inä juuri p el
kään, neuvoo häntä heti naim aan täm än prinsessan. Siten
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hänelle käy m ahdottom aksi ottaa vastaan arkkipiispan
arvo, hän saa ihan v a ivatta keisarikuntansa, ja m inäkin
saavutan, m itä haluan. Perinpohjin asiaa harkittuani
olen näet sitä m ieltä, ettei ole m inulle hyväksi, jos isän
nästäni tulee arkkipiispa, m inä kun olen kelvoton kirkon
palvelukseen, koska olen nainut mies; ja jos n y t lähtisin
hankkim aan tispanssia saadakseni n auttia kirkollisia
tuloja, vaikka m inulla on kuin onkin vaim o ja lapsia,
niin eihän siitä m itään loppua tulisi. N iinpä siis, arm olli
nen herra, koko niksi on siinä, että isäntäni h eti nai täm än
neidin, jonka nim eä en vielä tiedä ja jota siis en nim el
tään m ainitse.
— H änen nim ensä — vastasi kirkkoherra — on prin
sessa Micomicona; koska näet hänen valtakuntansa on
nim eltään M icom icön, on selvää, että hänen om a nimensä
tä y ty y olla tuo.
— E i epäilem istäkään; — vastasi Sancho — m inä olen
huom annut m onenkin ottavan liika- ja sukunim ensä siitä
paikkakunnasta, m issä ovat syn tyn eet, joten heillä on
nim inään Pedro de Alcalä, Juan de Ubeda ta i D iego de
Y alladolid, ja nähtävästi on Guineassakin vallalla sama
tapa: että kuningattaret n im ittävät itseään valtakuntiensa m ukaan.
— N iin kaiketi, — sanoi kirkkoherra — ja m itä isän 
tänne naim iseen tulee, teen m itä suinkin voin.
Siitä Sancho oli kovin m ielissään, ja kirkkoherra ih m et
teli yh tä hartaasti hänen yksinkertaisuuttaan ja sitä, että
m iehen päähän olivat n äh tävästi p iin tyn eet sam at hullu
tukset kuin hänen isäntäänsä, koska hän ilm eisesti p iti
varsin varm ana, että D on Q uijotesta tulisi keisari.
D orotea oli sillävälin jo sijoittunut kirkkoherran m uu
lin selkään, ja parturi oli sovittan u t leukaansa härän-

»Sancho k ertoi, e ttä isä n tä oli h än en saapuessaan o llu t p aljaalla
paidallaan, laihana, ih an keltaisena ja n älk iin ty n een ä, huokaile
m assa v a ltia ta rta a n Dulcineaa.»

/S uvaitkoon teidän k o rk eu ten n e, v a ltia tta re n i, lä h te ä jo h ta m a a n
k u lkuam m e, m ihinkä p arh aak si näette.»
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häntäparran; sitten he k eh oittivat Sanchoa opastam aan
heitä Don Quijoten luo, huom auttaen, ettei hänen p itä 
n y t olla tuntevinaankaan lisensiaattia eikä parturia,
koska hänen isäntänsä keisariksi pääsem inen riippui juuri
siitä, ettei hän heitä tuntenut. Kirkkoherra ja Cardenio eivät halunneet lähteä heidän kerällään; Cardenio
senvuoksi, ettei D on Quijoten m ieleen m uistuisi heidän
riitansa, kirkkoherra siksi, ettei hänen läsnäoloaan
toistaiseksi kaivattu. H e siis antoivat toisten mennä
edellä ja seurasivat heitä hiljalleen jalkaisin. Kirkko
herra oli vielä neuvonut Doroteaa, m iten hänen tuli
m enetellä, m utta D orotea kehoitti heitä olemaan aivan
huoletta: kaikki tulisi tapahtum aan täsm älleen niin
kuin ritarikertom ukset ed ellyttivät ja kuvailivat. He
olivat kulkeneet suunnilleen kolm e neljännespeninkulm aa,
kun näkivät kalliorykelm än keskellä Don Quijoten, joka
n yt oli pukeissaan, m utta ei varuksissaan, ja Dorotea,
saatuaan Sancholta tietää, että tuo oli Don Quijote, sivalsi
piiskalla ratsuaan h yvin parroitetun parturin häntä seura
tessa. Kun he olivat saapuneet hänen luokseen, hyppäsi
asevartia m uulinsa selästä ja kiiruhti kädet ojossa au tta
maan alas neitiä. Dorotea astui vikkelästi ratsultaan,
h eittäytyi D on Quijoten eteen polvilleen eikä noussut,
vaikka toinen kaikin voim in yritti saada häntä jaloilleen,
vaan haastoi seuraavaan tapaan:
— Urhoollinen ja voim allinen ritari! Minä en suostu
tästä nousemaan, ennenkuin teidän oivallisuutenne ja
kohteliaisuutenne suo minulle suosionosoituksen, joka
on koituva teidän oman persoonanne kunniaksi ja y listy k 
seksi sekä suureksi hyödyksi kaikkein lohduttom im m alle
ja loukatuim m alle neidolle, m itä on n ähty auringon alla.
Ja jos väkevän käsivartenne urheus vastaa teidän kuoleDon Quijote I , — 3
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m attom an m aineenne kaikua, niin olette velvollinen aut
tam aan tä tä poloista, joka saapuu ylen kaukaisilta m ailta,
teidän m ainehikkaan nim enne houkuttelem ana, etsim ään
teitä auttajakseen kovissa kohtaloissaan.
— En vastaa teille sanaakaan, kaunis neiti, — virkkoi
D on Quijote — enkä kuuntele enää asiaanne, ellette sitä
ennen nouse m aasta.
— Minä en nouse, herra, — vastasi surunrasittam a
n eiti — ellei teidän kohteliaisuutenne ensin lupaa minulle
suosionosoitusta, jota anelen.
— Minä lupaan ja m yönnän sen teille, — vastasi Don
Quijote — m ikäli sen suorittam isesta ei koidu haittaa tai
vahinkoa kuninkaalleni, isänm aalleni tai hänelle, jonka
hallussa on sydäm eni ja vapauteni avain.
— Siitä ei tule olem aan h aittaa eikä vahinkoa m ainit
sem illenne — virkkoi surum ielinen neiti.
Samassa tu li Sancho Panza kuiskaam aan isäntänsä
korvaan:
— Armollinen herra, te voitte hyvink in lu vata hänelle
suosionosoituksen, jota hän p yytää, sillä sehän on pieni
juttu: on vain surm attava jättiläiskoljo, ja täm ä anelija
on korkea prinsessa M icom icona, Etiopian kuningas
kunnan M icomiconin kuningatar.
— Olipa kuka tahansa; — vastasi D on Quijote — minä
teen, m itä olen velvollinen tekem ään ja m ihin m inua käs
kee om atuntoni sen kutsum uksen m ukaan, jonka olen
valinnut.
Sitten hän k ääntyi neidin puoleen ja virkkoi:
— Suvaitkoon teidän ihanuutenne nousta, sillä minä
suon teille sen suosionosoituksen, jota m ielitte m inulta
p yytää.
— Lausun siis p yyn tön i, — virkkoi n eiti — nim ittäin,
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että teidän yleväm ielinen persoonanne n y t heti lähtee
kanssani, m inne teid ät vien, ja lupaa olla ryh tym ättä
mihinkään m uuhun seikkailuun tai avunantoon, kunnes
olette kostanut m inun puolestani kavaltajalle, joka on
anastanut valtakuntani rikkoen kaikkea jum alallista ja
inhim illistä oik eu tta.
— Minä lupaan siihen suostua, — vastasi D on Quijote
— ja niinmuodoin voitte te, jalo neiti, tästä lähtien
luopua rasittavasta alakuloisuudestanne ja saattaa riutu
neet toiveenne loim ahtam aan uusin voim in uuteen liek 
kiin, sillä Jum alan ja m inun käsivarteni avulla saatte
pian takaisin valtakuntanne ja pääsette ikivanhan ja
m ahtavan maanne valtaistuim elle niistä konnista h uoli
m atta, jotka m ielivät sitä vastustaa, ja heidän uhallaan.
Ja käykääm m e n yt kohta työhön käsiksi, sillä v iiv y tte 
lystä sanotaan yleensä koituvan vaaraa.
Hädänalainen neiti tahtoi väkisinkin suudella hänen
käsiään, m utta Don Quijote, joka oli kaikin puolin koh
telias ja hieno ritari, ei m illään ehdolla siihen suostunut,
vaan nosti neidin seisaalleen ja sulki hänet syliinsä erit
täin säädyllisesti ja kohteliaasti, käskien sitten Sanchoa
katsom aan R ocinanten satulavöitä ja pukem aan hänet
varuksiinsa. Sancho otti alas varukset, jotka riippuivat
puunoksasta kuin voitonm erkkinä, tarkasti v y ö t ja puki
tuota pikaa varukset herransa ylle. H avaitessaan olevansa täysissä varuksissa Don Quijote virkkoi:
— Lähtekääm m e n yt Jum alan nim een tätä ylhäistä
neitiä auttam aan.
Parturi oli yhä polvillaan ja kykeni vain vaivoin p id ät
tämään nauruansa ja estäm ään putoam asta partaansa,
jonka m enetys olisi saattanut tehdä tyhjäksi heidän h y 
vän aikeensa; m utta nähdessään, että suosionosoitus oli
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jo m yönn etty ja kuinka uutterasti D on Quijote valmistih e sitä suorittam aan, hän nousi ja tarttu i valtiattarensa
toiseen käteen, ja niin he m olem m at au ttoivat neidin
muulin selkään. D on Quijote nousi sitten R ocinanten
satulaan, parturi sijoittui ratsulleen, m utta Sancho jäi
jalkapatikkaan, jälleen m uistaen m enettäm änsä harm on, koska n y t sitä kaipasi. Sancho ei kum m inkaan ollut
tuosta m illänsäkään, sillä hänestä n ä y tti siltä, että hänen
herransa n y t oli pääsem ässä, jopa ihan pääsem äisilläänkin
keisariksi; hän n äet epäilem ättä otaksui isäntänsä m ene
vän naim isiin tuon prinsessan kanssa ja tulevan ainakin
M icomiconin keisariksi. H änen ainoana huolenaan oli
ajatus, että tuo valtaku nta sijaitsi neekerien m aassa, jo 
ten siis kaikki hänen tu levat alam aisensa välttäm ättä
olivat neekereitä; m utta hän keksi m ielessään siihen heti
hyvän keinon ja loh du tti itseään: »Mitä huolin siitä, että
alustalaiseni ovat neekereitä? E i m uuta kuin lastaan ne
laivaan ja kuljetan Espanjaan, m issä voin ne m yydä ja
saan niistä käteism aksun, ja sillä rahalla m inä voin ostaa
jonkin arvon tai jonkin viran ja elellä niin huoletonna
ikäni kaiken. Olisipa laitaa, ellei m iehellä olisi älliä eikä
k ykyä järjestää asioita ja m yydä kolm eakym m entä- tai
ainakin kym m entätuhatta alam aistaan kädenkäänteessä!
Jum aliste, m inä panen ne lentäm ään, olivatpa sitten
pieniä tai suuria tai m illaisia tahansa, ja vaikka olisivat
kuinka m ustia, m inä saan ne kyllä m uuttum aan valk oi
siksi tai keltaisiksi. Tulkaahan vain tänne, älkää yhtään
pelätkö, sormeanihan m inä tässä imeskelen!» N äitä m iet
tiessään hän oli niin touhuissaan ja ty y ty v ä in en , että
kerrassaan unohti jalankulkem isesta koitu van harmin.
K aikkea tä tä seurasivat Cardenio ja kirkkoherra m uu
tam ien orjantappurapensaitten takaa tietäm ättä , m iten
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m enetellä, jotta pääsisivät heidän seuraansa; m utta
kirkkoherra, joka oli varsin ovela, keksi kohta, m itä
heidän p iti tehdä saavuttaakseen tarkoituksensa: hän
otti m ukanaan kuljettam astaan kotelosta sakset, leikkasi
sangen näppärästi Cardenion parran, puki hänen ylleen
oman ruskean nuttunsa ja antoi hänelle vielä m ustan v ii
tan, niin että hänelle itselleen jäivät vain housut ja ihomekko; ja Cardenio n äytti tosiaankin n yt niin toisen 
laiselta, ettei olisi itseään tun tenu t, vaikka hänellä olisi
ollut kuvastin edessään. Toiset tosin olivat ehtineet
edelle, ennenkuin täm ä toim itus oli suoritettu, m utta
siitä huolim atta kirkkoherra ja Cardenio eh tivät helposti
valtam aantielle ennen heitä, koska risukot ja kehnot
kulkureitit p akottivat ratsastavia liikkum aan hitaam m in
kuin jalankävijät. N iin he sijoittuivat tasangolle, siihen
kohtaan, missä tie urkeni vuoristosta. Don Quijoten ja
hänen seuralaistensa saapuessa kirkkoherra alkoi kat
sella häntä h yvin pitkään, eleillään osoittaen hänen
näyttävän tutulta, ja siten kauan aikaa häntä silmäiltyään lähti häntä kohti, kädet ojennettuina ja ääneen
huutaen:
— Olipa onni, että löysin ritariuden kuvastim en,
kelpo m aanm ieheni Don Quijote M anchalaisen, aateliuden kukan ja kerman, hädänalaisten suojelijan ja au tta
jan, vaeltavien ritarien kvintessensin.
Niin sanoen hän kiersi käsivartensa Don Quijoten
vasemm an polven ym pärille, ja ritari, häm m ästyneenä
siitä, m itä näki ja kuuli toisen sanovan ja tekevän, katseli
häntä tarkkaavasti, tunsi hänet vihdoin, n äytti säikähtä
vän ja pyrki kaikin voim in alas satulasta; m utta kirkko
herra ei siihen suostunut, ja siksi virkkoi Don Quijote:
— Sallikaa, herra lisensiaatti, sillä ei ole oikein, että
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m inä istun hevosenselässä ja teidän armonne lainen
kunnianarvoinen henkilö kulkee jalan.
— Siihen m inä en voi m illään ehdolla suostua; — v a s
tasi kirkkoherra — jääköön teidän ylhäisyytenne satu
laan, sillä ratsain te suoritatte suurim m at m ainetyöt ja
seikkailut, m itä m eidän aikanam m e on nähty; m inulle,
papille, m utta vähäarvoiselle, on k ylliksi, kun saan
istuutua jonkun teidän armonne seurassa kulkevan herran
hevosen lautasille, m ikäli he eivät pane pahakseen; ja
uskonpa silloin, että ratsunani on Pegasos-hevonen tai
se seebra tai sotaorhi, jolla ratsasti m ainehikas mauri
Muzaraque, joka vielä tänäkin päivänä m akaa noidut
tuna Zuleman suuressa kum m ussa, vähän m atkan päässä
Complutumin m ainiosta kaupungista.
— Tuo ei juolahtanut m ieleenikään, h yvä herra lisen
siaatti; — vastasi D on Quijote — m utta varm aan uskon,
että armollinen prinsessa suvaitsee m inun pyynnöstäni
käskeä asepalvelijaansa jättäm ään m uulinsa satulapaikan
teidän armonne käytettäväksi; hän itse voi sijoittua
taakse, jos prinsessa sen sallii.
— Sallii aivan varm aan, — vastasi prinsessa — ja tiedänpä senkin, ettei herra asevartiaani tarvitse käskeä: hän
on niin kohtelias ja sivisty n y t, ettei hän salli hengenmiehen kävellä, jos hänellä joten k in on tilaisu u tta ratsastaa.
— N iin on laita — vastasi parturi.
H än astui kohta m aahan, k eh oitti kirkkoherraa is
tuutum aan satulaan, ja täm ä tek i niin odottam atta
enem piä p yyntöjä. M utta parturin sitten yrittäessä
sijoittua m uulin lautasille kävikin niin ik ävästi, että
m uuli, joka oli vuokrajuhta, m ikä riittää sam alla ilm ai
sem aan, että se oli ilkeä otus, k ohotti hiukan takapäätään
ja potkaisi pari kertaa niin tuim asti, että m estari Nicolas,
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jos potkut olisivat osuneet hänen rintaansa tai pää
hänsä, sen sijaan, että osuivat vain ilm aan, olisi kironnut
hiiden kattilaan koko täm än D on Quijoten kotiteloilleen
saattam iseksi suunnitellun retken. N äinkin ollen potkut
säikähdyttivät häntä niin kovin, että hän keikkosi m aa
han, m uistam atta ollenkaan varoa partaansa, joka kirposi
irti ja tuiskahti sekin maahan. H avaitessaan sen m en että
neensä parturi ei tien n yt m uuta neuvoa kuin p eittää kas
vot m olem m in käsin ja voihkia, että häneltä oli isk etty
irti poskiham paat. N ähdessään partavihkon m akaavan
ilm an leukaluuta ja ihan veretönnä pitkän m atkan päässä
kukistuneesta asepalvelijasta Don Quijote virkkoi:
— Jum aPavita, m illainen iso ihme! Parta on tem m attu
ja kiskaistu hänen kasvoistaan niin ty y stin kuin olisi
nim enom aan aiottu se ajella!
Kirkkoherra, joka huom asi juonensa olevan vaarassa
joutua ilm i, kiiruhti kohta noutam aan partaa, vei sen yhä
vielä maassa m akaavan ja voihkivan parturin luo, painoi
hänen päänsä poveaan vasten ja sijoitti sam assa parran
paikoilleen m utisten jotakin, m inkä sanoi olevan loitsua
ja omansa kiinnittäm ään ihm isen leukaan partaa, kuten
kohta saataisiin nähdä. Saatuaan sen jälleen sijoilleen
hän astui loitom m aksi, ja knaappi oli siinä yh tä parrallisena ja terveenä kuin ennen. Sitä D on Quijote kovin
ihm etteli ja pyysi kirkkoherraa tilaisuuden tarjoutuessa
opettam aan hänelle tuon loitsun; hän näet arveli, että
sen voim a ulottui avaram m illekin aloille kuin pelkkään
parran kiinnitykseen, koska oli selvää, että parran
lähtiessä tä y ty i ihon ja lihankin pahoin h aavoittua ja
vioittua, joten loitsu, kyetessään kaiken sen korjaamaan,
epäilem ättä kelpasi m uuhunkin, eikä vain leuan ja par
ran parantamiseen.
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— N iin onkin laita — sanoi kirkkoherra ja lupasi opet
taa sen hänelle ensim m äisessä soveliaassa tilaisuudessa.
H e tek ivät n y t sellaisen sopim uksen, että kirkkoherra
nousisi ensinnä satulaan ja että he kolm e sitten vuorottelisivat, kunnes eh tisivät m ajataloon, joka saattoi olla
suunnilleen kahden peninkulm an päässä sieltä. K un he
siis olivat ehtineet nousta ratsuilleen, n im ittäin Don
Quijote, prinsessa ja kirkkoherra, ja kolm e m uuta lähti
käym ään jalkaisin, nim ittäin Cardenio, parturi ja Sancho
Panza, lausui D on Quijote neidille:
— Suvaitkoon teidän korkeutenne, valtiattareni,
lähteä johtam aan kulkuam m e, m inne parhaaksi näette.
Ennenkuin hän ehti vastata, virkkoi lisensiaatti:
— Mihin valtakuntaan teidän korkeutenne tahtoo
m eidät johdattaa? Onko se kukaties Micomiconin
kuningaskunta? Se se varm aan on, jos m inä v a lta 
kunnista m itään ymmärrän.
D orotea, joka h y vin yskän oivalsi, arvasi kohta, että
tuohon oli v astattava m yön tävästi, ja sanoi siis:
— N iin on, herra; sitä kuningaskuntaa kohti kulkee
m inun tieni.
— Jos niin on, — sanoi kirkkoherra — on meidän
m entävä m inun kyläni läpi, ja sieltä teidän armonne
suuntaa kulkunsa Cartagenaan, m issä v o itte nousta lai
vaan h yvä onni mukananne; jos sitten tuuli on suotuisa,
meri ty y n i ja m yrskytön, voitte hiukan vähem m ässä kuin
yhdeksässä vuodessa saada näkyviinne suuren Meona-,
tarkoitan M eotis-järven, josta on vähän enem m än kuin
sata päiväm atkaa teidän korkeutenne valtakuntaan.
— Teidän armonne erehtyy; — sanoi prinsessa — ei
näet ole kahta v u otta, kun lähdin sieltä, eikä sää suinkaan
ollut hyvä koko aikana, m utta siitä h uolim atta olen pääs
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syt näkem ään, m itä hartaasti halusin, nim ittäin herra
Don Quijote Manchalaisen, josta kuulin kerrottavan h eti,
kun olin astunut m aihin Espanjassa, ja kuulem ani sai
m inut kohta etsim ään häntä, jotta sulkeutuisin hänen
jaloutensa suosioon ja uskoisin oikean asiani hänen
voittam attom an käsivartensa varaan.
— E i enem pää kiitosta; — lausui siihen D on Quijote
— m inä näet vihaan kaikenlaista im artelua, ja vaikka
täm ä ei sitä lienekään, loukkaavat sellaiset puheet kum 
minkin m inun siveitä korviani. Minä voin sanoa teille,
armollinen valtiattareni, ainoastaan, että olipa m inussa
urheutta tai ei, m inä tulen käyttäm ään kaikkea sitä,
mikä minussa lienee tai ei liene, teidän palvelukseenne
hamaan hengenlähtöön saakka. M utta täm än m inä n y t
jätän odottam aan omaa aikaansa ja pyydän herra lisen 
siaattia m inulle sanomaan, m ikä syy on k uljettanut hänet
näille seuduille näin yksinään, ilm an palvelijoita ja niin
vähissä vaatteissa, että kerrassaan kauhistun.
— Siihen m inä vastaan aivan lyh yesti — virkkoi
kirkkoherra. — Teidän armonne, herra D on Quijoten
tulee tietää, että m e, minä ja m estari N icolas, m eidän
hyvä tuttavam m e ja parturim m e, olim m e m enossa Se
villaan nostam aan rahoja, jotk a eräs m onta vu otta sitten
Intiaan m uuttanut sukulaiseni oli m inulle läh ettän yt,
eikä niin vähääkään, sillä niitä ilm oitettiin olevan enem 
män kuin kuusikym m entätuhatta täysip itoista pesoa,
mikä ei ole aivan m itätön summa; m utta eilen, m eidän
m atkatessam me näitä m aita, hyökkäsi kimppuumm e
neljä rosvoa, jotka veivät m eiltä kaikki, partaakaan
säästäm ättä, ja tek ivät työnsä niin ty y stin , että parturin
tä y ty i ottaa leukaansa irtoparta; ja täm ä nuori mies
— hän viittari Cardenioon — joutui hänkin pahoin
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pidellyksi. Ja parasta koko jutussa on, että näillä seu
duilla yleisesti huhuillaan ryöstäjiem m e olevan kaleerivankeja, jotka kuuluu vapauttaneen m elkein tässä sa
massa paikassa joku mies, niin voim allinen, että päästi
heidät kahleistaan kom issaarista ja vartioista huolim atta.
Se m ies oli varm aan järjiltään tai sam anlainen konna
kuin hekin, tai ihm inen, jolla ei ole sydäntä eikä om aa
tuntoa, koska hän saattoi päästää suden lam paitten jouk
koon, revon kanaparveen, kärpäsen hunajaan, saattoi
ilkkua oikeutta ja toim ia vastoin kuningastaan ja syn 
nynnäistä herraansa rikkomalla hänen laillisen käskynsä,
koska, sanon m inä, saattoi riistää kaleereilta niiden sou
tajat ja herättää levottom u u tta P yhässä Veljeskunnassa,
joka on jo m onta v u otta levän n yt siunatussa rauhassa,
sanalla sanoen, saattoi suorittaa teon , jonka vuoksi saa
sielulleen vahingon eikä m itään voittoa ruumiilleen.
Sancho oli kertonut kirkkoherralle ja parturille kaleerivankien kanssa sattuneen seikkailun, m istä hänen isän
tänsä oli suoriutunut varsin kunniakkaasti, ja siitä
syystä kirkkoherra k ä y tti esityksessään voim allisia kään
te itä nähdäkseen, m itä D on Quijote tekisi tai sanoisi.
D on Quijoten kasvoissa vaih tu i väri sana sanalta, eikä
hän uskaltanut tunnustaa toim ineensa noiden veikkojen
vapauttam iseksi.
— N e siis m eidät ryöstivät — sanoi kirkkoherra.
— Suokoon Jum ala armossaan anteeksi hänelle, joka ei
sallinut heitä k u ljetettavan kärsim ään ansaitsem aansa
rangaistusta.

K o l m a s k y m m e n e s luku,
jossa kerrotaan kauniin Dorotean älykkyydestä sekä muista
varsin m iellyttävistä ja hupaisista seikoista.
Kirkkoherra oli tuskin en n ättänyt lopettaa, kun Sancho
virkkoi:
— T otta totisesti, herra lisensiaatti, sen mainion työn
tekijä oli minun isäntäni, ja eipä sillä, etten minä enna
kolta häntä varoittanut ja neuvonut katsom aan, m itä
teki, ja sanonut, että oli syn ti päästää ne irti, koska
kaikki olivat sinne menossa niinkuin suurten konnain
pitikin.
— H ölm ö, — sanoi siihen D on Quijote — eihän ole
vaeltavien ritarien asia eikä velvollisuus tu tk ia, kulke
vatko ne m urheelliset, kahlehditut ja sorretut, joita he
teillään k ohtaavat, sillä tavalla tai ovatko sellaisessa ah
dingossa syystään tai syyttään; heidän asianaan on vain
auttaa heitä, kuten ainakin apuatarvitsevia, tarkaten h ei
dän kärsim ystään eikä heidän konnuuksiaan. Minä kolitasin kokonaisen rukousnauha-jonon juroja ja kurjia ih 
misiä ja tein heidän hyväkseen, m itä velvollisuuteni
vaati, kävi sitten kuinka tahansa. Ja sille, joka on k at
sonut m enettelyni m oitittavaksi, sanon, herra lisensiaatin
pyhää virkaa ja hänen persoonaansa kaikin puolin kun
nioittaen, että hän tuntee huonosti ritariseikkoja ja valehtelee kuin nartunpoika ja suvuton olento; ja täm än
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m inä hänelle opetan m iekallani, niinkuin on yk sityis
kohtaisem m in säädetty.
Tuon sanottuaan hän varautui jalustim iinsa ja painoi
alas ryntäyslakkinsa; parturinvatia, joka hänen m ieles
tään oli Mambrinon kypäri, hän n äet k uljetti mukanaan
satulan takanupissa, kunnes saisi korjatuiksi ne vauriot,
joita oli koitunut kaleerivankien sitä käsitellessä.
D orotea, joka oli älykäs ja leikkisä ja oli jo tullut tietä 
m ään, etteiv ä t kaikki ruuvit olleet paikoillaan D on Quijo
ten päässä ja että kaikki, Sancho Panzaa lukuunotta
m atta, p itivät häntä pilanaan, ei halunnut olla toisia
huonom pi, vaan virkkoi hänelle, nähdessään hänet niin
tuim alla tuulella:
— Herra ritari, teid än armonne tulee m uistaa m inulle
lupaam anne suosionosoitus ja ettei teid än, lupauksenne
m ukaan, sovi antautua m ihinkään m uuhun seikkailuun,
olipa se kuinka tähdellinen tahansa. T yyn tyk ää siis; jos
herra lisensiaatti olisi tietä n y t, että kaleerivangit oli
v ap auttan ut teidän voittam aton käsivartenne, olisi hän
varmaan p itän yt suunsa visu sti suljettuna, vieläpä pu 
raissut kieltäänkin kolm e kertaa, ennenkuin olisi lausu
nu t sanaa, joka olisi saattan ut koitua teidän armonne lialvennukseksi.
— Sen lupaan ja vannon, — sanoi kirkkoherra — ja
olisinpa vielä raastanut pois toisen puolen viiksistäni.
— Minä vaikenen, valtiattaren i, — virkkoi Don Qui
jote — hillitsen sen oikeutetun vih an, joka jo oli sydä
m eeni noussut, ja pysyn tyyn en ä ja rauhallisena, kunnes
tulen täyttäneek si, m itä olen teille luvannut; m utta
täm än h yvän haluni ja aikom ukseni tähden pyydän
teitä sanom aan, ellei se tunnu teistä epäm ieluisalta,
m ikä on huolenanne ja m itkä, kutka ja m illaiset ovat ne
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henkilöt, joille minun on puolestanne k ostettava asian
m ukaisesti, ty y d y ttä v ä sti ja täydellisesti.
— Sen sanon m ielelläni, — vastasi D orotea — ellei
teitä v äsytä kärsim ysten ja onnettom uuksien kuulem inen.
— E i suinkaan, valtiattareni — vastasi Don Quijote.
Siihen virkkoi Dorotea:
— Koska niin on laita, p yydän teitä, arm olliset herrat,
kuuntelem aan kertom ustani.
H än oli tuskin eh tin yt tuon sanoa, kun Cardenio ja
parturi siirtyivät hänen viereensä haluten kuulla, kuinka
älykäs Dorotea punoisi tarinansa, ja sam oin tek i Sancho,
joka oli ihastunut häneen yh tä hartaasti kuin hänen isän
tänsä. Sijoituttuaan hyvin satulaan ja aloiteltuaan y s 
kähdellen ja m uita eleitä tehden Dorotea kävi kertom aan
varsin sievästi tähän tapaan:
— Ensinnäkin tahdon ilm oittaa teille, arm olliset her
rat, että nim eni on . . .
Samassa hän vaikeni hetkiseksi, sillä kirkkoherran
antam a nim i oli häneltä unohtunut; m utta kirkkoherra,
joka kohta arvasi, mikä häntä takellu tti, tuli hänen avuk
seen sanoen:
— Eipä ihm ekään, armollinen neiti, että teidän kor
keutenne häm m entyy ja joutuu ym m älle kertoessaan
onnettom uuksistaan, sillä ne seikat ovat yleensäkin sel
laisia, että m onesti vievät m uistin niiltä, joita ahdista
v a t, vieläpä niin, etteivät he m uista omaa nim eänsäkään,
kuten teidän suuruutenne on n yt k äynyt, kun olette
unohtanut, että olette nim eltänne prinsessa Micomicona,
Micomiconin suuren kuningaskunnan laillinen perijätär;
m utta täm än vihjauksen avulla teidän korkeutenne var
maan voi helposti palauttaa koviakokeneeseen m uistiinsa
kaikki, m itä m ielii kertoa.
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— N iin on tosiaankin laita, — virkkoi n eiti — ja tästä
lähtien en luule tarvitsevani enää m itään vihjausta; saan
varmaan kerrotuksi todenperäisen historiani kaikella kun
nialla. Seikka on se, että isäni, kuningas, jonka nim i oli
Tinacrio Tietäväinen, oli erittäin p erehtyn yt siihen, mitä
sanotaan noituudeksi, ja sai tietonsa nojalla selville, että
äitini, jonka nim i oli kuningatar Jaram illa, tulisi kuole
maan ennen häntä ja että hän itsek in joutuisi pian senjälkeen eriämään tästä eläm ästä, joten m inä jäisin
aivan orvoksi. Täm ä huoli, sanoi hän, oli kum minkin
vähäisem pi verrattuna siihen m ielenhäm m ennykseen,
joka hänet valtasi, koska hän varm asti tiesi, että eräs
suunnaton jättiläinen, suuren, m eidän valtakuntaam m e
m elkein rajoittuvan saaren hallitsija, nim eltään Pandafilando K arsaskatseinen (on näet varm aa, että hän, vaikka
hänen silm änsä ovat oikeassa paikassa ja niinkuin olla
pitää, kum m inkin aina katsoo vin osti, kuin olisi kierosilm äinen, m inkä hän tek ee ilk eyd estä ja herättääkseen
pelkoa ja kauhistusta niissä, joita silm äilee), sanon siis,
että isäni tiesi täm än jättiläisen , saatuaan kuulla minun
jääneen orvoksi, hyökkäävän suurin sotavoim in valta
kuntaani, riistävän sen m inulta kerrassaan, jättäm ättä
pientä kylääkään tyyssijakseni, m utta tiesi m yös minun
voivan torjua kaiken täm än tuhon ja onnettom uuden,
jos suostuisin m enem ään naim isiin hänen kanssaan.
Isäni m ielestä oli kum m inkin m ahdotonta ajatella, että
minä suostuisin solm im aan niin epäsuhtaista liittoa, ja
hän olikin aivan oikeassa, sillä m ieleeni ei ole milloinkaan
johtunut mennä naim isiin tuon jättiläisen kanssa, olipa
hän kuinka suuri ja suunnaton tahansa. Isäni sanoi vielä,
että m inun, kun hän olisi kuollut ja minä näkisin Pandafilandon hankkiutuvan hyökkääm ään valtakuntaani, ei
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p itän yt ajatellakaan ryhtyä vastarintaan, koska siitä
koituisi minulle tuho, vaan tu li jättää valtakunta hänen
haltuunsa aivan vastustam atta, jos tahdoin pelastaa
kuolem asta ja täysin tuhoutum asta h yvät ja uskolliset
alam aiseni, sillä m inun olisi m ahdoton pitää puoliani
jättiläisen hirmuisia voim ia vastaan. Sensijaan m inun
piti h eti lähteä m uutam ien om ieni kanssa m atkustam aan
kohti Espanjan m aita, m istä löytäisin avun onnettom uu
teeni kohtaam alla erään vaeltavan ritarin, jonka m aine
olisi silloin levinn yt koko tähän valtakuntaan, ja hänen
nimensä, ellen väärin m uista, p iti olla D on A zote ta i Don
Jigote.
— D on Quijote hän varm aan sanoi, armollinen neiti,
— virkkoi siihen Sancho Panza — eli toiselta nim eltään
Murheellisen hahm on ritari.
— N iin tosiaan — m yönsi D orotea. — H än sanoi
vielä, että ritari olisi kookas, kasvoiltaan laiha, ja että
hänellä olisi oikealla puolella, vasem m an olkapään alla
tai niillä paikkeilla, ruskea luom i ja siinä joitakin harjak
sen laisia karvoja.
Tuon kuultuaan Don Quijote sanoi aseenkantajalleen:
— K uulehan, Sancho poikaseni, auta m inua riisuutu
maan; tahdon näet katsoa, olenko se ritari, josta tuo v ii
sas kuningas on ennustanut.
— M inkätähden teidän armonne tahtoo riisuutua?
— k ysyi Dorotea.
— Nähdäkseni, onko m inussa se luom i, josta isänne
puhui — vastasi D on Quijote.
— Mitäs tässä riisumaan; — sanoi Sancho — tiedänhän
minä ilm ankin, että teidän armollanne on keskellä selkä
rankaa senlaatuinen luom i, mikä on väkevän m iehen
merkki.
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— Se riittää; — virkkoi D orotea — ystä v y sten näet ei
sovi välittää pikkuseikoista, ja väh ät siitä, onko se har
tiassa vai selkärangassa: riittää, kun se on olemassa,
olipa sitten m issä tahansa, sillä sam aa ruum istahan se on
kaikki tyyn n i. Ja isäni varm aan osui kaikin puolin oi
keaan, ja m inä osuin oikeaan sulkeutuessani herra Don
Quijoten suosioon, sillä hän on se, josta isäni puhui, koska
hänen kasvojensa piirteet v astaavat sitä hyvää m ainetta,
jota täm ä ritari n auttii, ei ainoastaan Espanjassa, vaan
koko Manchassa, sillä tusk in olin astunut m aihin Osunassa, kun jo kuulin kerrottavan niin m onista hänen suo
rittam istaan m ainetöistä, että h eti arvasin hänet juuri
siksi, jota olin tullu t etsim ään.
— M utta m iten teidän armonne astui m aihin Osunassa? — k ysyi D on Quijote. — E ihän se ole m ikään
satam akaupunki.
D orotea ei kum m inkaan eh tin y t vastaam aan, kun
kirkkoherra puu ttui puheeseen sanoen:
— Arm ollinen prinsessa aikoi varm aan sanoa, että hän,
noustuaan m aihin Malagassa, kuuli ensim m äisen kerran
teidän arm ostanne p uhuttavan Osunassa.
— Juuri niin m inä aioin sanoa — virkkoi Dorotea.
— Se onkin oikein, — sanoi kirkkoherra — ja suvait
koon teidän m ajesteettinne n y t jatkaa.
— Minulla ei ole jatkam ista — vastasi Dorotea —
m uuta kuin se, että kohtaloni salliessaan m inun kohdata
D on Quijoten on lopultakin ollut niin suopea, että jo arvaan ja katson itseni koko valtaku ntan i kuningattareksi
ja valtiattareksi, koska hän on kohteliaana ja jalom ieli
senä luvannut osoittaa m inulle suosiotaan lähtemällä
kanssani, m inne m ielin hänet viedä, ja m inä en vie häntä
m innekään m uualle kuin Pandafilando Karsaskatseisen

»Onko se ku k aties M icomicönin kuningaskunta?»

»Sijoittui lyftraäm iekkoineen sillan k orv aan ja esti su u n n atto m an
sotajoukon p ä äsem ästä siitä kulkem aan.»
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eteen, jotta hän surmaa täm än jättiläisen ja toim ittaa
m inulle takaisin, m itä hän on aivan vastoin oikeutta m i
nulta anastanut. Ja täm ä kaikki k äy aivan niinkuin
toivotaan, sillä niin siitä profeteerasi hyvä isäni, Tinacrio
Tietäväinen, joka m yös tek i tiettäväk si, sekä suullisesti
että kaldealaisella tai kreikkalaisella kirjoituksella —
minä näet en osaa sitä lukea — että täm än ennustuksessa
m ainitun ritarin katkaistua kaulan tuolta jättiläiseltä ja
ilm aistua haluavansa naida m inut m inun pitäisi heti,
ollenkaan vastustelem atta, suostua hänen lailliseksi p uoli
sokseen ja jättää hänen haltuunsa valtakuntani sekä oma
persoonani.
— Mitä tästä arvelet, Sancho ystäväni? — virkkoi
siihen Don Quijote. — K uuletko, m istä tässä puhu
taan? Enkö sitä sinulle sanonut? K atsohan, eikö meillä
olekin jo valtakunta hallittavaksem m e ja kuningatar
naitavaksem m e.
— Onpa totisesti, — sanoi Sancho — ja häpeät niskaan
sille, joka ei nai leikattuaan herra Pandahiladolta kurkut
poikki! Eikös olekin pulska täm ä kuningatar! Kunpa
m uuttuisivat kirput vuoteessani täinännäköisiksi!
Samassa Sancho h ypähti pari kertaa ilm aan, käm m e
nillään anturoitaan paukuttaen ja ilm aisten m itä hereintä
iloa, juoksi sitten Dorotean luo, tarttu i hänen m uulinsa
ohjaksiin, pidätti sen ja painui polvilleen prinsessan eteen
pyytäen häntä ojentam aan käsiään suudeltaviksi, jo tta
siten saisi osoittaa kunnioittavansa häntä kuningattarenaan ja valtiattarenaan. Kuka läsnäolijoista olisikaan v o i
nut pidättää nauruansa nähdessään isännän hulluuden ja
palvelijan yksinkertaisuuden? Dorotea tosiaankin ojensi
hänelle kätensä ja lupasi tehdä hänestä suuren herran
valtakunnassaan, kunhan taivas olisi niin arm ollinen, että
Don Quijote I , — 4
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sallisi hänen voittaa sen takaisin ja päästä sitä n autti
maan. Sancho kiitteli häntä sanoilla, joista toiset jälleen
ratkesivat nauramaan.
— Siinä, h yvät herrat, on m inun historiani; — jatkoi
D orotea — siihen on vain \ie lä lisättävä, että kaikista
niistä seurueeseeni kuuluvista henkilöistä, jotka otin
m atkaani, kun lähdin valtakunnastani, on jäljellä ainoas
taan täm ä parrakas asepalvelija, sillä kaikki m uut huk
kuivat hirmuisessa m yrskyssä, joka y llä tti m eidät sata
man jo näkyessä. H än ja m inä pelastuim m e m aihin kum 
pikin lankullansa, kuin ihm een avulla, ja niin ovatkin
eläm äni vaih eet, kuten olette huom anneet, kaikin puolin
ihm eelliset ja salam yhkäiset. Ja jos olen jossakin koh
dassa lausunut liikaa tai en ole sanonut niin sattuvasti
kuin olisi p itän yt, syyttäk ää sitä, m inkä herra lisensiaatti
m ainitsi kertom ukseni alussa: että alituiset ja erinomaiset
vastoinkäym iset riistävät kärsijöiltään m uistin.
—- Minulta ne eivät sitä riistä, ylhäinen ja urhoollinen
valtiatar, — sanoi D on Quijote — sattuipa niitä sitten
teitä palvellessani kuinka paljon, kuinka suuria ja ennen
kuulum attom ia tahansa; ja siksi m inä uudistan teille
antam ani lupauksen ja vannon kulkevani kanssanne
m aailm an loppuun saakka, kunnes kohtaan julm an v ih oi
ksenne, jonka pään aion leikata poikki Jum alan ja käsi
varteni auttaessa täm än . . . en tahdo sanoa hyvän m iek
kani terällä, sillä Gines de Pasam ontea saan k iittää siitä,
että hän varasti oman m iekkani.
T u on hän lausui hiljaa m utisten ja jatk oi sitten:
— K un sitten olen katkaissut hänen kaulansa ja saat
tanu t teid ät rauhassa om istam aan m aatanne, on teidän
vallassanne m enetellä om an itsenne kanssa m iten vain
mielenne tekee, sillä niin kauan kuin m uistini on v a lla t
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tuna ja tahtoni vangittuna, ym m ärrykseni m en etettyn ä
hänen . . . en sano enem pää — niin kauan on m ahdotonta,
että rohkenisin ajatuksissanikaan m ennä naim isiin,
vaikka puolisokseni tarjoutuisi itse feenikslintu.
Se, m itä hänen isäntänsä lopuksi m ainitsi haluttom uu
destaan naim isiin, tun tu i Sanchosta niin pahalta, että
hän koroitti ylen närkästyneenä äänensä ja sanoi:
— Tuhat tulimm aista! Teidän armonne, herra Don
Quijote, ei ole täydellä järjellä! K uinka teidän armonne
voisikaan m uuten epäröidä m ennä naim isiin tällaisen
ylhäisen prinsessan kanssa? L uuletteko, että sallimus
tarjoo teille joka nurkan takana sellaista onnea kuin teille
n y t tarjotaan? Onko n eiti D ulcinea kukaties kau
niimpi? E i varm astikaan, ei sinne päinkään, ja tekeepä
m ieleni vielä sanoa, ettei hän riitä kengänruojuihinkaan
asti tälle, joka on edessämm e. N iinpä en m inäkään, piru
soikoon, saa toivom aani kreivikuntaa, jos teidän armonne
kulkee hakem assa tyhjää, jota saa p yytäm ättäk in. N a i
kaa, naikaa paikalla, sen neuvon teille annan, vaikka itse
pirulta siihen apua p yytäisin, ja ottakaa tuo valtakunta,
joka tipahtaa käsiinne noin vain, ja kuninkaaksi pääs
tyänne tehkää m inusta m arkiisi tai maaherra, ja paikalla,
vaikka sitten m enisi kaikki päin h elvettiin .
Don Quijote, joka ei sietän yt kuulla lausuttavan sel
laisia solvauksia valtiattarestaan D ulcineasta, kohotti
peitsensä, m itenkään Sanchoa varoittam atta ja m uuten
kaan m itään virkkam atta, ja löi häntä kaksi kertaa, niin
että hän tuupertui maahan, ja olisi varm aan kolhinut
m iehen kuoliaaksi, ellei Dorotea olisi huutaen kehoittanut herkeämään.
— Luuletteko te, kurja m oukka, — sanoi D on Quijote
hetkisen kuluttua — että m inun luontoni sallii aina vain
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nyrkkiä pniden varoittaa ja että te tässä vain aina teette
itsenne syypääksi ylitsekäym iseen ja m inä aina suon
anteeksi? Teidän on paras luopua niistä luuloista, kirottu
kanalja, sillä se sinä varm aan olet, koska olet solvannut
verratonta Dulcineaa. Ja ettekö tied ä, te lurjus, hölmö ja
rötkäle, ettei m inulla olisi voim ia kirpunkaan tappam i
seen, ellei hän vu odattaisi väk evyyttän sä minun käsi
varteeni? Sanokaa, te kyykäärm een kielellä puhuva
vin tiö, kenen lu ulette valloittaneen täm än kuningas
kunnan ja leikanneen pään tuolta jättiläiseltä ja tehneen
teistä m arkiisin (minä näet katson tuon kaiken jo teh 
dyksi ja lainvoim an saaneeksi), ellei urhean Dulcinean,
joka on k ä yttän yt sankaritöissään välikappaleenaan m i
nun käsivarttani? H än taistelee m inussa ja voittaa m i
nussa, ja m inä elän ja hengitän hänessä, ja hänessä on
eläm äni ja olemiseni. Ja kuinka kiittäm ätön olettekaan,
te konnam ainen portonpoika: kohottuanne maan to 
m usta aatelisarvoon p alkitsette sellaisen hyväntyön
panettelem alla h äntä, joka on sen teille tehnyt!
Sancho oli säilynyt niin eheänä, että kuuli kaikki, mitä
isäntä hänelle sanoi. H än nousi m aasta jotenkin vik ke
lästi, m eni suojaan D orotean ratsun taakse ja virkkoi
sieltä isännälleen:
— K uulkaahan, herra, jos teidän armonne on päättä
n y t olla m enem ättä naim isiin täm än korkean prinsessan
kanssa, niin onhan selvää, ettei valtakunta tule om ak
senne, ja kun ei niin tapahdu, niin m itä armonosoituksia
vo itte m inulle tarjota? Sitä m inä tässä valitan. N aikaa,
armollinen herra, naikaa kaikin m okom in täm ä kuninga
tar, n y t, kun hän on tässä kuin olisi taivaasta eteem m e
tupsahtanut; m yöhem m in voitte taas ottaa neiti D ulci
nean, sillä onhan niitä elänyt tässä m aailm assa ennenkin
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kuninkaita, joilla on ollut jalkavaim oja. Mitä kauneuteen
tulee, en sano sitä enkä tätä, sillä toden tunnustaakseni
minä tykkään heistä m olem m ista, vaikka en ole koskaan
nähnyt n eiti Dulcineaa.
— Mitä tarkoitat, kun sanot, ettet ole häntä nähn yt,
sinä petturi ja panettelija? — virkkoi D on Quijote.
— E tkö sinä vastikään tuonut m inulle terveisiä häneltä?
— Tarkoitan, etten ole saanut katsella häntä niin
hätäilem ättä, — sanoi Sancho — että olisin eh tin yt nähdä
hänen, kauneutensa ja h yvät puolensa erikseen ja joka
kohdaltansa; m utta noin niinkuin köntissä hän m inua
kyllä m iellyttää.
— Siinä tapauksessa m inä annan sinulle anteeksi,
— sanoi D on Quijote — ja suo sinäkin m inulle anteeksi,
että sinua loukkasin; ihm inen näet ei vallitse alkuviettejänsä.
— Eipä niinkään, — vastasi Sancho — ja m inussa on
aina puhum isen halu sellainen alkuvietti, enkä m inä voi
olla sanom atta, ainakin kerrakseen, m itä kielelleni kier

tyy— Harkitse kum m inkin, — sanoi D on Quijote — m itä
puhut, Sancho, sillä ruukku m enee kaivolle . . . en sano
sinulle enempää.
— Olkoon sinänsä; — vastasi Sancho — taivaassa on
Jum ala, joka näkee kaikki juon et ja tulee tuom itsem aan,
kum pi m eistä enem m än pahaa tekee, m inäkö, kun en puhu
oikein, vai teidän armonne, kun ette oikein m enettele.
— R iittäköön jo; — virkkoi D orotea — joutukaa,
Sancho, suutelem aan isäntänne kättä ja p yytäk ää hä
neltä anteeksi; olkaa tästä lähtien varovaisem pi kiittäessänne ja m oittiessanne, varokaa puhum asta pahaa
tuosta neiti D ulcineasta, jota tuntem attom anakin har
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taasti kunnioitan, ja luottakaa Jum alaan, niin varmaan
saatte tilu kset, joilla elelette kuin ruhtinas.
Sancho m eni alla päin p yytäm ään herransa kättä. Don
Quijote ojensi sen hänelle vakavan juhlallisesti ja Sanchon suudeltua antoi hänelle siunauksensa kehoittaen
häntä lähtem ään kanssaan hiukan edelle; hänellä näet
oli erittäin tärkeätä k y syttävää ja keskusteltavaa.
Sancho to tteli, he lo itton ivat vähää m atkaa toisista, ja
D on Quijote sanoi hänelle:
— Minulla ei ole sinun palattu asi ollut aikaa eikä tila i
suutta tiedustella sinulta erinäisiä yk sityiskoh tia perille
viem ästäsi viestistä sekä tuom astasi vastauksesta; nyt
siis, koska sallim us on suonut meille ajan ja tilaisuuden,
et evänne m inulta sitä onnea, jonka h yvät uutisesi voivat
m inulle tuottaa.
— Teidän armonne k ysyköön, m itä ikänä hyväksi
näkee; — vastasi Sancho — kyllä m inä suoriudun lopusta
yh tä h yvin kuin alustakin. M utta m inä p yydän har
taasti, parahin herrani, ettei teidän armonne ole tästä
lähtien niin p itk ävih ain en .
— Miksi niin, Sancho? — k ysyi D on Quijote.
— Siksi, — vastasi Sancho — että ne iskut, jotka äsken
sain, johtuivat pikem m in siitä riidasta, jonka piru tässä
m uutam ana yönä rakensi m eidän välillem m e, kuin siitä,
m itä sanoin n eiti D ulcineasta, jota rakastan ja kunnioi
tan kuin pyhim yksen jäsentä, vaikka hänessä ei sellaista
ole, vain siksi, että hän on teidän armonne oma.
— Varo puhum asta jälleen sellaista, Sancho, jos hen
kesi on sinulle rakas; — virkkoi D on Quijote — se harm it
taa m inua. Annoinhan sinulle taannoin anteeksi, ja sinä
tun net varm aan sananparren: »Uusi synti vaatii uutta
katumusta».
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Tällävälin he huom asivat samaa tietä tulevan miehen
aasilla ratsastaen, ja lähem m äksi ehdittyään hän n ä y tti
heistä m ustalaiselta. M utta Sancho Panza, jonka silm ät
ja sielu k iin tyivät aina aaseihin, missä ikänä hän niitä
näki, oli tuskin eh tin yt m iehen nähdä, kun jo tunsi Gines
de Pasam onten, m ustalaisen tarjoam asta langanpäästä;
kiinni saatuaan siten päästen käsiksi kerään, omaan
aasiinsa. N iin näet tosiaankin oli laita, että Pasam onte
tuli ratsastaen Sanchon harm olla. Tehdäkseen itsensä
tuntem attom aksi ja voidakseen m yydä aasin hän oli
pukeutunut m ustalaiseksi, jonka kieltä, m onien m uiden
ohella, hän osasi puhua kuin äidinkieltään. Sancho näki
ja tunsi hänet ja nähtyään ja tunnettuaan huusi kohta
kovalla äänellä:
— Ginesillo, sinä ryöväri! Jätä m inun aarteeni, päästä
irti m inun kalleim pani, älä hyväile m inun hupiani, jätä
aasini, jätä m inun riemuni! Pakene, sinä siivoton lurjus,
korjaa luusi, rosvo, ja anna pois, mikä ei ole omaasi!
Tämä huuto ja haukkum inen oli kum m inkin aivan tar
peetonta, sillä Gines hyppäsi m aahan jo ensim m äisen
sanan kuultuaan, pisti juoksuksi, joka m uistutti tä y ttä
laukkaa, ja loittoni samassa kauas heistä kaikista. Sancho
saapui harmonsa luo, syleili sitä ja virkkoi:
— Kuinka olet voin ut, rakas harm o, m inun silmäteräni, vanha veikkoni?
Samalla hän suuteli ja hyväili aasia kuin se olisi ollut
ihminen. Aasi oli hiljaa ja salli Sanchon suudella ja h y 
väillä, vastaam atta hänelle sanaakaan. Toiset eh tivät
luo ja onnittelivat häntä harmon löytym isen johdosta,
erittäinkin D on Quijote, joka lisäksi ilm oitti, ettei hän
täm än tähden peruuttanut antam aansa kolm en aasinvarsan luovuttam ism ääräystä. Sancho k iitti häntä siitä.
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Heidän siten keskustellessaan sanoi kirkkoherra Dorotealle, että täm ä oli suunnitellut kertom uksensa erittäin
älykkäästi, m yös sikäli, että oli esittän yt sen lyh yesti ja
ritariromaaneissa tavattavien kertom usten m ukaisesti.
D orotea sanoi n iitä m onesti lukeneensa ratokseen; kun
hänellä ei kum m inkaan ollut selkoa m aakuntien ja sata
m akaupunkien asem asta, oli hän um pim ähkään sano
nut nousseensa m aihin Osunassa.
— Sen arvasin, — virkkoi kirkkoherra — ja siitä syystä
kiiruhdin kohta sanom aan, m itä sanoin, siten ohjaten
asian oikealle tolalle. M utta eikö ole ihm eellistä nähdä,
kuinka helposti tuo hidalgo parka uskoo kaikki tällaiset
keksim ät ja valh eet, kun ne vain ovat tyyliltä ä n ja
m uodoltaan hänen om ista kirjoistaan lukem iensa hullu
tusten kaltaisia?
— E päilem ättä, — sanoi Gardenio — ja hänen m ielet
töm yyten sä on niin m erkillinen ja ennenkuulum aton,
että tuskin lienee ketään niin teräväpäistä, että voisi
siihen osua, jos m ielisi piloillaan sen keksiä ja sepittää.
— On siinä eräs toinenkin seikka — sanoi kirkkoherra.
— Jos näet jätäm m e sikseen ne typ eryyd et, joita täm ä
kelpo hidalgo lausuu hulluutensa yh teydessä, niin huo
maamm e hänen m uista asioista puhuttaessa keskustele
van erinomaisen järkevästi ja osoittavan kaikin puolin
selvää ja laadullista ym m ärrystä, niin että kenen h y 
vänsä, m ikäli ei kosketella hänen ritariseikkojaan, tä y ty y
pitää häntä erittäin älykkäänä m iehenä.
H eidän näin puhellessaan jatk oi D on Quijote aloitta
maansa keskustelua ja sanoi Sancholle:
— Sovitaan pois, Sancho ystävän i, näm ä riidat, ja
kerro m inulle n y t, ollenkaan välittäm ättä m istään v i
hasta ja kaunasta: m issä, m iten ja m illoin kohtasit Dul-
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cinean? Mitä hän oli tekem ässä? Mitä hänelle sanoit?
Mitä hän vastasi? Millainen oli hänen kasvojensa ilm e,
kun hän luki kirjettäni? Kuka sen kirjoitti sinulle puh
taaksi? Kerro siis tästä asiasta kaikki, m itä pidät tie tä 
misen, kysym isen ja vastaam isen arvoisena, ollenkaan
lisäilem ättä tai valehtelem atta m inun m ielikseni ja jä ttä 
m ättä pois m itään, m inkä otaksut olevan m inulle epä
m ieluista.
— Herra, — vastasi Sancho — to tta puhuakseni ei
kirjettä kirjoittanut m inulle puhtaaksi kukaan, sillä m i
nulla ei ollut m itään kirjettä m ukanani.
— N iin on laita kuin sanot, — virkkoi D on Quijote
— sillä minä havaitsin pari päivää lähtösi jälkeen,
että m uistiinpanokirja, johon sen kirjoitin, oli m inun
hallussani, mikä tu o tti minulle ankaraa huolta, koska en
tietä n yt, m ikä sinulle neuvoksi, kun h avaitsisit olevasi
vailla kirjettä, ja minä otaksuin kaiken aikaa, että kään
ty isit takaisin sitä kaivatessasi.
— Niin olisi käynytkin, — vastasi Sancho — ellen olisi
oppinut sitä ulkoa, kun teidän armonne sen m inulle luki,
niin että lausuin sen m uististani eräälle suntiolle, joka
kirjoitti sen paperiin niin täsm ällisesti, että hän, vaikka
olikin lukenut paljon pannakirjeitä, tunnusti täm än
kirjeen kauneim m aksi kaikista lukem istaan.
— M uistatko sen vieläkin, Sancho?— k ysyi D on Quij ote.
— En, herra; — vastasi Sancho — lausuttuani sen ja
havaittuani, ettei sen m uistam isesta voinut enää olla
h yötyä, minä tulin sen unohtaneeksi, ja jos siitä vielä
jotakin m uistan, niin sen suurivarlisen, tarkoitan suurivahaisen valtiattaren ja lopun: »Teidän hamaan kuolemaan
saakka, Murheellisen hahmon ritari». Ja siihen välille m inä
pistin neljättäsataa sieluani ja elämääni ja silm ieni valoa.

Y hdesneljättä

luku.

Don Quijoten ja hänen aseenkantajansa Sancho Panzan
hauskasta keskustelusta sekä muista tapahtumista.
— Tuo kaikki on m inun m ieltäni m yöten; jatka! —
virkkoi D on Quijote. — Sinä siis tu lit perille, ja mitä
tekikään tuo kauneuden kuningatar? Sinä varm aan näit
hänen p ujottelevan helm iä tai kirjaelevan kultalangalla
jotak in vaalilausetta m inulle, hänen orjuuteensa anne
tulle ritarille.
— E npä niinkään, — vastasi Sancho — vaan näin
hänet välppääm ässä kahta puoltatynnyriä jyviä k oti
talonsa piham aalla.
— Saat uskoa, — sanoi D on Quijote — että ne jyvät
o livat helm iä, kun hänen kätensä eh tivät niitä koskettaa.
E n tä tulitk o katsoneeksi, ystävän i, kum paa vehnälajia
se oli, hienoa vai tavallista?
— Eihän tuo ollut kuin tattaria — vastasi Sancho.
— Minä vakuutan sinulle, — sanoi D on Quijote — että
siitä, kun hänen kätensä sen välp päsivät, tu li kaikkein
hienointa vehnänviljaa, aivan epäilem ättä. M utta kerro
han lisää: kun hän oli lukenut kirjeeni, suuteliko hän sitä?
N ostiko sen päänsä päälle? Suorittiko hän jonkin toim i
tuksen, jota sopii katsoa sellaisen kirjeen ansaitsevan,
vai m itä hän teki?
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— Kun m inun p iti se hänelle antaa, — vastasi Sancho
— oli hän parhaillaan pohtaa tuiskim assa m elkoista jyvämäärää, joka hänellä oli pohtim essaan, ja hän sanoi m i
nulle: »Pankaa, ystäväiseni, se kirje tuohon säkin päälle;
m inä en kum minkaan ehdi sitä lukem aan, ennenkuin olen
välpännyt kaikki, m itä tässä on.
— Ä lykäs neiti! — virkkoi D on Quijote. — N iin hän
varm aan m enetteli saadakseen kaikessa rauhassa sitä
lukea ja oikein siitä nauttia. Jatka, Sancho. Mitä hän
sinun kanssasi keskusteli siinä askarrellessaan? Mitä hän
k ysyi sinulta m inusta? Ja sinä, m itä sinä hänelle vastasit?
P äätä kertom uksesi, kerro m inulle kaikki tyynn i; älä
jätä pienintäkään seikkaa m ainitsem atta.
— H än ei k ysyn yt m inulta m itään, — sanoi Sancho
— m utta m inä kerroin hänelle, kuinka teidän armonne oli
häntä palvellakseen tekem ässä katum usta vyötäisiä
m yöten alastom ana, vetäytyneen ä tähän vuoristoon kuin
villi-ihm inen, m aaten maassa, aterioim atta katetussa
pöydässä ja siivoam atta partaansa, itkien ja kiroten koh
taloansa.
— Sanoit väärin, kun sanoit m inun kiroavan k ohta
loani; — virkkoi Don Quijote — m inä näet ennem m in sitä
siunaan ja tulen siunaam aan kaikkina eläm äni päivinä,
koska se on teh n yt m inut kyllin arvokkaaksi rakastam aan
niin korkeata naista kuin D ulcinea Tobosolainen.
— N iin, korkea hän on, — pisti siihen Sancho — sillä
hän on totisesti käm m enenleveyttä pitem pi kuin minä.
— K uinka niin, Sancho? — kysyi D on Quijote.
— Oletko m itannut itseäsi hänen kanssaan?
— M ittasinhan m inä — vastasi Sancho — sillä viisillä,
että me, kun m inä astuin luo auttaakseni häntä n osta
maan jyväsäkkiä aasin selkään, tulim m e niin liki to i
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siam m e, että selvästi huom asin hänen olevan runsasta
vaaksan vertaa pitem pi kuin m inä.
— M utta eikö olekin to tta , — virkkoi D on Quijote
— että hänen ruum iilliseen suuruuteensa liitty v ä t ja sitä
kaunistavat tuhannet m iljoonat sielun sulot! Erästä
seikkaa et ainakaan kiellä, Sancho: kun olit astunut
lähelle häntä, etkö silloin tun ten u t Sahan tuoksua, aroom ailista hyvää hajua, jotak in ihanaa, m ille en osaa antaa
m itään nimeä? Tarkoitan sellaista lem ua tai haihtum aa
kuin olisit ollut jonkun hienon hansikaskauppiaan m yy
mälässä?
— En tiedä sanoa m uuta — vastasi Sancho — kuin
että tunsin äikeänlaistä p ien tä hajua, ja seikka taisi olla
se, että hän siinä ty ö n touhussa heiluttuaan oli hiestynyt
ja hiukan läm m ennyt.
— N iin ei suinkaan ollut laita, — virkkoi D on Quijote,
vaan nenäsi oli varm aan tukossa ta i sinä tun sit oman
hajusi; m inä näet kyllä tiedän, kuinka tuoksuu tuo ruusu
ohdakkeitten seassa, tu o vainion lilja, tuo sula ambra.
— Varsin m ahdollista, — vastasi Sancho — sillä m i
nusta itsestän i lähtee useasti se sam a haju, joka tuntui
silloin uhoavan n eiti D ulcineasta; m utta m itäpä tuota
ihm ettelem ään: sam assa kadotuksessahan sitä ollaan
kaikki tyyn n i.
— N o niin, — jatk oi D on Quijote — hän siis sai jy v ä t
välp ätyiksi ja m yllyyn läh etetyik si. Mitä hän sitten teki
kirjettä lukiessaan?
— K irjettä — sanoi Sancho — hän ei lukenut, hän näet
sanoi, ettei osannut lukea eikä kirjoittaa; hän o tti ja repi
sen pieniksi palasiksi sanoen, ettei halunnut antaa sitä
kenenkään lu ettavak si, jo ttei kylässä saataisi tietoa hänen
salaisuuksistaan, ja että se, m itä olin hänelle suusanaisesti
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ilm oittanut teidän armonne rakkaudesta häneen sekä
siitä erinom aisesta katum uksenteosta, jota hänen tä h 
tensä h arjoititte, oli täysin riittävää. Lopuksi hän vielä
käski m inun sanoa teidän armollenne terveisiä, että hän
suutelee teidän käsiänne ja että hänen tekee enem m än
m ieli nähdä teitä kuin teille kirjoittaa ja että hän senvuoksi p yytää ja velvoittaa teitä n äytettäessä poistum aan
näistä viidakoista, lopettam aan hullutuksenne ja heti
paikalla lähtem ään m atkaan kohti Tobosoa, ellei m itään
tärkeäm pää seikkaa satu esteek si, sillä hän ikävöi kovin
saada nähdä teidän armoanne. H än nauroi katketakseen,
kun sanoin, että teidän armonne nim ittää itseään Mur
heellisen hahmon ritariksi. Minä kysyin häneltä, oliko se
taannoinen biskajalainen tullut hänen luoksensa; hän
sanoi m iehen tulleen ja olleen varsin laadullinen. T ie
dustelin vielä kaleerivangeistakin, m utta hän sanoi m i
nulle, ettei ollut toistaiseksi nähnyt yhtäkään.
— Sitä m yöten on kaikki h yvin — virkkoi Don
Quijote. — M utta sanohan, m illaisen kalleuden hän si
nulle lahjoitti, jättäessään sinut h yvästi, niistä uutisista,
joita olit hänelle tuon ut m inulta? V aeltavien ritarien ja
ylhäisten naisten keskuudessa näet on yleisenä ja ik i
m uistoisena pitäm yksenä antaa aseenkantajille, neitsyille
tai kääpiöille, jotka k uljettavat viestejä toisilta toisille,
ritareille heidän valtiattariltaan ja näiltä heidän v a elta 
jilleen, jokin kallis koru lahjaksi ja kiitokseksi heidän
tuom istaan h yvistä terveisistä.
— Saattaa hyvinkin niin olki, ja m inä pidän sitä
hyvänä tapana; m utta niin on varm aan ollut laita edes
menneinä aikoina, sillä nykyaikana annetaan yleensä
vain pala leipää ja juustoa; sellaisen lahjan näet m i
nulle ojensi neiti D ulcinea, piha-aidan yli, kun häntä

62
hyvästelin , ja se oli vielä parem m aksi vakuudeksi lampaanjuustoa.
— H än on rajattom an antelias, — sanoi Don Quijote
— ja kun hän ei antanut sinulle m itään kultakoristetta,
niin se varm aan joh tu i siitä, ettei hänellä ollut sitä siinä
käsillä sinulle annettavaksi; m utta sopiihan lahja hihaan
pääsiäisen jälkeenkin: m inä tapaan hänet, ja se asia kyllä
järjestyy. T iedätkö, Sancho, m itä m inä tässä ihmettelen?
Sitä, että olet, kuten m inusta n äyttää, kulkenut matkasi
edestakaisin kuin linnuntietä; olethan v iip yn yt vain
hiukan neljättä päivää m atkatessasi täältä Tobosoon ja
jälleen takaisin, vaikka täältä sinne on neljänäkym m entä
peninkulm aa. Siksi m inä otaksun, että se viisas noita,
joka hoitaa asioitani ja on ystävän i — m inulla näet on
sellainen j a tä y ty y olla, koska en m uuten olisi m oitteeton
vaeltava ritari — tarkoitan, että juuri hän nähtävästi
auttoi sinua nopeasti kulkem aan sinun itsesi sitä huom aa
m atta; on näet olem assa sellaisia noitia, jotka sieppaavat
vaeltavan ritarin hänen sängyssä m aatessaan, ja niin hän,
tietäm ättä kuinka tai m illä tavalla, herää seuraavana
päivänä enem m än kuin tuhannen peninkulm an päässä
sieltä, m issä oli edellisenä iltana. Ja ellei olisi niin
laita, eivät v aeltavat ritarit voisi vaaroissaan toisiansa
auttaa, kuten alinom aa au ttavat. K un siis joku heistä
sattuu olem aan Arm enian vuoristossa taistelem assa jo ta 
kin louhikäärm että tai jotak in julm aa hirviötä tai toista
ritaria vastaan ja joutuu kam ppailussa häviölle ollen jo
suistum assa surman kitaan, niin silloin, ihan äkkiarvaa
m atta, ilm aantuu sinne pilven päällä tai tulisissa vau 
nuissa toinen ritari, hänen ystävänsä, joka oli vielä äsken
Englannissa, m utta joka n y t auttaa häntä ja pelastaa
hänet kuolem asta, ja jo sam an päivän iltana hän on
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kotonaan syöm ässä illallista hyvällä halulla, vaikka pai
kasta toiseen on yleensä kaksi-, jopa kolm ekintuhatta
peninkulmaa. Ja kaiken täm än saavat aikaan taidollaan
ja tiedollaan nämä viisaat noidat, jotka p itävät huolta
sellaisista urhoollisista ritareista. N iinm uodoin ei m inun,
Sancho ystäväni, olekaan vaikea uskoa, että olet niin
lyhyessä ajassa kulkenut m atkan täältä Tobosoon ja
takaisin, koska, kuten sanoin, joku ystävällinen velho
varmaan lenn ätti sinua, huom aam attasi.
— N iin se taisi olla, — sanoi Sancho — sillä eikös Rocinante totisesti viilettän yt kuin m ustalaisen aasi, jolla
on elohopeaa korvissa.
— N iin juuri, elohopeata! — virkkoi D on Quijote. — Ja
lisäksi liuta riivaajaisia, sillä ne ne lentävät ja lenn ättävät
kaikkea, m itä m ielivät, niin ettei väsym ystä tunnu ollen
kaan. Mutta se n yt sikseen, ja sano m inulle, kuinka m i
nun tulee m ielestäsi m enetellä siihen nähden, että valtiattareni käskee m inua lähtem ään hänen luoksensa? Vaikka
näet oivallan olevani velvollinen täyttäm ään hänen käs
kynsä, havaitsen sen kum m inkin m ahdottom aksi, koska
olen antanut lupaukseni kanssam m e m atkustavalle prin
sessalle ja ritarilaki pakottaa m inua täyttäm ään lupauk
seni ennen omaa m ielihaluani. Toiselta puolen m inua an
karasti kiusaa ja ahdistaa kaipaus päästä kohtaam aan
valtiatartani, toiselta puolen taas minua yllyttää ja kehoittaa antam ani lupaus sekä kunnia, joka tulee tästä
yrityksestä minulle koitum aan. A ikom ukseni on kum 
m inkin m atkustaa nopeasti, saapua pian sinne, missä tuo
jättiläinen on, ja perille saavuttuani m inä katkaisen siltä
kaulan, toim itan prinsessan hallitsem aan kaikessa rau
hassa valtakuntaansa ja palaan sitten v iip ym ättä n äke
mään sitä kirkkautta, joka aistejani valaisee. H änelle

64
m inä esitän sellaiset anteeksipyynnöt ja puolustelut, että
hän tulee hyväksym ään viip ym isen i, koska näkee siitä
kaikesta koituvan itselleen vain lisää kunniaa ja mainetta,
kun näet kaikki se, m itä m inä olen tässä elämässä saa
vu tta n u t, saavutan ja tulen saavuttam aan aseita käyt
täen, johtuu kokonansa hänen m inulle suom astaan suo
siosta ja siitä, että olen hänen om ansa.
— Ohhoh, — sanoi Sancho — kuinka pahoin teidän
armonne onkaan päästä vialla! Sanokaalian minulle,
arm ollinen herra, aikooko teidän armonne tehdä tämän
retken ihan suotta aikojaan ja päästää käsistään ja me
nettää tilaisuuden tällaiseen rikkaaseen ja ylhäiseen nai
m iseen, m issä teille annetaan m yötäjäisiksi kokonainen
valtaku nta, joka todenperäisten kuulem aini mukaan on
enem m än kuin k aksikym m entätuhatta peninkulm aa ympärim itaten, jossa on ylen runsaasti kaikkea, m itä tarvi
taan ihm isen eläm än ylläpitäm iseksi, ja joka on suurempi
kuin Portugali ja K astilia yhteenlaskettuina? Olkaa vaiti,
Jum alan tähden, h ävetkää, m itä olette sanonut, totel
kaa neuvoani ja suokaa m inulle anteeksi ja naikaa pai
kalla ensim m äisessä kylässä, m issä on pappi, ja onhan
tässä sitäpaitsi m eidän lisensiaattim m e, jolta se käy kuin
voidellen. H uom atkaa vielä, että m inä olen kyllin vanha
antam aan neuvoja ja että täm ä n y t teille antam ani pas
saa vallan m ainiosti ja että parem pi p y y pivossa kuin
kaksi oksalla, sillä ken h yvän saa ja huonon valitsee, äl
köön sattuko, vaikka h yvin suuttuu.
— K uulehan, Sancho, — vastasi D on Quijote — jos
sinä neuvot m inua m enem ään naim isiin vain siksi, että
minä jättiläisen surm attuani pääsen heti kuninkaaksi ja
saan tilaisu u tta osoittaa sinulle suosiotani ja antaa sinulle,
m itä olen luvannut, niin teen sinulle tiettäväk si, että voin
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varsin helposti tä y ttä ä toivom uksesi naim isiin m enem ättäkin; m inä näet panen ennen taisteluun ryh tym istä
ehdoksi, että m inulle, kun voittajana siitä suoriudun,
vaikka en m enekään naim isiin, annetaan lisäpalkinnoksi
osa valtakuntaa, jonka sitten voin lahjoittaa kenelle
haluan; ja kun sen kerran lahjoitan, kenelle luulet m inun
sen antavan, ellei juuri sinulle?
— Se on selvää; — vastasi Sancho — m utta katsokoon
teidän armonne, että valitsee sen meren puolelta, jo tta
m inä, ellei olo ja elämä siellä olisi m ieluista, voin lastata
m ustat alam aiseni laivaan ja m enetellä niiden kanssa
niinkuin olen sanonut. Ja älköön teidän armonne huoliko
mennä n y t tapaam aan neiti D ulcineaa, vaan lähtekää
tuota jättiläistä tappam aan, ja saattakaam m e täm ä asia
päätökseen; m inä näet uskon totisesti, että siitä koituu
paljon kunniaa ja paljon h yötyä.
— Minä vakuutan sinulle, Sancho, — sanoi Don Quijote
— että olet oikeassa, ja noudatan neuvoasi lähtem ällä
prinsessan kanssa, ennenkuin menen kohtaam aan D ul
cineaa. Ja m uista sinä olla virkkam atta m itään kenelle
kään, seuralaisillem m ekaan, siitä, m itä olemm e tässä
pohtineet ja käsitelleet; koska näet D ulcinea on n iin
varovainen, ettei tahdo toisten saavan tietää hänen
tunteitaan, ei ole oikein, jos m inä tai joku muu m inun
kauttani saattaa ne ilm i.
— Jos kerran on niin laita, — virkkoi Sancho — niin
miksi teidän armonne vaatii kaikkia n iitä, jotka käsivartenne kukistaa, lähtem ään n eiti D ulcinean luo ja hänelle
esittäytym ään, vaikka siten nimenom aan vak uu tatte hä
nestä pitävänne ja olevanne häneen rakastunut? Ja koska
heidän kaikkien on pakko langeta polvilleen hänen eteensä
ja ilm oittaa tulevansa teidän armonne luota vakuuttaDon Quijote I , — 6

66
m aan hänelle kuuliaisuuttaan, niin kuinka voivat teidän
kum m ankin tu n teet säilyä salaisina?
— K uinka typerä ja yksinkertainen oletkaan! — sanoi
D on Quijote. — E tkö älyä, Sancho, että kaikki tuo koituu
hänelle sitä suurem maksi ylennykseksi? Sinun tulee
n äet tietää, että täm än ritarikuosim m e m ukaan on nai
selle suureksi kunniaksi, jos hänellä on paljon palvelevia
v aeltavia ritareita, joiden toivelm at eivät ulotu kauem
m aksi kuin hänen palvelem iseen hänen itsensä tähden
odottam atta lukuisista h yvistä aikeistaan m uuta palkin
toa kuin että hän suvaitsee h yväk syä heidät ritareikseen.
— Olen kuullut saarnattavan, — sanoi Sancho — että
m eidän Herraamme pitää rakastaa siihen ty y liin , hänen
itsensä tähden, an tam atta taivaan autuuden toivon
enem pää kuin helvetinpelonkaan siihen ylly ttä ä . Vaikka
kyllä m inä puolestani m ielisin rakastaa ja palvella häntä
sen vuoksi, m itä hän kykenee tekem ään.
— Sinä olet piru m ieheksi, vaikka olet m oukka, — sa
noi Don Quijote — ja puhut toisinaan erittäin älykkäästi!
T untuu kerrassaan siltä kuin olisit k äyn yt opinteitä.
— T otta totisesti, m inä en osaa lukea — vastasi
Sancho.
Samassa huusi m estari N icolas k ehoittaen heitä hiukan
odottam aan, sillä heillä oli aikom us p ysähtyä juomaan
eräälle siinä sijaitsevalle pienelle lähteelle. Don Quijote
p ysäh tyi, ja Sancho oli siitä varsin m ielissään, ko ka oli
jo v ä sy n y t viljoihin valheisiinsa ja pelkäsi isäntänsä sol
m ivan hänet sanoissa; vaikka n äet Sancho tiesi, että
D ulcinea oli tobosolainen talon p oik aistyttö, ei hän ollut
ikäpäivinään häntä nähn yt.
Cardenio oli sillävälin pukeutunut niihin vaatteisiin,
jotk a olivat olleet D orotean yllä, kun hänet löydettiin.
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Vaikka nämäkään eivät olleet kovin h y v ä t, olivat ne sen
tään m elkoista parem m at kuin hänen riisumansa rievut.
H e sijoittu ivat lähteen reunalle ja ty y n n y ttiv ä t, vaikka
tosin puutteellisesti, heitä kaikkia kalvavaa huikeata
nälkää niillä eväillä, jotk a kirkkoherra oli varustanut
mukaansa m ajatalosta.
H eidän siinä ollessaan sattu i kulkem aan ohi vaeltava
poika, joka alkoi erittäin tarkkaavasti katsella lähteen
luona olevia, syöksyi vähän ajan kuluttua D on Quijoten
luo, kietoi käsivartensa hänen säärtensä ym päri ja alkoi
itkeä ylen haikeasti, sanoen:
— Voi hyvä herra! Eikö teidän armonne tunne minua?
Katsokaa m inua tarkoin; m inä olen se renkipoika Andres,
jonka teidän armonne päästi tam m esta, m ihin olin
sidottu.
D on Quijote tunsi hänet, tarttu i hänen käteensä, kään
ty i läsnäolevien puoleen ja sanoi:
— Jotta teidän armonne n äkevät, kuinka tärkeätä on,
että maailm assa liikkuu vaeltavia ritareita korjaamassa
niitä vääryyksiä ja solvauksia, joita siinä elävät julkeat
ja kehnot ihm iset tek evät, tulee teidän tietää, että tässä
taannoin, kulkiessani erään m etsikön kautta, kuulin
huutoja ja varsin surkeata valitu sta, kuin olisi siellä ollut
joku hädänalainen ja apuatarvitseva henkilö. V elvoi
tukseni yllyttäm änä m inä kohta riensin sinnepäin, m istä
valitusäänet tun tu ivat kuuluvan, ja näin tam m een sido
tun nuorukaisen, täm än, joka n y t on edessäm m e, m ikä
minua syvästi ilahduttaa, koska hän on oleva tod ista 
jani, etten m issään kohdassa poikkea totuudesta. K uten
sanottu, hän oli siinä tam m een sidottuna, alastonna v y ö 
täisiin saakka, ja häntä pieksi hurjasti suitsienperillä eräs
lurjus, joka, kuten m yöhem m in sain kuulla, oli hänen
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isäntänsä. H änet n ähtyäni m inä h eti k ysyin, miksi hän
poikaa niin julm asti ruoski, ja se m oukka vastasi piekse
vänsä häntä senvuoksi, että poika oli hänen palvelukses
saan teh n yt itsensä syypääksi m uutam iin laim inlyöntei
hin, jotka hänen m ielestään joh tu ivat pikem m in konnuu
desta kuin yksinkertaisuudesta. Siihen virkkoi tämä
poika: »Hyvä herra, hän pieksee m inua vain siksi, että
pyydän häneltä palkkaani». Isäntä esitti silloin ties
m illaisia p itkiä puheita ja puolusteluja, joita tosin kuuntelin, kum m inkaan n iitä h yväk sym ättä. Sanalla sanoen,
m inä velv o itin talonpojan vapauttam aan hänet ja otin
häneltä valallisen lupauksen, että hän veisi pojan muka
naan ja m aksaisi hänelle palkan viim eistä reaalia myö
ten ja vielä runsaastikin. Eikö täm ä kaikki ole totta,
Andres poikani? H uom asitko, kuinka arvovaltaisesti
m inä lausuin käskyni ja kuinka nöyrästi hän lupasi suo
rittaa kaikki, m ihin m inä häntä velvoitin , määräsin ja
käskin? V astaa, älä yh tään ujostele äläkä ollenkaan ar
kaile; kerro tälle herrasväelle, m itä tapah tu i, jotta taide
taan nähdä ja oivaltaa olevan niin h yödyllistä kuin tässä
väitän , että m aanteillä liikkuu vaeltavia ritareita.
— K aikki, m itä teidän armonne sanoi, on varsin totta,
— vastasi poika — m utta asia p ää tty i aivan toisin päin
kuin teidän armonne luulee.
— K uinka niin, toisin päin? — virkkoi D on Quijote.
— Eikö se lurjus siis m aksanutkaan palkkaasi?
— E i siinä k yllin , ettei m aksanut, — vastasi poika —
vaan teidän armonne p oistuttu a m etsiköstä, kun olimme
jääneet sinne kahden kesken, hän sitoi m inut jälleen sa
m aan tam m een ja ruoski m inut taas niin perin pohjin,
että olin kuin n y lje tty p yhä P ärttyli, ja lyödessään hän
aina h eitti m inulle jonkin ivasanan ta i kokkapuheen
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pitäen pilanaan teidän armoanne, niin että olisin var
maan nauranut hänen puheilleen, ellei tuskani olisi ollut
niin tuim a. H än siis piteli m inua niin ty ly sti, että olen
siitä lähtien m aannut hospitaalissa parantum assa siitä
pahasta, m inkä se ilkiö m inulle teki. K aikkeen tähän on
syypää teidän armonne; jos näet olisitte jatkanut m at
kaanne poikkeam atta sinne, m ihin kukaan ei teitä kutsu
nut, ja sekaantum atta toisten asioihin, olisi isäntäni t y y 
ty n y t antam aan minulle tusinan tai pari tusinaa iskua
ja olisi sitten laskenut m inut vapaaksi ja m aksanut,
m inkä oli velkaa. M utta kun teidän armonne niin aiheet
tom asti häntä häväisi ja ankarasti haukkui, sy tty i hänen
vihansa, ja kun hän ei voin ut syytää sitä teidän ar
m oonne, antoi hän, kahden kesken jäätyäm m e, rajuilman
purkautua m inun ylitseni, niin hurjasti, että tuntuu kuin
ei m inusta tulisi m iestä enää ikipäivinä.
— Onnettom uus oh siinä, — virkkoi D on Quijote
— että poistuin sieltä; m inun näet ei olisi p itän yt poistua,
ennenkuin olin hankkinut sinulle maksun. P itihän m inun
pitkäaikaisten kokem usteni nojalla tietää, ettei ole
moukkaa, joka pitäisi antam ansa sanan, ellei hän huo
maa sen pitäm isen olevan edullista. M utta m uistathan
sinä, Andres, kuinka vannoin valan, että lähtisin häntä
etsim ään, ellei hän maksaisi palkkaasi, ja että hänet lö y 
täisin, vaikka hän piiloutuisi valaskalan vatsaan.
— Se on totta, — sanoi Anders — m utta siitä ei ollut
m itään h yötyä.
— Saat kohta nähdä, onko h yötyä — virkkoi Don
Quijote.
N iin sanoen hän kim m ahti jaloilleen ja käski Sanchoa
suksim aan Rocinantea, joka haukkasi nurmea heidän
aterioidessaan.
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D orotea k ysyi häneltä, m itä hän aikoi tehdä. Hän
vastasi aikovansa etsiä talonpojan, kurittaa häntä hänen
kehnon käytöksensä vuoksi ja hankkia Andres-pojalle,
m itä hänelle kuului, viim eistä m aravediä m yöten, kaik
kien m aailm an talonpoikain kiusaksi ja heistä huoli
m atta. Sen johdosta D orotea k eh oitti häntä ottamaan
huom ioon, että hänen, lupauksensa m ukaan, oli mahdo
ton antautua m ihinkään m uuhun yritykseen, ennenkuin
vireilläoleva asia oli saatettu päätökseen, ja että hänen,
koska tiesi täm än parem m in kuin kukaan muu, piti
ty y n n y ttä ä m ielensä, kunnes palaisi hänen valtakunnas
taan.
— N iin tosiaan, — vastasi D on Quijote — ja Andresin
tä y ty y m alttaa m ielensä, kuten te, armollinen neiti, sa
notte; m utta m inä vannon vieläkin ja lupaan hänelle
jälleen, etten lepää, ennenkuin olen kostanut hänen puo
lestaan ja hankkinut hänelle kuuluvan palkan.
— Minä en. luota noihin valoihin; — sanoi Andres —
kunhan m inulla olisi, m illä p äästä Sevillaan asti, en välit
täisi m itään kaikista m aailm an kostoista. Jos siis teillä on
jotakin syötävää ja m atkalla tarvittavaa, niin antakaa,
ja jääkää Jum alan haltuun, teidän armonne ja kaikki
vaeltavat ritarit, ja olkoon heille vaelluksestaan sama
h y ö ty kuin siitä on ollut m inulle.
Sancho o tti eväspussistaan palan leipää ja kappaleen
juustoa, antoi ne pojalle ja sanoi:
— O ttakaa, Andres veikkoseni; kaikkiahan meitä
kohtaa osa teid än onnettom uudestanne.
— Mikäs osa teitä kohtaa? — k ysyi Andres.
— Täm ä osa juustoa ja leipää, jonka teille annan,
— vastasi Sancho — sillä Jum ala yksin tietää, tulenko
sitä kaipaam aan vai en; teidän näet pitää tietää, ystäväi-
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senij että me vaeltavien ritarien aseenkantajat saam me
kärsiä sangen paljon nälkää ja vastoinkäym istä, vieläpä
m uutakin, m inkä voi selvem m in kokea kuin lausua.
Andres otti leipänsä ja juustonsa ja huom attuaan, ettei
kukaan antanut m itään m uuta, painui alakuloiseksi ja
otti jalat allensa, kuten tavataan sanoa. Lähtiessään hän
kum minkin vielä virkkoi D on Quijotelle:
— Jum alan nim essä, herra vaeltava ritari, jos toiste
m inut tapaatte, älkää m inua pelastako tai auttako, vaikka
näkisitte m inua kappaleiksi hakattavan, vaan jättäkää
m inut kärsimään kovaa onneani; se näet ei voi olla niin
paha, ettei m uuttuisi vielä pahem m aksi, jos m inua au t
taa teidän armonne, jonka Jum ala tuom itkoon kadotuk
seen sam oinkuin kaikki m uut tähän m aailm aan sy n ty 
neet vaeltavat ritarit.
Don Quijote aikoi nousta rankaisemaan poikaa, m utta
täm ä pisti niin vilkkaaksi juoksuksi, ettei kukaan katso
nut m aksavan vaivaa lähteä häntä tavoittam aan. Don
Quijote oli ylen nolona Andres-pojan kertom uksen
vuoksi, ja toisten tä y ty i parhaansa mukaan pidättää
nauruansa, jotta hän ei joutun ut aivan pahan häpeän ja
häm m ennyksen valtaan.

K a h d e s n e l j ä t t ä luku,

jossa kerrotaan, mitä majatalossa sattui Don Quijoten koko
seurueelle.
K un maukas ateria oli lop etettu , he satuloivat kohta
juhtansa ja saapuivat seuraavana päivänä, m itään kerto
m isen arvoista kokem atta, m ajataloon, joka oli Sancho
Panzalle pelon ja kauhistuksen paikka; m utta hän ei voi
nut sitä väistää, vaikka h yvink in tek i m ieli olla sinne me
nem ättä. N ähdessään D on Quijoten ja Sanchon saapu
van em äntä, isäntä, heidän tyttären sä ja Maritornes lähti
v ä t erittäin iloisin elein ja ilm ein ottam aan heitä vastaan.
D on Quijote terveh ti h eitä ty y n e sti ja arvokkaasti kehoittaen valm istam aan hänelle parem m an vuoteen kuin
viim e kerralla. Siihen vastasi em äntä, että hänelle laitet
taisiin ruhtinaallinen yösija, jos hän m aksaisi paremmin
kuin taannoin. D on Quijote lupasi m aksaa, ja niin he jär
jestivät hänelle siedettävän sijan sam aan ullakkosuojaan,
ja hän m eni h eti levolle, koska oli kovin n ääntynyt sekä
ruum iiltaan että sielultaan.
H än oli tuskin eh tin yt m ennä suojaansa, kun emäntä
hyökkäsi parturin kim ppuun, kävi kiinni hänen partaansa
ja sanoi:
— E ttep ä to tta to tisesti käytäkään häntääni enää
partananne; antakaa tänne m inun häntäni, sillä mieheni
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kalut viruvat pitkin lattiaa, niin että saa ihan hävetä;
tarkoitan kampaa, jonka hän aina p isti h yvään häntääni.
Parturi ei m ielinyt sitä luovuttaa, kiskoipa em äntä
kuinka tuim asti tahansa; m utta lisensiaatti vihdoin keh oitti häntä antam aan sen, koska tuo juoni ei ollut enää
tarpeen, vaan hän voi ilm aista itsensä ja n ä y ttä y ty ä
omassa hahm ossaan sekä sanoa D on Quijotelle, että oli
rosvom aisten kaleerivankien käsiin jouduttuaan tullut
pakom atkallaan tähän m ajataloon; jos Don Quijote k y 
syisi, m ihin prinsessan asepalvelija oli joutun ut, sopi
hänelle vastata, että prinsessa oli läh ettän yt hänet enna
kolta ilm oittam aan valtakuntansa asukkaille olevansa
tulossa tuoden m ukanaan heidän kaikkien vapauttajaa.
Parturi jä tti n yt vapaaehtoisesti hännän em ännälle, ja
samoin palautettiin hänelle kaikki m uut tarpeet, jotka hän
oli heille lainannut Don Quijoten vapauttam ista varten.
K aikki m ajatalossa olevat ih m ettelivät kovin Dorotean
kauneutta ja m yös paim enena esiintyvän Gardenion
kaunista ulkom uotoa. Kirkkoherran toim esta ryh d yttiin
heille järjestäm ään ateriaa niistä ruokavaroista, m itä
m ajatalosta saattoi löytyä, ja isäntä, joka toivoi n y t saa
vansa paremman maksun kuin taannoin, valm isti heille
viip ym ättä siedettävän päivällisen. Don Quijote nukkui
yhä, ja toiset katsoivat parhaaksi olla häntä herättäm ättä,
koska nukkum isesta oli hänelle n yt enem m än h yötyä kuin
syöm isestä. Aterian aikana he keskustelivat isännän,
hänen vaim onsa, tyttärensä, M aritornes-piikaisen ja
kaikkien m atkustavaisten läsnäollessa Don Quijoten
merkillisestä hulluudesta ja kuinka olivat hänet löytäneet.
Em äntä kertoi, m itä he olivat saaneet kokea hänen ja
muulinajajan tähden, katsahti sitten ym pärilleen, oliko
Sancho läsnä, ja kertoi, kun häntä ei n äkyn yt, koko h ä
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nen poukotuksensa, m ikä h u v itti kuulijoita melkoisesti.
K un kirkkoherra sitten sanoi, että D on Quijotelta olivat
vieneet järjen hänen lukem ansa ritarirom aanit, virkkoi
m ajatalon isäntä:
— Minä en ym m ärrä, kuinka se on m ahdollista; ei
näet m inun käsittääkseni tosiaankaan ole maailmassa
m itään parem paa lu ettavaa. Minulla on n iitä pari kolme
kappaletta m uitten paperien ohella, ja ne ovat todella
vu odattan eet m inuun u u tta eläm ää, eikä ainoastaan mi
nuun, vaan m oniin m uihinkin; elonkorjuun aikana näet
tänne kerääntyy pyhäisin paljon leikkuuväkeä, ja joukossa
on aina joku lu kutaitoinen, joka k äy käsiksi kirjoihini,ja
niin m eitä sijoittuu hänen ym pärilleen neljättäkym m entä
henkeä kuuntelem aan niin h yvillä m ielin, että harmaat
haivenem m e karisevat pois; ainakin itsestäni tiedän
sanoa, että kuullessani niistä valtavista ja hirmuisista
iskuista, joita ritarit jakelevat, tek ee m ieleni samoin
iskeä, ja kernaasti m inä kuuntelisin sellaisia kertomuksia
y ö t päivät.
— Samoin minä; — sanoi em äntä — minulla näet ei
ole talossani rauhallista hetkeä m illoinkaan muulloin
kuin teidän n iitä kuunnellessanne; silloin olette siihen
niin sy v e n ty n y t, ettette m uista rähistä, kuten tavallisesti.
— N iin on laita, — virkkoi Maritornes — ja kuuntelenpa m inäkin m ielelläni noita ju ttu ja , sillä ne ovat
erittäin sieviä, varsinkin, kun kerrotaan, kuinka joku
ylhäinen nainen on pom eranssipuitten alla sylityksin
ritarinsa kanssa ja heidän vartianaan on siinä vanhempi
rouva, kateuden ja pelon kalvam ana. N iin, totisesti, se
on m ieluisaa kuin mesi.
— E n tä m itä arvelette te, nuori neiti? — k ysyi kirkko
herra k ääntyen isännän tyttären puoleen.
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— E n tiedä, arm ollinen herra, en tosiaankaan; — vas
tasi ty ttö — kuuntelenhan niitä m inäkin, ja tunnustan
kyllä, että kuuntelem inen m inua m iellyttää, vaikka en
siitä m itään ymmärrä; m utta en m inä pidä niistä is
kuista, jotka isääni niin h u vittavat, vaan enem m än niistä
valituksista, joihin ritarit puhkeavat ollessaan kaukana
rakastetuistaan, sillä ne tosiaankin saavat m inut toisinaan
itkuun pillahtam aan, niin kovin m inun tulee heitä surku.
— Te siis kaiketi loh du ttaisitte h eitä, nuori n eiti, —
sanoi D orotea — jos he itkisivät teidän tähtenne?
— E n tiedä, m itä tekisin, — vastasi ty ttö — tiedän
vain noiden naisten joukossa olevan m uutam ia niin
julm ia, että heidän ritarinsa n im ittävät heitä naarastiikereiksi ja -jalopeuroiksi ja an tavat heille lukem attom ia
m uita rumia nimiä. Herra siunatkoon, en m inä tiedä,
m illaista säälim ätöntä ja tunnotonta väkeä he ovatkaan,
kun m ieluumm in antavat kunniallisen m iehen kuolla tai
m enettää järkensä kuin häneen katsahtavat. E n minä
ymmärrä, m itä sellainen teeskentely pyhittää; jos he
m enettelevät niin siveytensä vuoksi, m enkööt naim isiin
ritariensa kanssa, sillä näm ä eivät m itään m uuta halua.
— V aiti, lapsikulta; — virkkoi em äntä — sinulla n ä y t
tää olevan täysi selko näistä seikoista, ja nuorten ty ttö 
jen ei sovi tietää eikä puhua niin paljon.
— Enhän voinut olla vastaam atta, — sanoi ty ttö
— kun täm ä herra m inulta kysyi.
— H yvä, — sanoi kirkkoherra — tuokaahan n y t, herra
isäntä, tänne ne kirjat; tekee m ieleni niitä nähdä.
— K ernaasti — vastasi isäntä.
Hän meni omaan huoneeseensa ja toi sieltä vanhan,
vitjoilla suljetun m atkalaukun. Sen avattuaan hän otti
sieltä kolme isoa kirjaa ja m uutam ia erittäin kauniilla
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käsialalla kirjoitettuja papereita. Ensim m äisen avaa
mansa kirjan kirkkoherra havaitsi olevan Traakian
Cirongilio, toinen oli Hyrkanian Felixmarte ja kolmas
Suuren Sotapäällikön Gonzalo Hernandez Cordobalaisen
historia sekä D iego Garcia de Paredesin elämäkerta.
L uettuaan m olem m at ensinm ainitut kirjannim et kirkko
herra kääntyi sanom aan parturille:
— M eiltä puu ttuu tässä n y t ystävän i em ännöitsijä ja
sisarentytär.
— Em m e me heitä kaipaa, — vastasi parturi — sillä
voinhan m inäkin kantaa ne pihalle tai lieteen, ja eikös
tuossa tulisijassa olekin oiva roihu.
— Aikooko teidän armonne siis p olttaa m inun kirjani?
— k ysyi isäntä.
— E n m uita kuin näm ä kaksi, Don Cirongilion ja Felix-

marten.
— O vatko siis kirjani — virkkoi isäntä — kukaties
harhaoppisia ja skem aattisia, koska m ielitte ne polttaa?
— T arkoitatte kaiketi skismaattisia, ystäväni, — sanoi
parturi — eikä skem aattisia.
— N iin kyllä — vastasi isäntä. — M utta jos ha
lu atte jonkin niistä p olttaa, niin olkoon se tuo Suuri Sota
päällikkö ja tuo D iego Garcia, sillä m ieluum m in sallisin
polttaa om an poikani kuin kum paakaan näistä toisista.
— H yvä ystävä, — sanoi kirkkoherra — nämä molem
m at kirjat ovat pelkkää v alh etta ja täynn ä typerää lorua
ja m ielettöm yyksiä, m utta täm ä Suuresta Sotapäälliköstä
kertova on todellista historiaa ja kuvailee, m itä teki aikoi
naan Gonzalo Hernandez Cordobalainen, joka lukuisien ja
suurten m ainetöittensä vuoksi ansaitsi koko maailmalta
nim en Suuri Sotapäällikkö, kuuluisan ja loistavan liikanim en, jonka yksin hän on ansainnut; täm ä Diego Garcia
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de Paredes taas oli oivallinen ritari, kotoisin Trujillon
kaupungista Extrem adurasta, erinomaisen urhoollinen
sotilas ja niin väkevä, että p idätti yhdellä sormellaan
m yllynrattaan sen parhaillaan pyöriä viuhuessa; kerran
hän taas sijoittui lyöm äm iekkoineen sillankorvaan ja esti
suunnattom an sotajoukon pääsem ästä siitä kulkemaan;
ja m uitakin tekoja hän suoritti sellaisia, että ne, jos niistä
olisi kirjoittanut joku toinen vapaasti ja puolueettom asti,
sen sijaan, että hän kertoo ja kirjoittaa ne itse niin v a a ti
m attom asti kuin omaa kronikkaansa sepittävän rita
rin sopii, olisivat saattaneet unohduksiin kaikenlaisten
Hektorien, A khilleusten ja R olandien sankariteot.
— H yvä isä sentään! — huudahti m ajatalon isäntä.
— Mitä ihm ettelem istä siinä on, että hän m yllynrattaan
pidätti! T otta totisesti, teidän armonne pitäisi n y t lukea,
mitä minä olen lukenut H yrkanian Felixm artesta: hän
katkaisi yhdellä ainoalla sivalluksella vyötäisistä poikki
viisi jättiläistä, kuin ne olisivat olleet sellaisia papuukkoja, joita lapset rakentelevat. Toisella kertaa hän
hyökkäsi valtavan suurta ja ylen voim allista sotajoukkoa
vastaan, jossa oli enem m än kuin miljoona kuusisataa
tuh atta sotam iestä, kaikki asestettuja kiireestä kanta
päähän, ja löi hajalle koko joukon kuin se olisi ollut
lam maslaum a. Entä m itä sanotte oivallisesta Traakian
Cirongiliosta, joka oli niin urhea ja pelkääm ätön kuin
nähdään kirjasta, missä kerrotaan, että hänen kulkies
saan erästä virtaa nousi vedestä tulta purskuttava louhikäärme ja että hän sen nähtyään syöksyi sen kim ppuun,
istuutui hajareisin sen suomuiseen selkään ja kuristi sitä
molemmin käsin kurkusta niin voim allisesti, ettei louhikäärmeellä, joka havaitsi olevansa tukehtum assa, ollut
m uuta neuvoa kuin painua virran pohjaan vieden m uka
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naan ratsastajansa, joka ei m illään ehdolla tahtonut pääs
tää sitä irti? Ja kun he eh tivät sinne alas, niin ritari
huom asi olevansa ihm een ihanissa linnoissa ja puu
tarhoissa, ja louhikäärm e m uuttui samassa vanhaksi
äijäksi, joka kertoi hänelle sellaisia seikkoja, ettei parem
m ista apua. Saatte olla aivan hiljaa, herra, sillä varmaan
m enisitte ilosta ihan sekaisin, jos sen kuulisitte. Häpeään
siinä jou tu vat Suuri Sotapäällikkö ja tuo teidän mainit
sem anne D iego Garcia!
Tämän kuullessaan D orotea sanoi hiljaa Cardeniolle:
— E ipä paljon puutu, että isäntäm m e on toinen Don
Quijote.
— Siltä m inustakin näyttää; — vastasi Cardenio — mi
käli näet hänen puheestaan voi p äättää, pitää hän aivan
varm ana, että kaikki, m itä näissä kirjoissa kerrotaan, on
tapahtunut ihan pilkulleen niinkuin niihin on kirjoitettu,
eivätkä paljasjalkam unkitkaan saisi häntä toisin usko
m aan.
— Ottakaa huom ioon, hyvä ystävä, — virkkoi jälleen
kirkkoherra — ettei m aailm assa ole m illoinkaan ollut
H yrkanian Felixm artea eikä Traakian Cirongilioa eikä
m uita sellaisia ritareita, joista ritarirom aanit kertovat;
kaiken sen ovat kokoonpanneet ja keksineet joutilaat
päät sepittäen n iitä teid än m ainitsem assanne tarkoituk
sessa, nim ittäin ajankuluksi; sellaisena huvinahan niiden
lukem inen on leikkuuväellennekin. Minä näet tosiaankin
vannon ja vakuutan teille, ettei sellaisia ritareita ole kos
kaan m aailm assa ollut eikä sellaisia suurtöitä ja m ielettö
m yyksiä ole m aan päällä m illoinkaan teh ty .
— Juoskoon toinen koira tuon luun perään -— vastasi
isäntä. — Ikäänkuin minä en osaisi sormiani laskea enkä
tietäisi, m istä m inua kenkä puristaa! Teidän armonne ei
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pidä luulla voivansa vetää m inua nenästä, sillä m inä en
to tta totisesti ole niin höperö. Sepä vasta laitaa, että
teidän armonne tahtoo m inulle uskotella kaiken näissä
hyvissä kirjoissa kerrotun olevan pelkkää hullutusta ja
valh etta, vaikka niiden painattam iseen on antanut luvan
kuninkaallinen valtaneuvosto, ikäänkuin siihen kuuluisi
väkeä, joka sallisi painattaa sellaisen kokoelm an valheita,
taisteluita ja noituuksia, että niistä voi m ennä pää sekai
sin!
— Sanoinhan teille jo, ystäväiseni, — virkkoi kirkko
herra — että se tapahtuu jou tilaitten ajatustem m e h u v it
tamiseksi; sam oinkuin hyvinjärj estetyissä valtioissa salli
taan shakkipeli, pallo- ja biljardileikit niiden harvojen
huviksi, jotka eivät halua, eivät saa eivätkä vo i tehdä
ty ö tä , sallitaan m yös painettavan ja lu ettavan sellaisia
kirjoja, koska näet otaksutaan, kuten todella onkin laita,
ettei voi olla ketään niin tietäm ätön tä, joka pitäisi y h tä 
kään näistä kirjoista todenperäisenä historiana. Ja jos
minulla n yt olisi lupa ja kuulijani niin haluaisivat, lausui
sin siitä, m itä ritariromaanien tulee sisältää ollakseen
hyviä, sellaista, m ikä kenties olisi m uutam ille h yödyllistä,
jopa m ieluistakin; m utta m inä toivon tulevan ajan, jolloin
saan seikan ilm oittaa henkilölle, joka kykenee asian kor
jaam aan. Toistaiseksi siis, herra m ajatalonisäntä, u sko
kaa, m itä olen teille sanonut, ottakaa kirjanne, se lv iy ty 
kää niin hyvin kuin osaatte niiden totuuksista tai v a l
heista, olkoot ne teille hyväksikin hyödyksi, ja suokoon
Jum ala, ettette joudu ontum aan samaa jalkaa kuin v ie 
raanne Don Quijote!
— Enpä suinkaan; — vastasi isäntä — niin hullu en ole,
että rupeaisin vaeltavaksi ritariksi, sillä huom aanhan
selvästi, ettei nykyaikana ole käytännössä sama tapa kuin
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ennen vanhaan, jolloin noiden kuuluisien ritarien kerro
taan vaeltaneen m aailm alla.
Täm än keskustelun aikana oli huoneeseen tullut
Sancho, joka joutui ankaran häm m ingin valtaan ja kovin
m ietteliääksi kuullessaan san ottavan, etteivät vaeltavat
ritarit olleetkaan enää käytännössä ja että kaikki ritarikertom ukset olivat pelkkää lorua ja valh etta, ja niin
hän m ielessään p äätti odottaa, m ihin täm ä hänen isän
tänsä retki johtaisi, sekä ajatteli jättää hänet ja palata
vaim onsa ja lastensa luo tavallisiin töihinsä, ellei matka
päättyisikään niin onnellisesti kuin hän luuli.
Isän tä oli viem ässä pois m atkalaukkua ja kirjoja, kun
kirkkoherra sanoi hänelle:
— O dottakaahan, m inä haluan katsoa, m itä papereita
ovat nuo, jotka on kirjoitettu niin h yvällä käsialalla.
Isäntä otti ne ja ojensi lu ettavik si kirkkoherralle, joka
huom asi siinä olevan suunnilleen kahdeksan käsinkirjoi
tettu a arkkia, alussa suurin kirjaim in piirretty nimi:
Kertomus mielettömästä uteliaisuudesta. Kirkkoherra luki
itsekseen kolm e neljä riviä ja sanoi:
— Täm än kertom uksen nim i tosiaan m iellyttää minua
m elkoisesti, ja m inua haluttaa lukea se kokonaan.
Siihen vastasi isäntä:
— Teidän arvoisuutenne voi hyvink in sen lukea, sillä
m inä voin sanoa, että erinäiset vieraat, jotka ovat sen
täällä lukeneet, ovat olleet siihen varsin tyytyv ä iset ja
ovat hartaasti sitä m inulta p yytän eet; m utta minä en ole
halunnut sitä antaa, koska olen ajatellut palauttaa sen
sille henkilölle, joka unohti tänne täm än m atkalaukun ja
näm ä kirjat ja paperit; onhan näet m ahdollista, että
niiden om istaja joskus tänne palaa, ja vaikka tiedän
kirjoja kaipaavani, lu ovu tan ne varm aan takaisin, sillä
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olenhan kum m inkin k ristitty, vaikka olen m ajatalon
pitäjä.
— O lette aivan oikeassa, ystäväni, — virkkoi kirkko
herra — m utta sallittehan sentään jäljentää kertom uksen,
jos se m inua m iellyttää.
— Varsin kernaasti — vastasi isäntä.
— Heidän näin keskustellessaan Cardenio oli ottanut
kertomuksen ja alkanut sitä lukea. Se m iellytti häntäkin,
joten hän p yysi kirkkoherraa lukemaan sen ääneen, niin
että kaikki sen kuulisivat.
— Lukisin m ielelläni, — vastasi kirkkoherra — ellei
n y t olisi parempi käyttää aikaa nukkum iseen kuin luke
miseen.
— Minä lepään aivan riittävästi, — sanoi D orotea
— jos saan kuluttaa aikaa kuuntelem alla jotakin kerto
musta; m ieleni näet ei ole vielä niin ty y n i, että sallisi
m inun nukkua, vaikka se olisikin tarpeen.
— Koska niin on laita, — sanoi kirkkoherra — luen
sen, vaikka vain uteliaisuudesta: ehkä siinä on jotakin
hupaista.
Mestari Nicolas y h ty i pyyntöön, sam oin Sancho. Sen
kuultuaan ja arvaten tuottavan sa kaikille nautintoa ja
itse sitä saavansa hän virkkoi:
— No niin, kuunnelkaa siis tarkkaavasti; kertom us
näet alkaa näin.

Don Quijote I 2 — 6

K o l m a s n e l j ä t t ä luku,

jossa esitetään kertomus mielettömästä uteliaisuudesta.
Firenzessä, rikkaassa ja kuuluisassa Italian kaupun
gissa, siinä m aakunnassa, jota m ainitaan Toscanan ni
m ellä, elivät Anselm o ja Lotario, kaksi rikasta ja ylhäistä
aatelism iestä, jotka olivan niin h y v ä t y stävät, että kaikki
heidän tu ttavan sa n im ittivät heitä, ylistäen ja heidän
omaa nim eään m ainitsem atta, vain ystävyksiksi. He oli
v a t naim attom at, nuoret, sam anikäiset ja elämäntavoiltaankin sam anlaiset, ja täm ä kaikki riitti liittäm ään hei
dät toisiinsa m olem m inpuolisin kiintym yksin. Anselmo
tosin taipui lem m enhuveihin hiukan enem m än kuin
Lotario, jota v ieh ä ttiv ä t m etsästyksen ilot, m utta tilai
suuden sattuessa A nselm o luopui m ielihaluistaan nou
dattaakseen Lotarion taipum usta ja Lotario luopui
om istaan yh tyäk seen Aselm on huveihin; ja siten heidän
m ielensä soin tuivat yh teen niin h yvin , ettei tarkinkaan
kello olisi voin ut käydä niin m oitteettom asti.
Anselm o oli silm ittöm ästi rakastunut erääseen samassa
kaupungissa asuvaan ylhäiseen ja kauniiseen neitoon, joka
oli h yvien vanhem pien ty tä r ja itse niin siveä, että An
selm o p äätti, saaden suostum uksen ystävältään Lotariolta, jota kuulem atta ei koskaan m itään teh n yt, pyytää
häntä puolisokseen hänen vanhem m iltaan, kuten sitten
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tekikin. Lotario kosi hänen puolestaan suorittaen teh tä 
vän täysin ystävänsä toivom uksen m ukaan, joten täm ä
sai aivan pian om akseen, m itä oli halunnut, ja Camila oli
niin onnellinen saatuaan puolisokseen A nselm on, että
k iitti siitä lakkaam atta taivasta ja Lotariota, jonka to i
m esta täm ä suuri onni oli tullut hänen osakseen. E nsim 
mäisinä päivinä, tavanm ukaisen hääilon yhä jatkuessa,
Lotario kävi vielä ystävänsä Anselm on luona, kuten en 
nen, kokien kunnioittaa, juhlia ja h uvittaa häntä n iin
hyvin kuin osasi; m utta kun häät sitten olivat p äättyn eet
ja vierailu- ja onnittelukäynnit vastanaineitten luona oli
v a t vähentyneet, alkoi Lotario tahallaan laim inlyödä
vierailuaan Anselm on luona, koska ajatteli (kuten kaik
kien ym m ärtäväisten ihm isten tulee ajatella), ettei sovi
käydä tervehtim ässä naineita ystäviään yh tä vap aasti
ja usein kuin aikaisemm in, heidän ollessaan vielä nuo
ria miehiä; vaikka näet hyvä ja aito rakkaus ei voi eikä
saakaan olla m illään m uotoa epäluuloinen, on naineen
miehen kunnia kum m inkin niin arka, että sitä n äyttä v ä t
voivan loukata om at veljetkin ja vielä enem m än y stä v ä t.
Anselmo huom asi Lotarion syrjäänvetäytym isen ja
va litti kovin hänen m enettely ään sanoen, ettei hän, jos
olisi tietän yt Lotarion hänen naimisiinmenonsa vuoksi
lakkaavan seurustelem asta hänen kanssaan sam oinkuin
ennen, olisi m illoinkaan naim isiin m ennyt, että hänen ei
pitänyt yksinom aan senvuoksi, että halusi n äytellä varo
vaisen osaa, sallia tuon kauniin, kuuluisan ja m iellyttävän
nim ityksen »ystävykset», jonka he olivat hänen vielä
poikam iehenä ollessaan ansainneet m oitteettom alla sopui
suudellaan, joutua hukkaan, että hän, jos heidän kesken
sopi sellaista lausepartta käyttää, p yysi Lotarioa o le
maan jälleen hänen luonaan kuin kotonaan, vakuuttaen
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vielä, ettei hänen puolisonsa Camila halunnut eikä tahto
nut m uuta kuin m itä hän toivoi hänen haluavan ja tahto
van ja että hän, h yvin tietäen , kuinka vilpittöm ästi he
olivat toisiinsa k iin tyn eet, oli ihm eissään, kun näki hänen
niin h eitä välttelevän.
N äihin ja m oniin m uihin esityksiin, joilla Anselmo koki
taivu ttaa Lotarioa seurustelem aan hänen luonaan kuten
aina ennenkin, Lotario vastasi niin viisaasti, älykkäästi ja
harkiten, että Anselm o sai varm an vakuuden ystävänsä
h yv ästä tarkoituksesta, ja niin he sopivat, että Lotario
kävisi heidän luonaan päivällisellä kahdesti viikossa sekä
pyhisin; m utta siitä huolim atta, että he täm än sopi
m uksen tek iv ä t, Lotario p äätti visu sti välttää kaikkea,
m ikä ei ollut eduksi hänen ystävänsä kunnialle, koska
p iti hänen h yvää m ainettaan kalliim pana kuin omaa kun
niaansa. H än sanoi, ja varsin sattu vasti, että aviom iehen,
jolle taivas on suonut kauniin vaim on, tulee yh tä tarkoin
pitää silm ällä, keitä tu tta v ia kutsuu luokseen, kuin tar
k ata, kenen naistuttaviensa kanssa hänen vaim onsa seu
rustelee; sillä kaikki se, m itä ei suunnitella ja suoriteta
toreilla, kirkoissa, julkisissa juhlissa ja hartauskäynneillä
(seikkoja, joita avio m iesten ei aina tule vaim oiltaan kiel
tää), sovitaan ja pannaan täytän töön sen ystävättären tai
naissukulaisen luona, johon parhaim m in luotetaan. Lo
tario sanoi vielä, että jokaisella aviom iehellä tä y ty y v ä lt
tä m ättä olla ystä v ä , joka huom auttaa hänelle kaikista
hänen m enettelyssään sattu vista laim inlyönneistä, koska
usein sattuu, ettei m ies, vaim oansa erinom aisesti rakas
taen , häntä varoita eikä, peläten häntä loukkaavansa, kehoita häntä tekem ään tai olem aan tekem ättä sellaista,
m inkä tekem inen ta i tek em ättäjättäm inen olisi hänelle
kunniaksi tai m oitteeksi, m ikä kaikki voitaisiin helposti
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auttaa, jos ystävä siitä huom auttaisi. M utta m istä löytääkään niin älykkään, niin uskollisen ja aito ystävän kuin
Lotario tässä vaatii? Sitä en tosiaankaan tiedä; m utta
Lotario p iti kum m inkin erittäin huolellisesti ja tarkasti
silmällä ystävänsä kunniaa koettaen rajoittaa, vähentää
ja lyhentää niitä päiviä ja hetkiä, joina hänen sopim uk
sen m ukaan tuli käydä hänen luonaan, jotta joutilas väki
ja pälyilevät ja pahansuovat silm ät eivät katsoisi pahaksi,
että rikas nuori herra, aatelinen ja hyväsukuinen sekä kai
kin puolin niin etevä kuin uskoi olevansa, sai vapaasti
käydä Camilan laisen kauniin naisen talossa; vaikka näet
Camilan hyve ja kunto saattoi hillitä jokaisen parjaavan
kielen, ei Lotario kum minkaan tahtonu t saattaa hänen
enempää kuin ystävänsäkään hyvää nim eä ja m ainetta
epäilyksenalaiseksi, vaan askarteli sovittuina päivinä
enim m älti muissa tehtävissä, joita v ä itti välttä m ä ttö 
miksi. N iin kuluivat m onet päivän h etket ja osat toisen
valittaessa ja toisen esittäessä puolusteluja. Sattui sitten ,
että heidän ollessaan eräänä päivänä kävelem ässä n ii
ty llä kaupungin ulkopuolella Anselmo puhui Lotariolle
seuraavaan tapaan:
— Sinä arvaat varm aan, ystävän i Lotario, etten m inä,
jolle Jum ala on osoittanut erinomaista armoa sallimalla
minun syn tyä sellaisista vanhem m ista kuin m inun v a n 
hem pani olivat ja jakam alla m inulle runsain käsin sekä
niin sanottuja luonnon- että m yös onnenlahjoja, suinkaan
voi kyllin kiittää osakseni tulleesta h yvästä, varsinkaan
siitä, että olen saanut ystäväkseni sinut ja vaim okseni
Camilan, kaksi aarretta, joita arvostan ainakin niin h yvin
kuin osaan, joskaan en niin h yvin kuin m inun tulisi. K ai
kista näistä eduista huolim atta, jotka yleensä yksin riittä 
vät ihm isten onnellisen elämän edellytykseksi, minä
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kum m inkin tunnen itse olevani m aailm an alakuloisin ja
ty y ty m ä ttö m in ihminen; m inua näet on ahdistanut ja
kiusannut, en tied ä kuinka kauan, eräs halu, joka on niin
eriskum m allinen ja tavallisuudesta poikkeava, että oudok
sun itseäni ja syytän ja soim aankin yksin ollessani, kokien
sitä vaientaa ja salata om ilta ajatuksiltani; m utta minun
on ollut m ahdoton pitää omanani tä tä salaisuutta, yhtä
m ahdoton kuin jos olisin tahallani p äättän yt ilm aista sen
koko m aailm alle. Ja koska se kerran on ilm aistava, tah
don sijoittaa sen sinun vaiteliaisuutesi arkistoon, luottaen
siihen, että n iin m enetellen ja sinun uskollisena ystävänä
m inua u utterasti auttaessasi aivan pian vapaudun tus
kasta, jo ta se m inulle tu ottaa, niin että hilpeyteni sinun
huolenpitosi avulla kasvaa sam aan määrään kuin ala
kuloisuuteni oman hulluuteni tähden.
A nselm on sanat saivat Lotarion jänn ittyn een odotuk
sen valtaan, ja hänen oli m ahdoton arvata, mihin niin
pitkä valm istelu tai johdanto saattoi tähdätä; ja vaikka
hän m ietti m ielessään sinne tänne, m ikä saattoi olla se
halu, joka niin kovin kiusasi hänen ystäväänsä, ei hän
kertaakaan osunut lähelle oikeata. Vapautuakseen siitä
ahdistuksesta, jonka tuo jän n itystila syn n ytti, hän sanoi
A nselm olle, että täm ä ilm eisesti loukkasi heidän vakaata
y stä v y y ttä ä n etsim ällä verukkeita tahtoessaan hänelle
uskoa salaisim pia ajatuksiaan, koska saattoi varmasti
ed ellyttää saavansa häneltä joko h yviä neuvoja asian
sietäm iseksi ta i keinoja sen korjaamiseksi.
— Se on to tta , — vastasi Anselmo — ja siihen luot
taen sanon sinulle, rakas Lotario, että m inua kiusaa halu
saada tietää, onko vaim oni Camila niin siveä ja m oit
teeton kuin uskon, enkä minä voi saada sitä selville
m uuten kuin koettelem alla hänen siveytensä laatua niin
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kuin tuli koettelee kullan ja osoittaa sen aitouden. Minä
näet olen sitä m ieltä, ystäväni, että naisen siveys tai
siveydenpuute osoittautuu vain silloin, kun hän joutuu
kiusaukseen, ja että luja on vain se, joka ei taivu vääjää
m ättöm ien rakastajien lupauksista, lahjoista, kyynelistä
eikä heidän alinom aisesta tungettelustaan. Mitä k iittä 
m istä näet onkaan siinä, — sanoi Anselm o — että vaim o on
siveä, ellei kukaan häntä kehoita olemaan kehno? Miksi
ihm ettelisim m e, että se, jolle ei suoda tilaisuutta hairah
tu a , säilyy kunniallisena ja arkana, kun hänellä vielä on
mies, jonka hän tietää ensim m äisen harha-askelen sat
tuessa hänet surmaavan? N iinm uodoin en tahdo kunnioit
taa naista, joka on siveä pelosta tai siksi, että häneltä
puuttuu tilaisuutta, niinkuin kunnioitan sitä, joka on
houkutuksista ja kiusauksista suoriutunut seppelpäänä
voittajana. N äistä ja m onista m uista syistä, jotka voisin
sinulle m ainita m ielipiteeni tueksi, haluan vaim oni Camilan kokevan näm ä vaikeudet ja joutuvan koeteltavaksi
lem m enhoukutusten ja kiusausten kiirastuleen, ja hänen
koetteUjansa tulee olla kyllin arvokas kohdistam aan pyyteensä häneen. Ja jos vaim oni, kuten uskon, suoriutuu
tästä taistelusta voittajana, niin minä pidän onneani ver
rattomana; silloin voin sanoa, että kaikki toiveeni ovat
tä y tty n eet, silloin sanon, että osakseni on tullut luja n a i
nen, josta Viisas puhuu kysyessään: Kuka hänet löytää?
Jos taas käy toisin kuin ajattelen, niin ty y d y ty s siitä, että
huomaan olleeni oikeassa, saa m inut kipua tun tem atta
kestäm ään tuskan, jonka niin kalliilla hinnalla saatu k oke
mus voi synnyttää. Koska sitäpaitsi on ennakolta var
maa, ettei m ikään, m itä voit sanoa toivom ustani v a s
taan, m illään tavalla pidätä m inua sitä toteuttam asta,
pyydän sinua, rakas Lotario, suostum aan välineekseni tä 
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m än m ielijohteeni toim eenpanossa. Minä hankin sinulle
tilaisuuden sen suorittam iseen, eikä sinulta tule puuttu
maan m itään sellaista, m inkä katson tarpeelliseksi johda
tettaessa kiusaukseen kunniallista, kunnioitettua, pidät
ty v ä istä ja uskollista vaim oa. Ja täm än vaikean tehtävän
uskom iseen sinulle m inua kehoittaa m uun m uassa se aja
tu s, ettet sinä, jos v o ita t Camiian, kehittele voittoasi
äärim m illeen ja täydelliseksi, vaan ainoastaan siihen mää
rään, että kunniallisuuden rajoissa pysyen katsotaan
tapahtuneeksi, m inkä tulisi tapahtua, joten minua soivaa
vain hänen p yyteen sä ja kokem ani loukkauksen kätkee
sinun m oitteeton vaiteliaisuutesi, jonka tiedän itseäni
koskevissa seikoissa iäiseksi kuin kuolem an hiljaisuus. Jos
siis m ielit m inun pääsevän eläm ään, jota sopii elämäksi
n im ittää, niin sinun tulee kohta käydä tähän lemmentaisteluun, ei penseänä ja veltton a, vaan niin innokkaasti
ja u utterasti kuin toiveeni vaatii ja niin vilpittöm ästi
kuin katson ystäv yytem m e edellyttävän.
N äin puhui Anselm o Lotariolle, joka kuunteli kaikkea
tu ota niin tarkkaavasti, ettei jo m ainittuja sanoja lukuun
ottam atta avannut suutaan, ennenkuin toinen oli esityk
sensä p äättänyt. H avaittuaan, ettei Anselm o enää puhu
nut, hän ensin katseli ystäväänsä kuin jotakin milloinkaan
ennen näkem ätöntä, m ikä h erätti hänessä ihm etystä ja
häm m ästystä, ja virkkoi sitten:
— E n voi saada itseäni uskom aan, parahin Anselmo,
ettei se, m itä olet m inulle sanonut, ole pelkkää pilaa;
jos näet olisin otaksunut sinun puhuvan tosissasi, en olisi
suinkaan sallinut sinun m enevän n iin p itkälle, vaan olisin
k esk eyttän yt pitkän esityksesi lakkaam alla sitä kuuntele
m asta. M inusta n äyttää aivan varm alta, ettet sinä tunne
m inua tai etten m inä tunne sinua. E i kumminkaan; tie
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dänhän m inä, että sinä olet A nselm o, ja sinä tied ät, että
minä olen Lotario. Ikävää on, että m inä ajattelen sinun
m uuttuneen entisestäsi, toiseksi A nselm oksi, ja että sinä
puolestasi olet nähtävästi ajatellut, etten m inäkään ole se
Lotario, joka m inun tulisi olla, sillä se, m itä m inulle sa
noit, ei ole tutun ystäväni Anselm on puhetta, eikä sitä,
m itä m inulta p yydät, sovi p yytää tuntem altasi Lotariolta;
hyvien ystävysten näet tulee koetella toisiaan ja vedota
heihin usque ad aras, kuten sanoi runoilija tarkoittaen
sillä, ettei heidän pidä vedota y stävyyd en suomaan apuun
sellaisissa seikoissa, joissa rikotaan Jum alaa vastaan. Jos
siis pakana k äsitti siten ystävyyd en , kuinka paljon suu
remmalla syyllä tulee se käsittää sellaiseksi kristityn, joka
tietää, ettei m ikään mainen y stävyys saa rikkoa ihm isen
ystävyyssu hd etta Jumalaan? Ja jos ystävä m eneekin
niin pitkälle, että jättää ottam atta huom ioon taivaan
pitäen silmällä vain ystäväänsä, ei niin saa tapahtua
joutavien ja vähäpätöisten seikkojen vuoksi, vaan yksin
sellaisten tähden, jotka vaarantavat ystävän kunniaa tai
elämää. Sanohan minulle n yt, Anselm o, kum pi niistä,
kunniasi vai henkesi, on vaarassa, niin että m inun tä y ty y
uskaltaa suostua p yyntöösi ja suorittaa ehdottam asi lainen
inhoittava teko? Varm asti ei kumpikaan. Mikäli ym m är
rän, vaadit minua pikem m in yrittäm ään kaikin neuvoin
riistää sinulta ja samalla m yös itseltän i kunniaa ja
henkeä. Jos näet m inun tulee pyrkiä riistäm ään sinulta
kunniaa, on selvää, että riistän sinulta elämän, sillä kun
niaton ihm inen on kehnom pi kuin kuollut; ja jos m inä
olen, kuten sinä tahdot m inun olevan, suuren on netto
muutesi väline, enkö silloin joudu itsekin kunniattom aksi
ja niinmuodoin vaille elämää? Kuule m inua, parahin A n 
selm o, ja m alta m ielesi, niin ettet vastaa m inulle, ennen
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kuin olen saanut täysin sanotuksi, m itä mieleeni johtuu,
kun ajattelen, m itä toiveesi sinulta vaatii; onhan sittenkin
aikaa sinun vastata lausum iini ja m inun sinua kuunnella.
— Olkoon menneeksi; — sanoi Anselm o — lausu, mitä
m ielit.
Lotario jatk oi näin:
— Minusta näyttää, A nselm o, että m ielesi on nyt sel
lainen kuin maurien aina; h eitä näet ei voi saada käsittä
mään uskontonsa erheellisyyttä esittäm ällä heille kohtia
pyhästä R aam atusta eikä todistuksilla, jotka noudatta
va t järjellistä harkintaa tai p erustuvat uskonkappaleisiin,
vaan heille tulee tarjota havainnollisia, helppoja, tajut
tavia, selviä ja eittäm ättöm iä esimerkkejä sekä vastaan
sanom attom ia m atem aattisia todistuksia, sellaisia kuin
»Jos yh tä suurista vähennetään y h tä suuret, niin jäännök
setkin ovat y h tä suuret», ja elleivät he ymmärrä tuota
sanoista, kuten tosiaankaan eivät ym märrä, tä y ty y osoit
taa se heille kouraantuntuvasti ja asettaa se heidän sil
m iensä eteen; m utta sittenkään ei kukaan kykene saa
maan heitä vakuutetuiksi pyhän uskontom m e totuuksista.
Samaa m en ettelytapaa tä y ty y m inun n yt käyttää sinuun
nähden, sillä m ieleesi herännyt halu on niin harhaanjohtun ut ja niin kaukana kaikesta, m issä on järjen var
joakaan, että uskon vain tuhlaavani aikaa, jos käyn si
nulle osoittam aan yksinkertaisuuttasi — mainitakseni
sitä n y t vain sillä nim ellä — ja tekeepä m ieleni jättää
sinut järjettöm yytesi valtaan pahan aikeesi rangaistuk
seksi; m u tta niin ankarasta m en ettelystä m inua kieltää
sinua kohtaan tuntem ani y stä v y y s, joka ei salli minun
jä ttä ä sinua niin ilm eiseen tuhoutum isen vaaraan. Ja
jo tta täm än selvästi oivallat, sano m inulle, Anselmo: etkö
sanonut m inulle, että m inun tulee johd attaa kiusaukseen
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siveää, vietellä kunniallista, lahjoa uskollista, m ielistellä
järkevää? K ieltäm ättä niin sanoit. M utta m itä sinä
oikeastaan vielä p yydät, jos kerran tied ät, että sinulla on
siveä, kunniallinen, uskollinen ja järkevä vaim o? Ja jos
uskot hänen suoriutuvan voittajana kaikista hyökkäyksistäni, kuten hän epäilem ättä tulee suoriutum aan,
niin m itä parempia m ainesanoja aiot häneen sovittaa
niiden lisäksi, jotka hänelle jo kuuluvat, tai m iten hän
tulee silloin olemaan nykyistänsä parempi? Joko et pidä
häntä sellaisena kuin sanot tai et tiedä, m itä p yydät.
E llet pidä häntä sellaisena kuin sanot, niin ethän tahdo
koetella häntä m uusta syystä kuin tehdäksesi hänelle,
huonolle vaim olle, m itä haluat. Jos hän sitävastoin on
niin siveä kuin uskot, on m ieletöntä asettaa kokeen alai
seksi totu u tta itseään, sillä hänen osakseen tulee sen ta 
pahduttua sama kunnioitus kuin ennen. Tästä siis seuraa
välttäm ättä, että sellaisten seikkojen suunnittelem inen,
joista meille voi koitua pikem m in vahinkoa kuin h y ötyä,
on älyttöm ien ja tuhm anrohkeitten asia, varsinkin, kun
he m ielivät ryhtyä sellaiseen, m ihin heitä ei m ikään vaadi
eikä pakota ja m ikä jo loitolta selvästi osoittaa, että siihen
ryhtym inen on ilm eistä hulluutta. V aikeisiin teh täviin
käydään joko Jum alan tai maailm an tai m olem pien
vuoksi: ne, joihin ryhdytään Jum alan vuoksi, ovat n iitä,
joihin ryh tyivät pyhim ykset tahtoessaan elää enkelien
elämää ihm isen hahmossa; niitä taas, joihin ryhdytään
maailman tähden, suorittavat ne, jotka liikkuvat luke
m attom illa merillä, m onissa eri ilm astoissa ja useiden
vieraiden kansojen keskuudessa hankkiakseen sitä, m itä
nim itetään onnen antimiksi; ne taas, joihin ryhdytään
sekä Jum alan että maailman tähden, kuuluvat urhoolli
sille sotureille, jotka tuskin ehtivät huom ata vihollisen
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varustuksissa pyöreän tykinkuulan kokoisen aukon, kun
jo yh tään pelkääm ättä, ollenkaan harkitsem atta ja varo
m atta uhkaavaa vaaraa, halunsa siivittäm inä pyrkivät
taistelem aan uskonsa, isänm aansa ja kuninkaansa puo
lesta syöksyen pelkääm ättä niihin tuhansiin kuoleman
vaaroihin, jotka ovat heitä odottam assa. Semmoisiin
teh täviin yleensä käydään, ja niistä koituu kunniaa, mai
n etta ja h yötyä, vaikka niihin liitty y lukem attom ia
vastuksia ja vaaroja; m utta siitä, jonka sinä sanot mieli
väsi aloittaa ja toteu ttaa, ei sinulle koidu Jum alan kun
niaa, ei onnen antim ia eikä m ainetta ihm isten keskuu
dessa; vaikka näet suoriudutkin siitä toiveesi mukai
sesti, et kum m inkaan tule tyytyväisem m äk si, et rikkaam
m aksi etkä kunnioitetum m aksi kuin olet nyt; jos taas et
suoriudu, joudut suurim paan kurjuuteen, m itä ajatella
saattaa, sillä silloin ei sinun auta ajatella, ettei kukaan
tiedä sinua kohdanneesta onnettom uudesta, koska sinua
riittävästi kiduttaa ja tuhoaa se, että itse sen tiedät.
Täm än totuuden varm ennukseksi luen sinulle tässä
stanssin, jonka on sep ittän yt kuuluisa runoilija Luigi
Tansillo sijoittaen sen Pyhän Pietarin kyynelten ensim m äi
seen osaan. Se kuuluu näin:
Kun aamu koittaa, mieltä Pietarin
jää häpeä ja tuska tuivertamaan;
hän yksin on, mut häpee kuitenkin,
käy synnintunto sydänjuuriin hamaan:
näät ilmitulo synnintuskihin
jaloa miest’ ei yksin murra lamaan —
hän lankeemustaan häpee vaikertain,
vaikk’ ois sen nähneet maa ja taivas vain.
Sinä et siis voi tuskaasi välttä ä , vaikka sen salaat;
päinvastoin: joudut itkem ään lakkaam atta, ja elleivät sil
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mäsi kostukaan, vuodatat kum m inkin sydäm en veri
kyyneliä, niinkuin n iitä vu odatti se yksinkertainen to h 
tori, jonka runoilijamm e kertoo tehneen m aljakokeen,
minkä tekem isestä R inaldo, parem m in asiaa harkiten,
pidättyi; vaikka näet tuo onkin runoilijan keksim ää, si
sältyy siihen kum m inkin salattua opettavaa tarkoitusta,
joka kannattaa ottaa huom ioon, ym m ärtää ja om aksua
toim intansa ohjeeksi. Sitä suuremmalla syyllä, kun sinä
tulet siitä, m itä n yt aion sinulle sanoa, täysin taju a
maan, kuinka väärin m ielit m enetellä. Sanohan m inulle,
Anselmo: jos taivas ta i onnellinen sattum a olisi teh n y t
sinusta erinomaisen hienon tim antin haltian ja laillisen
omistajan ja kaikki jalokivisepät, joille sitä n äyttäisit,
olisivat vakuutettuja sen oivallisuudesta ja aitoudesta
sekä kaikin yhteen ääneen ja yksim ielisesti selittäisivät
sen arvoltaan, oivallisuudeltaan ja puhtaudeltaan niin
h yväksi kuin semm oinen kalleus konsanaan voi olla, ja
sinä itse uskoisit sam oin, tietäm ättä m itään, m ikä saat
taisi vakaum ustasi horjuttaa, niin olisiko oikein, jos
sinun tekisi m ieli ottaa se tim an tti, asettaa se vasaran ja
alasimen väliin ja vain huim asti iskem ällä koetella, onko
se niin luja ja hieno kuin väitetään? E ntä sitten , jos
aikeesi toteuttaisit: eihän jalokivi, jos se kestäisikin sel
laisen m ielettöm än kokeen, siitä tulisi arvokkaamm aksi
eikä kuuluisamm aksi, ja jos se m urskautuisi, kuten saat
taisi tapahtua, eikö se silloin olisi auttam attom asti hu 
kassa? Epäilem ättä, ja sen om istaja joutuisi sellaiseen
maineeseen, että kaikki p itäisivät häntä houkkiona.
A jattelehan n yt, parahin Anselm o, että Camila onhienonhieno tim antti, sekä om asta m ielestäsi että toisten ar
vioinnin mukaan, ja ettei ole järjellistä saattaa sitä murs
kautum isen vaaraan; jos näet se säilyykin eheänä, ei se
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kum m inkaan voi tulla entistä arvokkaam m aksi, ja jos se
olisi liian heikko eikä kykenisi koetta kestäm ään, niin
arvaathan jo ennakolta, m iten sinun kävisi, kun sen me
n ettäisit, ja kuinka aiheellisesti voisit syyttää itseäsi,
koska olisit vikapää sen ja om an itsesi tuhoutumiseen.
Ota huom ioon, ettei m aailm assa ole siveän ja kunniallisen
naisen arvoista kalleutta ja että naisten kunniana on
yksinom aan heidän nauttim ansa hyvä maine; ja, koska
puolisosi m aine, kuten itse tied ät, on täysin m oitteeton,
m iksi tahd ot saattaa täm än varm uuden epäilyksenalai
seksi? M uista, ystävän i, että nainen on epätäydellinen
olento ja ettei hänen tielleen pidä asettaa loukkauskiviä,
joihin hän kom pastuu ja kaatuu, vaan on niitä raivattava
pois ja p uh distettava hänen polkunsa kaikista esteistä,
jo tta hän voi vaivattom asti ja kevyin askelin rientää
saavuttam aan kaipaam aansa tä y d ellisyyttä, joka on siinä,
että hän säilyy siveänä. Luonnontutkijat kertovat, että
kärppä on pieni eläin, jolla on lum ivalkea turkki, ja että
m etsästäjät sitä p yydystäessään k ä y ttä v ä t seuraavaa
tem ppua: tun tien eläim en kulku- ja oleskelupaikat he
sulkevat ne kasaam alla niihin lokaa ja säik yttävät sen
sitten kulkem aan sinnepäin, ja kärppä, saavuttuaan
lokaiseen paikkaan, p y säh tyy ja antautuu saaliiksi, koska
ei tahdo astua liejuun ja tahria ja tärvellä valkoista turk
kiansa, jota p itää vap auttaan ja henkeään kalliimpana.
K unniallinen ja siveä vaim o on kärpän kaltainen, ja
kunniallisuuden h yve on valkeam pi ja puhtaam pi kuin
vitilum i; ja sen, joka ei tahdo nähdä naisen sitä m enet
tä v än , vaan haluaa sen säilyvän ja säästyvän, tulee mene
tellä toisin kuin kärppää p yyd ystettäessä, sillä hänen
eteensä ei pidä asettaa tun gettelevien rakastajien imar
telun lokaa, koska hänessä kentiesi, ja varm aankaan, ei
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ole sellaista synnynnäistä kuntoa ja voim aa, että hän
kykenisi om in neuvoin raivaamaan tieltään ja voittam aan
m ainitut esteet; niinm uodoin onkin välttäm ätön tä poistaa
ne ja asettaa hänen n äkyviinsä h yveen puhtaus ja h yvään
m aineeseen sisältyvä kauneus. H yvä vaim o on m yös
kuin kirkas ja hohteleva kristallikuvastin; sen saattaa
huurtaa ja him m entää m ikä h yvänsä siihen sattu va h en 
käys. K unniallista naista tulee kohdella niinkuin p yhäin 
jäännöksiä: palvoa, m utta ei koskettaa. H yvää vaim oa
tulee vaalia ja arvostaa niinkuin vaalitaan ja arvostetaan
kaunista puutarhaa, joka on täynnä kukkia ja ruusuja ja
jonka om istaja ei salli kenenkään siellä käyskelevän ta i
kukkiin kajoavan: he saavat ty y ty ä loitolta ja rautaristikon takaa nauttim aan niiden tuoksusta ja kauneudesta.
Tahdon vielä lopuksi lausua sinulle m uutam ia m ieleeni
m uistuneita säkeitä, jotka kuulin erästä u u tta h u v i
näytelm ää esitettäessä ja jotka m ielestäni sopivat tässä
käsittelem ääm m e asiaan. Eräs viisas vanhus neuvoo
toista, jolla on tytär, pitäm ään ty ttö ä tarkan valvonnan
alaisena, vartioim aan ja sulkem aan suojiinsa, ja esittää
muiden syiden ohella tämänkin:
Lasia on nainen, mutta
paha suita järjen vei,
jos et usko kokeilutta,
särkyykö se vaiko ei.
Helposti sen rikki saa,
siks’ en järkees saata luottaa,
jos noin aiot paloittaa,
mit’ et ehjäks taida juottaa.
Syystä kyllä
ovat kaikki,
Danaeit’ on,
kultaa sataa

sitä mieltä
että jos
silloinkos
taivaantieltä.
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K aikki, m itä olen toistaiseksi sanonut sinulle, Anselmo,
on koskenut yksinom aan sinua, ja n y t on hyvä kuulla
jotakin m yös siitä, m ikä liikuttaa minua; jos olen laajasanainen, suo anteeksi, sillä kaikki on tarpeen sen surmansokkelon vuoksi, johon olet ek syn yt ja josta pyrit minun
avullani pelastum aan. Sinä pidät m inua ystävänäsi ja
tahdot riistää m inulta kunnian, mikä sotii kaikkea ystä
v y y ttä vastaan, ja m ielitpä vielä saada aikaan senkin,
että m inä riistän sinun kunniasi. On selvää, että tahdot
riistää m inulta kunnian, sillä Camilan, kun hän huomaa,
että häntä liehittelen , kuten v aad it, tä y ty y varmaan pitää
m inua kunniattom ana ja halpam aisena m iehenä, koska
minä suunnittelen ja teen sellaista, mikä on niin kaukana
kaikesta, m ihin m inua velvoittaa oma olemukseni ja sinun
y stä v y y tesi. A ivan varm aa on, että tahd ot riistää kun
nian itseltäsi, sillä havaitessaan m inun Kehittelevän it
seään Camila johtuu v ä lttä m ä ttä ajattelem aan, että
m inä olen huom annut hänessä jonkinlaista kevytm ieli
sy y ttä ja sen rohkaisem ana ilm aissut pahan himoni, ja
koska hän niinm uodoin pitää itseään solvattuna, tulee
solvaus koskem aan sinuakin, jonka oma hän on. Ja
tä stä johtuu yleinen käytäntö: että uskottom an vaimon
m iestä, vaikka hän ei tietäisikään eikä olisi antanut ai
h etta siihen, ettei hänen vaim onsa ole sellainen kuin hä
nen tulisi olla, ja vaikka vaim oa kohdanneen onnetto
m uuden ehkäisem inen ei olisi ollut hänen vallassaan eikä
syyk si voitaisi katsoa hänen huolim attom uuttaan tai
puutteellista varovaisuuttaan, kaikesta tuosta huoli
m atta m ainitaan herjaavalla ja alhaisella nimellä ja että
ne, jotk a tietä v ä t hänen vaim onsa kehnouden, katselevat
häntä halveksuvin eikä säälivin silm in, kuten heidän pi
täisi, koska näkevät, ettei hän ole joutunut tähän onnet
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tom uuteen om asta syystään, vaan kehnon aviopuolisonsa
himon vuoksi. M utta m ielinpä ilm aista sinulle, m iksi
huonon vaim on mies syystäkin saa häpeän kantaakseen,
vaikka ei tiedäkään vaim on kehnoutta, ei ole siihen
syypää eikä ole suonut hänelle aihetta eikä tilaisuutta.
Älä väsy kuuntelem aan m inua, sillä tuleehan täm än
kaiken koitua sinun eduksesi. P yhä R aam attu kertoo,
että Jum ala, luotuaan maisessa paratiisissa ensim m äisen
isämme A atam in, v aiv u tti hänet uneen ja hänen nukkues
saan otti hänen vasem m asta kyljestään luun, josta teki
äitim m e Eevan. H erättyään ja hänet nähtyään A atam i
sanoi: »Tämä on liha minun lihastani ja luu m inun
luustani». Ja Jum ala sanoi: »Sentähden on m iehen luopu
minen isästänsä ja äidistänsä ja liittym inen vaim oonsa,
ja he tulevat yhdeksi lihaksi.» Silloin perustettiin avio
liiton pyhä sakram entti sellaisin sitein, että yksin kuolema
voi ne purkaa. Ja tässä ihm eellisessä sakram entissa on
sellainen voim a ja vaikutus, että se tekee kaksi eri hen
kilöä yhdeksi Uhaksi, ja m oitteettom issa aviopuolisoissa
sen vaikutus on vielä syväUisempi: vaikka näet heissä on
kaksi sielua, on heillä kum minkin vain yksi ainoa tahto.
Ja koska vaim on ja miehen liha on yh tä, johtuu siitä,
että ne tahrat, joita vaim oon ilm aantuu, tai ne hairah
dukset, joihin hän tekee itsensä vikapääksi, koituvat
miehen lihan vahingoksi, vaikka hän, kuten sanottu, ei
olisikaan antanut aihetta siihen onnettom uuteen. Jalan
tai minkä tahansa ihmisruumiin muun jäsenen kipu tu n 
tuu koko ruumiissa, koska se on kokonaisuudessaan sa
maa lihaa, joten pää tuntee kehräsluun kokeman vaurion,
vaikka ei ole siihen syynä, ja samalla tavalla mies osallis
tuu vaim on häpeään, koska he m olem m at ovat y h tä . Ja
koska kaikki kunnia ja kunniattom uus tässä m aailm assa
Don Quijote I 2 — 7
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riippuu ja sy n tyy lihasta ja verestä ja kehnon vaimon
kunniattom uus on tä tä lajia, tä y ty y m iehen välttäm ättä
saada siitä osansa ja joutua kunniattom an maineeseen,
vaikka hän ei siitä m itään tietäisikään. Harkitse siis,
A nselm o, m illaiseen vaaraan syök syt tahtoessasi häiritä
rauhaa, jossa h yvä puolisosi elää, ajattele, millaisen jouta
van ja m ielettöm än uteliaisuuden vuoksi m ielit kiihoittaa
v iettejä, jotka n y t uinu vat siveän puolisosi povessa; ota
huom ioon, että se, m itä saatat toivoa voittavasi, on vähä
p ätöistä, m utta se, m itä varm aan m enetät, niin ylen
tärkeätä, että jätän sen lähem m in selvittelem ättä, koska
m inulta puuttuu sanoja sen riittävään tehostam iseen.
E llei kaikki, m itä olen sanonut, kum m inkaan riitä estä
mään sinua ryh tym ästä pahaan aikomukseesi, saat etsiä
toisen välineen häpeääsi ja onnettom uuttasi varten, sillä
m inä en aio siihen suostua, vaikka senvuoksi menettäisin
ystä v y y tesi, mikä olisi suurin kaikista onnettomuuk
sista, joita kuvitella voin.
Tuon sanottuaan hyvä ja viisas Lotario vaikeni, ja
Anselmo oli niin häm illään ja m ietteissään, ettei kyennyt
pitkään aikaan virkkam aan sanaakaan. Vihdoin hän
kum m inkin sanoi:
— N äithän, parahin Lotario, kuinka tarkkaavasti
sinua kuuntelin, ja m inä huom asin sinun sanoistasi, esi
m erkeistäsi ja vertauksistasi, kuinka älykäs olet ja kuinka
erinomainen ja aito on sinun y stä v y y tesi. K äsitän ja tun
nustan m yös, että k ieltäytyessän i noudattam asta sinun
neuvoasi ja seuratessani omaa ajatustani pakenen hyvää
ja tavoittelen pahaa. Sen m yönnän, m utta sinun tulee
ottaa huom ioon, että m inä olen n yt potem assa samaa
sairautta kuin toisinaan naiset, joiden tekee m ieli syödä
m ultaa, kipsiä, hiiltä ja m uita vielä pahem pia aineita,
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jotka ovat tym päiseviä nähdä ja sitäkin m ahdottom am pia
syödä. On siis välttäm ätöntä k äyttää parantam isekseni
jotakin tem ppua, ja niin voidaan helposti tehdä, kunhan
sinä alat, vaikkapa vain laim easti ja näennäisesti, mielistellä Gamilaa, joka ei suinkaan liene niin hauras, että
hänen siveytensä luhistuu ensim m äisistä iskuista. Minä
ty yd yn sellaiseen aloitteeseen, ja sinä tulet siten tä y ttä 
neeksi, m itä olet ystävyydellem m e velkaa, koska et
ainoastaan lahjoita minulle elämää, vaan annat vielä
vakuuden, että kunniani säilyy. Ja sinä olet velvolli
nen sen tekem ään yhdestä ainoasta syystä, nim ittäin
siksi, ettet n yt, kun olen tosiaan p äättän yt suorittaa
täm än kokeen, saa sallia m inun ilm aisevan m ieletöntä
aiettani kenellekään muulle, koska siten m enetellen pani
sin vaaralle alttiiksi kunniani, jota sinä yrität varjella; ja
vaikka sinun kunniallisuutesi ei olekaan Camilan m ielestä
niin taattu kuin sen olla pitäisi, sinun häntä liehiessäsi,
ei siitä koidu paljon, eipä m itäänkään haittaa, koska voit
aivan pian, havaittuasi hänet niin lujaksi kuin ed elly
täm m e, sanoa hänelle selvän totuuden juonestam m e, jo 
ten pääset entiseen arvoosi. Ja koska vaarannat niin
vähän, m utta voit samalla tuottaa minulle niin suuren
tyyd ytyk sen , pyydän sinua siihen suostum aan, vaikka
näkisit siinä enem m änkin vaikeuksia, sillä m inä, kuten jo
sanoin, katson asian päätökseen saatetuksi, kunhan vain
sen aloitat.
Lotario, joka h avaitsi Anselmon pysyvän järkkym ättä
päätöksessään eikä osannut m ainita enem piä esimerkkejä
tai esittää lisää syitä saadakseen hänet aikeesta luopu
maan ja nyt vielä kuuli hänen uhkaavan ilm aista pahan
suunnitelmansa jollekin toiselle, päätti suurempaa onnet
tom uutta torjuakseen m yöntyä ja tehdä, m itä hän p yysi,
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m utta vak avasti aikoen m enetellä niin, että Anselmo
tulisi ty y d y tety k si Camilan m ielenrauhan joutum atta
järk ytetyk si. H än siis k eh oitti Anselm oa olemaan mai
nitsem atta aikeestaan kenellekään toiselle, lupasi ottaa
teh tävän suorittaakseen ja aloittaa sen, m illoin Anselmo
h yväksi näkisi. Anselm o syleili häntä hellästi ja rakkaasti
lausuen hänelle kiitokset hänen suostum uksestaan, ikään
kuin toinen olisi teh n yt hänelle jonkin erinomaisen palve
luksen, ja he sopivat keskenään, että juoneen käytäisiin
jo seuraavana päivänä. Anselmo lupasi hankkia Lotariolle aikaa ja tilaisuutta Camilan puhuttelem iseen kah
den kesken sekä toim ittaa hänelle rahoja ja koruja Camilalle annettaviksi ja tarjottaviksi. H än neuvoi vielä
Lotarioa pitäm ään hänelle serenadeja sekä sepittämään
säkeitä hänen ylistyksekseen lu vaten kirjoittaa ne itse,
ellei Lotario m ielinyt sitä vaivaa nähdä. Lotario selitti
suostuvansa kaikkeen, vaikka hänen tarkoituksensa oli
toisenlainen kuin Anselm o saattoi arvata, ja täm än sopi
m uksen solm ittuaan he palasivat Anselm on kotiin, missä
havaitsivat m iestään odottaneen Camilan olevan levotto
m ana ja huolestuneena, koska Anselm o oli sillä kertaa
v iip yn yt poissa tavallista kauem m in.
Lotarion läh dettyä om aan asuntoonsa Anselmo jäi
kotiin varsin tyytyväisen ä; Lotario sitävastoin painui
sangen syviin m ietteisiin, koska ei tietä n y t, m itä keinoa
pitäisi onnellisesti suoriutuakseen tuosta arveluttavasta
toim esta. M utta sam ana yönä hän jo keksi keinon, miten
pettäisi Anselm on loukkaam atta Camilaa, ja meni seuraa
vana päivänä päivälliselle ystävänsä luo. Camila tervehti
häntä ystävällisesti ja kohteli kaikin puolin erittäin suo
peasti, koska tiesi, kuinka m iehensä oli häneen kiintynyt.
K un ateria oli p äätty n y t ja p öytäkalusto korjattu pois,
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Anselmo pyysi Lotarioa jääm ään Camilan luo, hänen läh
tiessään toim ittam aan erästä välttäm ätöntä asiaa lu v a 
ten palata puolentoista tunnin kuluessa. Camila p yysi
Anselm oa jääm ään, ja Lotario tarjoutui lähtem ään hänen
kanssaan, m utta Anselm o ei suostunut m ihinkään, p yysi
vain pyytäm ällä, että Lotario jäisi häntä odottam aan,
koska halusi m yöhem m in keskustella hänen kanssaan
eräästä erittäin tärkeästä seikasta. H än kehoitti vielä
Camilaa olemaan Lotarion seurassa, kunnes hän tulisi
takaisin. H än osasikin kuvailla, kuinka välttäm ätön
hänen joutava poistum isensa oli, niin kekseliäästi, ettei
kukaan olisi voinut havaita sitä teeskentelyksi. Anselmo
lähti, ja Camila ja Lotario jäivät pöydän ääreen kahden
kesken; kaikki talon palvelijat näet olivat m enneet
aterialle. Lotario näki n yt olevansa sillä taistelutanterella, jota hänen ystävänsä toivoi, edessään vihollinen,
joka olisi voinut pelkällä kauneudellaan voittaa eskadroonan asestettuja ritareita, joten Lotariolla epäilem ättä
oh täysi syy häntä pelätä. H än ei kum m inkaan ryh ty n y t
mihinkään toim enpiteisiin, nojasihan vain kyynärpäänsä
pöytään ja poskensa kämm enpohjaansa sekä p yysi Camilalta anteeksi epäkohteliaisuuttaan sanoen m ielivänsä
hiukan levätä, kunnes Anselmo ehtisi takaisin. Camila
vastasi, että hän voisi levätä salin tyyn yillä paremmin
kuin tuolissa ja kehoitti siis häntä menemään sinne nuk
kumaan. Lotario ei kumminkaan huolinut lähteä, vaan
istui paikallaan unenhorroksissa, kunnes Anselmo palasi.
Anselmo, joka oli viip yn yt sangen kauan, näki Camilan
olevan huoneessaan ja Lotarion uneen vaipuneena,
otaksui heillä niinmuodoin olleen aikaa sekä keskustele
miseen että nukkumiseenkin eikä olisi mielellään m altta
nut odottaa Lotarion herääm istä, koska tahtoi päästä
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lähtem ään hänen kanssaan ulos tiedustellakseen häneltä,
kuinka yritys oli luonnistunut. K aikki kävi hänen toivom ustensa mukaan: Lotario heräsi, he lähtivät kohta ta
losta, Anselmo k ysyi, m itä tietää halusi, ja Lotario vas
tasi, ettei ollut katsonut h yväksi ilm aista itseään täydelli
sesti ja että hän senvuoksi oli vain ylistän yt Camilaa
kauniiksi, sanoen hänelle, ettei koko kaupungissa puhuttu
m uusta kuin hänen kauneudestaan ja älystään. Hän sa
noi pitäneensä tuota hyvänä alkuna Camilan suosion
voittam iseen ja hänen taivuttam iseen kuuntelemaan
toiste mielellään; ja tässä m enettelyssään Lotario oli
k ä yttän yt samaa juonta kuin paholainen käyttää tah
toessaan pauloa jonkun, joka on varuillaan voidakseen
puolustautua: hän, pim eyden enkeli, m uuttuu silloin val
keuden enkeliksi ja asettaa hänen nähtäväkseen kauniin
silmänlumeen lopulta ilm aisten itsensä ja saavuttaen tar
koituksensa, ellei hänen petoksensa tule ilm i heti alussa.
Anselm o oli erittäin tyytyväin en tuohon kaikkeen ja sa
noi järjestävänsä Lotariolle joka päivä samanlaisen tilai
suuden, vaikka ei kotoa poistuisikaan; hän näet sanoi
askartelevansa kotona sellaisissa toim issa, ettei Camila
voisi huom ata hänen juontansa.
K ului sitten useita päiviä, joina Lotario ei virkkanut
sanaakaan Camilalle, m utta siitä huolim atta Anselmon
k ysyessä sanoi keskustelleensa hänen kanssaan kummin
kaan saam atta häneltä pienintäkään merkkiä siitä, että
hän suostuisi m ihinkään pahaan tai antaisi toivon varjoa
kaan; Lotario sanoi hänen päinvastoin uhanneen ilm oittaa
hänen pahan aikomuksensa m iehelleen, ellei hän siitä
luopuisi.
— H yvä — sanoi Anselm o. — Camila on toistaiseksi
torjunut sanat; n y t tulee katsoa, kuinka hän vastustaa
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tekoja. Minä toim itan sinulle huom enna kaksituhatta
dukaattia, jotka sinun tulee tarjota ja antaakin hänelle,
sekä saman verran ostaaksesi koruja hänen houkuttelem i
seksi; sillä naiset, varsinkin kauniit, olivatpa he sitten
kuinka siveitä tahansa, esiin tyvät yleensä m ielellään
hienoissa pukimissa ja koreillen. Jos hän kykenee torju
maan täm än kiusauksen, niin minä tyy d y n enkä sinua
enää kiusaa.
Lotario vastasi sanoen kerran aloitettuaan tahtovansa
suorittaa tehtävän täydellisesti, vaikka arvasikin sen
p ä ä ty ttyä olevansa uupunut ja voitettu . Seuraavana
päivänä hän sai neljätuhatta dukaattia ja niiden mukana
neljätuhatta huolta, koska ei tietä n y t, m itä uusia v a l
heita keksisi. Lopulta hän p äätti sanoa, etteivät Camilaan
tehonneet lahjat enem pää kuin kauniit puheetkaan ja että
oli turhaa nähdä lisää vaivaa, koska aika siinä vain kului
suotta.
Sallimus, joka ohjasi asioita toisin, järjesti kuitenkin
niin, että Anselm o, jä te tty ään taas Lotarion ja Camilan
kahden kesken, kuten hänen tapansa oli, meni viereiseen
huoneeseen ja kuunteli ja katseli lukonreiästä, m iten nuo
m olemmat seurustelivat. H än huom asi, että kului enem 
män kuin puoli tuntia Lotarion lausum atta sanaakaan
Camilalle ja ettei hän varm aankaan olisi virkkanut m i
tään, vaikka olisi siinä viip yn yt sata vu otta. Anselmo
ymmärsi n yt, että kaikki, m itä hänen ystävänsä oli ker
tonut Camilan vastanneen, oli pelkkää keksintöä ja v a l
hetta. Saadakseen varmaan tietää, oliko niin laita, hän
poistui huoneesta, kutsui Lotarion syrjemmälle ja tied us
teli häneltä, m itä uutta hänellä oli kerrottavana ja millä
mielellä Camila oli. Lotario sanoi puolestaan aikovansa
olla asiaan enempää kajoam atta, koska Camila vastasi
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niin jurosti ja ty ly sti, ettei hänelle uskaltanut virkkaa
enää m itään.
— Oi Lotario, Lotario, — sanoi Anselmo — kuinka
huonosti täytötkään , m itä edellyttää velvollisuutesi
m inua kohtaan ja m inun luja luottam ukseni sinuun!
Minä katselin sinua vastikään tuosta avaimenreiästä ja
huom asin, ettet sanonut Camilalle sanaakaan, mistä
sam alla ym m ärsin, että ensim m äisetkin ovat vielä lausu
m atta; ja jos niin on laita, kuten varmaan onkin, niin
m iksi m inua p etät, tai m iksi m ielit viekkaudellasi riistää
m inulta keinot toiveeni toteuttam iseen?
Anselm o ei sanonut enem pää, m utta se, m itä hän oli
sanonut, riitti saam aan Lotarion noloksi ja hämilleen.
Ikäänkuin katsoen kunniansa loukatuksi, koska hänen
oli h avaittu valehdelleen, hän vannoi Anselmolle siitä
lähtien ottavansa täyttääkseen hänen toivomuksensa ja
puhuvansa to tista to tta , kuten Anselm o saisi nähdä, jos
tarkoin vakoilisi, vaikka hänen ei tarvinnutkaan sellaista
vaivaa nähdä, koska Lotarion harras pyrkim ys häntä
ty y d yttäm ään tulisi vapauttam aan hänet kaikista epäi
lyksistä. Anselm o uskoi, m itä hän sanoi, ja suodakseen
hänelle turvallisem paa ja häiritsem ättöm äm pää tilai
su utta p äätti poistua kotoaan kahdeksaksi päiväksi
m ennen erään ystävänsä luo, joka asui kylässä lähellä
kaupunkia ja jonka kanssa hän sopi, että ystävä lähet
täisi hartaasti kutsum aan häntä luokseen, jotta hänellä
olisi Camilalle ilm oitettavana pätevä lähdön syy. Sinä
onneton ja m ieletön Anselmo! Mitä teetkään? Mitä
suunnittelet? Mihin ryhdytkään? A jattele, että toim it
om aksi vahingoksesi suunnitellen omaa häpeääsi ja järjes
tellen omaa perikatoasi. Siveä on puolisosi Camila, ty y 
nenä ja rauhallisena hän on sinun omasi; kukaan ei häi
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ritse onneasi; hänen aatoksensa eivät riennä kodin piiriä
kauemmaksi; sinä olet hänelle taivas maan päällä, hänen
toiveittensa päämäärä, hänen ilojensa tä y tty m y s ja se
m itta, jolla hän tahtoansa sääntelee, aina noudattaen
sinun ja taivaan tahtoa. K un siis hänen kunniansa, kau
neutensa, vilp ittöm yyten sä ja siveytensä kultakaivos
vaivannäköä vaatim atta tarjoo sinulle kaiken sen rikkau
den, joka siinä piilee ja jota enem pää et voi toivoa, m iksi
m ielit kaivaa syvem m älle ja etsiä uuden ja m illoinkaan
näkem ättöm än aarteen suonia joutuen siihen vaaraan,
että kaikki luhistuu, koska sitä k ann attavat vain hänen
heikon olemuksensa hauraat tuet? Muista, että m ahdot
tom ia etsiskelevältä oikeudenm ukaisesti evätään sekin,
mikä on m ahdollista, kuten seikan on parem m in lausunut
eräs runoilija säkeissään:
Hain eloa kuolosta vain
ja kivusta terveyttäin,
mä vangissa vapaan näin,
säkin pohjasta pääsyä hain,
hain suoruutta pettäjäin.
Mutta kohtalo rautainen,
jolta hyvyyttä odota en,
kera taivaan säätänyt on,
että mitään en saada voi,
koska mahdotont’ odottelen.
Seuraavana päivänä Anselmo lähti kylään, sitä ennen
sanottuaan Camilalle, että Lotario tulisi hänen poissa
ollessaan valvom aan talon asioita ja aterioimaan hänen
kanssaan ja että hänen p iti m uistaa kohdella Lotarioa
kuin häntä, Anselm oa, itseään. Ä lykkään ja kunniallisen
vaim on m ieltä pahoitti m iehen käsky, ja hän kehoitti
Anselmoa ottam aan huom ioon, ettei ollut soveliasta,
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jos joku oli liänen poissaollessaan hänen paikallaan pöy
dässä; jos Anselm o tahtoi niin m enetellä, koska ei uskonut
hänen kykenevän taloa hoitam aan, sopi hänen nyt koet
taa, ja hän tulisi huom aamaan, että Camila kelpasi v aati
vam piinkin tehtäviin. Anselmo vastasi tahtovansa me
netellä niinkuin oli jo sanonut, huom auttaen vielä, että
Camilan asiana oli taivu ttaa päänsä ja totella. Camila
lupasikin niin tehdä, vaikka vastoin tahtoansa. Anselmo
lähti, ja seuraavana päivänä saapui Lotario hänen ko
tiinsa, missä Camila ystävällisesti ja kohteliaasti lausui
hänet tervetulleeksi, m utta ei viip yn yt hetkeäkään sel
laisessa paikassa, missä Lotario olisi voinut puhutella
häntä kahden kesken; Camilan seurassa näet oli aina
palvelijoita ja palvelijattaria, varsinkin eräs kamarineiti,
nim eltään Leonela, josta hän paljon p iti, koska he olivat
lapsuusiällään kasvaneet toistensa kerällä Camilan van
hem pien kodissa, ja jonka Camila oli ottanut mukaansa
m ennessään naim isiin Anselm on kanssa. Kolm ena ensim
m äisenä päivänä Lotario ei virkkanut Camilalle mitään,
vaikka olisi voin ut, kun ateriakalusto korjattiin pöydästä
ja palvelusväki m eni kiireesti aterioim aan, kuten Camila
oli m äärännyt. Camila oli sitäpaitsi käskenyt Leonelaa
aterioim aan jo aikaisemm in ja pysyttelem ään aina hänen
vieressään; m utta ty ttö , jonka ajatukset liikkuivat
m uissa, häntä itseään ilahduttavissa asioissa ja joka tar
v itsi näitä hetkiä ja tä tä tilaisuutta askarrellakseen
om issa huveissaan, ei aina tä y ttä n y t em äntänsä käskyä,
vaan jä tti hänet yksin Lotarion seuraan, ikäänkuin
olisi hänelle annettu sellainen m ääräys. Camilan nuhtee
to n olemus, hänet vakaat kasvonsa ja hänen koko ryhtinsä ja käytöksensä olivat kum m inkin omansa hillitse
mään Lotarion kieltä.
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Se h yöty, joka Camilan m onista h yvistä om inaisuuk
sista koitui sikäli, että ne p ak ottivat Lotarion olemaan
vaiti, oli kuitenkin pikemm in vahingoksi heille kum m alle
kin, sillä kielen sanattom ana ollessa ajatus leikki vapaasti
saaden tilaisuutta tarkastella yk sityiskohdittain Camilan
erinomaista oivallisuutta ja kauneutta, m ikä olisi riittänyt
sytyttäm ään lemm enhehkuun marmoripatsaan, elävän
ihmisen sydäm estä puhum attakaan. K un tarjoutui aikaa
ja tilaisuutta Camilan puhuttelem iseen, Lotario katseli
häntä ajatellen, kuinka rakastettava hän oli, ja nämä
ajatukset alkoivat vähitellen horjuttaa Anselm oon koh
distuvaa kunnioitusta, niin että hän m ieli lukem attom at
kerrat poistua kaupungista ja m ennä jonnekin, missä
Anselmo ei m illoinkaan näkisi häntä eikä hän Camilaa;
m utta katselemisen tarjoama nautinto jo p idätti häntä
siitä. Hän yritti tehdä väkivaltaa itselleen ja taisteli
itsensä kanssa väistääkseen ja päästäkseen kokem asta
sitä m ielihyväntunnetta, joka y lly tti häntä katselem aan
Camilaa; yksin ollessaan hän sy y tti itseään m ielettöm yy
destään, nim itti itseään huonoksi ystäväksi ja kehnoksi
kristityksikin, ajatteli ja vertaili itseään ja Anselm oa
päätyen aina siihen ajatukseen, että Anselm on hulluus
ja luottavaisuus oli ollut hänen omaa uskottom uuttaan
suurempi ja ettei hänen, Lotarion, tarvinnut pelätä rikok
sestaan koituvan rangaistusta, jos Jum ala antaisi aio
tun teon hänelle anteeksi niinkuin ihm iset varm aan tu li
sivat sen anteeksi antamaan.
N iin Camilan kauneus ja oivallisuus sekä typerän avio
miehen suoma tilaisuus saivat Lotarion vilpittöm yyden
luhistumaan. A jattelem atta enää m uuta kuin sitä, mihin
intohim o häntä kiihti, hän alkoi, kun oli kulunut A nsel
mon lähdöstä kolme päivää, joiden aikana hän oli lakkaa
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m atta taistellut himojaan vastaan, ahdistella Camilaa
niin kiihkeästi ja niin hehkuvin sanoin, että Camila joutui
kerrassaan ym m älle ja vain nousi paikaltaan poistuen
omaan huoneeseensa, vastaam atta hänelle sanaakaan.
Täm ä kylm äkiskoisuus ei kum m inkaan saanut Lotarion
m ielestä haihtum aan toivoa, joka aina syn tyy rakkauden
kerällä; päinvastoin: hän k iin tyi Gamilaan entistä enem
män. Camila, joka oli nähnyt Lotariossa olevan sellaista,
m itä ei ollut m illoinkaan aavistanut, ei tietänyt, mitä
tehdä, m utta p äätti, kun hänestä n äytti sekä vaaralliselta
että sopim attom alta suoda Lotariolle aikaa ja tilaisuutta
uuteen keskusteluun, lähettää jo samana iltana, kuten
sitten tekikin, erään palvelijansa viem ään Anselmolle
kirjettä, johon oli kirjoittanut seuraavaa.

N e l j ä s n e l j ä t t ä luku,

jossa jatkuu kertomus mielettömästä uteliaisuudesta.
»On tapana sanoa, että sotajoukko vailla päällikköä ja
linna vailla linnanherraa ovat tuhon teillä, ja samoin
sanon m inä, että vielä paljon huonom m in on laita nuoren
vaim on vailla omaa m iestään, elleivät kaikkein pätevim mät syyt toisin määrää. Minä olen teidän poissa olles
sanne niin vaikeassa asemassa ja minun on niin m ahdoton
tulla toim een ilman teitä, että on pakko, ellette saavu
viipym ättä, lähteä vanhem pieni luo ja sinne jäädä, vaikka
teidän talonne jää vaille valvojaa; se henkilö, jonka v a lv o 
jaksi jätitte, jos hän lienee sitä varten tänne jään yt, huo
lehtii näet, m ikäli ymmärrän, enem m än om asta nautin
nostaan kuin teidän eduistanne. Ja minun ei varm aan
kaan tarvitse sanoa enempää teille, älykkäälle m iehelle,
eikä olisi hyväkään teille enempää sanoa.»
Anselmo sai täm än kirjeen ja arvasi siitä, että Lotario
oh jo käynyt toim een ja että Camila ilm eisesti oli vastan 
nut niinkuin hän, Anselm o, toivoi. Y len iloisena tästä
uutisesta hän lähetti Camilalle suusanaisen vastauksen
kieltäen häntä millään muotoa siirtym ästä pois kotoa,
koska hän, Anselmo, tulisi takaisin aivan pian. Camila
ihm etteli Anselmon vastausta, joka sai hänet entistä
suuremman hämm ingin valtaan, koska hän ei uskaltanut
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jäädä kotiin eikä m yöskään lähteä vanhempiensa luo; jos
näet hän jäi, joutui hänen kunniansa vaaraan, jos lähti,
niin hän rikkoi miehensä käskyn. Lopulta hän päätti valita
m ahdollisuuden, joka koitui hänelle onnettomimmaksi,
nim ittäin jäädä ja olla välttelem ättä Lotarion seuraa,
jo ttei palvelusväki saisi puheenaihetta; ja n yt hän jo oli
pahoillaan, että oli kirjoittanut miehelleen niinkuin oli
kirjoittanut, koska pelkäsi hänen voivan ajatella, että
Lotario oli huom annut hänessä, Camilassa, jonkinlaista
kevytm ielisyyttä, joka oli saanut hänet luopumaan asian
m ukaisesta kunnioittavasta käytöksestään. Tietoisena
om asta nuhteettom uudestaan hän kumminkin luotti
Jum alaan ja omaan vilpittöm ään aikomukseensa otak
suen siten voivansa vaikenem alla torjua kaikki, mitä
Lotario saattoi hänelle sanoa, eikä lähettänyt miehelleen
enem piä tietoja, jottei tuottaisi hänelle vaivaa ja ikä
v y y ttä; koettipa hän vielä keksiä jotakin keinoa puolus
taakseen Lotarioa, kun Anselmo tiedustelisi, mistä syystä
hän oli tullut tuon kirjeen kirjoittaneeksi. Näissä enem
män kunniallisissa kuin viisaissa ja hyödyllisissä m iet
teissä hän istu i seuraavana päivänä kuunnellen Lotarioa,
joka n yt oli niin kiihkeä, että Camilan lujuus alkoi horjua
ja hänen siveydellään oli täysi ty ö auttaessaan silmiä ole
maan ilm aisem atta eräänlaista hellää m yötätuntoa, jonka
Lotarion kyynelet ja puheet olivat hänen poveensa nos
taneet. K aiken tuon Lotario huom asi, ja se sai hänen
intohim onsa syttym ään ilm iliekkiin. Hänestä näytti nyt
kerrassaan välttäm ättöm ältä ryhtyä Anselmon poissaolon
tarjoamaa aikaa ja tilaisuutta hyväkseen käyttäen piirit
täm ään tuota linnoitusta, ja niin hän suuntasi hyökkäyk
sen Camilan itserakkauteen ylistäen hänen kauneuttaan;
ei näet ole m itään, mikä pikem m in murskaa ja jaoittaa
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maan tasalle kaunotarten turham aisuuden varustetut
tornit kuin tuo turhamaisuus itse sijoitettuna im arteleville
huulille. N iin Lotario ylen u utterasti uursi hänen lujuu
tensa kallioperustuksia sellaisin välinein, että Camila olisi
kukistunut, vaikka hän olisi ollut pronssia. Lotario itki,
rukoili, vannoi, im arteli, p yysi pyytäm ällä ja sepitteli
vakuutuksiaan niin hehkuvasti, ilm aisten sellaista v ilp it
tö m yyttä, että sai Camilan siveyden luhistum aan ja saa
v u tti voiton, johon oli vähim m in uskonut ja jota oli har
taim m in him oinnut.
Camila antautui; niin, hän antautui, m utta oliko se
m ikään ihm e, koska ei Lotarion ystävyyskään kestänyt?
Selvä esimerkki, joka m eille osoittaa, että lem m en in to 
himo voidaan voittaa ainoastaan sitä pakenem alla ja ettei
kenenkään pidä käydä taisteluun niin voim allista vih ol
lista vastaan, koska hänen inhim illisen väk evyyten sä
kukistamiseksi tarvitaan jum alaiset voim at. Leonela, ja
vain hän, sai tietää em äntänsä heikkouden, sillä petolliset
ystävät ja vastarakastuneet eivät voineet sitä häneltä
salata. Lotario ei m ielinyt ilm aista Camilalle Anselm on
suunnitelmaa eikä sitä, että Anselmo oli suonut hänelle
tilaisuuden päästä näin pitkälle, sillä hän pelkäsi Camilan
voivan vähäksyä hänen rakkauttaan ja luulla hänen vain
sattum alta, ajattelem attaan ja suunnittelem attaan k ä y 
neen häntä m ielistelemään.
Muutamien päivien kuluttua Anselmo palasi kotiin
kumminkaan huom aam atta, m itä sieltä n y t puuttui,
nim ittäin sitä, m itä hän oli vähiten vaalinut ja eniten
arvostanut. H än lähti heti tapaam aan Lotarioa, joka
olikin kotonaan; he syleilivät toisiaan, ja toinen k ysyi
toiselta elämänsä tai kuolemansa viestiä.
— Minä voin ilm oittaa sinulle, ystäväni Anselmo, — sa
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noi Lotario — ainoastaan, että sinulla on vaim o, joka
h yvin kelpaa kaikkien kelpo vaim ojen esikuvaksi ja
kruunuksi. K aikki, m itä olen hänelle sanonut, on häi
p y n yt kuin tuhka tuuleen, m inun tarjouksiani on halvek
sittu, lahjoja ei ole otettu vastaan, ja m uutam ia teesken
nellen vuodattam iani kyyneliä on arm ottom asti ivailtu.
Sanalla sanoen, sam oinkuin Camila on kaiken kauneuden
sisältäjä, on hän m yös kaiken kunniallisuuden, soveliai
suuden ja siveyden sekä kaikkien niiden hyveitten ty y s
sija, jotka saattavat tehdä kunniallisen naisen kiitettä
väksi ja onnekkaaksi. Ota rahasi takaisin, ystäväni; tässä
ne ovat, ei m inun ole tarvinnut niihin koskea, sillä Cami
lan siveyttä ei kukisteta lahjojen ja lupausten laisilla
alhaisilla välineillä. T yyd y tähän, Anselm o, älä huoli
enää tehdä kokeita jo teh tyjen lisäksi; koska kerran olet
päässyt kuivin jaloin kulkem aan halki niitten vaikeuksien
ja epäluulojen meren, joita naiset yleensä aiheuttavat ja
v o ivat aiheuttaa, älä huoli enää lähteä uusien vastusten
syvälle ulapalle äläkä yritä kenenkään toisen luotsin
avulla tutkia, kuinka hyvä ja kestävä on alus, jonka
taivas on sinulle suonut kulkeaksesi siinä täm än maailman
m eren, vaan katso jo n yt olevasi turvallisessa satamassa,
laske siihen h yvän harkintasi ankkurit ja jää sinne, kun
nes sinulta tullaan vaatim aan veroa, jonka maksa
m isesta ei m ikään inhim illinen aateluus voi vapauttaa.
Anselm o oli erittäin tyytyväin en siihen, m itä Lotario
oli hänelle sanonut, ja uskoi siihen kuin jonkin oraakkelin
vastaukseen, m utta p yysi häntä siitä huolim atta jatka
maan teh tävän sä suorittam ista, vaikkapa vain uteliai
suudesta ja huvin vuoksi, ja sanoi, ettei hänen tästä lähin
tarvinnut osoittaa niin kiihkeätä uutteruutta kuin ennen.
Hän p yysi vain Lotarioa kirjoittam aan joitakin säkeitä,
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joissa ylistäisi Camilaa antaen hänelle nim en Khloris, ja
sanoi itse ilm oittavansa Camilalle, että Lotario oli rakas
tunut erääseen naiseen, jota m ainitsi tuolla nimellä v o i
dakseen laululla häntä ylistää hänen siveytensä ed elly ttä 
mään soveliaaseen tapaan. Anselmo lupasi vielä itse kir
joittaa säkeet, ellei Lotario halunnut nähdä sitä vaivaa.
—- Se ei ole tarpeen, — sanoi Lotario — sillä runottaret ovat minulle sentään siksi suopeat, että k äy
vät minua joka vuosi toisinaan tervehtim ässä. Kerro
sinä Camilalle m inun kuvitellusta rakkaudestani, niin
minä kyllä sepitän säkeet; ja elleivät ne olekaan aiheensa
arvoisia, ovat ne kum minkin niin hyviä kuin suinkin
voin som mitella.
Mieletön mies teki petollisen ystävänsä kanssa täm än
sopimuksen ja kysyi Camilalta, m itä hän täm än ihm eeksi
ei ollut jo ennen k ysyn yt, nim ittäin, m istä syystä hän oli
kirjoittanut tuon hänelle lähettäm änsä kirjeen. Camila
vastasi, että hänestä oli tuntunut siltä, kuin olisi Lotario
silm äillyt häntä hiukan julkeam m in kuin Anselm on
ollessa kotosalla, m utta sanoi jo huom anneensa erehdyk
sensä ja pitävänsä tuota omana kuvittelunaan, koska
Lotario n yt karttoi häntä eikä pyrkinyt tapaam aan häntä
kahden kesken. Anselmo sanoi, että hän voi huoletta
torjua sellaisen epäluulon, koska hän itse tiesi Lotarion
rakastuneen erääseen saman kaupungin ylhäiseen neitiin,
jota ylisti lauluissaan Khloriin nimellä, ja että Lotarion
vilpittöm yys ja heidän molempien kesken vallitseva luja
ystävyys teki kaiken pelon tarpeettom aksi siinäkin ta 
pauksessa, ettei olisi ollut niin laita. Ja ellei Lotario olisi
ennakolta ilm oittanut Camilalle, että tuo Khloriiseen
rakastuminen oli pelkkää keksintöä ja että hän oli sen
Anselmolle kertonut vain voidakseen antautua joinakin
Don Quijote 1 , — 8
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tuokioina ylistäm ään Camilaa, olisi tämä varmaan kie
toutunut m ustasukkaisuuden epätoivoiseen verkkoon;
m utta saatuaan asiasta ennakolta tiedon hän kesti tuon
säikytyksen tyyn in mielin.
Seuraavana päivänä, kun he istu ivat kolmisin pöydässä,
Anselmo p yysi Lotarioa lukemaan joitakin niistä runoista,
joita hän oli sepittänyt rakastamalleen Khloriille, ja sanoi,
että hän voi huoletta lausua, m itä tahansa, vaikka Camila
ei tuntenutkaan hänen m ielitietty ään.
— Vaikka hän hänet tuntisikin — vastasi Lotario,
— en kum m inkaan m itään salaisi, sillä ylistäessään lemm ittyään kauniiksi ja syyttäessään häntä säälim ättö
m äksi rakastaja ei m itenkään soivaa hänen hyvää m ainet
taan; m utta olipa sen seikan laita m iten tahansa, minä
tunnustan eilen sepittäneeni sonetin, jossa valitan tämän
Khloriin k iittäm ättöm yyttä ja joka kuuluu näin:
Sonetti.

Yön kaartuessa yli seutujen,
kun unen valta kuolevaiset voittaa,
mä kerron ylös taivaan puolehen,
mua kuinka Khloris piinaa, katkeroittaa.
Kun idän ukset aukee hehkuen,
yö hälvenee ja päivä vihdoin koittaa,
niin sama huuto täyttää sydämen
ja samat myrskyt rinnassani soittaa.
Ja päivän tullen säteet auringon
kun luotisuoraan painuu kohden maata,
niin yhä kiihtyy tuska armoton.
Pois vierii päivä, saapuu hetki yön,
enk’ enää huomaamatta olla saata:
on taivas kuuma, kylmä Khloriin syön.
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Sonetti m iellytti Camilaa, m utta vielä enem m än Anselmoa, sillä hän k iitti sitä sanoen, että nainen, joka ei
vastannut niin vilpittöm ästi ilm aistuihin tunteisiin, oli
ylen säälim ätön. Siihen virkkoi Camila:
— Onko siis kaikki, mitä rakastuneet runoilijat sano
v a t, totta?
— Runoilijoina he eivät lausu totu u tta, — vastasi Lo
tario — m utta rakastuneina he ovat aina yhtä sanattom ia
kuin vilpittöm iäkin.
— Epäilem ättä — virkkoi Anselm o, yhä tukeakseen
Lotarion lausum ia ja suostuttaakseen niihin Camilaa,
joka oli yh tä välinpitäm ätön Anselm on tem ppuun nähden
kuin rakastunut Lotarioon.
Camila, joka tunsi m ielenkiintoa kaikkea Lotarioon
kuuluvaa kohtaan ja sitäpaitsi varm aan uskoi hänen to i
veittensa ja sälteittensä tarkoittavan yksinom aan häntä,
Camilaa, sekä itse olevansa oikea Khloris, p yysi häntä
lukemaan toisenkin sonetin tai toisia säkeitä, jos hänellä
oli niitä muistissaan.
— Onpa kyllä, — vastasi Lotario — m utta en usko,
että se on yh tä hyvä kuin ensim m äinen, tai oikeam m in
vähem män huono. V oittehan itse arvostella, sillä se kuu
luu näin:
Sonetti.

Pian kuolen pois; jos sitä usko et,
niin silloin varmaan kuolenkin ma vasta,
mun ennen murtanees sa havaitset
kuin herjenneen sua, kallis, palvomasta.
Pian ehkä unholaan vie askelet,
pois kauas onnesta ja kunniasta,
mut yhä muistan kasvos suloiset,
sun kuvaas kannan, sydämeni lasta.
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Sen aarteenansa sydämeni sulkee,
se mulle lohdunhetkeä suo monta,
ja tylyydestäs yltyy vain sen tenho.
Voi sitä, jonka pursi yössä kulkee
tiet’ outoa ja merta viitatonta,
kun satamaa ei löydä pieni venho!
Anselm o k iitti tätä toista sonettia samoinkuin ensim
m äistä ja niin hän liitti renkaan renkaalta siihen ketjuun,
joka kietoi ja kahlehti hänet häpeään, sillä pahimmin
häntä häpäistessään Lotario sanoi hänen kunniansa ole
van korkeim millaan, joten Camila, astellessaan alaspäin
kohti syvin tä alennustaan, m iehensä m ielestä nousi yhtä
m onta askelm aa korkeam malle kohti hyveensä ja m oit
teettom an m aineensa huippua. Sattuipa sitten, että
Camila, ollessaan kerran kahden kesken kamarineitinsä
kanssa, sanoi hänelle:
— Minua h ävettää, rakas Leonela, huom atessani,
kuinka huonosti olen osannut arvostaa itseäni, kun en
vaatinu t Lotarioa edes odotuksellaan korvaamaan rak
kauteni tä y ttä antaum usta, jonka hänelle niin nopeasti
soin. Pelkään hänen halveksivan minun auliuttani tai
k evytm ielisyyttän i voim atta oivaltaa, kuinka mahdo
tonta m inun oli vastustaa hänen väkivaltaista kiihkoaan.
— Älä ole siitä huolissasi, arm ollinen rouva; — vastasi
LeoneJa — eihän ole m itenkään tärkeätä eikä johda
kunnioituksen vähenem iseen, jos antaa pian, minkä an
taa, kun vain se, m itä annetaan, on hyvää ja sinänsä
arvokasta. Onhan tapana sanoa, että se, joka antaa
pian, antaa kaksin verroin.
— On m yös tapana sanoa, — vastasi Camila — että
vähällä hinnalla saatua pidetään vähässä arvossa.
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— Se lause ei koske sinua, — vastasi Leonela — sillä
rakkaus, kuten olen kuullut väitettävän, vuoroin lentää,
vuoroin kulkee jalkaisin; toista se kiidättää, toista vie
verkalleen, toisia laim entaa, toisia kiihtää liekkiin, toisia
haavoittaa, toisia surmaa; se aloittaa jostakin kohdasta
p yyteittensä riennon ja päättää ja lopettaa sen samaan
kohtaan; aamulla se käy linnoitusta piirittäm ään ja illalla
se on saanut varustukset valtoihinsa, sillä ei ole voim aa,
joka kykenee sitä vastustam aan. Koska siis on niin laita,
niin m itä oudoksut tai pelkäät, jos kerran Lotarion on
täy ty n yt käydä sam oin, kun rakkaus otti isäntäni poissa
olon välineekseen teitä kukistaessaan. Ja välttäm ätöntä
oli, että sinä aikana saatettiin täytän töön , m itä rakkaus oli
m äärännyt, pitk ittäm ättä odotusaikaa, kunnes Anselmo
ehtisi tulla takaisin ja asia jäisi hänen läsnäolonsa vuoksi
keskeneräiseksi; rakkaudella näet ei ole aikeittensa suo
rittam isessa mitään parempaa auttajaa kuin tilaisuus:
tilaisuutta se k äyttää apunaan kaikissa yrityksissään,
varsinkin aluksi. Kaiken täm än minä tunnen h yvin, ja
enemmän kokem uksesta kuin kuulopuheista, ja m inä ker
ron sen sinulle, senora, jonakin päivänä, sillä m inäkin olen
lihaa ja nuorta verta. Sitäpaitsi, em äntäni Camila, sinä
et luovuttautunut etkä antautunut, ennenkuin olit Lo
tarion katseista, huokauksista, sanoista, lupauksista ja
lahjoista oppinut tuntem aan hänen koko sielunsa, niistä
ja hänen hyveistään huom aten, kuinka hyvin Lotario
ansaitsi rakkautesi. Koska kerran on niin laita, älä salli
tuollaisten arkailevien ja joutavien ajatusten m ieltäsi
ahdistaa, vaan usko varm aan, että Lotario arvostaa sinua
samoinkuin sinä häntä, ja elä iloisena ja tyytyväisen ä,
ajatellen, että n yt, kun kerran olet joutunut lem m en
paulaan, sinun pyytäjäsi on arvokas ja ansiokas mies ja
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että hänessä on niiden neljän s:n lisäksi, jotka tulee olla
jokaisessa kelpo rakastajassa, kaikki m uutkin aakkosten
kirjaim et. E llet usko, kuuntele m inua, niin saat nähdä,
kuinka luettelen ne ulkom uistista. Hän on, mikäli huo
m aan ja kuten m inusta n äyttää, antelias, etevä, hyvä,
iloinen, jalo, kaunis, Zuja, mainehikas, nuori, oiva, peloton,
rehti, m ainitut neljä s:ää, n im ellinen, uljas, vaitelias;
x jää pois, sillä se on karhea äänne; ylhäinen, äveriäs,
öntyri.
Camila nauroi palvelijattarensa aakkosille arvellen
hänen perehtyneen lem m enseikkoihin paremmin kuin
sanoikaan; ja ty ttö tunnustikin sen hänelle ilmoittaen
olevansa lem m ensuhteissa erään hyväsukuisen, samassa
kaupungissa asuvan nuoren m iehen kanssa. Siitä Camila
säikähti, sillä hän pelkäsi oman kunniansa voivan joutua
vaaraan tuon rakastajan vuoksi. H än tiedusteli tytöltä
kiihkeästi, ohko heidän seurustelunsa johtanut sanoja
pitem m älle. T yttö ei h ävennyt ollenkaan, vastasi vain
julkeasti, että niin oli k äynyt. On näet varmaa, että
em ännän hairahdukset poistavat häveliäisyyden palveli
joista, jotka, havaitessaan rouvan harha-askelet, eivät
välitä m itään, vaikka itsekin onnahtavat ja rouva saa sen
tietää. Camila voi vain p y ytää Leonelaa olemaan mai
n itsem atta m itään hänen lem m ensuhteestaan hänelle,
jonka Leonela oli sanonut olevan rakastajanaan, ja me
nettelem ään om assa asiassaan niin salaisesti, etteivät
Anselm o ja Lotario saisi siitä m itään vihiä. Leonela
lupasi niin tehdä, m utta p iti lupauksensa siten, että
osoitti Camilan syystäkin pelänneen hyvän maineensa
m enettäm istä. H uom attuaan, ettei hänen emäntänsä
k äytös ollut entisellään, siveetön ja julkea Leonela rohkeni tuoda rakastajansa taloon ja pitää häntä luonaan
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luottaen siilien, ettei Camila, vaikka hänet näkisi, uskal
taisi antaa häntä ilmi; em äntien synneistä näet jo h 
tuu muun muassa se ik ävyys, että he joutuvat omien
palvelijatartensa orjiksi ja salaamaan heidän rivoja ja
häpeällisiä tekojaan, kuten Camilankin n y t kävi. Vaikka
hän useat kerrat näki Leonelan oleskelevan rakastajansa
kanssa eräässä talon suojassa, ei hän kum minkaan uskal
tanut ty ttö ä nuhdella, vaan hankki hänelle tilaisuuttakin
salaisiin kohtauksiin ja huolehti kaikin puolin siitä, ettei
mies joutunut Anselm on näkyviin. K aikista hänen
toim enpiteistään huolim atta Lotario sittenkin huom asi
kerran päivänkoitteessa talosta tulevan miehen. H än ei
tuntenut tulijaa ja ajatteli aluksi, että sen tä y ty i olla
jokin aave. M utta nähtyään sitten m iehen nostavan v iit
taansa ja huolellisesti ja varoen peittävän sillä kasvonsa
Lotario luopui yksinkertaisesta otaksum astaan ja johtui
toiseen, josta olisi koitunut kaikkien tuho, ellei Camila
olisi asiaa auttanut. Lotario ei arvannut m iehen, jonka oli
nähnyt niin ajattom alla ajalla talosta poistuvan, m enneen
sinne Leonelaa tapaam aan, eikä hän edes m uistanut Leonelaa m aailmassa o]e \ ankaan, ajatteUhan vain, että
Camila, joka oli ollut löyhä ja kevytm ielinen hänen seu
rassaan, oli samanlainen jonkun toisenkin kanssa. Sellai
siin seuraamuksiin näet johtaa kehnon naisen kehnous:
ettei hänen kunniallisuuteensa luota enää hänkään, jolle
hän on rukousten ja vakuuttelujen taivuttam ana an tautu
nut, ja että täm ä henkilö uskoo hänen antautuvan sitäkin
helpommin toisille ja luottaa lujasti jokaiseen sensuuntai
seen epäluuloon. Ja n äyttääpä kerrassaan siltä, kuin
Lotario olisi tuona hetkenä m enettänyt selvän järkensä ja
kuin kaikki oikeat ajatukset olisivat hänen m ielestään
haihtuneet; hän näet lähti, m itään hyvää tai edes järjel
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listä ajatusta kehittelem ättä, päätä pahkaa Anselmon luo,
ennenkuin täm ä oli ehtinyt vuoteestaan nousta, ja sanoi
hänelle, sydäntä kalvavan m ustasukkaisen raivon kiihtäm änä ja sokaisemana, intohim oisesti haluten kostaa
Camilalle, joka ei ollut m itenkään häntä hukannut:
— Tiedä, Anselm o, että minä olen m onta päivää tais
tellu t itseni kanssa väkisinkin yrittäen olla ilmaisematta
sinulle seikkaa, jota en enää voi enkä saakaan sinulta
salata. Tiedä, että Camilan lujuus n yt on rauennut ja että
minä voin tehdä hänelle, m itä hyväksi näen. Syynä siihen,
etten ole aikaisemm in ilm aissut sinulle todellista asian
laitaa, on se, että olen tahtonut nähdä, onko tuo ollut
k evytm ielistä him oa vai onko hän niin m enetellyt minua
koetellakseen ja saadakseen selville, olinko käynyt vakain
aikomuksin siihen lem m enseikkailuun, jonka luvallasi
olen hänen kanssaan aloittanut. Otaksuin m yös, että hän,
jos kerran oli sellainen kuin hänen tuli olla ja jollaiseksi
hänet otaksuim m e, olisi jo kertonut sinulle mielistelystäni;
m utta n yt, kun huom aan hänen viivyttelevän , havaitsen
hänen tarkoittaneen tä y ttä totta, kun hän on luvannut
sinun jälleen kotoa poistuessasi tulla minua tapaamaan
varastohuoneeseen, missä säilytät arvokasta kalustoasi
(totta olikin, että Lotario tapasi siellä seurustella Camilan
kanssa); m utta m inä en tahdo sinun käyvän äkkipikaisesti kostam aan, sillä syn ti on toistaiseksi teh ty ainoas
taan ajatuksissa, ja onhan m ahdollista, että Camila ennen
täytäntöönpanoa m uuttaa m ieltään ja että sijaan tulee
katum us. Koska siis olet kaikin puolin tai ainakin osittain
noudattanut m inun neuvojani, noudata ja seuraa sitäkin,
jonka sinulle n y t lausun, jo tta voit p ettym ättä ja varo
vasti harkiten tulla oivaltam aan, m itä katsot itsellesi
soveliaim m aksi. Ole m atkustavinasi pois pariksi kolmeksi
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päiväksi, kuten ennen, ja järjestä niin, että piiloudut
varastohuoneeseesi, missä seinäverhot ja m uut siellä
säilytettävät esineet tarjoavat sinulle hyvää tilaisuutta
piiloutum iseen, niin saat nähdä om in silm in, samoinkuin
minä, m itä Camila haluaa. Jos kysym yksessä on keh
nous, jota sopii pikem m in pelätä kuin toivoa, voit kai
kessa hiljaisuudessa, varoen ja viisaasti käydä kostam aan
kokemaasi solvausta.
Lotarion sanat h äm m ästyttivät, säik ähd yttivät ja ih 
m etyttivät Anselm oa, sillä ne yllättivät hänet hänen kaik
kein vähim m in otaksuessaan joutuvansa niitä kuulem aan,
koska hän uskoi Camilan jo suoriutuneen voittajana kai
kista Lotarion hyökkäyksistä ja oli jo alkanut nauttia
voiton kunniaa. Hän oli hetken vaiti, tuijotti lattiaan
silmiään räpäyttäm ättä ja virkkoi vihdoin:
— Sinä, Lotario, olet m enetellyt niinkuin edellytin
sinun ystävänä m enettelevän; m inä noudatan kaikin puo
lin neuvoasi; tee, m iten hyväksi näet, ja pidä asia salassa,
sillä sitä, kuten hyvin ym märrät, tällainen odottam aton
seikka vaatii.
Lotario lupasi, ja Anselmon luota poistuessaan hän
sitten hartaasti katui kaikkea, m itä oli hänelle sanonut,
koska huomasi, miten typerästi oli m enetellyt, vaikka
olisi voinut Camilalle kostaa turvautum atta niin j tiimaan
ja häpeälliseen keinoon. Hän kirosi järjettöm yyttään,
herjasi omaa kevytm ielistä päätöstään eikä tietä n y t, m itä
keinoa pitäisi saadakseen tehdyn tekem ättöm äksi tai
johtaakseen asian johonkin siedettävään päätökseen.
Lopulta hän p äätti kertoa kaikki Camilalle, ja tilaisuutta
tarjoutuikin, niin että hän kohtasi hänet kahden kesken
jo samana päivänä. H avaitessaan voivansa vapaasti
hänen kanssaan puhua Camila virkkoi hänelle:
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— Tietäkää, rakas Lotario, että m inulla on sydämelläni huoli, joka ahdistaa minua niin kovin, että on kuin
poveni siihen pakahtuisi, ja ihm e onkin, ellei niin käy,
sillä Leonela on tullut n yt niin julkeaksi, että päästää ta
loom m e joka ilta rakastajansa viettäen hänen kanssaan
koko yön, mikä tietenkin voi vahingoittaa minun hyvää
m ainettani, koska jokainen, joka näkee hänen niin ajatto
m ana aikana poistuvan talostani, saattaa ajatella asiasta
m itä tahansa. Minua rasittaa varsinkin se, etten voi
ty ttö ä rangaista enkä torua, koska se seikka, että hänellä
on tieto salaisesta suhteestam m e, on hillinnyt kieltäni
pakottaen olemaan puhum atta hänen asioistaan, ja minä
pelkään, että tästä koituu jokin onnettom uus.
Camilan niin sanoessa Lotario luuli aluksi, että hän
k ä y tti keksim äänsä juonta uskotellakseen hänelle, että
m ies, jonka hän oli nähnyt talosta poistuvan, oli Leonelan
rakastaja eikä hänen; m utta nähdessään hänen sitten itke
vän, olevan m urheissaan ja anovan apua hän uskoi tuon
todeksi ja jou tu i aivan ankaran häm m ingin ja katumuk
sen valtaan. Siitä huolim atta hän kehoitti Camilaa ole
m aan huoletta lu vaten toim ia niin, että Leonelan julkeus
loppuisi. H än kertoi vielä, m itä oli mustasukkaisen rai
vonsa kiihtäm änä sanonut Anselm olle ja kuinka he olivat
keskenään sopineet, että Anselm o piiloutuisi varasto
huoneeseen saadakseen siellä selvästi nähdä, kuinka
uskoton Camila oli. Lotario p yysi Camilalta anteeksi
tu ota hulluuttaan ja kehoitti häntä neuvom aan, miten se
oli korjattavissa ja kuinka voitaisiin päästä siitä seka
vasta sokkelosta, johon oli hänen oman ajattelem atto
m uutensa vuoksi jouduttu.
Camila kauhistui kuullessaan, m itä Lotario hänelle
kertoi, ja torui ja m oitti kovin harm istuneena ja monin
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sekä järkevin sanoin hänen ilkeätä epäluuloaan ja yk sin 
kertaista ja kehnoa aikom ustaan. M utta nainen on lu on 
nostaan m iestä neuvokkaam pi sekä h yvässä että pahassa,
vaikka se k yk y hänet taas p ettää hänen ryhtyessään
vakain aikomuksin suunnitelm ia tekem ään, ja niin Camilakin keksi kohta keinon täm än auttam attom alta n ä y ttä 
vän asian korjaamiseksi ja kehoitti Lotarioa huolehti
maan siitä, että Anselmo seuraavana päivänä piiloutuisi
m ainittuun paikkaan, koska hän, Camila, aikoi k äyttää
hyväkseen juuri hänen piilossaoloaan, jo tta he, hän ja
Lotario, saisivat siitä lähtien häiritsem ättä nauttia to is
tensa seurassa. Hän ei kum m inkaan ilm aissut Lotariolle
aikomustaan kokonaisuudessaan, vaan käski hänen vain
olla varuillaan, niin että hän Anselm on piilouduttua
Leonelan häntä kutsuessa heti tulisi ja vastaisi kaikkeen,
m itä Camila hänelle sanoisi, niinkuin olisi vastannut,
ellei olisi tietänyt Anselm on olevan kuuntelem assa. Lo
tario p yysi häntä hartaasti ilm aisem aan koko aikeensa,
jo tta voisi varm emm in ja tarkem m in ottaa huom ioon
kaikki, m itä tarpeelliseksi havaitsisi.
— Minä vakuutan, — vastasi Camila — ettei sinun
tarvitse huolehtia m istään m uusta kuin vastaam isesta
aina sen mukaan kuin minä k ysyn. — Camila näet ei
tahtonut hänelle ennakolta ilm oittaa, m itä suunnitteli,
koska pelkäsi, ettei hän noudattaisi hänestä hyvältä
tuntuvaa aietta, vaan noudattaisi tai suunnittelisi toisia,
jotka eivät voineet olla sen veroisia.
Sitten Lotario lähti. Seuraavana päivänä Anselmo
m atkusti pois sanoen taas m enevänsä maalle ystävänsä
luo, m utta kääntyi takaisin ja piiloutui, m inkä voi tehdä
varsin vaivattom asti, koska Camila ja Leonela tahallaan
soivat hänelle siihen tilaisuutta.
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Siinä Anselmo siis oli piilopaikassaan, mieli niin järky
tetty n ä kuin saattaa ajatella olevan sen, joka odottaa
näkevänsä om in silmin, kuinka hänen kunniansa silvo
taan kappaleiksi, ja ajatteli olevansa kadottam assa kal
leim m an aarteensa, jona p iti rakasta Camilaansa. Saa
tuaan täyden varm uuden siitä, että Anselmo oli piiloutu
nut, Camila ja Leonela läh tivät varastohuoneeseen, ja
tuskin sinne astuttuaan Camila huokasi syvään ja virkkoi:
— Oi rakas Leonela! Eikö olisi parempi, että sinä,
ennenkuin m inä toteutan, m itä en halua sinulle ilm oittaa,
jo ttet yritä sitä estää, otat Anselm on tikarin ja pyyntöäni
noudattaen lävistät sillä kurjan poveni? Mutta ei kum
m inkaan, älä tee sitä, sillä eihän ole oikein, että minä
kärsin rangaistuksen toisen tekem ästä rikoksesta. Sitä
ennen tahdon tietää, m itä m inussa ovat nähneet Lotarion
häikäilem ättöm ät ja julkeat silm ät sellaista, että hän on
senvuoksi rohjennut minulle ilm aista ilmaisemansa keh
non aikomuksen ystäväänsä ylenkatsoen ja minua solva
ten . Mene tuonne ikkunaan, Leonela, ja huuda häntä,
sillä hän on varmaan kadulla odottam assa, että saisi
to teu ttaa inhan aikeensa. M utta sitä ennen toteutuu
m inun yh tä säälim ätön kuin kunniallinenkin suunnitel
mani.
— A h, senora! — vastasi ovela ja hyvin osansa oppi
nut Leonela. — Mitä aiotkaan tehdä tällä tikarilla?
Aiotko ehkä surm ata itsesi tai Lotarion? Teitpä kumman
tahansa, joka tapauksessa siitä koituu sinulle hyvän
nim esi ja m aineesi hukka. On parempi, jos salaat koke
m asi solvauksen etkä anna tuolle pahalle m iehelle tilai
suutta n yt tulla tänne ja kohdata m eidät yksin olles
sam m e. Muista, senora, että me olemme heikkoja naisia
ja että hän on mies, ja tarmokas; ennenkuin sinä ehdit
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toteuttaa suunnitelm asi, saattaa hän, koska tulee noissa
pahoissa aikeissa, intohim on sokaisemana kenties tehdä
sen, mikä olisi sinulle pahem paa kuin jos hän sinut surmaisi. Voi isäntääni Anselm oa, joka on nähn yt h yväksi
luovuttaa tuolle h ävyttöm älle sellaisen vallan talossaan!
Ja jos sinä, senora, n yt hänet surm aat, kuten luulen sinun
mielivän tehdä, niin m itä teem m e hänelle hänen kuol
tuaan?
— Mitäkö, ystäväiseni? — virkkoi Camila. — Jätäm m e
hänet siihen Anselm on haudattavaksi, sillä onhan oikeus
ja kohtuus, että hän nurkum atta vaivautuu kätkem ään
maan alle oman häpeänsä. K utsu hänet, joudu, sillä m i
nusta tuntuu, että viivyttäessän i kokem ani solvauksen
kostam ista rikon uskollisuutta, jonka olen miehelleni
velkaa.
Anselmo kuuli tuon kaiken, ja jokainen Camilan sana
herätti hänessä uusia tunteita; m utta kuullessaan, että
Camila vakavasti aikoi surmata Lotarion, hän m ieli astua
esiin ja ilm aista itsensä, jo ttei hän sitä tekisi. H änet
pidätti kum minkin paikalleen halu nähdä, m ihin päätök
seen johtaisi tuo ylen rohkea ja kunniallinen päätös; m utta
hän ajatteli käydä ajoissa estäm ään sen toteuttam ista.
Samassa Camila joutui ankaran voipum uksen valtaan
ja h eittäytyi huoneessa olevaan sänkyyn Leonelan parah
taessa katkeraan itkuun sanoen:
— Voi minua poloista, jos kohtaloni on niin kova, että
hän kuolee tässä käsiini, täm ä maailman kaiken kunnialli
suuden kukka, hyväin naisten kruunu ja siveyden esi
kuva . . .!
Lisäksi muuta sam anlaista, m itä kukaan ei olisi voinut
kuunnella pitäm ättä Leonelaa kaikkein osaaottavim pana
ja uskollisimpana palvelijattarena maan päällä ja hänen
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em äntäänsä uutena ja ahdistettuna Penelopeiana. Camila
toipui pian voipum uksestaan ja sanoi toivuttuaan:
— Miksi et m ene, Leonela, kutsum aan kaikkein uskol
lisinta ystävänsä ystävää, m itä aurinko on milloinkaan
nähnyt tai yö peittänyt? Joudu, juokse, riennä, lähde,
jo ttei sinun viipyessäsi vihani loim u sammu ja toivomani
oikeudenm ukainen kosto haihdu uhkauksiin ja kirouksiin.
— Minä m enen häntä kutsum aan, senora, — sanoi
Leonela — m utta sinun tulee ensin antaa minulle tuo
tikari, jo ttet minun poissaollessani tee m itään sellaista,
m inkä vuoksi kaikki ne, jotka ovat sinuun kiintyneet,
joutuvat itkem ään kaiken ikänsä.
— Mene huoletta, rakas Leonela, en m inä tee mitään
sellaista; — vastasi Camila — jos näet olenkin mielestäsi
huim a ja vähäjärkinen niin tuim asti puolustaessani kun
niaani, en kum minkaan tahdo mennä niin pitkälle kuin
entinen Lucretia, jonka sanotaan surmanneen itsensä,
vaikka ei ollut m itenkään hairahtunut, sitä ennen sur
m aam atta häntä, joka oli syypää hänen onnettomuu
teensa. Jos kerran on kuoltava, niin minä kuolen, mutta
sitä ennen m inun tulee saada kostaa ja ottaa hyvitystä
siltä, jonka vuoksi olen tänne tullut itkem ään hänen jul
keita tekojaan, joihin en ole m illään tavalla antanut ai
h etta.
Leonelaa tä y ty i kauan p yytää, ennenkuin hän lähti kut
sumaan Lotarioa, m utta vihdoin hän kum minkin meni,
ja hänen sillä tiellä viipyessään Camila jatkoi, kuin itsek
seen puhellen:
»Jumala m inua auttakoon! Eikö olisi ollut viisaampaa
torjua Lotario, kuten m onesti ennen, kuin antaa hänelle
aihetta, kuten n y t olen teh n yt, pitää m inua kunniatto
mana ja kehnona, ainakin siksi, kunnes hälvennän hänen
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harhaluulonsa? E päilem ättä olisin niin tehden m enetel
ly t oikeammin; m utta en olisi saanut kostaa eikä m ieheni
kunnia olisi tullut h yvitetyk si, jos hän olisi p äässyt m i
tään korvaam atta ja kaikessa rauhassa astelem aan pois
huoneesta, johon hänen pahat him onsa häntä ajavat.
Maksakoon petturi hengellään, m itä niin irstaasti him oitsi,
ja tietäköön maailma (jos se saanee tästä kuulla), ettei
Camila ainoastaan säilynyt m iehelleen uskollisena, vaan
kostikin hänen puolestaan sille, joka julkesi häntä solvata.
Sittenkin ajattelen, että olisi ollut parempi ilm oittaa
tämä Anselmolle; m utta m inähän koin niin tehdä kir
jeessä, jonka lähetin hänelle m aakylään, ja luulenpa, että
hän, kun kerran ei rientänyt korjaamaan sitä pahaa, m istä
hänelle huom autin, pelkästä sydäm en h yvyyd estä ja lu ot
tam uksesta kaiketi ei tahtonut eikä voinut uskoa, että
niin varman ystävän povessa voisi piillä m itään hänen
kunniaansa herjaavia aikom uksia. Enhän itsekään sitä
uskonut moneen päivään enkä olisi uskonut m illoin
kaan, ellei hänen julkeutensa olisi m ennyt niin pitkälle,
että hänen julkiset lahjansa, suuret lupauksensa ja alin
om aiset kyynelensä sen minulle ilm aisivat. M utta m iksi
nyt tätä mietinkään? Kaipaako rohkea päätös m itään
neuvottelem ista? Ei suinkaan. V äistykää siis pois, te
petteliäät m ietteet; tulkoon kosto! A stukoon sisään se
uskoton, tulkoon, saapukoon, kuolkoon ja kohdatkoon
loppunsa, tapahtuipa sitten m itä tahansa! Puhtaana
minä tulin sen m iehen haltuun, jonka taivas om akseni
antoi; puhtaana minä hänen luotaan lähdenkin, korkein
taan kylpien omassa viattom assa veressäni ja kaikkein
uskottom im m an ystävän veressä, m itä ystä v y y s on
maailmassa milloinkaan nähnyt.»
N iin sanoen hän liikkui huoneessa edestakaisin, tikari
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paljastettuna, niin epätasaisin ja kiihkein askelin ja sel
laisin elein, että n äytti kerrassaan siltä kuin olisi m enet
tä n y t järkensä ja ollut raivoisa rikoksentekijä eikä hento
nainen.
Kaikkea tuota katseli seinä verhojen taakse piiloutunut
Anselm o kovin ihm etellen ja ajatellen, että hänen jo
kuulem ansa riitti hälventäm ään pahem piakin epäluu
loja; olisipa hän toivonu t Lotarion saapum isesta koitu
van enem m än todistuksen jäävän antam attakin, koska
pelkäsi voivan sattua jotakin äkillistä onnettomuutta.
Hän oli jo aikeissa ilm aista itsensä ja astua esiin syleile
mään vaim oansa ja hälventäm ään hänen harhaluuioaan,
m utta jäi paikoilleen, kun näki Leonelan tulevan talut
taen Lotarioa. H avaitessaan Lotarion Camila piirsi
tikarillaan pitkän viivan eteensä perm antoon ja virkkoi:
— Lotario, huom aa, m itä sanon: jos uskallat astua
täm än tässä näkemäsi viivan yli tai tulla sen luo, niin
nähdessäni sinun aikovan niin tehdä syöksen samassa
tuokiossa poveeni täm än kädessäni olevan tikarin. Ennen
kuin vastaat m inulle sanaakaan, kehoitan sinua kuuntele
m aan, m itä m inulla on vielä sanottavaa; sitten saat vas
ta ta , m itä ikänä m ielit. Ensinnäkin vaadin sinua, Lotario,
sanom aan, tunnetko m ieheni Anselm on ja m itä hänestä
ajattelet; ja toiseksi haluan vielä tietää, tunnetko minut.
Vastaa näihin kysym yksiini, älä ole hämilläsi äläkä
liikoja m ieti, m itä vastaisit, sillä enhän kysy sinulta
m itään vaikeita asioita.
Lotario ei ollut niin typerä, ettei ollut arvannut,
m itä Camila aikoi tehdä, jo silloin, kun hän oli käske
n y t toim im aan niin, että Anselmo piiloutuisi, ja siksi
hän sopeutui Camilan suunnitelm aan niin älykkäästi ja
sujuvasti, että tuo valheellinen kohtaus olisi voinut hei
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dän esittäm änään käydä tosim m asta todesta. H än v a s
tasi Camilalle näin:
— En minä luullut, kaunis Camila, että olit kutsunut
m inut tänne udellaksesi m inulta seikkoja, jotka ovat niin
etäällä siitä tarkoituksesta, joka m inut tänne tuo. Jos
menettelet. niin siirtääksesi tuonnem m aksi m inulle lupaa
masi suosion, olisit voinut lyk ätä sen vieläkin kauem 
maksi, sillä onnen kaipaus rasittaa m eitä sitä enem m än,
m itä pikem m in toivom m e sen saavuttavam m e. J o tte t
kumminkaan väitä minun jättävän kysym yksiäsi vastaa
m atta, sanon, että tunnen puolisosi Anselm on ja että me
m olem m at tunnem m e toisem m e varhaisim m alta iältämme; m utta en halua sanoa ystävyydestäm m e, m itä
sinä tiedät yh tä h yvin, koska en tahdo itse joutua to d ista 
maan sitä vääryyttä, jonka minulla teettää hänelle rak
kaus, suurempienkin hairahdusten voim allinen puolustus.
Sinut minä tunnen ja kunnioitan sinua sam oinkuin hän;
ellei näet olisi niin laita, en rikkoisi pienem pien pää
määräin kuin sinun hyvien om inaisuuksiesi vuoksi sitä,
mihin minua velvoittaa oma itseni, ja vilpittöm än y stä 
vyyden pyhiä lakeja, jotka n yt rikon rakkauden, täm än
ylen voim allisen vihollisen tähden.
— Jos sen tunnustat, — vastasi Camila — sinä kaiken
sen verivihollinen, m itä oikeudenm ukaisesti kannattaa
rakastaa, niin millaisin kasvoin rohkenet astua sen henki
lön eteen, jonka tiedät siksi kuvastim eksi, missä k u vaste
lee itseään hän, jota sinun tulisi käyttää kuvastim enasi,
jotta näkisit, kuinka syyttöm ästi häntä solvaat? Mutta
nytpä minä, onneton olento, ymmärrän, m ikä on saanut
sinut pitäm ään niin m itättöm änä sitä, m inkä olet itsellesi
velkaa; syynä on varm aan ollut jokin käytöksessäni
ilm ennyt varom attom uus, jota en kum minkaan tahdo
Don Quijote I 2 — 9
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nim ittää sopim attom uudeksi, koska se ei suinkaan ole
johtunut harkitusta aikom uksesta, vaan huolettom uu
desta, jollaiseen naiset m onesti tek evät huomaamattaan
itsensä vikapäiksi otaksuessaan, ettei heidän tarvitse
ketään varoa. E llet sitä tunnusta, niin sano minulle, sinä
pettäjä, milloin olen vastannut hartaisiin pyyntöihisi m il
lään sellaisella sanalla tai eleellä, joka olisi voinut herättää
sinussa vähintäkään toivon häivää, että häpeälliset pyyteesi tulevat toteutum aan! Milloin en ole torjunut ja
m oittinut sinun lem peä-anelevia sanojasi vakavilla ja
ankaroilla vastauksillani? Milloin olen uskonut tai otta
nut vastaan sinun suuria lupauksiasi ja vielä suurempia
lahjojasi? Koska kum m inkin on m ielestäni selvää, ettei
kukaan voi p ysyä hellittäm ättä lemm enaiheissaan kovin
kauan, ellei hänelle suo tukea jokin toive, tahdon lukea
omaksi syykseni sinun julkeutesi, sillä jokin varom atto
m uuteni on epäilem ättä näin kauan rohkaissut sinua aiko
m uksessasi, ja sen vuoksi tahdon kohdistaa itseeni sen
koston ja rangaistuksen, jonka sinun rikoksesi ansaitsee.
N äyttääkseni sinulle vielä, etten itseäni niin säälimättöm ästi kolidellessani voi olla kohtelem atta samoin sinua,
halusin saada sinut tänne sen uhrin todistajaksi, jonka
aion antaa arvoisan m ieheni loukatulle kunnialle, jota
olemm e solvanneet, sinä niin harkiten kuin suinkin mah
dollista ja m yös m inä liian vähän varoen tilaisuutta,
jos lienen sellaista sinulle tarjonnut, sinun pahojen aikeittesi suosim iseen ja hyväksym iseen. Se pelko, sanon vielä
kin, että olen varom attom uudellani jotenkin sytyttän yt
m ieleesi niin järjettöm iä ajatuksia, rasittaa minua eniten
ja vaatii m inulta oman käden kostoa, sillä syyllisyyteni
voisi tulla yleisem m in tunnetuksi, jos täm än kostotyön
suorittaisi joku toinen. Ennenkuin sen teen, tahdon kum
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minkin kuollessani surmata ja viedä m ukanani erään, joka
täysin ty y d y ttä ä toivom ani ja saam ani koston kaipuun,
jo tta pääsen haudan tuolla puolen, kum m assa paikassa
tahansa, näkem ään, m inkä rangaistuksen puolueeton ja
lahjom aton oikeus määrää hänelle, joka on saattanut m i
nut näin epätoivoiseen tilaan.
N iin sanottuaan hän karkasi uskom attom an kiivaasti
ja ketterästi Lotarion kim ppuun, p aljastettu tikari kädes
sään ja niin ilm eisesti n äyttäen aikovan iskeä sen hänen
rintaansa, että uhattu mies melkein joutui epäröimään,
olivatko nuo eleet teennäisiä vai todellisia; hänen näet oli
pakko varautua sekä vikkelyyteensä että \oim a a n sa
estäessään Camilaa iskem ästä. Camila esitti täm än mer
killisen petoksen ja kavaluuden n äytteen niin elävästi,
että mieli omalla verellään luoda siihen totuuden väriä;
havaitessaan, ettei voinut satuttaa Lotariota, tai teesken
nellen, ettei voinut, hän näet lausui:
— Koska kohtalo ei salli minun täysin ty y d y ttä ä
oikeudenm ukaista aiettani, älköön se ainakaan kyetkö
estäm ään minua toteuttam asta sitä osittain.
Ponnistellen kaikin voim in saadakseen vapaaksi tikaria
pitelevän kätensä, johon Lotario oli k äynyt kiinni, hän
kiskaisi sen valtoim eksi, suuntasi kärjen sellaiseen koh
taan, missä se ei voinut syvään haavoittaa, pistäen ja
piilottaen sen lähelle vasem m anpuolista kainalokuop
paansa, ja valahti sitten perm antoon kuin tajuttom ana.
Leonela ja Lotario siitä häm m ästyivät ja säikähtivät ja
epäilivät tapahtum an todenperäisyyttä vielä, kun näki
vät Camilan m akaavan permannolla pitkänään ja veris
sään. Lotario riensi viip ym ättä luo, kauhistuneena ja
voim atta hengittää, vetäm ään pois tikaria, m utta näh
tyään sitten, kuinka m itätön haava oli, hän toipui pelos
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taan, ihm etteli jälleen kauniin Camilan oveluutta, älyk
k y y ttä ja k ekseliäisyyttä ja alkoi, käyden omaa osaansa
näyttelem ään, esittää pitkää ja murheellista valitusta
Camilan ruumiin ääressä, kuin hän olisi kuollut, sy y 
täen siinä runsaita kirouksia sekä itselleen että sille
henkilölle, jonka toim esta oli tähän tilaan joutunut.
Tietäen ystävänsä Anselm on kuuntelevan hän valitti sii
hen tapaan, että ken hyvänsä kuunteleva olisi säälinyt
häntä itseään paljon enemmän kuin Camilaa, vaikka olisi
tätä kuolleenakin pitän yt.
Leonela nosti Camilan syliinsä ja sijoitti sänkyyn pyy
täen Lotarioa hakem aan sellaista henkilöä, joka salaa
sitoisi Camilan haavan; sitäpaitsi hän kysyi hänen neuvoaan ja m ielipidettään siitä, m itä he sanoisivat Anselmolle hänen vaim onsa haavoittum isesta, jos hän sattuisi
palaam aan, ennenkuin Camila ehti tulla terveeksi. Lotario
vastasi, että he vo ivat sanoa, m itä hyväksi näkivät, sillä
hän ei kyennyt antam aan m itään kelvollista neuvoa; hän
vain kehoitti Leonelaa yrittäm ään pidättää verenvuotoa
ja sanoi itse lähtevänsä sellaiseen paikkaan, missä ihmiset
eivät enää häntä näkisi. N iin hän poistui talosta ilmeisen
tuskan ja m ielenliikutuksen vallassa, m utta havaitessaan
sitten olevansa yksin ja sellaisessa paikassa, missä kukaan
ei voinut häntä nähdä, hän ei lakannut ajatuksin ja elein
ihm ettelem ästä Camilan oveluutta ja Leonelan osuvaa
k ä yttäytym istä. H än ajatteli, kuinka varm asti Anselmo
n y t uskoi, että hänellä oli puolisonaan uusi Porcia, ja
halusi kohdata hänet, Lotarion, jotta he yhdessä juhlisi
v a t pahinta p etosta ja taitavim m in valheverhoon pei
tetty ä totu u tta, minkä kuvitella voi.
Sillävälin Leonela, kuten sanottu, pidätti emäntänsä
verenvuotoa, jota oli vain senverran, että kavaluus näytti
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uskottavalta. Leonela otti hiukan viiniä ja pesi sillä
haavan sitoen sen sitten niin h yvin kuin osasi ja puheli
em äntäänsä hoitaessaan siihen tapaan, että Anselm o,
vaikka ei olisikaan jo sitä ennen kuullut sam anlaista,
olisi varmaan alkanut uskoa, että hänen Camilansa oli
oikea siveyden esikuva. Leonelan ohella puhui Camilakin
soim aten itseään araksi ja pelkuriksi, koska häneltä oli
kaikkein ratkaisevim pana hekenä puuttunut rohkeutta
lopettaa elämä, jota hän kovin inhosi. H än k ysyi palvelijattareltaan neuvoa, kertoisiko koko täm än tapahtum an
rakkaalle m iehelleen vai eikö, ja Leonela kehoitti häntä
olemaan kertom atta, koska hän siten velvoittaisi A nsel
mon kostam aan Lotariolle, m istä välttäm ättä koitui
suuri vaara hänelle itselleen; kelpo vaim on ei suinkaan
pitänyt antaa miehelleen aihetta kiistoihin, vaan päin
vastoin ehkäistä niitä, m ikäli vain m ahdollista. Camila
sanoi täysin hyväksyvänsä hänen m ielipiteensä ja ta h to 
vansa sitä noudattaa, m utta p iti kum m inkin tarpeellisena
keksiä, m itä sanottaisiin Anselm olle haavasta, jonka hän
varmaan tulisi näkemään. Siihen vastasi Leonela, ettei
hän osannut valehdella piloillaankaan.
— E ntä minä, rakas ystäväni, — virkkoi Camila —
kuinka osaisin valehdella minä, joka en uskalla keksiä tai
ylläpitää m itään valh etta, vaikka oma henkeni olisi v a a 
rassa? Koska siis emme voi siten asiasta suoriutua, on
varmaan parasta sanoa hänelle selvä totuus, jo ttei hän
huomaa m eidän esittäneen asiaa väärin.
— Ole huoletta, sehora; — vastasi Leonela — minä
ajattelen huomisaamuun, m itä hänelle sanomm e, ja sinä
voit ehkä salata haavasi, koska se on sellaisessa paikassa,
niin ettei sitä kukaan näe, ja taivas suvainnee suosia
meidän oikeita ja kunniallisia aikomuksiamm e. R au
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hoitu, valtiattareni, yritä tyyn n yttää mielenliikutustasi,
jo ttet ole järk ytetty herran tullessa takaisin, ja jätä muu
huoli m inulle ja Jum alalle, joka aina auttaa hyviä aiko
m uksia.
Anselm o oli erittäin tarkkaavasti kuunnellut ja katsel
lut täm än m urhenäytelm än esitystä, jossa hänen oma
kunniansa surm attiin, ja sen henkilöt esiintyivät niin
tavattom in ja tehoisin ilm ein, että n ä y tti siltä kuin he
olisivat todella m uuttuneet niiksi henkilöiksi, joiden
näyttäm öosia esittivät. H än odotti hartaasti yön tuloa,
jo tta pääsisi talosta poistum aan ja tapaam aan hyvää
ystäväänsä Lotarioa saadakseen hänen kanssaan onnitella
itseään siitä kalliista päärlystä, jonka oli löytän yt havai
tessaan vaim onsa lopulta uskolliseksi. N aiset huolehtivat
siitä, että hänelle tarjoutui tilaisuutta lähteä ulos, ja hän
k ä ytti sitä hyväkseen m ennen heti etsim ään Lotarioa.
Eipä voi hevin kertoa, kuinka m onesti hän, ystävänsä
tavattuaan , häntä syleili, m itä kaikkea kertoi mielihyvästään ja kuinka ylisti puolisoaan Camilaa. Kaikkea
tuota kuunteli Lotario voim atta ilm aista minkäänlaista
iloa, koska hänen m uistiinsa kuvastui, m iten pahoin
Anselm o oli p etetty ja kuinka kohtuuttom asti hän itse
ystäväänsä solvasi. Vaikka huom asi, ettei Lotario ollut
iloinen, Anselm o uskoi syynä olevan sen, että Lotario oli
jä ttä n y t Camilan haavoittuneena makaamaan ollen itse
vikapää onnettom uuteen. Siksi Anselmo muun muassa
k eh oitti häntä olem aan välittäm ättä siitä, m itä Cami
lalle oli sattunut, sillä haava oli varm aan vähäpätöinen,
koska naiset olivat yh teisesti päättäneet sen häneltä
salata. Lotarion ei niinm uodoin tarvinnut ollenkaan
pelätä, vaan päinvastoin tästä lähtien nauttia ja riemuita
hänen kanssaan, koska hän, Anselm o, havaitsi Lotarion
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toim esta ja avulla tulleensa koroitetuksi kaikkein kor
keim paan auvoon, m itä saattoi om akseen ikävöidä.
Anselmo sanoi vielä toivovansa, että he tulisivat p itä 
mään ainoana huvinaan sepittää Camilan ylistykseksi
säkeitä, jotka säilyttäisivät hänen kuolem atonta muistoaan tulevaisiin vuosisatoihin. Lotario k iitti hänen
hyvää aikom ustaan ja sanoi om asta puolestaan auttavansa tuon mainion rakennuksen p ystyttäm isessä.
N iin tuli Anselm osta kaikkein sievim m in p etetty avio
mies, m itä m aailmassa voi olla: hän itse toi om in käsin
taloonsa kunniansa tuhoojan luullen sinne tuovansa sen
kirkastajan, ja Camila otti hänet vastaan näennäisen
tuskaisin ilm ein, vaikka hänen sydäm ensä iloitsi. Tämä
p ettely jatkui joitakin aikoja, kunnes Onnen pyörä m uu
tam an kuukauden kuluttua kääntyi, siihen asti ylen o v e
lasti salattu rikos tuli ilm i ja Anselmo sai hengellään
maksaa m ielettöm än uteliaisuutensa.

V i i d e s n e l j ä t t ä luku,

missä kerrotaan Don Quijoten urheasta ja hirmuisesta
taistelusta nahkaisia punaviinileilejä vastaan sekä saate
taan päätökseen kertomus mielettömästä uteliaisuudesta.
K ertom uksessa ei ollut enää paljon luettavaa, kun
Sancho Panza poukahti ylen kiihtyneenä ulos siitä suo
jasta, missä Don Quijote oli lepääm ässä, ja huusi kovalla
äänellä:
— Tulkaa, h yvät herrat, tulkaa pian auttam aan her
raani, joka on joutunut kaikkein tuim im paan ja ankarimpaan otteluun, m itä silmäni ovat milloinkaan nähneet.
Jum aliste, hän on antanut jättiläiselle, neiti prinsessa
M icomiconan viholliselle, sellaisen iskun, että on listinyt
häneltä pään ihan kerrassaan, kuin nauriin ikään!
— Mitä sanotkaan, veikkoseni? — kysyi kirkkoherra
lukem atta kertom uksen loppuosaa sen pitem m älle. —
O letteko järjissänne, Sancho? Miten hiidessä voikaan olla
niin laita kuin sanotte, kun jättiläinen on kahdentuhan
nen peninkulm an päässä täältä?
Samassa he kuulivat kamarista kamalaa meteliä ja Don
Quijoten huudon:
— Odota, sinä rosvo, ryöväri, konna; n yt olen saanut
sinut käsiini eikä käyrä sapelisi sinua avita!
Hän kuului huim asti iskevän huoneen seiniin. Sancho
sanoi;
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— Älkää huoliko jäädä tänne kuuntelem aan, vaan
käykää erottam aan tappelevia tai auttam aan isäntääni,
vaikka eihän se oikeastaan ole enää tarpeen, sillä jä ttilä i
nen on varm aan jo saanut surmansa ja tekee parhaillaan
Jum alalle tiliä m enneestä ja kehnosta eläm ästään. N äin 
hän m inä, kuinka veri virtasi permantoon ja pää oli poikki
ja kellahtanut sivulle, ison viinileilin kokoinen.
— Minut saa tappaa, — virkkoi siihen m ajatalonisäntä
— ellei Don Quijote eli D on Piru-Itse ole isk en yt m iekal
laan jotakin niistä punaviinileileistä, jotk a olivat tä y 
tettyin ä hänen pääpuolissaan, ja täm ä viisas m ies on var
maan luullut ulosvuotanutta viiniä vereksi.
N iin sanottuaan hän meni huoneeseen, kaikkien toisten
häntä seuratessa, ja he näkivät Don Quijoten m itä merkillisimmässä asussa. Hän oli paitasillaan, vaate ei u lo ttu 
nut etupuolella peittäm ään hänen reisiänsä ja takaa se oli
vaaksan vertaa lyhyem pi; sääret olivat erittäin p itk ät ja
laihat, karvaiset eikä suinkaan puhtaat; päässä hänellä oli
likainen punainen yöm yssy, isännän om aisuutta; vasem 
man käsivartensa ym päri hän oli kietonut sänkypeitteen,
jota Sancho katseli karsaasti, hyvin tietäen , m istä syystä,
ja oikeassa kädessä oli paljastettu m iekka, jolla hän hui
toi joka taholle samalla huudahdellen, kuin olisi tosiaan
kin taistellut jonkun jättiläisen kanssa. Ja parasta vielä,
etteivät hänen silmänsä olleet avoinna; hän näet yhä nuk
kui ja uneksi taistelevansa jättiläisen kanssa: päätökseen
saatettavan seikkailun m ielikuva oli hänessä niin voim a
kas, että sai hänet uneksim aan jo saapuneensa Micomiconin kuningaskuntaan ja olevansa ottelussa viham iehensä
kanssa, ja hän oli hutkinut nahkaleilejä, luullen jättiläistä
lyövänsä, niin huikeasti, että koko huone oli viin in v a l
lassa. Sen nähtyään majatalon isäntä suuttui niin sydä
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m estään, että hyökkäsi Don Quijoten kimppuun ja alkoi
paukuttaa häntä nyrkeillään niin tuim asti, että olisi
teh n yt lopun taistelusta jättiläistä vastaan, elleivät
Cardenio ja kirkkoherra olisi pelastaneet ritaria hänen
käsistään. Ritari parka nukkui yh ä kaikesta huolimatta,
kunnes parturi nouti kaivolta sangollisen kylm ää vettä
valahduttaen sen yhdellä iskulla hänen iholleen. Siitä
Don Quijote heräsi, m utta ei nytkään niin selkeäksi, että
olisi kyen nyt tajuam aan, missä tilassa oli. H avaittuaan,
kuinka lyhyissä ja kevyissä pukim issa ritari esiintyi,
D orotea ei m ielinyt astua huoneeseen näkemään puolta
jansa ja vastustajansa kamppailua.
Sancho etsiskeli kaikkialta perm annolta jättiläisen
päätä ja virkkoi sitten, kun sitä ei löytynyt:
— Tiedänhän m inä, että tässä talossa kaikki on pelk
kää n oituutta, sillä viim e kerralla, tässä samassa paikassa,
m issä n y t seison, m inua puitiin nyrkillä naamaan ja kar
tulla muihin paikkoihin, enkä m inä tien nyt, kuka sen
tek i, kun en ketään nähnyt; n yt taas ei n äy missään sitä
päätä, jonka om in silm in näin kierähtävän alas, ja verta
sitä tu li kuin suihkulähteestä.
— Mistä verestä ja suihkulähteestä puhut sinä, Jum a
lan ja hänen p yhim ystensä vihollinen? — virkkoi isäntä.
— E tkö näe, lurjus, ettei tässä ole m uuta verta eikä
lähdettä kuin näm ä nahkaleilit, jotka on puhkottu, ja
punaviini, jota läikkyy lattialla, niin että mielisin nähdä
h elvetissä läikkym ässä sen kurjan sielun, joka ne on
puhkonut.
— E n minä m itään tiedä, — vastasi Sancho — tiedän
vain niin hullusti käyvän, että m inulta hupenee kreivi
kunta, kun en tuota päätä löydä, kuin suola veteen.
Sancho oli valveillaan pahem m in pyörällä kuin hänen

139
isäntänsä nukkuessaan; niin p itivät häntä lum oissaan
herran h yvät lupaukset. M ajatalonisäntä jou tu i ihan
suunniltaan huom atessaan aseenkantajan hidasverisyyden ja herran tekem än vahingon ja vannoi, ettei n y t
kävisi niinkuin edellisellä kerralla, jolloin nuo olivat puik
kineet tiehensä m aksam atta; ritarilliset erioikeudet eivät
n y t vapahtaisi herraa korvaam asta vanhaa ja uutta
vahinkoa, siihen luettuna sekin, m itä saattoi tulla m aksa
maan rikkinäisten nahkaleilien välttäm ätön paikkaus.
Kirkkoherra piteli Don Quijotea käsistä, ja täm ä,
luullen n yt saattaneensa seikkailun päätökseen ja olevansa prinsessa Micomiconan edessä, painui polvilleen
kirkkoherran eteen ja lausui:
— Teidän korkeutenne, ylhäinen ja suurim aineinen
valtiatar, te v oitte tästä päivästä lähtien elää turvallisena,
hyvin tietäen, ettei tuo kehno olento kykene teille pahaa
tekem ään, ja m inä olen tästä päivästä lähtien vapaa teille
antam astani lupauksesta, koska olen kaikkivaltiaan
Jum alan avulla ja hänen suosiostaan, jolta m inulla on
elämä ja henki, täsm ällisesti sen tä y ttä n y t.
— Enkö m inä sitä sanonut? — virkkoi Sancho tuon
kuultuaan. — Enhän minä päissäni ollut; katsokaa, eikö
isäntäni olekin jo suolannut jättiläisen! Se on pakosta
kuin köyhän kuolema; kreivikunta on varm assa tiedossa!
Kukapa olisi voinut olla nauram atta heidän hullutuk
silleen, isännän ja rengin? K aikki nauroivat, lukuun
ottam atta m ajatalonisäntää, joka m anaili itseään alim 
paan helvettiin; m utta lopulta saivat sentään parturi,
Cardenio ja kirkkoherra m elkoista vaivaa nähden saate
tuksi Don Quijoten sänkyyn, ja sinne hän jäi jälleen nuk
kumaan ilm eisesti lopen uupuneena. H e antoivat hänen
nukkua ja läh tivät m ajatalon porstuaan lohduttam aan
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Sancho Panzaa, joka ei ollut löytän yt jättiläisen päätä;
m utta suurempi ty ö heillä oli lepyttäessään majatalonisäntää, joka oli viinileiliensä äkillisen poismenon vuoksi
ihan suunniltaan. E m äntäkin huusi ja itki:
— O nnettom alla hetkellä ja turm ion tunnilla astui
m inun huoneeseeni täm ä vaeltava ritari, joka tulee m i
nulle niin kalliiksi, että kunpa en olisi häntä ikäpäivinäni
n ähnyt. Viim e kerralla hän meni m enojaan jättäen m ak
sam atta, m itä oli velkaa yökauden oleskelusta, illallisesta,
yösijasta, oljista ja kauroista häntä itseään, hänen aseen
kantajaansa, hevosluuskaa ja aasia varten, sanoen vain
olevansa seikkaileva ritari (Jum ala häntä seikkailuissa
riepoittakoon, häntä ja kaikkia maailm an seikkailijoita),
joten hänen ei tarvinnut m itään maksaa, koska niin oli
kirjoitettu vaeltavan ritariston taksoihin; ja hänen tä h 
tensä tu li sitten täm ä toinen herra ja vei minun häntäni,
ja takaisin hän sen toi ainakin puolen reaalin edestä huo
nontuneena, ihan karvattom ana, niin ettei siitä ole enää
siihen virkaan, johon mieheni sitä tarvitsee; ja kaiken
lopuksi ja kukkuraksi hän vielä rikkoo leilini ja laskee
m aahan viinini, niin että soisin näkeväni hänen omaa
vertansa laskettavan! M utta älköön luulko; minä vannon
isäni lu itten ja äitini autuuden nim essä, että saavat m i
nulle maksaa joka kolikon, m uuten en ole nim eltäni, mikä
olen, enkä oman äitini tytär!
N äitä ja m uita sam anlaisia purkauksia sy y ti emäntä
ylen kiukkuisena, ja häntä säesteli hänen kelpo piikansa
Maritornes. T ytär oli v aiti ja h ym yili vain silloin tällöin
itsekseen. Kirkkoherra rakensi rauhan lupaam alla kor
v a ta vahingon niin h yvin kuin suinkin voi, sekä leilit että
viinin ja erittäinkin hännän vahingoittum isen, jota
p idettiin niin tähdellisenä. Dorotea lohdutti Sanchoa lu
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paamalla hänelle, mikäli ja milloin kävisi ilm i, että hänen
isäntänsä todella oli katkaissut kaulan jättiläiseltä, par
haan kreivikuntansa, kunhan ehtisi takaisin v a lta 
kuntaansa ja saisi siellä rauhassa elellä. Siitä Sancho
löysi lohdutuksen ja vak uu tti prinsessalle, että hän voi
varmaan uskoa hänen nähneen jättiläisen pään, jossa oli
vielä suuremmaksi vakuudeksi ollut vyötäisiin ulottuva
parta, ja että sen piileksiminen johtui siitä, että kaikki,
mitä tässä talossa tapahtui, oli silkkaa noitu utta, kuten
hän itse oli saanut kokea kerran ennen tänne yövy tty ä ä n .
Dorotea sanoi uskovansa, että niin oli laita, ja kehoitti
häntä olemaan huoletta, sillä kaikki kävisi hyvin ja p äät
tyisi aivan m ielen m ukaan. K aikkien ty y n n y tty ä kirkko
herra halusi lukea kertom uksen loppuun, koska huom asi
olevan vain vähän jäljellä. Cardenio, Dorotea ja kaikki
muut p yysivät häntä niin tekem ään. Hän m ieli huvittaa
toisia sekä saada lukem isesta nautintoa itselleenkin ja
alkoi esittää kertom uksen loppua, joka oli näin kuuluva:
— Sitten kävi niin, että Anselm o, varm asti luottaen
Camilan siveyteen, eli tyytyväisen ä ja huolettom ana, ja
Camila kohteli tahallaan jurosti Lotarioa, jotta Anselmo
erehtyisi luulemaan hänen suhdettaan Lotarioon aivan
toisenlaiseksi kuin se todellisuudessa oli. Sitäkin suu
remmaksi varmuudeksi Lotario pyysi lupaa olla k äym ättä
Anselmon kodissa, koska hänen näkem inen ilm eisesti
rasitti Camilaa; m utta p etetty Anselmo sanoi, ettei hän
saanut m illään ehdolla niin tehdä, ja siten Anselm o
tuhansin tavoin valm isteli omaa häpeäänsä luullen
olevansa onnensa seppo. Sillävälin oli Leonela, huom a
tessaan voivansa kenenkään häiritsem ättä jatkaa lemmenseikkailuaan, riehahtanut niin kovin, että m istään
muusta välittäm ättä ajoi valtoim in ohjaksin nautintoaan
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tavoitellen, luottaen siihen, että hänen em äntänsä suojasi
häntä, vieläpä neuvoikin, m iten m enetellä, jotta -voi
ty y d y ttä ä p yyteensä tarvitsem atta paljoa varoa. V ih
doin Anselmo kum m inkin kuuli eräänä yönä askelia
Leonelan huoneesta ja aikoessaan mennä katsomaan,
kuka siellä oli, huom asi ovea pidettävän kiinni, mikä
herätti hänessä sitäkin suurempaa intoa sen avaamiseen;
hän ponnisteli niin voim allisesti, että sai sen aukenemaan,
ja tu li sisään parahiksi nähdäkseen m iehen hyppäävän
ikkunasta kadulle. H än aikoi kiiruhtaa miehen jälkeen
saadakseen hänet kiinni tai nähdäkseen, kuka hän oli,
m utta ei voinut toteu ttaa kum paakaan aikomustaan,
sillä Leonela tarttu i häneen sylisin ja sanoi hänelle:
— T yyn ny, isäntäni, älä huoli olla levoton äläkä seuraa
häntä, joka hyppäsi ikkunasta; hän on minun omani,
vieläpä niin, että on mieheni.
Anselmo ei tahtonut häntä uskoa, vaan paljasti silm it
töm ästi suuttuneena tikarin ja aikoi iskeä Leonelaa
kehoittaen häntä tunnustam aan totuuden, ellei m ielinyt
m enettää henkeään. Peloissaan, oikein tietäm ättä, mitä
puhui, Leonela virkkoi:
— Älä minua surmaa, herra; m inä kerron sinulle
seikkoja, jotka ovat tärkeäm piä kuin vo it kuvitellakaan.
— Kerro ne heti; — vastasi Anselmo — ellet, niin olet
kuolem an oma.
— N y t se on m ahdotonta, — sanoi Leonela — kun olen
niin häm m entynyt; jätä m inut huom iseen saakka, niin
saat kuulla m inulta seikkoja, joita häm m ästyt. Ja ole
varm a siitä, että hän, joka tuosta ikkunasta hyppäsi,
on eräs täm än kaupungin nuorukainen, joka on luvan
nut ottaa m inut vaim okseen.
Siitä Anselm o ty y n ty i ja stfostui odottam aan niin
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kauan kuin Leonela p yysi, sillä hän ei otaksunut jo u tu 
vansa kuulem aan m itään, mikä loukkaisi Camilaa, koska
varmaan ja ehdottom asti uskoi hänet m oitteettom aksi.
Niin hän poistui huoneesta, johon sulki Leonelan kieltäen
häntä sieltä lähtem ästä, ennenkuin oli sanonut, m itä
hänellä oli sanottavaa.
Anselmo lähti kohta Camilan luo hänelle kertom aan,
kuten sitten kertoikin, m illainen kohtaus hänellä oli ollut
kamarineidin kanssa ja kuinka täm ä oli luvannut ilm oit
taa hänelle suuria ja tärkeitä asioita. Ei ole tarpeen sanoa,
säikähtikö Camila vai ei; ajatellessaan, kuten oli sy y tä
ajatella, että Leonela aikoi kertoa Anselm olle, m itä tiesi
hänen uskottom uudestaan, hän joutui niin ankaran pelon
valtaan, ettei uskaltanut jäädä odottam aan nähdäkseen,
oliko hänen epäilyksensä perusteeton vai ei, vaan keräsi
jo samana yönä, havaittuaan Anselm on vaipuneen uneen,
kalleimmat korunsa ja hiukan rahoja, lähti kodistaan
kenenkään huom aam atta, m eni Lotarion asuntoon, kertoi
hänelle, m itä oli tapahtum assa, ja pyysi, että Lotario
veisi hänet turvaan tai että he yhdessä läh tisivät jonne
kin, missä heidän ei tarvitsisi pelätä Anselm oa. Camila
sai Lotarion sellaisen hämm ingin valtaan, ettei hän osan
nut \a sta ta sanaakaan eikä kyennyt ratkaisem aan, m itä
n yt oli tehtävä. Vihdoin hän p äätti viedä Camilan erää
seen luostariin, jossa hänen sisarensa oli priorittarena.
Camila suostui siihen, Lotario k uljetti hänet luostariin,
niin nopeasti kuin asia vaati, ja jä tti hänet sinne. Hän itse
poistui kohta kaupungista ilm oittam atta lähdöstään
kenellekään.
Huom aam atta, ettei Camila ollutkaan hänen vierellään,
ja hartaasti haluten saada tietää, m itä Leonelalla oli
hänelle kerrottavaa, Anselmo nousi päivän koittaessa ja
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meni huoneeseen, johon oli Leonelan sulkenut. Hän avasi
oven ja astui sisään, m utta ei löytän yt sieltä Leonelaa,
löysihän vain ikkunasta m uutam ia yhteensolm ittuja laka
noita, jotka selvästi osoittivat, että ty ttö oli sitä tietä
laskeutunut alas ja m ennyt m enojaan. Anselmo palasi
heti aivan alakuloisena kertom aan asiaa Camilalle ja
säikähti kovin, kun ei löytän yt häntä vuoteesta eikä koko
talosta. Hän kyseli talon palvelijoilta, m utta kukaan ei
osannut hänelle selittää, m itä hän tiedusteli. Etsiessään
Camilaa hän sattui näkem ään, että hänen lippaansa olivat
auki ja että suurin osa jalokiviä oli poissa, ja siitä hän
vihdoin oivalsi onnettom uutensa ja ettei Leonela ollut
syypää hänen kovaan kohtaloonsa. Päättäm ättä pukeu
tum istaan hän sitten lähti sellaisenaan, surullisena ja
m ietteissään, kertom aan onnettom uudestaan ystävälleen
Lotariolle. K un ei Lotariokaan ollut kotonaan ja palveli
ja t sanoivat hänen yöllä talosta hävinneen otettuaan
m ukaansa kaikki hallussaan olevat rahat, niin Anselmo
luuli tulevansa m ielipuoleksi. K aiken päätökseksi ja
kukkuraksi hän sitten kotiin palattuaan ei löytänyt sieltä
yhtäkään palvelijaa eikä palvelijatarta, vaan autiot ja
ty h jät suojat.
Hän ei tietä n y t, m itä ajatella, sanoa tai tehdä, ja vähi
tellen hänen järkensä him m entyi. Hän tarkasteli olo
tilaansa ja huom asi yhdessä hetkessä jääneensä ilman
vaim oa, ystävää ja palvelijoita, korkean taivaan hylkää
m äksi ja ennen kaikkea kunniattom aksi, sillä Camilan
katoam inen ilm aisi hänelle tuhon tulleen.
Pitkän
kotvan kuluttua hän vihdoin p äätti lähteä maalle sen
ystävänsä luo, jonka vieraana oli ollut antaessaan tilai
suutta tähän onnettom uuteen johtavien juonien punomi
seen. H än lukitsi talonsa, nousi satulaan ja lähti matkaan,
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rinnassaan painostava tunto; m utta hän oli tuskin eh ti
n y t puolitiehen, kun hänen tä y ty i ajatustensa ahdista
mana laskeutua m aahan ja sitoa ratsunsa puuhun,
jonka runkoa vasten hän sitten vaipui hiljaa ja m ur
heellisesti huokaillen. Siinä hän viip yi iltaan saakka ja
näki sitten kaupungista tulevan ratsastajan, jota tervehti
kysyen vielä, kuuluiko Firenzeen m itään uutta. K au
punkilainen vastasi:
— Merkillisintä, m itä pitkään aikaan on siellä kuultu.
Kerrotaan näet julkisesti, että lähellä P. Johanneksen
kirkkoa asuvan rikkaan Anselm on vaim on Camilan on
viim e yönä ryöstänyt Anselm on hyvä ystävä Lotario,
ja että hän itsekin on kadonnut. K aiken täm än on kerto
nut muudan Camilan palvelijatar, jonka kuvernööri tapasi
yöllä hänen laskeutuessaan lakanan varassa eräästä A n
selmon talon ikkunasta. En kum m inkaan tarkoin tied ä,
kuinka se tapahtui, tiedän vain, että koko kaupunki ih 
m ettelee tätä tapahtum aa, koska ei voitu odottaa m itään
sellaista sattuvan hyvien ja läheisten ystävien kesken,
joiden kerrotaan kiintyneen toisiinsa niin, että heitä
m ainittiin vain ystävysten nimellä.
— Tiedetäänköhän, — k ysyi Anselmo — m inne päin
Lotario ja Camila ovat lähteneet?
— Siitä ei ole aavistustakaan, — vastasi kaupunkilainen
— vaikka kuvernööri on erittäin tarm okkaasti heitä etsinyt.
— Jum alan haltuun, herra — sanoi Anselm o.
— Jumalan haltuun — vastasi kaupunkilainen lähtien
jatkam aan m atkaansa.
Anselmo joutui nuo onnettom at uutiset kuultuaan
sellaiseen tilaan, että oli vähällä m enettää järkensä, jopa
henkensäkin. Hän nousi niin hyvin kuin voi ja saapui
sitten ystävänsä luo, joka ei ollut vielä kuullut hänen
pon Quijote I a — 10
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onnettom uudestaan, m utta nähdessään hänen tulevan
kelm eänä, riutuneena ja heikkona arvasi jonkin vaikean
sairauden häntä rasittavan. Anselmo pyysi, että hänet
saatettaisiin vuoteeseen ja annettaisiin hänelle kirjoitus
välineet. N iin teh tiin, hänet jätettiin yksin huoneeseen
ja m akuulle, koska hän niin halusi, ja ovikin suljettiin
hänen pyynnöstään. Onnettomuuden kuva alkoi hänen
yksin jäätyään rasittaa hänen m ieltänsä niin kovin, että
hän selvästi oivalsi elämänsä olevan loppumaisillaan, ja
siksi hän ryh tyi toim een jättääkseen tietoa merkillisen
kuolemansa syystä. H än alkoi kirjoittaa, m utta hengitys
kävi m ahdottom aksi, ennenkuin hän ehti m erkitä pape
riin kaikkea, m itä olisi m ielinyt, ja niin hän h eitti hen
kensä sen tuskan vuoksi, joka hänelle koitui m ielettö
m ästä uteliaisuudestaan. H avaitessaan, että oli jo
m yöhä ja ettei Anselmo hiiskahtanutkaan, talon isäntä
p äätti m ennä huoneeseen saadakseen tietää, voiko hän
entistä huonomm in, ja näki hänen m akaavan suullaan,
ruumis puolittain sängyssä, puolittain pöydällä, jonka
varaan hän oli vaipunut, kirjoitettu paperi avoinna edes
sään ja kynä yhä vielä kädessään. Isäntä astui hänen
luokseen, sitä ennen lausuttuaan hänen nim ensä, tarttui
hänen käteensä, ei saanut m itään vastausta, huomasi
hänet kylm enneeksi ja ym m ärsi siitä, että hän oli kuollut.
H änet valtasi suuri suru ja ihm etys, hän kutsui talon
väen näkem ään onnettom uutta, jonka uhriksi Anselmo
oli joutunut, ja luki sitten paperista, jonka tunsi Anselmon itsensä kirjoittam aksi, seuraavat lauseet:
»Typerä ja m ieletön p yyde vei m inulta hengen. Jos
Camila saa kuulla kuolem astani, niin tietäköön hän, että
m inä annan hänelle anteeksi, sillä hän ei ollut velvollinen
tekem ään ihm eitä eikä m inua pakottanut m ikään v a a ti
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maan, että hän niitä tekisi; koska siis olen itse aiheuttanut
häpeäni . . .»
Niin pitkälle Anselmo oli kirjoittanut, ja siitä voi huo
m ata, että hän oli h eittän yt henkensä tuossa kohdassa,
kykenem ättä päättäm ään lausetta. H änen ystävänsä
ilm oitti seuraavana päivänä kuolem asta hänen om aisil
leen, jotka jo olivat kuulleet hänen onnettom uudestaan
ja tiesivät, missä luostarissa Camila oli, hänkin jo valm is
tautum assa seuraamaan m iestään välttäm ättöm älle v ii
meiselle m atkalle, ei siitä syystä, että oli kuullut m iehensä
kuolleen, vaan sen vuoksi, m itä sai kuulla poissaolevasta
ystävästään. Kerrotaan, ettei hän, vaikka olikin n yt
leski, halunnut lähteä luostarista eikä m yöskään antaa
nunnalupausta, ennenkuin saapui, pian senjälkeen, tieto,
että Lotario oli kaatunut taistelussa, johon niinä aikoina
kävi monsieur de Lautrec suurta sotapäällikköä Cordoban
Gonzalo Fernandezia vastaan N apolin kuningaskunnassa,
jonne tuo liian m yöhään katuvainen ystävä oli läh tenyt.
Tuon kuultuaan Camila antoi luostarilupauksen ja h eitti
sitten pian henkensä murheen ja alakuloisuuden ankaroissa käsissä. Sellaiseen loppuun saattoi heidät kaikki
niin järjetön aloite.
— Tämä kertomus m iellyttää minua, — sanoi kirkko
herra — vaikka en voikaan uskoa, että se kuvailee todel
lista tapahtum aa, ja siinä tapauksessa, että se on kek
sitty, on kirjoittaja keksinyt sen huonosti, sillä ei voi
kuvitella olevan aviom iestä, joka olisi kyllin typerä ryh
tyäkseen niin tuhoisaan kokeeseen kuin Anselm o. Jos
tuo seikka olisi k uvattu tapahtuvaksi rakastajan ja hänen
naisensa kesken, saattaisi se käydä päinsä, m utta miehen
ja vaimon välisenä siinä on jotakin m ahdotonta. E sity s
tapaa sitävastoin en pidä ollenkaan epäm iellyttävänä.

K u u d e s n e l j ä t t ä luku,

jossa käsitellään muita majatalossa sattuneita merkillisiä
seikkoja.
Samassa virkkoi m ajatalon ovella seisova isäntä:
— Tuossa tulee sievä joukko vieraita; jos ne poikkea
v a t tänne, saam me varm aan lystiä!
— Mitä väkeä ne ovat? — k ysyi Cardenio.
— N eljä m iestä — vastasi isäntä — tulee ratsain, ly 
hyin jalustim in, peitsillä ja kilvillä varustettuina, ja
kaikilla on m ustat naamiot; ja heidän seurassaan tulee
valkopukuinen nainen naisensatulassa, hänkin kasvot
verhottuina, ja sitäpaitsi kaksi jalankäypää palvelijaa.
— O vatko he jo lähelläkin? — k ysyi kirkkoherra.
— N iin lähellä, että ovat jo perillä — vastasi isäntä.
Sen kuultuaan D orotea v eti hunnun kasvoilleen, ja
Cardenio m eni Don Quijoten huoneeseen; ja he olivat tus
kin ennättäneet niin tehdä, kun kaikki isännän m ainitse
m at henkilöt saapuivat m ajataloon. R atsum iehet, jotka
olivat erittäin hienot ryhdiltään ja käytökseltään, astui
v a t m aahan ja k ävivät auttam aan satulasta naishenkilöä:
eräs heistä otti hänet syliinsä ja sijoitti hänet tuolille sen
huoneen ovelle, johon Cardenio oli piiloutunut. Koko
tänä aikana ei nainen eivätkä herrat olleet siirtäneet syr
jään kasvojensa verhoja eivätk ä virkkaneet sanaakaan;
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tuolille istuutuessaan nainen vain huokasi syvään ja antoi
käsiensä vaipua alas, kuin olisi ollut sairas ja uupunut.
Jalankulkevat palvelijat veivät ratsut talliin.
Kirkkoherra huom asi sen ja haluten tietää, keitä olivat
henkilöt, jotka esiin tyivät siinä asussa ja niin vaiteliaina,
lähti palvelijoitten luo ja k ysyi eräältä, m itä tahtoi tietää.
Mies vastasi:
— T otta totisesti, hyvä herra, minä en tiedä teille
sanoa, m itä väkeä he ovat; tiedän vain, että he n äy ttä v ä t
sangen ylhäisiltä, varsinkin se, joka m eni ottam aan sy 
liinsä tuota rouvaa, jonka näitte. Sanon täm än siksi, että
kaikki muut häntä kunnioittavat eikä tehdä m itään
muuta kuin minkä hän määrää ja käskee.
— Entä kuka on tuo rouva? — k ysyi kirkkoherra.
— En tiedä sitäkään sanoa, — vastasi palvelija — sillä
en ole koko matkan kestäessä nähnyt hänen kasvojaan;
huokailevan olen hänen kyllä kuullut ja valittelevan,
niin että joka kerta luulisi hänen olevan henkihieverissä.
Eikä ole ihmekään, ettem m e me, kum ppanini ja m inä,
tiedä enempää kuin olemme sanoneet, sillä me olemm e h ei
dän seurassaan vasta toista päivää; kohtasim m e näet
heidät tiellä, he kehoittivat m eitä lähtem ään kanssaan
Andalusiaan, ja me suostuim m e, kun lupasivat varsin
h yvän korvauksen.
— E ntä oletteko kuulleet ketään heistä m ainittavan
nimeltään? — kysyi kirkkoherra.
— Em m e, emme suinkaan; — vastasi palvelija — he
näet ratsastavat niin vaiteliaina, että se on ihan ihme.
Heidän joukostaan ei kuulu m itään m uuta kuin rouva
rukan huokauksia ja nyyhk ytyk siä, joista m eidän tulee
häntä surku; ja me uskom me vallan varm aan, että hän,
olipa menossa minne tahansa, menee pakosta; vaatetu k 
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sesta päätellen hän on nunna tai nunnaksi tulossa, mikä
on luultavam paa, ja saattaapa olla, että hän on niin
surullinen kuin nähdään siitä syystä, ettei hän itse mielisi
ruveta nunnana elämään.
— Varsin m ahdollista — virkkoi kirkkoherra.
Hän poistui palaten Dorotean luo, joka, kuultuaan
hunnutetun naisen huokailevan, astui luontaisen m yötä
tunnon yllyttäm än ä hänen luokseen ja sanoi:
— Mikä teitä vaivaa, parahin rouva? Jos se 011 jotakin
sellaista, m inkä parantam isessa m eillä naisilla yleensä on
tottum u sta ja kokem usta, niin m inä puolestani tarjoudun
m ielelläni teitä palvelem aan.
M urheellinen nainen ei vastann ut tuohon sanaakaan,
vaan oli yhä vaiti, vaikka Dorotea tarjoutui vieläkin
innokkaam m in auttam aan, kunnes naam ioitu herra
(jonka käskyjä palvelija oli sanonut toisten tottelevan)
astui luo ja virkkoi Dorotealle:
— Älkää vaivau tu ko, armollinen rouva, tarjoamaan
tälle naiselle m itään palvelusta, sillä hänen tapanaan on
olla k iittäm ättä m istään hänelle annetusta avusta; älkää
m yöskään yrittäkö saada häneltä vastausta, ellette mieli
kuulla hänen lausuvan jotakin valhetta.
— Minä en ole m illoinkaan valehdellut; -— virkkoi nyt
nainen, joka oli siihen saakka ollut vaiti — päinvastoin:
koska olen niin totuuttarakastava ja tarkoin varon kaikkia
valheellisia juonia, olen joutunut tähän suureen onnetto
m uuteen, ja sen saatte todistaa te itse, sillä m inun ehdoton
v ilp ittöm yyten i tekee teid ät pettäjäksi ja valehtelijaksi.
Cardenio kuuli kaikki nuo sanat aivan selvästi, koska
hän oli niin lähellä n iitten lausujaa, että ainoastaan Don
Quijoten huoneeseen johtava ovi oli heidän välissään, ja
ne kuultuaan hän huudahti ääneen:
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Jum ala m inua auttakoon! Mitä kuulenkaan?
Kenen ääni kaikinkaan kuuluviini?
N uo huudahdukset kuultuaan nainen käänsi aivan
pelästyneenä päätään ja nousi sitten, kun ei nähnyt h en 
kilöä, joka oli huutanut, aikoen m ennä viereiseen huonee
seen, m utta sen huom attuaan herra pidätti hänet salli
m atta hänen astua askeltakaan. H äm m entyneenä ja
m ielenliikutuksen vallassa ollen nainen pudotti silkkihunnun, joka oli hänen kasvojaan p eittän yt, ja niin tuli
näkyviin verraton kauneus, kasvot, jotka olivat ihm een
ihanat, vaikka kalpeat ja säikähtyneet; hän näet pälyili
kaikkialle, minne katse kantoi, niin kiihkeästi, että n ä y tti
olevan järjiltään, ja täm ä hänen ilm eensä herätti Doroteassa ja kaikissa muissa katselijoissa erinomaista sääliä,
vaikka he eivät tietäneet, m ikä oli syynä siihen. Herra
piteli häntä yhä lujasti olkapäistä eikä siinä ahkeroidessaan voinut nostaa paikoilleen naam iotaan, joka oli
putoamassa ja sitten todella putosikin. K ohottaessaan
katsettaan näki Dorotea, joka p iti naista sylissään, että
mies, joka hänkin oli k äynyt naiseen käsiksi, oli hänen
oma puolisonsa, D on Fernando, ja tuskin ehdittyään
hänet tuntea hän huokaisi sydäm ensä pohjasta pitkään
ja tuskaisesti ah! kaatui pyörtyneenä selälleen ja olisi
kaatunut perm antoon, ellei siinä lähellä seisova parturi
olisi ottanut häntä käsivarsiensa varaan. Kirkkoherra
riensi kohta hänen luokseen poistam aan huntua ja pirs
kottam aan vettä hänen kasvoihinsa, ja hänen irroitettuaan hunnun Don Fernando (hän näet oli se m ies, joka
piti toista naista sylissään) tunsi hänet ja valah ti kuin
hengettöm äksi hänet nähdessään, m utta ei kum m inkaan
päästänyt vapaaksi hänen syleilystään irtautum aan
pyrkivää naista, joka oli Luscinda. Täm ä oli tun tenu t
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Cardenion äänen hänen huudahtaessaan, samoinkuin
Cardenio oli tun tenu t hänen äänensä. Cardenio kuuli
m yös, kuinka D orotea pyörtyessään voihkaisi, luuli, että
se oli hänen om a Luscindansa, syöksyi pelästyneenä ulos
huoneesta ja näki ensiksi D on Fernandon syleilemässä
Luscindaa. Don Fernando puolestaan tunsi heti Carde
nion, ja kaikki kolm e, Luscinda, Cardenio ja Dorotea,
olivat aivan hiljaa ja ihm eissään, tuskin tietäen, mitä
heille oli tapahtunut.
K aikki olivat v aiti ja katselivat toisiaan, Dorotea Don
Fernandoa, Don Fernando Cardenioa, Cardenio Luscindaa
ja Luscinda Cardenioa. M utta ensim m äisenä rikkoi v a iti
olon Luscinda puhutellen D on Fernandoa näin:
— Päästäkää m inut, D on Fernando, oman itsenne
tähden, ellette m uusta syystä sitä tekisikään, sallikaa
m inun turvautua siihen m uuriin, jonka m uratti olen,
siihen tukeen, josta minua eivät ole voineet erottaa tei
dän ahdistelunne, uhkauksenne, lupauksenne eikä lah
janne. H uom atkaa, kuinka taivas on tavattom ia ja m eiltä
k ätk ettyjä teitä pitkin k uljettanut luokseni m inun oikean
puolisoni; ja tied ättehän te lukem attom ista kalliistim aksam istanne kokem uksista, että ainoastaan kuolema
v o i h äivyttää hänet m uististani. Saakoon siis täm ä harha
luuloja hälventävä selitykseni (koska se ei voi m itään
m uuta vaikuttaa) rakkautenne m uuttum aan raivoksi,
kiintym yksenne katkeruudeksi, ja lopettakaa sen tunteen
vallassa m inun elämäni; kun luovun siitä hyvän puolisoni
nähden, katson sen h yvin käytetyksi: kenties hän uskoo
m inun kuollessani, että olen säilynyt hänelle uskollisena
eläm äni viim eiseen hetkeen saakka.
Sillävälin oli D orotea tullut jälleen tajuihinsa ja oli
kuunnellut kaikkia Luscindan lausum ia, joista arvasi,
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kuka hän oli. H uom atessaan, ettei D on Fernando v ielä 
kään päästänyt Luscindaa syleilystään eikä vastann ut
hänelle, hän ponnistihe m inkä jaksoi, nousi, m eni Don
Fernandon luo, painui polvilleen hänen eteensä, vu odatti
runsaan määrän kauniita ja liiku ttavia kyyneliä ja virk 
koi hänelle:
— Elleivät sen auringon säteet, joka n yt on pim en
neenä sylissäsi, sam m uta ja him m ennä sinun silm iesi v a l
keutta, olet varm aan jo huom annut, että eteesi p olvis
tunut on Dorotea, kurja ja onnea vailla niin kauan kuin
sinä niin tahdot. Minä olen se m itätön m aalaistyttö,
jonka sinä h y vyytesi tai m ieltym yksesi vuoksi tahdoit
koroittaa niin korkealle, että hän saattoi nim ittää itseään
sinun omaksesi; m inä olen se ty ttö , joka kunniallisuuden
piiriin suljettuna eleli tyytyväisen ä, kunnes sinun kiihkei
den lcehoitustesi ja näennäisesti vilpittöm ien ja hellien
tunteittesi liikuttam ana avasi h äveliäisyytensä ovet ja
luovutti sinulle vapautensa avaim et. K uinka huonosti
olet osoittanut minulle kiitollisuuttasi tästä lahjastani,
havaitaan erittäin selvästi siitä, että m inun tä y ty y olla,
missä m inut n yt näet, ja nähdä sinut sellaisena kuin näen.
En kum minkaan haluaisi sinun johtuvan ajattelem aan,
että olen tullut tänne häpeän polkuja, sillä m inut on tänne
tuonut vain tuska ja murhe siitä, että olet m inut unohta
nut. Sinä tahdoit m inut om aksesi ja tahdoit niin, ettet
voi lakata olem asta om ani, vaikka et enää huolisikaan
minua omanasi pitää. A jattele, herrani, että sitä kau
neutta ja ylh äisyyttä, jonka tähden m inut hylkäät, voi
korvata minun sinulle varaam ani ylenpalttinen rakkaus.
Sinä et voi olla kauniin Luscindan oma, koska olet minun
omani, eikä hän voi tulla sinun om aksesi, koska hän on
Cardenion, ja sinun on varm aan, jos asiaa harkitset, hei-
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pom pi taivu ttaa m ielesi kiintym ään häneen, joka sinua
palvoo, kuin saada rakastam aan se, joka sinua inhoo.
Sinä houkuttelit kiihkeästi m inua, joka en ollut varuillani, sinä kiusasit m inua, siveätä; säätyni ei ollut sinulle
tuntem aton; sinä tiedät h yvin, kuinka antauduin koko
naan sinun valtoihisi: sinulla ei ole aihetta eikä m ahdolli
suutta v äittää joutuneesi petetyksi. Ja jos kerran on niin
laita, kuten onkin, ja sinä olet yh tä hyvä k ristitty kuin
ritarikin, m iksi p idätyt niin monin verukkein suomasta
minulle lopulta samaa onnea, jonka soit minulle aluksi?
Ja ellet rakasta m inua siksi, että olen sinun oikea ja lailli
nen puolisosi, rakasta ja pidä minua ainakin orjanasi;
minä katson olevani onnellinen ja auvokas, kun vain
saan olla sinun omasi. Älä anna m inut jättäm ällä ja hyl
käämällä aihetta siihen, että juoruseurat kerääntyvät
minua häpäisemään; älä tee vanhuutta niin katkeraksi
vanhem m illeni, sillä sellaista palkkaa eivät ansaitse ne
uskolliset palvelukset, joita he ovat hyvinä alustalaisina
aina suorittaneet sinun vanhem m illesi. Jos taas ajattelet
veresi pilaantuvan, kun se sekaantuu m inun vereeni, niin
ota huom ioon, ettei maailm assa ole paljon tai ei yhtään
aatelia, joka ei olisi kulkenut sitä tietä, ja ettei naispuo
len aateluus ole m ikään tärkeä seikka ylhäisissä sukujohdoissa; koska sitäpaitsi aito aateluus on h yvettä, niin sen
sinulta puuttuessa, jos epäät m inulta, m itä olet oikeuden
m ukaisesti minulle velkaa, olen aateluudeltani sinua
eteväm pi. Sanon sinulle vielä viim eiseksi, herrani, että
olen sinun puolisosi, tahdoit tai et; todistajina ovat om at
sanasi, jotka eivät saa eivätkä voi olla valheelliset, jos
kerran kunnioitat itsessäsi sitä, m inkä puuttum isen
vuoksi m inua ylenkatsot; todistajana olkoon m yös sinun
piirtäm äsi nim ikirjoitus, ja todistajana olkoon taivas,
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jonka kutsuit todistam aan, m itä minulle lupasit. Ja
vaikka kaikkea tuota puuttuisi, tulee om atuntosi var
maan sinulle huutam aan vaikenem alla kesken riem ujesi,
julistaen n yt lausum aani totu u tta ja häiriten parhaat
ilosi ja nautintosi.
Tuon ja paljon m uuta lausui murheellinen Dorotea,
niin tuskaisesti ja vuodattaen niin runsaita kyyneliä, että
kaikki läsnäolijat, nekin, jotka kuuluivat Don Fernandon
seurueeseen, sulivat m yötätuntoon ja itkuun. Don F er
nando kuunteli Doroteaa sanaakaan vastaam atta, kunnes
hän lakkasi puhum asta ja alkoi nyyhkiä ja huokailla niin
haikeasti, että kuulijan sydäm en olisi tä y ty n y t olla prons
sia voidakseen h eltym ättä havaita niin ankaran tuskan
ilm aukset. Luscinda katseli häntä, yhtä syvästi ottaen
osaa hänen suruunsa kuin ihaillen hänen erinomaista
äiyään ja kauneuttaan, ja olisi mielellään m ennyt hänen
luokseen lausumaan joitakin lohdutuksen sanoja, m utta
ei voinut, kun Don Fernando p iti häntä yhä syliinsä
suljettuna. P itkän kotvan tarkkaa vasti katseltuaan
Doroteaa Don Fernando avasi häm m entyneenä ja liiku 
tettuna sylinsä, päästi Luscindan vapaaksi ja virkkoi:
— Sinä voitit, kaunis Dorotea, sinä voitit, sillä kenel
läkään ei voi olla sydäntä väittää valheeksi niin monia
toisiinsa liitty v iä totuuksia.
Don Fernandon päästäessä hänet irti Luscinda tunsi
voipuvansa ja oli kaatua perm antoon, m utta Cardenio,
joka oli siinä aivan lähellä, Don Fernandon takana, minne
oli sijoittunut, jottei täm ä häntä tuntisi, riensi n y t, v ä lit
täm ättä m istään pelosta ja uhm aten kaikkea m ahdollista
vaaraa, tukem aan Luscindaa, sulki hänet syliinsä ja lausui
hänelle:
— Jos laupias taivas suo ja sallii sinun, uskollisen, hor
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jum attom an ja kauniin valtiattareni, vihdoin nauttia
lepoa, niin enpä usko sinun löytävän m istään turvalli
sempaa lepopaikkaa kuin sylistäni, johon sinut n yt suljen,
niinkuin suljin jo ennen, kun onnellinen kohtalo antoi
m inulle luvan nim ittää sinua omakseni.
Nuo sanat kuullessaan Luscinda kohotti katseensa
Cardenioon. Aikaisem m in hän oli jo tun tenu t Cardenion
äänen ja n yt, saatuaan näkemällä vakuuden siitä, että
siinä tosiaan oli Cardenio, hän joutui melkein suunnil
taan, ei v ä littän yt m istään soveliaisuuden vaatim uksista,
vaan kietoi käsivartensa hänen kaulaansa, painoi kas
vonsa hänen kasvoihinsa ja sanoi hänelle:
— N iin, te, m inun herrani, olette täm än vangittunne
oikea om istaja, m iten ty ly sallimus sitä vastustaneekaan
ja m iten uhattaneenkaan tätä elämää, jonka ylläpitäjä
on teidän elämänne.
Se oli m erkillinen näky D on Fernandolle ja kaikille
läsnäolijoille, jotka ih m ettelivät sellaista ennenkuulum a
tonta tapausta. D oroteasta n äytti kuin Don Fernandon
k asvot olisivat valahtaneet kalpeiksi ja kuin hän olisi
ollut aikeissa kostaa Cardeniolle, sillä hänen kätensä n ä
kyi liikahtavan kohti m iekankahvaa. Tuon ajatuksen
hänen mieleensä iskiessä Dorotea samassa kietoi uskom at
tom an nopeasti käsivartensa Don Fernandon polvien
ym pärille, suuteli niitä, puristi niin kiinteästi, ettei hän
k yen nyt liikahtam aan, ja lausui, ollenkaan hillitsem ättä
kyyneliään:
— Mitä aiotkaan tehdä, sinä minun ainoa turvani, tänä
odottam attom an ratkaisun hetkenä? Sinun vaim osi on
jalkojesi edessä, ja hän, jota vaim oksesi toivot, on oman
m iehensä sylissä. H arkitse siis, onko hyvä tai onko m ah
dollistakaan purkaa, m itä taivas on rakentanut, vai onko
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soveliaam paa, että tahdot koroittaa vertaiseksesi hänet,
joka m istään vastuksista v älittäm ättä, vakaana v ilp ittö 
m yydessään ja uskollisuudessaan, vu odattaa sinun sil
miesi edessä om ista silm istään rakkauden kyyneliä niillä
kostuttaen oikean puolisonsa kasvoja ja povea. Minä
pyydän Jum alan nim essä ja rukoilen sinun itsesi nimessä,
ettet salli täm än julkisen selvityksen lisätä vihaasi, vaan
päinvastoin annat sen sitä lauhduttaa, niin että tyynenä
ja rauhallisena suot näiden rakastavaisten esteettöm ästi
nauttia samaa rauhaa niin kauan kuin taivas suvaitsee
sitä heille lah joittaa. Siten osoitat ylevän ja ylhäisen
sydämesi jaloutta, ja maailma saa nähdä, että sinua
vallitsee enem m än järki kuin himo.
Dorotean niin puhuessa Cardenio piti yhä sylissään
Luscindaa, kum minkaan siirtäm ättä katsettaan Don Fernandosta. Siltä varalta, että näkisi Don Fernandon
uhkaavasti liikahtavan, hän oli vakaasti p äättänyt yrittää
puolustautua ja parhaansa mukaan ahdistaa kaikkia niitä,
jotka osoittautuisivat hänelle viham ielisiksi, vaikka siinä
henkensä m enettäisi. M utta nyt p uu ttuivat asiaan Don
Fernandon ystävät sekä kirkkoherra ja parturi, jotka
olivat olleet koko ajan läsnä, ja olipa m uiden mukana
Sancho Panzakin. He kaikki kerääntyivät Don Fernan
don ym pärille rukoillen, että hän siivaitsisi nähdä Doro
tean kyynelet eikä sallisi hänen oikeudenm ukaisten to i
veittensa joutuvan häpeään, jos kerran, kuten he var
maan uskoivat, kaikki, m itä hän oli sanonut, oli totista
totta. Hänen tuli ottaa huom ioon, etteivät he kaikki
olleet suinkaan kohdanneet toisiaan täällä vähim m in
sitä aavistaen, pelkästä sattum asta, vaan taivaan erikoi
sesta johdatuksesta. Sitäpaitsi hänen tuli ajatella, sanoi
kirkkoherra, että ainoastaan kuolema voi erottaa Lus-
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cindan Cardeniosta ja että he, vaikka jokin miekantutkain heidät erottaisikin, pitäisivät kuolemaansa kor
keim pana onnenaan. A uttam attom issa tapauksissa oli
hänen m ielestään viisainta osoittaa sydäm ensä jaloutta
itse voittam alla ja taivuttam alla itsensä, ja niin tuli
hänenkin m yöntyä siihen, että m olem m at rakastavaiset
saivat nauttia taivaan jo heille suomaa onnea. Jos hän
k iinnittäisi huom ionsa D orotean kauneuteen, niin saisi
nähdä, ettei m ontakaan, ehkeipä ketään, voitu pitää hä
nen vertaisenaan, vielä vähem m in häntä kauniimpana,
ja kauneuden ohella oli vielä m uistettava hänen vaati
m attom uutensa ja rajaton rakkautensa. Mutta ennen
kaikkea Don Fernandon tu li tietää, ettei hän, jos katsoi
kunniakseen olla ritari ja k ristitty, voinut m itenkään olla
pitäm ättä antam aansa lupausta ja että hän sen pitäes
sään tä yttäisi velvollisuutensa Jum alaa kohtaan ja saa
v u ttaisi järkevien ihm isten suosion, sillä nämä tietävät
ja oivaltavat, että alhaisenkin henkilön kauneudella, kun
siihen y h ty y siveys, on se erioikeus, että se voidaan koroittaa m inkä ylhäisyyden vertaiseksi tahansa, koroittavan ja
vertaisekseen tekevän henkilön joutum atta silti m iten
kään vahinkoon. Milloin lem m en kiintym yksen velv o it
ta v at lait tä y tty iv ä t, ei kirkkoherran m ielestä pitänyt
syy ttää niiden noudattajia, elleivät he tehneet itseään
syypäiksi m ihinkään syntiin.
N äihin kehoituksiin liittiv ä t kaikki m uut toisia ja niin
vakuuttavia, että Don Fernandon sydän, jota sittenkin
ravitsi jalo veri, heltyi ja alistui totuuteen, jota hän ei
olisi tahtoenkaan voin ut kieltää. Ja osoittaakseen, että
oli antautunut ja taipunut hänelle esitettyyn m ielipitee
seen, hän kum artui ja syleili Doroteaa sanoen:
— Nouskaa, valtiattareni; ei ole oikein, että hän, jonka
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tyyssija on m inun sielussani, on polvillaan m inun jalk o
jeni edessä. Se seikka, etten ole aikaisemm in ilm aissut,
m itä sanon, on kenties johtunut taivaan käskystä, jo tta
näkisin, kuinka uskollisesti minua rakastatte, ja siitä
oppisin antam aan teille ansaitsem anne arvon. N y t p y y 
dän hartaasti olemaan lukem atta viakseni pahaa k äytös
täni ja huolim attom uuttani, sillä sama syy ja voim a, joka
sai m inut tunnustam aan teidät om akseni, y lly tti mimia
aikaisemmin teistä irtautum aan. Jos tahd otte havaita
väitteeni todeksi, kääntykää ja katsokaa n yt onnellisen
Luscindan silm iin, niin löyd ätte niistä kaikkien hairalidusteni selityksen ja puolustuksen. Ja koska hän on n yt
löytän yt ja saavuttanut, m itä kaipasi, sam oinkuin minä
olen teistä löytän yt sen, m ikä m inulle kuuluu, eläköön
hän levollisena ja tyytyväisen ä Cardenionsa kanssa m o
net onnelliset vuodet. Minä rukoilen taivasta sallimaan
minun elää samoin Doroteani kanssa.
Niin sanottuaan hän jälleen syleili Doroteaa ja painoi
poskensa hänen poskeensa niin sydäm ellisen hellästi, että
hänen oli erittäin vaikea estää kyyneliä tulvahtam asta
esiin rakkautensa ja katum uksensa eittäm ättöm iksi m er
keiksi. Luscindan ja Cardenion ja melkein kaikkien m ui
den läsnäolevien ei onnistunut niin hillitä liikutustaan; he
näet alkoivat itkeä, m uutam at ilm aisten omaa m ielihvväntunnettaan, toiset ottaen siten osaa toisten onneen, ja itk i
vät niin hereästi, että n äytti kerrassaan siltä kuin olisi
heitä kaikkia kohdannut jokin vakava onnettom uus.
Sancho Panzakin itki, vaikka m yöhem m in sanoikin itk e
neensä puolestaan vain, koska oli huom annut, ettei
Dorotea ollutkaan, kuten hän oli luullut, kuningatar Micomicona, jolta hän oli odottanut erinomaisia suosion
osoituksia. Kaikki olivat vielä vähän aikaa itkuksi pur

160
kautuvan liikutuksen ja siihen liitty v ä n ihm etyksen v al
lassa. Sitten Cardenio ja Luscinda m enivät Don Fernan
don luo ja p olvistuivat hänen eteensä kiittäen häntä
osakseen tulleesta h yvyyd estä niin kohteliain lauseparsin, ettei Don Fernando tietän yt, mitä vastata; hän siis
vain nosti heidät jaloilleen ja syleili heitä erittäin hel
lästi ja kohteliaasti.
Sitten hän kehoitti Doroteaa kertom aan, kuinka oli
tullut tänne, niin kauas kotipaikaltaan. Dorotea kertoi
lyh yesti ja älykkäästi, m itä oli aikaisemm in kertonut
Gardeniolle, ja se m iellytti Don Fernandoa ja hänen seuralaisiaan niin, että he olisivat kernaasti kuunnelleet
kauemminkin: niin vieh ättävästi Dorotea esitti onnet
tom ia kohtaloitaan. H änen lopetettuaan Don Fernando
m ainitsi, m itä hänelle oli sattunut kaupungissa, sitten
kuin hän oli löytän yt Luscindan povesta kirjeen, jossa
täm ä selitti olevansa Cardenion puoliso, joten hänen oli
m ahdoton tulla hänen om akseen. H än oli m ielinyt sur
m ata Luscindan, ja olisi sen tehnytkin, elleivät neidon
vanhem m at olisi estäneet; ja niin hän oli poistunut
talosta raivoissaan ja häpeissään, päättäen kostaa, kun
tarjoutuisi sopivam pi tilaisuus. Seuraavana päivänä
hän oli saanut kuulla, että Luscinda oli kadonnut van
hem piensa kodista, m utta kukaan ei tietän yt sanoa,
m inne hän oli läh tenyt. M uutamien kuukausien kuluttua
D on Fernando oli vihdoin saanut kuulla, että hän oli
eräässä luostarissa, m ihin aikoi jäädä koko iäkseen, ellei
saanut eläm änkum ppanikseen Cardenioa. Tuon kuul
tuaan D on Fernando valitsi seuralaisikseen m ainitut
kolm e herraa ja lähti sille paikkakunnalle, missä Lus
cinda oleskeli, pyrkim ättä perille päästyään kumminkaan
häntä puhuttelem aan, koska pelkäsi luostaria tarkemmin
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vartioitavan, jos tiedettäisiin hänen siellä olevan. H än
odotti, kunnes portti eräänä päivänä oli auki, jä tti kaksi
seuralaistaan sitä vartioim aan j a m eni kolm annen kanssa
luostariin hakemaan Luscindaa, joka oli heidän saapues
saan kaarikäytävällä keskustelem assa erään nunnan
kanssa. He olivat siepanneet hänet suom atta hänelle tila i
suutta mihinkään toim enpiteisiin ja olivat vieneet hänet
johonkin kylään, missä hankkivat itselleen m itä tarvitsi
vat kuljettaakseen häntä edelleen. He olivat voineet
tehdä kaiken tuon aivan vaaratta, koska luostari sijaitsi
ulkona m aaseudulla, hyvän m atkan päässä kaupungista.
Hän kertoi, että Luscinda, havaitessaan joutuneensa
hänen käsiinsä, meni tajuttom aksi ja että hän siitä to i
vuttuaan vain itki ja huokaili, sanaakaan virkkam atta.
Niin he olivat hiljaisuuden vallitessa ja kyynelten virra
tessa saapuneet tähän m ajataloon, mikä hänestä oli kuin
pääsy taivaaseen, missä kaikki m aiset onnettom uudet
loppuvat ja tulevat päätökseen.

Don

Quijote I a — 11

Seitsemäsneljättä

luku,

jossa jatkuu kertomus suurimaineisesta prinsessasta Micomiconasta ja esitetään muitakin hauskoja seikkailuja.
K aikkea tu ota kuunteli Sancho, ja hänen mieltään
kovin karvasteli, koska hän huom asi, että toiveet päästä
suurten tilu sten herraksi h ävisivät ja hajosivat kuin tuhka
tuuleen ja että korea prinsessa M icomicona oli m uuttunut
Doroteaksi ja jättiläinen D on Fernandoksi, isännän,
Don Quijoten, nukkuessa kaikessa rauhassa, vähääkään
v älittäm ättä siitä, m itä oli sattunut. D orotea ei vielä
oikein tietä n y t, oliko hänen onnensa to tta vai unta,
Cardenion laita oli sam oin, ja Luscindankin ajatukset
liikkuivat sam aan suuntaan. D on Fernando k iitti ta i
vasta osakseen tulleesta arm osta ja siitä, että se oli hänet
pelastanut erehdyksen sokkeloista, m issä hän oli ollut
m enettäm äisillään kunniansa ja sielunsa autuuden, ja
niin olivat kaikki m ajatalossa olevat ty y ty v ä iset ja iloi
set vaikeiden ja toivottom ilta näyttäneiden seikkojen
hyvästä selviäm isestä. Kirkkoherra, älykäs m ies, sovitti
kaikki kohdalleen ja onnitteli kaikkia heidän saavu tta
m ansa onnen johdosta; m utta eniten iloitsi ja riem uitsi
kum m inkin m ajatalon em äntä, koska Cardenio ja kirkko
herra olivat luvanneet m aksaa hänelle korkoineen kaiken
sen vahingon, joka hänelle oli D on Quijoten vuoksi koi
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tunut. Sancho, kuten sanottu, oli yksin m urheellinen,
onneton ja apeam ielinen, ja niin hän astui alakuloisen
näköisenä isäntänsä luo, joka oli vastikään herännyt,
ja lausui hänelle:
— Teidän armonne, herra Murheellisen hahm on
ritari, te v oitte hyvinkin nukkua niin paljon kuin m ieli
tekee, ollenkaan huolehtim atta m inkään jättiläisen ta p 
pam isesta tai prinsessan palauttam isesta valtaistuim el
leen, sillä se on kaikki jo teh ty ja täydessä reilassa.
— Sen kyllä uskon, — vastasi D on Quijote — sillä
minä taistelin jättiläisen kanssa niin hirm uisen ja kam a
lan taistelun, etten usko sellaiseen joutuvani enää eläissäni. Minä iskin yhdellä ainoalla sivalluksella, huiskisi
häneltä pään perm antoon, ja hänestä juoksi verta niin
runsaasti, että sitä virtaili lattialla puroina, kuin vettä
ikään.
— Kuin punaviiniä ikään, olisi teidän armonne sopi
nut m ieluumm in sanoa; — vastasi Sancho — m inä näet
huom autan teidän armollenne, ellette sitä ennestään
tiedä, että jättiläisvainaja on aukiviilletty viinileili ja
veri punaviiniä, jota sillä oli mahassaan kolme ankkuria,
ja poikki-isketty pää on . . . se entinen narttu, joka m inut
syn n ytti, ja periköön sen kaiken itse piru!
— Mitä sinä puhutkaan, mieletön? — virkkoi Don
Quijote. — Oletko järjissäsi?
— Nouskaa pois, teidän armonne, — sanoi Sancho
— niin saatte nähdä, millaisen sievän tem pun olette
tehnyt ja kuinka paljon tässä joudum m e maksamaan;
saatte nähdä, että kuningatar on m uuttunut aivan ta v a l
liseksi naisihmiseksi, jonka nimi on Dorotea, ja vielä
muutakin, m itä joudutte ihm ettelem ään, kun tu lette
sen tietäm ään.
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— Se ei m inua ollenkaan ih m etyttäisi, — vastasi
D on Quijote — sillä sanoinhan sinulle, jos m uistat, ta a n 
noin täällä ollessam m e, että kaikki, m itä täällä tapah 
tu i, oli pelkkää n oitu utta, eikä kum m akaan, vaikka nyt
olisi sam oin laita.
— Minä uskoisin sen m ielelläni, — vastasi Sancho
— jos poukotuksenikin olisi ollut sitä lajia; m utta eipäs
ollutkaan, vaan se oli ihan to tista to tta , ja m inä näin,
kuinka m ajatalonisäntä, sama mies, joka on täällä
vielä n y t, p iteli täkin toisesta päästä ja pom pahutteli
m inua ilm oille sangen sievästi ja sujuvasti, nauraa hohotellen ja lujasti tem poen, ja m inä, vaikka olen vain
yksinkertainen ja syntinen ihm inen, tiedän m ielestäni
varsin varm aan, että siinä, missä kuontuu tuntem aan
henkilöt, ei ole n oitu utta m inkäänlaista, vaan paljon
m öyhennystä ja paljon ik ävyyttä.
— N o niin, kyllä Herra asiat korjaa — virkkoi Don
Quijote. — A utahan m inua pukeisiin ja pääsem ään sinne
ulos; haluan saada nähdä niitä tapahtum ia ja m uodon
m uutoksia, joista puhut.
Sancho auttoi häntä, ja hänen pukeutuessaan kirkko
herra kertoi D on Fernandolle ja m uille D on Quijoten
hullutuksista ja siitä juonesta, jota he olivat käyttäneet
saadakseen hänet poistum aan K öyhältä kalliolta, missä
hän oli kuvitellut olevansa, valtiattarensa ylenkatseen
tähden. H än kertoi heille vielä m elkein kaikki ne seik
kailut, jotk a Sancho oli m aininnut, ja siitä heille riitti
ihm ettelem istä ja nauram ista, sillä he, sam oinkuin kaikki
m uutkin, olivat sitä m ieltä, ettei m erkillisempää hul
lu u tta voin ut syn tyä m issään viallisissa aivoissa. K irkko
herra sanoi vielä, että Dorotea-rouvan kohtaloissa sattu 
neen onnellisen käänteen n y t estäessä heitä jatkam asta
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suunnitelm aansa oli välttäm ätöntä keksiä uusi, jo tta
Don Quijote saataisiin kuljetetuksi takaisin kotiin. Cardenio tarjoutui jatkam aan, m itä oli aloitettu, ja ehdotti,
että Luscinda ottaisi esittääkseen D orotean osaa.
— E i, — sanoi Don Fernando — niin em m e tee.
Jatkakoon Dorotea osansa esittäm istä. E llei täm än
hyvän ritarin kotipaikka ole kovin kaukana täältä, niin
minä olen iloinen, jos pidetään huolta hänen paranemisestaan.
— Hänen kotipaikalleen on täältä vain kahden p äi
vän m atka.
— Vaikka olisi pitem pikin, niin m inä kulkisin sen
mielelläni voidakseni tehdä niin hyvän työn.
Samassa tuli huoneeseen Don Quijote täysissä varustam ineissaan, päässä Mambrinon kypäri, joka tosin oli
aivan kuhmuinen, käsivarrella pyöreä kilpi ja nojaten
peitsen virassa olevaan aisapuuhun. Don Fernando ja
muut ihm ettelivät kovin Don Quijoten m erkillistä hah
moa, kun näkivät hänen puolen peninkulm an pituiset,
laihat ja kelm eät kasvonsa, hänen eripariset aseensa ja
juhlallisen ryhtinsä, ja olivat aivan hiljaa kuullakseen,
mitä hän sanoisi. H än katseli kaunista D oroteaa erittäin
vakavasti ja rauhallisesti ja virkkoi:
— Kaunis rouva, m inun aseenkantajani on m inulle
ilm oittanut, että teidän korkeutenne on tuhoutunut ja
että teidän olemuksenne on hävinnyt olem attom iin, koska
te, oltuanne kuningatar ja suuri valtiatar, olette m uu ttu 
nut tavalliseksi neidiksi. Jos täm ä on tapahtunut teidän
isänne, loitsutaiturin käskystä ja siitä pelosta, etten m inä
antaisi teille tarpeellista apua, jonka antam inen on v el
vollisuuteni, niin minä sanon teille, ettei hän ole ym m är
tänyt eikä ymmärrä asiasta m itään ja että hänellä oli
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huono selko ritarihistorioista. Jos näet hän olisi lukenut
ja tu tkinu t niitä niin huolellisesti ja seikkaperäisesti kuin
minä olen niitä tu tk in u t ja lukenut, olisi hän joka koh
dassa tu llu t huom aam aan, kuinka toiset ritarit, jotka
eivät suinkaan ole olleet niin kuuluisia kuin m inä, ovat
suorittaneet vaikeam pia asioita. Eihän m uuten ole eri
koisen vaikeata surm ata jokin jättiläisriepu, olipa hän
kuinka pöyhkeä tahansa. E i ole m ontakaan tun tia siitä,
kun m inä olin ottelem assa hänen kanssaan ja . . . en
sano enem pää, jo ttei v ä itetä m inun valehtelevan; m utta
aika, joka tuo ilm i kaikki asiat, tulee kertom aan täm än
kin, kun kaikkein vähim m in sitä odotam m e.
— Te ottelitte kahden viinileilin kanssa ettekä m in
kään jättiläisen kanssa — virkkoi n yt m ajatalon isäntä.
M utta D on Fernando käski häntä vaikenem aan ja
olemaan m issään nim essä k esk eyttäm ättä D on Quijoten
esitystä. Täm ä jatk oi seuraavaan tapaan:
— Sanon siis teille, ylhäinen rouva, jolta teidän
perintöosanne on riistetty, että teidän, jos isänne m ai
nitsem astani syystä on sillä tavalla teid ät m uuttanut to i
seen hahm oon, ei suinkaan pidä häntä uskoa, sillä koko
m aailm assa ei ole m itään sellaista vaaraa, jonka läpi
m inun m iekkani ei kykene raivaam aan tietä, tämä
m iekka, jolla m inä katkaisen vihoiksenne kaulan ja
m uutam assa päivässä lasken jälleen päähänne v a lta 
kuntanne kruunun.
D on Quijote ei sanonut enem pää, vaan odotti, että
prinsessa vastaisi hänelle. Täm ä oli jo selvillä D on Fernandon tarkoituksesta, että p etollista näytelm ää oli
ja tk ettava, kunnes D on Quijote saataisiin kuljetetuksi
takaisin kotiinsa. H än siis vastasi varsin sievästi ja
vakavasti:
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— K uka hyvänsä liekään sanonut teille, te Mur
heellisen hahm on urhoollinen ritari, että entinen ole
m ukseni on m uuttunut ja vaihtunut toiseksi, hän ei ole
sanonut teille totu u tta, sillä m inä olen tänään sama kuin
olin eilen. On kyllä to tta , että m inussa ovat saaneet
aikaan eräitä m uutoksia m uutam at onnelliset tap ah tu 
m at, jotka tosiaan ovat teh neet m inut niin onnelli
seksi kuin suinkin voin toivoa, m utta siitä huolim atta
minä olen yhä edelleen se, m ikä olen ollut, ja aikom uk
seni on yhä turvautua teidän urhoollisen ja voitta m a tto 
man käsivartenne m inulle tarjoam aan verrattom aan
voim aan. Suvaitkaa siis, armollinen herra, h yväntah 
toisesti palauttaa isälleni, joka on antanut m inulle elä
män, hänen kunniansa ja pitäkää häntä viisaana ja
taitavana miehenä, koska hän tietonsa nojalla keksi
niin helpon ja oikean keinon onnettom uuteni korjaa
miseksi; minä näet uskon, etten olisi m illoinkaan saa
v u ttanu t onnea, joka n yt on om ani, ellette te olisi
ollut m inua auttam assa. K un täm än sanon, sanon
puhtaan totuuden, kuten nämä läsnäolevat herrat var
maan voivat todistaa. N y t ei ole enää m uuta teh tävää
kuin lähteä m atkaan, m utta vasta huom enna, sillä
tänään emme ehtisi kulkea kauas, ja m itä m uuten tulee
toivom aani asian hyvään päätökseen, niin minä jätän
sen Jum alan ja teidän urhoollisuutenne huom aan.
N iin puhui älykäs Dorotea, ja D on Quijote tuon kuul
tuaan kääntyi San ehon puoleen ja virkkoi, n ähtävästi
kovin närkästyneenä:
— N y t sanon sinulle, Sanchoseni, että olet suurin
lurjus koko Espanjassa. Sano m inulle, sinä hirtehinen ja
m aankiertäjä, etkö vastikään v ä ittän yt, että täm ä prin
sessa oli m uuttunut tytök si, jonka nim i oli Dorotea,
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että se pää, jonka varm aan tiedän katkaisseeni jättiläi
seltä, oli narttu, joka sinut syn n ytti, ja m uuta saman
laista järjetöntä, m inkä vu oksi jouduin sellaisen häm 
m ingin valtaan, etten ole sellaisessa ollut ikäpäivinäni?
T uhat tulim m aista . . . (hän kohotti katseensa taivaaseen
ja puri ham paansa yhteen) m inun tekee totisesti mieli
antaa sinulle sellainen kuritus, että kaikki ne vaeltavien
ritarien valehtelevat aseenkantajat, joita maailmassa
tä stä lähtien tulee olem aan, oppivat tietäm ään, mitä
heidän rauhaansa kuuluu.
— T yyn tyk ää, arm ollinen herra; — vastasi Sancho
— saattaahan näet h yvinkin olla niin laita, että minä
erehdyin, m itä tulee prinsessa M icomiconan m uuttum i
seen; m u tta siinä, m ikä koskee jättiläisen päätä tai aina
kin viinileilien puhkom ista ja sitä seikkaa, että niin
sanottu veri oli punaviiniä, m inä en erehdy, en totisesti,
sillä leilit m akaavat rikkinäisinä teidän armonne vuoteen
pääpuolissa ja perm anto läik k yy järvenään punaviiniä.
Ja ellette usko, niin kylläpähän nähdään, kun munia
paistetaan, m inä tarkoitan, että tu lette sen näkemään,
kun hänen armonsa m ajatalon isäntä tulee teiltä vaati
maan korvausta kaikesta tekem ästänne vahingosta.
Mitä siihen tulee, että rouva kuningatar on se, mikä on,
niin m inä puolestani siitä sydäm estäni iloitsen, sillä
m inulla on siinä asiassa osani sam oinkuin kaikilla naa
purin pojilla.
— K uulehan, Sancho, — sanoi D on Quijote — suo
anteeksi, m utta sinä olet hölm ö, ja sillä hyvä.
— N iin, riittäköön n yt, — sanoi D on Fernando — eikä
n y t puhuta enem pää siitä asiasta. Ja koska armollinen
prinsessa käskee, että m atkaan on läh dettävä huomenna,
kun tänään on jo liian m yöhäistä, tapahtukoon niin.
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Tämän illan me voim m e viettää m iellyttävästi keskus
tellen, kunnes päivä taas koittaa ja voim m e lähteä saat
tam aan herra Don Quijotea. Me näet haluam m e olla
niiden urhoollisten ja ennenkuulum attom ien urotöiden
todistajina, joita hän tulee suorittam aan tehtäväkseen
ottam assaan suuressa yrityksessä.
— Minun asianani on palvella teitä ja saatella teitä,
— vastasi D on Quijote — ja m inä kiitän teitä hartaasti
minulle osoittam astanne suosiosta sekä m inua koskevasta
hyvästä käsityksestänne, jonka tahdon osoittaa oikeaksi,
vaikka se m aksaisi henkeni, ja vielä enem m änkin,
mikäli se on m ahdollista.
Don Quijote ja D on Fernando lausuivat toisilleen p al
jon kohteliaisuuksia ja vak u u ttivat olevansa valm iit to i
siaan palvelem aan. M utta sitten kaikki vaik en ivat, kun
m ajataloon saapui eräs uusi vieras. H änen puvustaan
näkyi, että hän oli k ristitty, joka oli äsken palannut
maurien m aasta, sillä hänellä oli yllään sinisestä verasta
teh ty lyhytliepeinen lyhythihainen j a kaulukseton mekko;
housutkin olivat siniset, m utta aivinaiset, ja lakki oli
sekin samanvärinen; jaloissa hänellä oli taatelinväriset
puolisaappaat, ja rinnan yli kulkevasta olkavyöstä riip
pui ly h y t maurilainen käyräm iekka. H änen jäljessään
saapui aasilla ratsastaen maurilaisessa puvussa oleva
nainen, jonka kasvoja p eitti huntu; hänellä oli päässään
brokadim yssy ja yllään v iitta , joka verhosi hänet olka
päistä jalkoihin saakka. Mies oli roteva ja hyvärakenteinen, ehkä hiukan y li neljänkym m enen vuoden ikäinen,
hieman tum m anpuhuva. H änen viiksensä olivat pitk ät,
parta oli erittäin h yvin hoidettu ja koko hänen ulko
muotonsa sanalla sanoen niin m iellyttävä, että olisi v o i
nut pitää häntä ylhäisenä ja jalosukuisena m iehenä,

170
jos hän olisi ollut parem m issa vaatteissa. Tultuaan sisään
hän k ysyi h uonetta, n äytti olevan pahoillaan, kun
hänelle sanottiin, ettei yhtäkään huonetta ollut saata
vissa, m eni naisen luo, joka p uvusta päättäen oli m auri
lainen, ja nosti hänet m aahan. Luscinda, Dorotea,
m ajatalon em äntä, hänen tyttärensä ja Maritornes,
joissa herätti uteliaisuutta naisen outo puku, jollaista
he eivät olleet koskaan ennen nähneet, kerääntyivät
maurilaisnaisen ym pärille, ja aina ystävällinen, kohte
lias ja älykäs Dorotea, huom atessaan että nainen ja
hänen seuralaisensa olivat huolissaan siitä, etteivät saa
neet h uonetta, sanoi hänelle:
— Älkää olko huolissanne, armollinen rouva, vaikka
täältä puu ttuu kaikkea m ukavuutta, sillä se on aivan
tavallista m ajataloissam m e. Jos te suostutte v iettä 
mään yönne m eidän m olem pien kanssa, — hän v iit
tasi Luscindaan — niin on m ahdollista, että olette
m atkanne varrella joutunut jo huonom m inkin m ajaile
maan.
H unnutettu nainen ei vastann ut m itään, nousi vain
seisom aan, laski käsivartensa ristiin rinnalleen ja ta i
v u tti päätään ja vartaloaan osoittaen olevansa kiitolli
nen. K oska hän ei m itään vastann ut, otaksuivat toiset,
että hän varm aan oli m aurilaisnainen eikä osannut puhua
kristittyjen kieltä. Samassa tu li sisään vapautunut orja,
joka oli siihen saakka askarrellut m uissa toim issa, ja
huom atessaan toisten naishenkilöitten kerääntyneen
hänen m atkakum ppaninsa ym pärille ja täm än olevan
aivan v a iti hän sanoi:
— H y v ä t rouvat, täm ä neito tuskin ym m ärtää m inun
k ieltäni eikä hän osaa puhua m itään m uuta kuin oman
m aansa kieltä. Siitä johtuu, ettei hän varm aankaan
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ole vastannut eikä vastaa hänelle tekem iinne k y sy 
m yksiin.
— Me em m e k ysy häneltä m itään, — vastasi Luscinda
— vaan tarjoam m e hänelle täksi yöksi seuraamm e ja
m akuupaikkaa huoneessa, johon itse sijoitum m e, ja
tahdom m e järjestää kaikki hänelle niin m ukavaksi kuin
suinkin m ahdollista, sillä auliudella, joka velvoittaa
palvelem aan kaikkia m uukalaisia, jotk a ovat p a lv e
luksen tarpeessa, varsinkin, jos on kysym yksessä nais
henkilö.
— Armollinen rouva, — vastasi vapautunut orja
— m inä suutelen käsiänne hänen puolestaan ja om asta
puolestani ja kiitän m itä parhaimm in ja niinkuin tuleekin
kohteliaasta tarjouksestanne, joka epäilem ättä on suuri
suosionosoitus, kun se esitetään tällaisessa tilaisuudessa
ja kun esittäjinä ovat henkilöt, jotka ulkonäöstään p ä ä t
täen ovat ylhäisiä naisia.
— Sanokaa m inulle, herra, — virkkoi D orotea — onko
hän k ristitty vai maurilainen?
H änen puvustaan ja
puhum attom uudestaan päättäen ajattelem m e, että hän
on, m itä emme soisi hänen olevan.
— Hän on m aurilainen puvultaan ja synnyltään, m utta
sydäm eltään ja sielultaan hän on erittäin harras kris
titty , sillä hänellä on erinomainen halu tulla kristityksi.
— Eikö hän siis ole kastettu? — k ysyi Luscinda.
— Siihen ei ole ollut tilaisu u tta — vastasi orja — sen
jälkeen kuin hän jä tti Algerian, kotinsa ja kotim aansa,
eikä hän ole toistaiseksi ollut niin uhkaavassa hengen
vaarassa, että kastam inen olisi k äynyt v ä lttä m ä ttö 
mäksi, ennenkuin hän on perehtynyt kaikkiin niihin
m enoihin, joihin pyhä äitim m e Kirkko sellaisessa tapau k 
sessa velvoittaa. M utta suokoon Jum ala, että hän pian
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tulee kastetuksi niin asianm ukaisella ja arvokkaalla
tavalla kuin ed ellyttää hänen säätynsä, joka on kor
keam pi kuin hänen puvustaan ja m inun puvustani voisi
päätellä.
N uo sanat h erättivät kaikissa kuulijoissa halua saada
tietää, keitä oikeastaan olivat m aurilaisnainen ja vap au 
tu n u t orja, m u tta kukaan ei sentään tahtonu t asiaa
heiltä n y t tiedustella, sillä he k äsittivät, että oli tär
keäm pää hankkia heille tilaisu u tta virkistym iseen kuin
kysellä heidän eläm änsä kohtaloita. D orotea tarttu i
m aurilaisnaista käteen, vei hänet viereensä istum aan ja
p yysi häntä siirtäm ään hunnun syrjään. N ainen k atsahti
orjaan, kuin kysyäkseen häneltä, m itä hänelle sanottiin
ja m itä hänen p iti tehdä. Mies sanoi hänelle arabiankielellä, että häntä p yyd ettiin poistam aan huntua ja että
hän voi niin tehdä. N y t nainen siirsi hunnun syrjään,
ja näkyviin tu livat niin kauniit k asvot, että Dorotea
p iti häntä Luscindaa kauniim pana ja Luscinda Doroteaa kauniim pana, ja kaikki läsnäolevat olivat sitä
m ieltä, että, jos joku m uu saattoi olla yh tä kaunis kuin
he, kysym ykseen saattoi tulla täm ä maurilaisnainen;
olipa hän toisten m ielestä eräissä suhteissa todella heitä
kauniim pikin. Ja koska kauneudella on erinomainen
oikeus ja k yk y suostutella ihm isten m ieliä ja herättää
heissä k iin tym ystä, k okivat kaikki n yt kilvan palvella
kaunista m aurilaisnaista ja osoittaa hänelle kohteliai
suutta.
D on Fernando k ysyi vapautuneelta orjalta, mikä
maurilaisnaisen nim i oli, ja hän sanoi sen olevan Lela
Zoraida. M utta sen kuultuaan nainen, joka ym m ärsi,
että oli k y sy tty hänen nim eään, sanoi kohta kovin har
m istuneena, m u tta erittäin sievästi:
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— E i, ei Zoraida; Maria, Maria! — N iin hän tahtoi
tehdä tiettäväk si, että hänen nimensä oli Maria eikä
Zoraida.
N äm ä sanat ja niiden lausum isessa ilm ennyt harras
tunne saivat osan kuulijoista vuodattam aan kyyneliä,
varsinkin naiset, jotka ovat luonnostaan taipuvaisia hel
lyyteen ja m yötätuntoon. Luscinda syleili maurilaisnaista hellästi ja sanoi:
— N iin, niin, Maria, Maria.
Siihen vastasi maurilaisnainen:
— N iin, niin, Maria; Zoraida macange! — V iim eksi
m ainittu sana merkitsee ei.
N y t oli jo tullu t yö, ja m ajatalon isäntä oli D on Fernandon seuralaisten käskystä valm istanut heille illalli
sen niin huolellisesti ja taitavasti kuin suinkin osasi.
Kun siis aterian aika tuli, istu utuivat kaikki pitkään p öy
tään, jollaisia käytetään väentuvissa; m ajatalossa näet
ei ollut m itään pyöreätä tai neliskulm aista p öytää. He
antoivat Don Quijotelle hänen vastustelustaan huoli
m atta kunniapaikan pöydän päässä, ja hän tah toi saada
viereensä prinsessa Micomiconan, koska kerran oli hänen
suojelijansa. Sitten istu utuivat pöytään Luscinda ja
Zoraida, heitä vastapäätä D on Fernando ja Cardenio,
sitten vapautunut orja ja m uut herrat ja naisten viereen
kirkkoherra ja parturi. N iin he aterioivat erittäin h il
peän m ielialan vallitessa, vielä enem m än ilahtuen, kun
huom asivat Don Quijoten lakkaavan aterioim asta ja
alkavan puhua saman hengen yllyttäm än ä, joka oli saa
nut hänet puhum aan niin laajasti, kun hän oli aterioinut
vuohipaim enten seurassa. H än lausui:
— Totisesti, h yvät naiset ja herrat, jos oikein asioita
harkitsee, niin ne, jotka kuuluvat vaeltavaan ritarikun
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taan, saavat m atkoillaan nähdä m erkillisiä ja ennenkuu
lum attom ia seikkoja. Eikö olekin niin laita, että kuka
hyvänsä elävä olento, astuessaan n yt täm än linnan ovesta
sisään ja nähdessään m eidät tässä istum assa, varm aan
kaan ei uskoisi, että olemm e niitä, joita olemme? K ukapa
voisikaan sanoa, että täm ä m inun vieressäni istuva nainen
on se suuri kuningatar, jonka me kaikki tunnem m e, ja
että m inä olen Murheellisen hahm on ritari, jonka maine
elää täällä kansan suussa? N y t voidaan pitää aivan v ar
m ana, että täm ä toim i ja am m atti voittaa kaikki m uut,
jo ita ihm iset ovat keksineet, ja että sitä tulee arvostaa
sitä enem m än, m itä suurem m at vaarat sen harjoittajia
uhkaavat. Ä lkööt tulko n äkyviini ne, jotk a väittä v ä t,
että opillinen sivistys on asetointa arvokkaampi; ne,
jotk a niin sanovat, olivatpa he keitä tahansa, eivät tiedä,
m itä sanovat. Peruste, jonka he yleensä m ainitsevat
ja johon he panevat suurim man painon, on siinä, että
henkinen ty ö m uka vaatii enem m än ponnistusta kuin
ruum iillinen ja että asetointa harjoitetaan ainoastaan
ruum iin jäsenillä, ikäänkuin sen harjoittam inen olisi
pelkkää päiväpalkkalaisen ty ö tä , joka ei vaadi m itään
m uuta kuin suuria ruum iinvoim ia, tai kuin se, m itä me
nim itäm m e asetoim eksi, m e, jotk a sitä harjoitam m e, ei
sisältäisi m itään uljuuden tekoja, joiden suorittam inen
v a a tii suurta ym m ärrystä, ta i kuin sotilas, jonka johd et
tavaksi on uskottu sotajoukko tai jonkin piiritetyn kau
pungin puolustam inen, ei tekisi työtä y h tä h yvin sielul
laan kuin ruumiillaan. M utta ajateltakoon vain , v o i
daanko pelkillä ruum iinvoim illa saada selville ja arvata
vihollisen aikeet, hänen suunnitelm ansa, sotajuonensa ja
vaikeutensa ja torjua uhkaavat vaarat. K aikissa näissä
tapauksissa tulee kysym ykseen ym m ärryksen toim inta,
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jossa ruumiilla ei ole m itään osaa. Jos siis asetoim i vaatii
henkistä ponnistusta yh tä h yvin kuin opillinen toim inta,
niin katsokaam m e n y t, kum m an henki, oppineen vai
soturin, työskentelee enem m än. Sen me saam me tietää
siitä tarkoituksesta ja pääm äärästä, johon he kum pikin
pyrkivät, sillä suurem massa arvossa tulee pitä sitä tar
koitusta, joka kohdistuu jalom paan päämäärään. Opil
lisen sivistyksen tarkoituksena ja päämääränä — minä
en puhu tässä jum aluusopista, jonka tarkoituksena on
opastaa ja johtaa sieluja taivaaseen, sillä niin äärettö
mään tarkoitusperään ei voida m itään m uuta verrata,
vaan puhun m aallisesta opista — on sijoittaa kohdalleen
jakava oikeus, antaa jokaiselle, m itä hänelle kuuluu,
ja pitää huolta siitä, että h yviä lakeja noudatetaan. Tämä
päämäärä on epäilem ättä jalo ja korkea ja ansaitsee
suurta kiitosta, m utta ei sittenkään niin suurta kuin
ansaitsee se päämäärä, johon tähtää asetoim i, sillä täm än
päämääränä ja tarkoitusperänä on rauha, joka on parasta,
m itä ihm iset v oivat tässä elämässä tavoitella. Ensim m äi
nen hyvä sanoma, jonka sai m aailm a ja saivat ihm iset,
oli niinm uodoin se, jonka lausuivat enkelit sinä yönä,
josta tu li m eille päivä, laulaessaan ilmoilla: »Kunnia
olkoon Jum alalle korkeudessa ja m aassa rauha ihm isten
kesken, joihin hänellä on mielisuosio.» Ja se tervehdys,
jonka maan ja taivaan suurin Mestari opetti oppilaikseen
kutsum illeen ja lähim m illeen, jotta he sen sanoisivat
astuessaan sisään taloon, oli tämä: »Rauha olkoon tälle
huoneelle», ja m uutenkin hän sanoi heille usein: »Rauhani
minä jätän teille, rauhani m inä annan teille, m inun rau
hani olkoon teidän kanssanne.» N äm ä sanat ovat to ti
sesti kuin hänen kädestään saatu kalleus ja lahja, kalleus,
jonka puuttuessa ei m aan päällä eikä taivaassa voisi olla
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m itään onnea. R auha on sodan todellinen päämäärä;
on näet aivan sam antekevää, puhuuko asetoim esta vai
sodasta. E d ellyttäen siis täm än totu ud en , että sodan
tarkoituksena on rauha ja että se sikäli on korkeampi
päämäärä kuin opillisten am m attien itselleen asettama,
johdum m e n yt puhum aan oppineen ruumiillisista v a i
voista ja sen henkilön rasituksista, joka harjoittaa asetointa, ja tahdom m e nähdä, kum m an vaiva on suurempi.
Tällä tavalla D on Quijote jatk oi esitystään niin sievin
kääntein, ettei kukaan hänen kuulijoistaan m itenkään
voinut sinä hetkenä pitää häntä hulluna; koska useim 
m at heistä olivat aatelism iehiä, joille asetoim i ennen
kaikkea kuuluu, niin he kuuntelivat häntä varsin m ie
lellään, ja hän jatk oi näin:
— Sanon siis, että oppineen v aivat ovat nämä: ennen
kaikkea köyhyys (ei niin, että kaikki todella olisivat
köyhiä, vaan esittääkseni asian kaikkein äärimmäisessä
muodossaan); jos näet olem m e sanoneet, että oppinut
kärsii k öyh yyttä, niin m inusta n äyttää, ettei hänen
onnettom uudestaan voida enem pää sanoa, sillä se, joka
on köyhä, ei om ista m itään h yvää. Tätä k öyhyyt
tään hän kokee eri tavoin , kärsien m illoin nälkää, m il
loin vilu a, m illoin vaatteiden p u u tetta, milloin kaikkea
tu ota yhtaikaa, m utta hänen köyhyyten sä ei sittenkään
ole niin ankara, ettei hän saa m itään syödä, vaikka hänen
tä ytyisik in aterioida hiukan m yöhem m in kuin tavalliseen
aikaan ja vaikka hänen tä y ty isi ty y ty ä siihen, m itä rik
kaitten pöydältä putoo, mikä on opiskelevain suurin on
nettom uus ja m itä he keskuudessaan m ainitsevat »lie
m ellä käymisen» nimellä; ei heiltä m yöskään puutu
hiilim aljaa tai liesitulta, vaikka ne eivät olisikaan heidän
omansa ja vaikka eivät heitä täysin läm m ittäisikään, sillä
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ainakin ne vilua väh en tävät, ja saavathan he lopultakin
nukkua yönsä katon alla. E n tahdo tässä m ainita m uita
pikkuseikkoja, esimerkiksi sitä, että heiltä puu ttuu p ai
toja ja ettei jalkineitakaan ole liikaa, että heidän v a a t
teensa ovat ohuet ja nukkavierut ja että he ahm ivat
suuhunsa ylen ahnaasti, kun hyvä onni sallii heidän
päästä johonkin pitopöytään. Tässä kuvailem aani k o 
leista ja vaikeaa tietä kulkien, kom pastuen, kaatuen,
taas nousten ja taas kaatuen he pääsevät, mihin pyrkivät,
ja heidän sinne päästyään on n ähty m onta, jotka näitten
hiekkasärkkien ohi ehdittyään, kuljettuaan täm än Skyllan
ja Kharybdiin läpi kuin onnen siivittäm inä — minä
tarkoitan, että on nähty, kuinka he korkealta istuim el
taan ohjaavat ja hallitsevat m aailm aa, kuinka heidän
nälkänsä on m uuttunut kylläisyydeksi, heidän vilunsa
m iehiisaksi viileydeksi, heidän alastom uutensa upeiksi
vaatteiksi, ja kuinka, heidän ennen m aattuaan kaislam atolla, heidän leposijaansa n yt p eittää hieno palttina ja
dam asti, heidän kuntonsa h yvin ansaittu palkka. Jos
heidän vaivansa asetetaan niiden rinnalle, joita saavat
kestää sotilaat, ja jos niitä verrataan näihin, niin ne sit
tenkin ovat joka suhteessa paljoa vähäisem m ät, kuten
kohta osoitan.

Don Quijote I 2 — 12

K a h d e k s a s n e l j ä t t ä luku,

jossa esitetään Don Quijoten pitämä merkillinen puhe
asetoimesta ja opillisesta sivistyksestä.
D on Quijote jatk oi esitystään:
— K oska oppineesta puhuessam m e aloitim m e hänen
k öyhyydestään ja täm än köyhyyd en eri lajeista, katso
kaamm e n yt, onko sotilas äveriääm pi. Saamme nähdä,
ettei k öyhyyden itsensä piirissä ole ketään köyhempää
kuin hän, sillä hän on riippuvainen m itättöm ästä pal
kasta, joka hänelle m aksetaan m yöhään tai ei m illoin
kaan, tai siitä, m itä hän vo i kahm aista käsiinsä, silloin
aina joutuen suureen hengenvaaraan ja om antunnonvaivoihin. Toisinaan hän v o i olla niin huonoissa varoissa,
että rikk iviilletty költeri saa tehdä sekä juhlanutun että
paidan virkaa, ja keskellä talvea, avoim illa kentillä, hän
v oi yleensä suojella itseään sään tuim uudelta vain omalla
hengityksellään, joka hänen tyh jistä sisuksistaan tullen
vä lttäm ättä on kylm ää, vastoin kaikkea luonnonjärjesty stä , kuten itse kokem uksesta tiedän. M utta m alttakaahan n y t, kunnes hän odottaa yön tuloa päästäkseen
toipum aan kaikista näistä vaivoista häntä odottavassa
sängyssä, joka ei m issään tapauksessa ole liian ahdas, ellei
hän itse sitä ahtaaksi tee, sillä voihan hän m itata itsel
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leen m akuupaikkaa m aasta niin paljon kuin haluaa ja
piehtaroida siinä m ielin määrin ollenkaan pelkääm ättä,
että lakanat ryp istyvät. Tulee sitten kaiken täm än jä l
keen se päivä ja hetki, jolloin hänet vihitään arvoonsa,
tulee taistelupäivä. Silloin hänen päähänsä pannaan
tohtorinhattu, nim ittäin liinannöyhtää siteeksi johonkin
am pum ahaavaan, joka on saattanut tärvellä hänen ohi
monsa tai tehdä rammaksi hänen käsivartensa tai sää
rensä. Ja ellei niin käy, jos armollinen taivas varjelee ja
.säilyttää hänet elävänä ja terveenä, voi sattua, että hän
jää yh tä köyhäksi kuin oli ennen ja että hänen tä y ty y
joutua johonkin uuteen otteluun, johonkin uuteen ta is
teluun, ja suoriutua siitä voittajana päästäkseen hiukan
parempiin oloihin; m utta sellaisia ihm eitä nähdään har
voin. Sanokaa m inulle, h yvät herrat, jos olette asiaa
ajatelleet: kuinka paljon vähem m än on niitä, joita on
sotaisten tekojensa tähden palkittu, kuin niitä, jotka ovat
sodassa kaatuneet? Teidän tä y ty y varm aan vastata,
ettei näitä lukumääriä sovi toisiinsa verrata ja ettei kaa
tuneitten lukua voida laskea, kun sitävastoin henkiinjääneitten ja palkittujen lukumäärä voidaan merkitä
kolmella numerolla. K aikissa näissä suhteissa on oppi
neiden laita toisin, sillä heillä kaikilla on täysin riittävät
vakituiset tulot, sivutuloista puhum attakaan, joten soti
laan saama palkka on paljon pienem pi, vaikka hänen
työnsä on vaikeam pi. Tähän tosin voidaan vastata, että
on helpompi palkita k ahtatuhatta oppinutta kuin kolm eakym m entätuhatta sotilasta, koska edellisiä palkitaan
antam alla heille virkoja, jotka välttäm ättä tä y ty y antaa
heidän am mattiinsa kuuluville henkilöille, kun sitävas
toin viim eksim ainitut saavat palkkansa ainoastaan sen
herran varoista, jota he palvelevat; m utta juuri täm ä
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m ahdottom uus sitä enem m än tukee esittäm ääni v äi
tettä . M utta jättäkääm m e se sikseen, sillä siinä on
labyrintti, josta on h yvin vaikea löytää tietä ulos, ja
palatkaam m e käsittelem ään asetoim en parem m uutta
opilliseen sivistykseen verraten, kysym ystä, joka on
yhä vielä ratkaisem atta, koska kum m altakin taholta
esitetään m uka päteviä todisteluja. N iinpä sanoo opilli
nen sivistys muun m uassa, että sen puuttuessa ei asetoim ikaan voisi säilyä, koska sodallakin on om at lakinsa,
joiden alainen se on, ja koska lait kuuluvat opilliseen
sivistykseen ja oppineitten toim inta-alaan. Tähän
vastaa asetoim i, että ilm an sitä, asetointa, eivät lait voi
säilyä, sillä aseilla puolustetaan yhteiskuntia, varjellaan
valtaku ntia, suojellaan kaupunkeja, turvataan teitä,
puhdistetaan meret m erirosvoista, ja niiden puuttuessa
joutuisivat yhteiskunnat, valtakunnat, valtiot, kaupun
git, tiet sekä m aalla että merellä kerta kaikkiaan sellai
seen ankaraan epäjärjestykseen, jonka sota tuo m uka
naan siksi ajaksi kuin sitä kestää ja se saa vapaasti
käyttää erioikeuksiaan ja väkivaltaansa. On sitäpaitsi
tu n nu stettu tosiasia, että se, m ikä enem m än maksaa,
on suuremmassa arvossa ja että sitä tuleekin pitää suu
remmassa arvossa. Jos joku henkilö tahtoo päästä ete
väksi opillisella alalla, niin se vaatii häneltä aikaa, unet
tom ia öitä, nälkää, vilu a, huim austa, ruoansulatus
häiriöitä ja m uita siihen kuuluvia seikkoja, jotka olen
osalta jo m aininnut; jos taas jonkun onnistuu kunnollaan
päästä hyväksi sotilaaksi, niin se vaatii häneltä kaikkea,
m itä oppineelta vaad ittiin , niin paljon suuremmassa
määrässä, ettei m ikään vertaam inen voi tulla k ysym yk
seen, sillä hän on joka hetki vaarassa m enettää hen
kensä. Ja m ikä puutteen ja köyhyyden pelko voisikaan
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vaivata ja ahdistaa opiskelevaa siinä määrässä kuin se
ahdistaa sotilasta, joka jossakin piiritetyssä linnoituk
sessa, ollen vahdissa jossakin uiko- tai sisävarustuksessa,
huomaa vihollisten kaivavan m iinakäytävää kohti sitä
paikkaa, missä hän seisoo, m utta ei voi m issään tapau k 
sessa paikaltaan poistua eikä paeta tuota aivan lähellä
uhkaavaa vaaraa? H än ei voi tehdä m itään m uuta kuin
ilm oittaa päällikölleen, m itä on tapahtum assa, jotta
täm ä ehkä torjuu vaaran jollakin vastam iinalla, m utta
hänen itsensä tä y ty y jäädä paikalleen peläten ja odottaen
lentävänsä yhtäkkiä ilm oille ilm an siipiä ja sitten syök 
syvänsä syvyyteen , niin vastenm ieliseltä kuin se hänestä
tuntuukin. Ja jos tätä pidetään vähäisenä vaarana, niin
katsokaam m e, eikö ole yh tä suuri tai suurem pi se vaara,
joka syn tyy, kun kaksi sota-alusta avoim ella merellä
hyökkää päin toisiaan. K un m olem m in puolin lyödään
kiinni iskukoukut ja levitetään valtaussillat, ei sotilaalle
jää enempää liikkum isalaa kuin pari jalkaa leveä lankku
keulanpäässä, m utta siitä huolim atta, vaikka hän näkee
edessään niin m onta surm ansuuta kuin vastakkaiselta
puolelta on suunnattu häntä vastaan tykk ejä, jotka ovat
hänestä vain peitsenm itan päässä, ja vaikka hän huo
maa, että jalan hiukankin luiskahtaessa hän itse suistuu
Neptunuksen valtakuntaan, kaikesta tästä huolim atta
hän sijoittuu pelottom in sydäm in ja kunniantunnon elähdyttäm änä kaikkien noiden am pum a-aseitten m aalitau
luksi ja pyrkii tuota kapeata tietä pitkin vihollisen aluk
seen. Ja m erkillisintä on, että hänen tuskin ehdittyään
kaatua ja joutua sinne, m istä hän ei voi nousta ennen
kuin m aailmanlopussa, toinen kohta asettuu hänen
sijaansa, ja, jos täm äkin putoaa mereen, joka vaanii häntä
kuin vihollinen, tulee jälleen toinen ja taas toinen niin
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nopeasti, että edellinen on tuskin eh tinyt kaatua. Mis
sään sodan vaiheessa ei ole urhoollisuutta eikä p elotto
m uutta, joka olisi suurem pi kuin täm ä. Onnelliset ne
m enneet aikakaudet, jolloin ei vielä ollut olemassa noita
helvetillisesti h ävittäviä tykk ejä, joiden keksijän var
maan uskon n yt saavan kadotuksessa palkan pirulli
sesta keksinnöstään, joka saa aikaan, että kunniaton ja
arka käsivarsi v o i viedä hengen urhoolliselta ritarilta ja
että aivan äkkiarvaam atta, keskellä urheata ja uska
liasta innostusta, joka elähdyttää ja rohkaisee sankarin
sydäntä, tulee jokin ek syn yt kuula, jonka ampuja kenties
itse pakenee pois kauhistuen sitä välkähdystä, joka tuon
kirotun m urha-aseen laukeam isesta syn tyi, ja yhdessä
silm änräpäyksessä lop ettaa ja katkaisee sellaisen ihm i
sen tajunnan ja eläm än, joka olisi ansainnut saada naut
tia niitä pitkinä aikoina. K un tä tä ajattelen, tekee mel
kein m ieleni sanoa syvästi katuvani, että olen ryhtynyt
tähän vaeltavan ritarin toim een niin inhoittavana aika
kautena kuin täm ä, jossa n yt eläm m e. V aikka näet m i
kään vaara ei m inua peloita, nousee kum m inkin m ieleeni
levottom uus, kun ajattelen, että luodit ja ruuti ehkä
riistävät m inulta tilaisuuden tehdä itseni kuuluisaksi ja
tunnetuksi koko m aailm assa urhoollisella käsivarrellani
ja m iekkani terällä. M utta tehköön taivas, m itä hyväksi
näkee; jos onnistun yrityksessäni, niin sitä suuremman
arvonannon saan osakseni, m itä suurem mat ovat ne v a a 
rat, joihin käyn, kuin ne, joihin antautuivat m enneitten
aikojen vaeltavat ritarit.
D on Quijote p iti täm än pitkän juhlapuheensa toisten
aterioidessa ja unohti itse kerrassaan ravinnon n auttim i
sen, vaikka Sancho Panza useita kertoja huom autti
hänelle, että hänen p iti syödä ja että hän syötyään saisi
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kyllin tilaisuutta sanoa, m itä ikänä halusi. Hänen kuuli
jansa p ahoittelivat jälleen, että mies, jolla kaikesta p äät
täen oli terve järki ja hyvä arvostelukyky kaikissa käsittelem issään asioissa, oli m en ettän yt sen niin täyd elli
sesti, kun tuli puheeksi hänen onneton ja kirottu ritaritoim ensa. Kirkkoherra sanoi hänelle, että hän oli aivan
oikeassa siinä, m itä oli lausunut asetoim en eteväm m yydestä, ja että hän itse, vaikka olikin lukenut ja oppi
arvon saanut mies, oli aivan samaa m ieltä.
Ateria p äättyi, ruoka-astiat korjattiin pöydästä, ja
sillä aikaa kuin m ajatalonem äntä, hänen tyttärensä ja
Maritornes siivosivat Don Quijote Manchalaisen yliskamaria, johon oli p äätetty m ajoittaa naiset yöksi,
Don Fernando p yysi vapautunutta orjaa kertom aan
heille elämänsä kohtalot, koska niiden tä y ty i varm aan
olla sekä merkillisiä että h uvittavia, m inkä saattoi aavis
taa jo siitä, että hän oli saapunut Zoraidan seurassa.
Siihen vastasi orja, että hän varsin m ielellään teki, mitä
häneltä vaadittiin, ja sanoi vain pelkäävänsä, ettei hänen
kertomuksensa m uodostuisi sellaiseksi, että siitä olisi
kuulijoille niin suurta huvia kuin hän itse toivoi olevan,
m utta lupasi kaikesta huolim atta tarinan esittää, nou
dattaakseen Don Fernandon tahtoa. Kirkkoherra ja
kaikki m uut k iittivät häntä siitä ja p yysivät hekin
osaltaan häntä niin tekemään; ja hän, kuullessaan niin
monen henkilön p yytävän samaa, sanoi, etteivät p yynn öt
olleet tarpeen, koska heidän toivom uksensa oli hänelle
käsky.
— Kuunnelkaa siis, arvoisa herrasväki, tarkkaavai
sesti, niin saatte kuulla todenm ukaisen kertom uksen, jonka
kanssa kukaties eivät voi kilpailla ne epätodelliset, joita
yleensä sepitetään huolellisesti, harkitusti ja taiteellisesti.
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Hänen niin sanottuaan kaikki heti istuutuivat varau
tuen kuuntelem aan häntä syvän hiljaisuuden vallitessa,
ja hän, huom atessaan kaikkien olevan v aiti ja odotta
van, että hän aloittaisi kertom uksensa, alkoi m iellyttä
vällä ja rauhallisella äänellä kertoa seuraavaa.

Yhdeksäsneljättä

luku,

jossa vapautunut orja kertoo elämästään ja kohtaloistaan.
— Eräältä Leonin vuoriseudussa sijaitsevalta paikka
kunnalta on peräisin sukuni, jolle luonto oli ollut suo
peam pi ja anteliaam pi kuin onni, vaikka niillä tienoilla
yhä vallitsevissa köyhissä oloissa isäni kum m inkin oli
varakkaan m aineessa ja olisi todella ollut varakas, jos
olisi p itän yt huolta om aisuutensa säilyttäm isestä sen
sijaan, että harrasti yksinom aan sen tuhlaam ista. H änen
taipum uksensa anteliaisuuteen ja tuhlaavaisuuteen jo h 
tui siitä, että hän oli nuoruudessaan ollut sotilaana.
Sotaväessä oleminen näet on koulu, jossa itarasta tulee
antelias ja anteliaasta tuhlaavainen, ja jos toisinaan
tavataankin ahne sotilas, niin hän on kuin jokin ihmeeläin; niin harvoin sellaista nähdään. Isäni siirtyi an te
liaisuuden rajojen yli tuhlaavaisuuden alueelle, m ikä ei
suinkaan ole otollista perheelliselle m iehelle, jonka lasten
tulee periä hänen nimensä ja arvonsa. Minun isälläni oli
kolme lasta, kaikki poikia ja kaikki jo siinä iässä, että
saattoivat valita itselleen jonkin am m atin. S elvästi huo
m attuaan, ettei voinut, kuten itse sanoi, hillitä tuhoisaa
taipum ustaan, isäni p äätti luopua siitä välineestä ja
syystä, joka teki hänestä tuhlaavaisen ja anteliaan,
nim ittäin om aisuudestaan, jota ilm an Aleksanteri Suu-

186
renkin olisi tä y ty n y t elää säästäväisestä Hän siis kutsui
m eidät eräänä päivänä luokseen huoneeseen, missä hän
oli yksin, ja puhui meille suunnilleen tähän tapaan:
»Poikani, te ym m ärrätte h yvin, että teitä rakastan, jo
siitä, että tiedän ja sanon teidän olevan omia lapsiani;
te käsitätte, etten osoita teihin kohdistuvaa rakkauttani
oikein, jo siitä, etten voi hillitä itseäni, m itä tulee teidän
om aisuutenne säilyttäm iseen. J otta kum m inkin tästä
lähtien oivallatte, että rakastan teitä niinkuin isän tulee
lapsiansa rakastaa enkä tahdo isäpuolen tavalla saattaa
teitä häviöön, m ielin toteu ttaa teitä koskevan aikeen, jota
olen jo kauan aikaa ajatellut ja kypsästi harkiten suun
n itellut. Te olette n y t jo siinä iässä, että vo itte valita
am m atin ta i ainakin jonkin toim en, joka tu ottaa teille
vanhem m iksi ehdittyänne kunniaa ja h yötyä. Aikom uk
seni näet on jakaa om aisuuteni neljään osaan: kolme osaa
m inä annan teille, kullekin m itä hänelle kuuluu, tek e
m ättä yhtään vääryyttä, ja neljännen pidän itse voidak
seni elää ja tulla toim een niin kauan kuin taivas sallii
m inun elää. Toivon kum m inkin, että jokainen teistä,
saatuaan haltuunsa hänelle kuuluvan osan om aisuudesta,
valitsee jonkin niistä eläm änurista, jotk a teille n y t m ai
nitsen. Täällä Espanjassa käytetään erästä sananpartta,
joka on m ielestäni aivan oikeaan osuva, niinkuin sanan
parret yleensä, koska ne ovat pitkäaikaisesta ja älyk
käästä eläm änkokem uksesta saatuja lyh yitä lauselmia;
ja se, jota tarkoitan, kuuluu näin: ’K irkko tai meri tai
kuninkaan h ovi’, eli siis selvem m in sanoen: Sen, joka
tahtoo saavuttaa kunniaa ja rikkautta, tulee joko ruveta
kirkonm ieheksi tai m ennä merille harjoittam aan kaup
paa tai lähteä hallitsijan palvelukseen hänen hoviinsa,
sillä sanotaanhan m yös: ’Parem pi on muru kuninkaan
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pöydästä kuin suuren herran lahja’. Minä sanon täm än
siksi, että olisi m inulle m ieleistä ja on m inun harras to i
vom ukseni, että yksi teistä lähtee opintielle, toinen antau
tuu kauppiaaksi ja kolmas palvelem aan kuningasta
sodassa; on näet vaikeata päästä hoviin häntä p alvele
maan, ja, vaikka sota ei tuottaisikaan suuria rikkauksia,
siitä koituu kuitenkin yleensä suurta arvoa ja suurta
m ainetta. Kahdeksan päivän kuluessa m inä annan
teille kullekin täyden osanne puhtaassa rahassa, p id ä ttä 
m ättä teiltä ropoakaan, kuten tu lette näkem ään. Sano
kaa minulle n yt, haluatteko noudattaa ajatustani ja
neuvoani siinä, m itä olen teille ehdottanut.» K un hän
sitten kehoitti m inua, veljeksistä vanhinta, vastaam aan,
niin minä sanoin, ettei hänen m ielestäni p itän yt luopua
om aisuudestaan, vaan k äyttää se kokonaisuudessaan
aivan m ielensä m ukaan, sillä me olim m e niin nuoria,
että hyvin voim m e hankkia itsellem m e om aisuutta, ja
huom autin lopuksi vielä, että aioin täyttä ä hänen to iv o 
muksensa ja että itse halusin valita asetoim en palvellak
seni siten Jum alaa ja kuningasta. Toinen veljeni lupasi
samoin noudattaa isän toivom usta, p äätti lähteä Intiaan
ja käyttää liiketoim iin sen osan varoja, joka tulisi h ä
nelle kuulum aan. Nuorin veli, joka nähdäkseni oli
kaikkein älykkäin, sanoi aikovansa antautua kirkolli
selle uralle ja lähteä Salamancaan päättäm ään aloitta
mansa opinnot.
K un siis olimme päässeet yksim ielisyyteen ja v a lin 
neet kukin oman am matin, isäm m e syleili m eitä kaikkia
ja järjesti m ainitsem assaan lyhyessä ajassa kaikki, m itä
oli luvannut, antoi meille kullekin osuutem m e, joka,
mikäli m uistan, oli kolm etuhatta dukaattia selvää rahaa
(eräs setäm me näet osti koko m aatilan maksaen sen k ätei
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sellä, jo ttei se joutuisi pois suvusta), ja jo samana päi
vänä sanoim m e kaikki h yvästi rakkaalle isällemme.
K oska m inusta n ä y tti säälim ättöm ältä jättää vanha isä
niin vähiin varoihin, taivu tin hänet vielä samana päi
vänä ottam aan osakseni tulleista kolm estatuhannesta
kaksituhatta dukaattia, sillä loppu riitti minulle niiden
varusteiden hankkim iseen, joita sotilas tarvitsee. Esi
m erkkiäni noudattaen veljenikin antoivat hänelle kum pi
kin tu h at dukaattia, joten isäni sai pitää neljätuhatta
dukaattia puhdasta rahaa ja lisäksi kolm etuhatta,
m inkä arvoinen n ähtävästi oli hänelle jäänyt osa om ai
suutta, jota hän ei tahtonu t m yydä, vaan säilyttää kiinteim istönä. N iin me siis sanoim m e jäähyväiset hänelle
ja m ainitulle sedällem m e, kaikki sangen liikutettuina ja
k yynelet silmissä. H e k eh oittivat m eitä antam aan heille
tietoa onnellisista tai onnettom ista kohtaloistam m e niin
usein kuin meille suinkin tarjoutuisi siihen tilaisuutta.
Me lupasim m e, ja heidän m eitä syleiltyään ja annettuaan
meille siunauksensa yk si m eistä läh ti Salamancaan,
toinen Sevillaan ja m inä A licanteen, m issä sain kuulla,
että siellä oli eräs genovalainen alus, joka otti parhail
laan villalastia Genovaan.
Tänä vuonna tulee kuluneeksi kaksikolm atta vu otta
siitä, kun m inä lähdin isäni kodista. V aikka olen kir
jo ittan u t m uutam ia kirjeitä, en ole kaikkina näinä v u o
sina saanut m inkäänlaista tietoa isästäni enempää kuin
veljistänikään; m utta n y t kerron lyh yesti, m itä minulle
on tänä kuluneena aikana tapahtunut. Minä astuin la i
vaan A licantessa, saavuin onnellisen m atkan jälkeen
Genovaan, m atkustin sieltä Milanoon, m issä hankin itsel
leni varukset, ja aioin sitten lähteä P iem ontiin astuakseni riveihin; m utta ollessani jo m atkalla Alessandria
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della Pagliaan sain kuulla, että suuri Alban herttua oli
marssimassa Flanderiin. Minä m uutin suunnitelm aa,
lähdin hänen m ukaansa, palvelin hänen joukoissaan niissä
taisteluissa, jotka hän suoritti, olin läsnä, kun kreivit
Egm ont ja Horn m estattiin, ja pääsin vänrikiksi Guadalajarasta kotoisin olevan kuuluisan päällikön Diego de
Urbinan komennuksessa. Vähän aikaa sen jälkeen kuin
olin saapunut Flanderiin, tuli tieto liitosta, jonka hänen
p yhyytensä paavi Pius viides, n yt autuas vainaja, oli
teh nyt Venezian ja Espanjan kanssa yh teistä vihollista
turkkilaista vastaan, joka siihen aikaan oli laivastollaan
valloittanut kuuluisan Kypron saaren; saari oli ollut
venezialaisten hallussa, ja sen m enettäm inen oli surkea
ja onneton tapaus.
Saatiin varm a tieto siitä, että täm än liiton johtajana
oli jalosukuinen Don Juan d’Austria, oivallisen kunin
kaamme Don Felipen velipuoli, ja aivan yleisesti p u h ut
tiin niistä valtavista sotavarustuksista, jotka olivat
tekeillä. K aikki täm ä innosti ja kiihoitti sotaista m iel
täni ja haluani saada ottaa osaa tulossaolevaan ta iste
luun, ja m inä, vaikka oli toiveita, vieläpä m elkein varm a
lupauskin, että pääsisin ensim m äisessä tarjoutuvassa
tilaisuudessa ylenem ään kapteeniksi, tahdoin siitä huoli
m atta jättää kaikki ja lähteä Italiaan, m inne sitten lähdinkin. Minun onnekseni Don Juan d’Austria oli v a st
ikään saapunut Genovaan ollen m atkalla Napoliin liit
tyäkseen laivastoineen Venezian laivastoon, kuten hän
sitten teki Messinassa. Sanalla sanoen, minä otin osaa
tuohon onnelliseen taisteluun jo jalkaväen kapteeniksi
ylenneenä, mihin kunniakkaaseen virkaan m inut oli jo h 
dattanut pikemmin hyvä onneni kuin oma ansioni. Ja tuo
päivä, joka oli kristikunnalle ylen onnellinen, koska silloin
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vap autuivat m aailm a ja kaikki sen kansat siihen saakka
vallinneesta harhaluulosta, että turkkilaiset muka olivat
voittam attom ia merellä, tuona päivänä, sanon minä,
jolloin ottom aanien ylp eys ja kopeus m urrettiin, minä
yksin olin onneton kaikkien onnellisten joukossa (onnel
lisem pia näet olivat ne k ristityt, jotka taistelussa kaa
tuivat, kuin ne, jotka jäivät eloon ja voittajik si), sillä
sen sijaan, että olisin voinut toivoa, jos olisin elänyt
room alaisten ajalla, saavani jonkin meriseppelen, jouduin
tu ota kunniakasta päivää seuranneena yönä vangiksi,
ja käsiini ja jalkoihini pantiin raudat. Se tapahtui seuraavalla tavalla. K un Algerian kuningas U chali, uskalias
ja hyväonninen merirosvo, oli hyökännyt m altalaisen
päällikön aluksen kim ppuun ja vallannut sen, niin että
ainoastaan kolme ritaria jäi laivalla henkiin ja hekin v a i
keasti haavoitettu ina, niin Juan Andrean am iraalilaiva,
jossa m inä kom ppaniani kanssa olin, riensi sitä au tta
m aan, ja m inä, tehden m itä tu li tehdä sellaisessa tila i
suudessa, hyppäsin vihollisen laivaan, joka samassa
irtautui siitä aluksesta, jonka kim ppuun oli hyökännyt,
joten sotilaani eivät voin eet m inua seurata ja m inä olin
yksinäni vihollisten keskellä, joita en k yen nyt vastu sta
m aan, koska heitä oli niin paljon; niin minä jouduin
m oneen kertaan haavoittuneena heidän käsiinsä. Ja
koska, kuten te, h yvät herrat, varm aan olette kuulleet,
U chali pääsi pakenem aan koko laivueensa kanssa, tä y ty i
m inun jäädä hänen vangikseen, ja niin m inä olin ainoa
surullinen niin m onien iloisten joukossa ja ainoa orja
niin m onien vap aitten joukossa, sillä sinä päivänä pääsi
viisitoistatu hatta k ristittyä, jotka kaikki olivat olleet
soutajaorjina turkkilaisessa laivastossa, takaisin ikävöim äänsä vapauteen. Minut vietiin K onstantinopoliin,
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missä suurturkki Selim n im itti m inun herrani am iraaliksi,
koska hän oli teh n yt teh tävän sä taistelussa ja oli urhoolli
suutensa osoitukseksi tuon ut m ukanaan Maltan ritari
kunnan sotalipun. Seuraavana vuonna, vuonna 1572,
m inä olin N avarinon luona soutajana am iraalilaivassa,
jonka uiml oli Kolme Lyhtyä. Siellä m inä näin ja huom a
sin, kuinka jä tettiin k äyttäm ättä tarjoutuva tilaisuus
vallata satam assa Turkin koko laivasto, sillä kaikki m eri
sotilaat ja janitshaarit, jotka laivastossa palvelivat,
otaksuivat aivan varm aan, että heidän kim ppuunsa h y ö 
k ättäisiin itse satam assa, ja p itivät siitä syystä varus
teensa ja pasam akinsa, t.s. jalkineensa, varalla void ak 
seen h eti paeta m aihin hyökkäystä odottam atta; niin
kovin he pelkäsivät meidän laivastoam m e. M utta ta i
vaan tahdosta kävi toisin, ei suinkaan senvuoksi, että
m eikäläisiä johtava kenraali olisi teh n yt itsensä v ik a 
pääksi johonkin virheeseen tai laim inlyöntiin, vaan kristi
kunnan syntien tähden ja siksi, että Jum ala tahtoo ja
sallii erilaisten vitsausten m eitä aina kurittavan. Sitten
U chali v etä y ty i Modoniin, lähellä Navarinoa sijaitsevaan
saareen, laski väkensä maihin, linnoitti satam an suun ja
p ysytteli aivan hiljaa, kunnes Don Juan k ääntyi kotiin.
Tällä retkellä valloitettiin eräs kaleeri, jonka nim i oli
Saalis ja jonka päällikkönä oli kuuluisan m erirosvon
Barbarossan poika. Sen valtasi napolilaisten amiraalilaiva nim eltä Naarassasi, jota joh ti tuo sodan ukonvaaja, joka samalla oli kuin isä sotilailleen, yrityk sis
sään onnellinen ja m illoinkaan voittam aton sotapääl
likkö D on Alvaro de Bazän, Santa Cruzin m arkiisi.
Ja minä m ielin tässä kertoa, m itä tapahtui, kun Saalis
valloitettiin. Barbarossan poika oli niin julm a ja p iteli
vankejaan niin pahoin, että ne, jotka olivat hänen
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aluksessaan soutajina, nähdessään Naarassuden käyvän
keidän kim ppuunsa ja heidät jo saavuttavan, jättivät
kaikki yhtaikaa airot, k ävivät käsiksi kapteeniinsa, joka
seisoi kom entosillalla kiljuen heille, että soutaisivat
nopeam m in, h eittivät hänet penkiltä toiselle peräkeulasta
kokkaan saakka ja antoivat hänelle sellaisen kylvyn,
että hän ei eh tin yt paljoa kauem m aksi kuin m aston luo,
kun hänen sielunsa jo oli p äässyt helvettiin; niin julm asti,
kuten sanoin, hän heitä kohteli ja niin kovin he häntä
vih asivat. Me palasim m e K onstantinopoliin, ja seuraavana vuonna, siis vuonna 1573, saatiin siellä kuulla, että
D on Juan oli valloittan u t Tunisin, tem m annut täm än
maan turkkilaisilta, asettanut Muley H am etin sen hal
litsijaksi ja siten tuhonnut kaikki Muley H am idan, maail
man julm im m an ja urhoollisimm an maurin toiveet päästä
jälleen sen hallitsijaksi. Tämä m enetys p ahoitti kovin
suurturkin m ieltä, ja niin hän, sillä oveluudella, joka on
om inainen kaikille hänen sukunsa jäsenille, tek i rauhan
venezialaisten kanssa, jotk a to ivoivat sitä paljoa enem 
män kuin hän itse, ja seuraavana vuonna, 1574, hän alkoi
piirittää Goletaa ja lähellä Tunisia sijaitsevaa linnoitusta,
jonka D on Juan oli jä ttä n y t puolivalm iiksi. Kaikissa
näissä sodanvaiheissa minä istuin soutajana voim atta
ollenkaan toivoa pääseväni vapaaksi; en ainakaan to iv o 
nut saavu ttavani vap autta lunnailla, sillä olin p äättänyt
olla k irjoittam atta isälleni onnettom asta kohtalostani.
V ihdoin valloitettiin Goleta ja valloitettiin toinen
m ainitsem ani linnoitus, joita m olem pia paikkoja vastaan
oli taistelem assa seitsem änkym m entäviisituhatta turkki
laista palkkasoturia sekä maureja ja arabialaisia koko
A frikasta, viid ettäsataatu hatta m iestä, ja tällä suurella
sotajoukolla oli niin paljon am pum avaroja ja niin suuri

»He katkaisivatkin häneltä kaulan ja veivät hänen päänsä turk
kilaisen laivaston päällikölle.»

»Vihdoin päätin turvautua erääseen luopioon, Murciasta kotoisin
olevaan mieheen, joka oli vakuuttanut olevansa hyvä ystäväni.»

193
määrä vallinkaivajia, että he olisivat voineet paljain
käsin ja kourallisittain h eittää niin paljon m aata, että
Goleta ja toinen linnoitus olisivat siihen p eittyn eet.
Ensinnä m enetettiin Goleta, jota oli siihen saakka p id etty
m ahdottom ana valloittaa, eivätkä sen m enetykseen
olleet syynä sen puolustajat (he näet tek ivät sitä puo
lustaessaan kaikki, m itä heidän tu li tehdä ja mihin he
kykenivät), vaan se seikka, että juoksuhautoja voitiin ,
kuten kokemus osoitti, erittäin helposti kaivaa tähän
autioon hiekkaerämaahan. Muuten näet kohdattiin v että
jo kahden vaaksan syvyyd essä, m utta turkkilaiset eivät
kohdanneet sitä, vaikka kaivoivat kolm e kyynärää, ja
niin he rakensivat, hiekkasäkkejä käyttäen, niin korkeat
vallitukset, että ne kohosivat linnoituksen muureja
ylem m äksi, ja heidän siten ampuessaan korkeam 
m alta ei kukaan voinut pitää puoliaan ja jatkaa puo
lustusta.
Yleinen mielipide oli, ettei m eikäläisten olisi p itän yt
sulkeutua Goletaan, vaan odottaa m aihinnousua avoi
mella kentällä, m utta ne, jotka niin sanovat, puhuvat
umpimähkään ja oikein tun tem atta sellaisia seikkoja.
Koska näet Goletassa ja linnoituksessa oli tuskin seitsem äätuhatta sotilasta, niin kuinka olisi sellainen pieni
lukumäärä, olivatpa m iehet kuinka urhoollisia tahansa,
voinut lähteä avoim elle kentälle ja samalla pitää h al
lussaan linnoituksia niin suurta vihollisten lukumäärää
vastaan? Ja kuinka olisikaan m ahdollista, ettei linnoitus
joudu häviöön, ellei se saa avustusta, varsinkin, kun niin
lukuisat viholliset niin vääjääm ättöm ästi sitä piirittävät
ja lisäksi vielä omassa maassaan? .Mutta m onet olivat
sitä m ieltä, ja niin olin m inäkin, että Jum ala osoitti
Espanjalle erikoista suosiota ja armoa jättäessään tuhon
Don Quijote I 2 — 13
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omaksi täm än ilk itöitten tyyssijan ja suojan, joka syöjättären, sienen ja h ävittävän koin tavoin raiskasi sinne h yö
dyttöm ästi tuhlattuja suunnattomia^ rahasummia vain
säilyttääkseen m uistoa siitä, että ikim uistettava ja v o itta 
m aton Kaarle Y oli paikan kerran valloittanu t, ikäänkuin
olisi tarvinnut pitää yllä noita kiviröykkiöitä tehdäkseen
säilyväksi m uiston, joka elää ja tulee elämään iäti.
Linnoituskin m enetettiin, m utta turkkilaiset saivat sen
valtoihinsa vain askel askelelta, sillä sitä puolustavat
sotilaat taistelivat niin urhoollisesti ja väistym ättä, että
surm asivat heitä vastaan tehdyissä kahdessakym menessäkahdessa yleisrynnäkössä enem m än kuin kaksikym m entäviisitu h atta vihollista. N iistä kolm estasadasta m eikä
läisestä, jotka joutuivat vangeiksi, ei kukaan ollut haa
v oittu m aton , mikä selvästi ja eittäm ättöm ästi todistaa
heidän m iehuuttaan ja urhoollisuuttaan ja kuinka hyvin
he olivat puolustaneet ja säilyttäneet heidän hallussaan
olevia paikkoja. Tällöin antautui pieni linnake eli torni,
joka oli keskellä lam pea ja Don Juan Zanogueran, V alen
ciasta kotoisin olevan aatelism iehen ja kuuluisan soturin
päällikkyyden alaisena. Turkkilaiset ottivat vangiksi
Goletan päällikön, D on Pedro Puertocarreron, joka oli
teh n yt, m itä suinkin voi, puolustaessaan linnoitustaan ja
pani sen m enettäm isen niin pahakseen, että kuoli mieliharmiin ollessaan m atkalla K onstantinopoliin, minne
häntä vangittuna k uljetettiin. Samoin otettiin vangiksi
uuden linnoituksen päällikkö Gabrio Serbelloni, m ilano
lainen aatelism ies, mainio insinööri ja erittäin urhoollinen
sotilas. Molemmissa linnoituksissa kuoli useita huom at
ta v ia henkilöitä, m uiden muassa Pagan Doria, johanniittien ritarikunnan jäsen ja jalo m ies, jollainen hän oli
todistanut olevansa osoittam alla m itä suurinta auliutta

195
veljelleen, kuuluisalle Giovanni Andrea Dorialle. H änen
kuolemansa teki vielä valitettavam m aksi se seikka,
että hänet surm asivat m uutam at arabialaiset, joiden h al
tuun hän oli itsensä uskonut h avaittuaan linnoituksen
olevan jo m ennyttä. Näm ä tarjoutuivat kuljettam aan
hänet mauriksi puettuna Tabarcaan, joka on pieni
satam apaikka tai varikko, jota genovalaiset ylläp itävät
sillä rannikolla harjoittaessaan siellä korallinpyyntiä;
m utta he katkaisivatkin häneltä kaulan ja veivät hänen
päänsä turkkilaisen laivaston päällikölle, ja niin hän
heidän avullaan todisti oikeaksi kastilialaisen sananpar
ren, että petturia inhotaan, vaikka petos on m ieleinenkin; kerrotaan näet, että amiraali antoi hirttää tu on lah
jan tuojat, koska he eivät olleet jättän eet m iestä hänen
käsiinsä elävänä.
Niiden kristittyjen joukossa, jotka joutuivat vankeu
teen, kun linnoitus m enetettiin, oli eräs nim eltä D on
Pedro de Aguilar, kotoisin joltakin paikkakunnalta
Andalusiasta, en enää oikein tiedä m istä. H än oli pal
vellut linnoituksessa vänrikkinä ja oli m erkittävä ja har
vinaisen ym m ärtäväinen sotilas sekä erikoisen lahjakas
sillä alalla, jota nim itetään runoudeksi. Minä m ainitsen
täm än senvuoksi, että hänen kohtalonsa johd atti hänet
minun kaleeriini ja soutupenkkiini ja m inun herrani
orjaksi. Ennenkuin m ainitusta satam asta lähdim m e,
täm ä ritari kirjoitti kaksi sonettia, kuin kaksi m uisto
runoa, toisen Goletan ja toisen uuden linnoituksen m uis
toksi. Ja m inun tä y ty y tosiaan ne teille lukea, sillä
osaan ne ulkoa ja uskon, että teille koituu niistä pikem 
min nautintoa kuin ik ävyyttä.
K un vapautunut orja m ainitsi D on Pedro de Aguilarin,
Don Fernando katsahti kum ppaneihinsa, ja he hym yili
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v ä t kaikki kolm e. K un hän sitten tuli maininneeksi
sonetit, eräs heistä sanoi:
— Ennenkuin teidän armonne jatkaa kertom usta,
pyydän teitä m inulle sanom aan, m iten tuon m ainitse
manne D on Pedro de Aguilarin sitten kävi.
— Minä tiedän vain, — vastasi orja — että hän kah
den vuoden kuluttua, jotk a hän v ie tti K onstantinopo
lissa, pakeni arnautiksi puettuna erään kreikkalaisen
vakoojan kanssa, m utta en tiedä, onko hän päässyt
vapauteen, vaikka uskon niin käyneen, sillä vu otta m yö
hem m in näin m ainitun kreikkalaisen K onstantinopolissa,
voim atta kum m inkaan häneltä tiedustella, kuinka heidän
retkensä oli p äättyn yt.
— H än pääsi kyllä vapaaksi, — vastasi aatelismies
— sillä tuo D on Pedro on m inun veljeni ja elää nyt k oti
paikallam m e terveenä ja h yvissä varoissa, on naim i
sissa ja kolm en lapsen isä.
— Jum alalle olkoon kiitos — sanoi orja — kaikesta
hänelle osoittam astaan arm osta, sillä m inun nähdäkseni
ei m aan päällä ole onnea, jota voitaisiin verrata mene
tety n vapauden takaisin saamiseen.
—- Muuten — virkkoi aatelism ies — minäkin osaan
ulkoa veljeni sepittäm ät sonetit.
— Lausukaa ne siis, armollinen herra, — sanoi orja —
sillä te varm aan osaatte lausua ne paremmin kuin minä.
— Mielelläni; — vastasi aatelism ies — Goletan muis
toksi sep itetty sonetti kuuluu näin.

Neljäskymmenes

luku,

jossa vapautuneen orjan kertomus jatkuu.
Sonetti.

Oi autuaat, te matalasta maasta
kuin linnut kohositte vapauteen
vuoks hyvyytenne nousten taivaaseen
— ei paina siipiänne tomun saasta.
Te hehkuin vihastanne nuorekkaasta
päin ylväin ryntäsitte melskeeseen,
ja hietikolta syli aavan veen
sai teidän, vihamiesten veren laasta.
Te sotaan sorruitte, mut voimaa murra
ei silti käsistänne kuolon valta
— te voitettuina voiton saitte vasta.
Ja kuolemanne, jota tulee surra,
tuo teille kunniata maailmalta,
ja iäismaineen saatte taivahasta.
— Aivan samoin se on minunkin m uistissani — sanoi
orja.
— Ja linnoituksesta sepitetty, ellen väärin m uista,
— sanoi aatelismies — kuuluu näin:
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S o n e t t i .

Nää rauniot, tää seutu hiljainen,
ne haastaa meille vuosisatain kieltä,
ja täällä sielut kolmentuhannen
nous taivaaseen ja autuuden sai sieltä.
He kauan taistelivat uhmaten,
mut turhaan osoittaen urhomieltä;
he uupuivat ja kärkiin peitsien
niin masentuivat ylivoiman tieltä.
Niin, tähän paikkaan liittyy moni taru,
ja murhe huokaa näistä raunioista —
niin paljon aikain mennessä ne näki.
Mut milloinkaan tää mantu kuollut, karu
ei nähnyt ole sankaruutta moista,
kuin osoitti tuo jalo, ylväs väki.
Sonetit herättivät m elkoista m ieltym ystä, vapautunut
orja iloitsi kuulem istaan en tistä kum ppania koskevista
u utisista ja jatk oi kertom ustaan näin:
— K un siis Goleta ja linnoitus olivat valloitetu t, turk
kilaiset ry h tyivät hävittäm ään G oletaa (linnoitus näet
oli niin pahoin p idelty, ettei siinä ollut m itään h ävittä
m istä) ja voidakseen tehdä ty ö n nopeam m in ja vähem 
m ällä vaivalla m iin oittivat paikan kolm esta kohdasta;
m utta m ikään m iinoista ei k yen n yt räjähdyttäm ään
vanhoja m uureja, vaikka niitä p idettiin heikoimpana
osana; sitävastoin kaikki, m itä oli jään yt jäljelle »Luostariveljen» rakentam asta uudesta linnakkeesta, sortui
m aahan aivan helposti. L aivasto palasi sitten riem uitse
vana voittajan a K onstantinopoliin, ja m uutam ia kuu
kausia m yöhem m in kuoli herrani U chali, jota m ainittiin
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nimellä Uchali Fartach, joka on turkinkielinen nim i ja
merkitsee samaa kuin syyhyinen luopio. Se hän näet
todella olikin, ja turkkilaisten keskuudessa on tapana
antaa toisilleen sellaisia liikanim iä jonkin vian tai jonkin
hyvän om inaisuuden mukaan. Tämä johtuu siitä, että
heidän keskuudessaan on ainoastaan neljä sukunim eä,
jotka kuuluvat Osmanin hallitsijasuvulle; m uut taas,
kuten sanoin, saavat nimensä ja liikanim ensä milloin
ruum iillisista vam m oistaan, m illoin sielullisista h yvistä
om inaisuuksistaan. M ainittu syyhyinen mies oli ollut
neljätoista vu otta suursulttaanin soutajaorjana ja oli
tä y ttä n y t neljäviidettä vu otta, kun luopui kristinuskosta
harmistuneena ja kostonhaluisena siitä, että eräs turkki
lainen löi häntä korvalle hänen istuessaan soutam assa.
Hän oli niin urhoollinen, että pääsi, turvautum atta niihin
häpeällisiin keinoihin ja välineihin, joita m uut suurturkit yletessään k äyttävät, Algerian kuninkaaksi ja
sitten ylipäälliköksi merellä, m ikä on kolmas ylim m istä
arvoasteista siinä valtakunnassa. H än oli kotoisin Calahriasta, m ielenlaadultaan kunnollinen m ies, ja kohteli
orjiaan sangen inhim illisesti. H änellä oli niitä lopulta
kolm etuhatta, ja hänen kuolemansa jälkeen nämä ja et
tiin, niinkuin hän oli testam entissaan m äärännyt, sulttaa
nin ja hänen palveluksessaan olevien luopioitten kesken
(sulttaanilla näet on kaikissa kuolem antapauksissa y h tä 
läinen perintöoikeus kuin vainajan lapsilla). Minut sai
eräs venezialainen luopio, joka oli joutunut U chalin
vangiksi ollessaan laivapoikana eräässä aluksessa. Tämä
p iti hänestä niin paljon, että hänestä tuli eräs hänen
suurimpia suosikkejaan, m utta m yös kaikkein julm in
uskonluopio, m itä m illoinkaan on nähty. H änen n i
mensä oli Hassan Aga, hän kokosi erittäin suuren om ai
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suuden ja pääsi Algerian kuninkaaksi. Minä seurasin
häntä sinne K onstantinopolista, varsin tyytyväisen ä
siihen, että pääsin niin lähelle Espanjaa, ei siksi, että
olisin ajatellut kenellekään kirjoittaa onnettom asta koh
talostani, vaan siksi, että saisin nähdä, oliko onni Alge
riassa m inulle suopeam pi kuin K onstantinopolissa, missä
olin jo y rittän yt käyttää tu h atta eri keinoa päästäkseni
pakenem aan, kum m inkaan siinä onnistum atta. Algeriassa
minä ajattelin etsiä uusia keinoja saavuttaakseni, mitä
niin hartaasti halusin, sillä vapaaksipääsem isen toivo
ei koskaan sam m unut m ielestäni, ja ellei siinä, mitä
suunnittelin, ajattelin ja toteu tin , m enestys vastannut
toiveita, en sittenkään m en ettän yt rohkeuttani, vaan
kuvittelin ja etsin aina jotak in u utta toivetta, joka saat
toi m inua tukea, olipa se kuinka vähäinen ja heikko
tahansa. Siten m inä säilyin hengissä suljettuna vanki
laan eli taloon, jota turkkilaiset m ainitsevat banon
nim ellä ja johon he sulkevat k ristityt van git, kuninkaan
ja yk sityisten henkilöitten om istam at sekä ne, joita nim i
tetään varastovangeiksi, m ikä m erkitsee, että he kuulu
v a t raadille ja että heitä k äytetään kaupungissa julkisiin
töihin ja m uihin toim iin. V iim eksim ainittuun luokkaan
kuuluvien orjien on h yvin vaikea saada takaisin vapaut
taan; koska näet he kuuluvat yhteiskunnalle eikä heillä
ole yk sityistä isäntää, ei ole ketään, kenen kanssa he
v o isivat neuvotella lunnaista, vaikka voisivatkin niitä
maksaa. N äihin hanoihin, kuten sanoin, tapaavat m uu
tam at yksityishenkilötkin tuoda orjiansa, varsinkin sel
laisia, jotk a voidaan ostaa vapaiksi, koska v oivat heitä
siellä säilyttää h yvässä turvassa ja joutilaina, kunnes
lunnaat saapuvat. N e kuninkaan orjat, jotka aiotaan
ostaa vapaiksi, eivät hekään k äy työssä m uun orjajoukon
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kanssa, ellei lunnaitten saapum inen viivästy; jos niin käy,
niin heidät pakotetaan tekem ään työtä ja m enem ään
toisten kanssa keräämään p olttopuita (mikä ei ole suin
kaan helppoa työtä), jotta he kirjoittaisivat kotiin entistä
hartaammin.
Minä olin sellainen lunnasvanki; kun näet saatiin tie 
tää, että olin kapteeni, ei ollenkaan au ttanu t, vaikka
huom autin vähäisistä m ahdollisuuksistani ja varatto
m uudestani, vaan m inut lu ettiin aatelism iesten ja lunnasvankien joukkoon kuuluvaksi. Minut pantiin kahlee
seen, pikemm in vain m erkiksi siitä, että olin lunnasvanki, kuin siksi, että olisin varm em m in vankilassa säi
ly n y t, ja niin minä elelin tuossa banossa m onien m uiden
ritarien ja ylhäisten m iesten kanssa, joista odotettiin
saatavan lunnaita; ja vaikka nälkä ja alastom uus toisi
naan, vieläpä melkein aina, m eitä ahdisti, ei kum m inkaan
mikään m uu kiusannut m eitä niin kuin se, että m eidän
tä y ty i alinomaa kuulla ja nähdä niitä m illoinkaan ennen
näkem ättöm iä tai kuulem attom ia julm uuksia, joita her
rani tek i kristityille. H än antoi joka päivä hirttää jo n 
kun, seivästää toisen, leikata korvat kolm annelta, ja
tuo tapahtui niin vähistä syistä tai ilm an m itään syytä,
että turkkilaisetkin ym m ärsivät hänen m enettelevän n i i n
vain siksi, että se häntä h u vitti, ja siksi, että hän luonnonlaadultaan oli koko ihm issuvun pyöveli. H änestä suo
riutui h yvin ainoastaan eräs espanjalainen sotilas, jonka
nim i oli Saavedra. Vaikka täm ä oli teh n yt sellaisia
tekoja, jotka tulevat elämään siellä vielä kauan kansan
m uistissa, ja kaikki vain päästäkseen jälleen vapaaksi,
ei Hassan Aga m illoinkaan häntä lyön yt, ei käskenyt
lyödä eikä sanonut hänelle koskaan pahaa sanaa; m utta
me kaikki pelkäsim m e, että hän joutuisi seivästetyksi
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pienim m änkin seikan vuoksi niistä m onista, joita hän
teki, ja samaa pelkäsi hän itse useat kerrat. Ellei
tässä olisi niin vähän aikaa, kertoisin teille n yt hiukan
siitä, m itä täm ä sotilas tek i, ja se olisi varm aan omansa
h uvittam aan ja ihm etyttäm ään teitä paljoa enemmän
kuin kertom us om ista kohtaloistani.
Sanon siis, että vankilam m e pihan puolella olivat erään
rikkaan ja ylhäisen maurin talon ikkunat, jotka, kuten
maurien m aassa yleensä, olivat pikem m in vain luukkuja
kuin ikkunoita ja sitäpaitsi vielä varustetut erittäin
vahvoilla ja tiheillä rautaristikoilla. Sattui sitten eräänä
päivänä, että minä olin kolm en toverini kanssa vankilapiham m e pengerm ällä, missä aikaamm e kuluttaaksem m e
yritim m e hyppiä kahleet jaloissa; me näet olim m e yksin,
sillä kaikki m uut k ristityt olivat lähteneet työhön. Minä
tulin sattum alta katsahtaneeksi ylöspäin ja huomasin,
että eräästä sellaisesta ristikolla varustetusta ikkunasta
kuin äsken m ainitsin pisti esiin ruokokeppi, jonka tois een
päähän oli sidottu vaatekappale, ja että keppi liikkui
edestakaisin, ikäänkuin se olisi siten meille viitton u t,
että m eidän p iti m ennä luo ja ottaa se. Me katselim m e
ja m ietim m e asiaa, ja sitten eräs m eistä m eni ja asettui
kepin alle nähdäkseen, pudotettaisiinko se alas vai m itä
tapahtuisi; m utta hänen ehdittyään luo keppiä kohotet
tiin ja liiku tettiin sivuille päin, kuin olisi päätä pudistaen
annettu k ieltävä merkki. Toverini palasi, keppi painui
alas ja alkoi taas tehdä sam oja liikkeitä kuin aluksi.
Sitten sinne m eni toinen toverini, ja hänen kävi samoin
kuin ensim m äisen. V iim ein m eni sinne kolm askin, ja
hänen kävi sam oinkuin ensim m äisen ja toisen.
Sen
huom attuani m inäkin tahdoin koettaa onneani, ja minun
sinne m entyäni ja p ysähd yttyän i kepin alle pitelijä

203
irroitti kätensä ja keppi putosi jalkojeni eteen banon
pihalle. Minä kiiruhdin heti irroittam aan liinaa, jossa
huom asin solm un, ja siinä oli kym m enen ciania, maurien
keskuudessa käytännössä olevaa halpaa kultarahaa,
joka vastaa kym m entä reaalia meidän rahassam m e.
Sanom attakin on selvää, että löytö m inua ilahdutti;
minä näet olin yh tä ty y ty v ä in en kuin häm m ästynyt
ajatellessani, m istä täm ä onni saattoi tulla m eille ja eri
koisesti m inulle, koska se seikka, ettei keppiä oltu suos
tu ttu heittäm ään alas kenellekään m uulle kuin m inulle,
selvästi osoitti, että täm ä hyvä teko oli tarkoitettu juuri
m inulle. Minä otin kauniit rahat, katkaisin kepin, pala
sin pengermälle, katselin ikkunaa ja näin siitä pistävän
esiin aivan valkoisen käden, joka nopeasti sen avasi ja
jälleen sulki. Siitä me ym m ärsim m e tai olim m e ym m ärtä
vinäm m e, että joku tuossa talossa asuva nainen oli teh 
nyt m eille täm än hyvän työn , ja niin me kiitollisuutem m e
osoitukseksi tervehdim m e m aurilaiseen tapaan kum arta
malla päätäm m e, taivuttam alla syvään vartaloam m e ja
laskem alla käsivarret rinnalle. Pian senjälkeen sam asta
ikkunasta p istettiin ulos ruokokepin kappaleista teh ty
pieni risti, joka sitten kohta jälleen ved ettiin sisään.
Tämä m erkki vah visti m eidän ajatustam m e, että tuossa
talossa varmaan oli orjana joku k ristitty nainen ja että
hän oli teh n yt meille täm än hyvän työn , m utta käden
valkeus ja näkemäm me rannerenkaat estivät m eitä sit
tenkin niin ajattelem asta, ja me otaksuim m e, että nainen
varmaan oli joku uskostaan luopunut kristitty. Sellaisia
heidän om at isäntänsä aivan yleisesti ottavat laillisiksi
aviovaim oikseen ja p itävät sitä vielä onnenakin, sillä
heidän m ielestään he ovat parempia kuin heidän oman
kansansa naiset. K aikki meidän arvelumm e olivat kum 
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minkin h yvin kaukana asian todellisuudesta. M utta tästä
lähtien m eidän ainoana huvinam m e oli katsella ylös
ikkunaan, m ihin ruokokeppi oli ilm aantunut toivon
tähdeksi, ja pitää sitä omana johtotähtenäm m e. Kului
kum m inkin kaksi viikkoa, joiden aikana emme näh
neet keppiä, ei kättä eikä m itään m uutakaan merkkiä.
Vaikka me tänä aikana yritim m e kaikella uutteruudella
saada tietää, kuka tuossa talossa asui ja oliko siellä joku
uskostaan luopunut k ristitty nainen, emme löytäneet
ketään, joka olisi voin ut m eille sanoa m uuta kuin että
talossa asui ylhäinen ja rikas mauri nim eltä Hadshi
Murad, P atan linnan entinen päällikkö, mikä virka hei
dän keskuudessaan on erittäin korkea. M utta sitten,
kun kaikkein vähim m in osasimm e odottaa sieltä sata
van lisää cianeja, näim m e äkkiarvaam atta taas ilm aan
tuvan ikkunaan ruokokepin ja siihen sidotun vaatekap
paleen, jossa oli entistä suurem pi solmu, ja täm ä tapahtui
sam oinkuin edellisellä kerralla sellaiseen aikaan, jolloin
vankilan piha oli autio ja tyhjä. Me uudistim m e tek e
m ämm e kokeen; kaikki m uut m enivät ennen minua,
m utta keppiä ei annettu kenellekään heistä, vaan se
pud otettiin vasta, kun m inä tulin luo. Minä avasin sol
m un ja löysin siitä neljäkym m entä Espanjan dukaattia
sekä arabiankielisen kirjeen, ja kirjeen loppuun oli piir
retty iso risti. Minä suutelin ristiä, otin dukaatit ja
palasin pengerm älle. Me tervehdim m e jälleen kaikki kun
nioittavasti, käsi ilm aantui taas näkyviin, minä selitin
eleillä, että aioin lukea kirjeen, ja ikkuna suljettiin. Me
seisoim m e siinä häm m ästyneinä ja iloisina siitä, m itä oli
tapah tu nu t, ja, kun kukaan m eistä ei osannut arabiaa,
halum m e oli suuri saada tietää kirjeen sisältö, m utta vielä
suurem pi oli vaikeus, kun etsim m e sellaista henkilöä,
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joka sen m eille lukisi. Vihdoin päätin turvautua erääseen
luopioon, Murciasta kotoisin olevaan m ieheen, joka oli
vakuuttanut olevansa hyvä ystävän i ja oli kahden kesken
ollessamme antanut m inulle pantin, joka v elv o itti häntä
säilyttäm ään omana tietonaan kaikki hänelle uskom ani
salaisuudet. M uutam at uskonluopiot näet ottavat y lei
sesti, kun heillä on aikomus palata kristittyjen m aahan,
mukaansa joidenkin ylhäisten orjien todistuksia, joissa
nämä todistavat, niin h yvin kuin voivat, että täm ä
uskonluopio on kunnon m ies, että hän on aina teh n y t
hyvää kristityille ja että hän haluaa paeta ensimmäisessä
tarjoutuvassa tilaisuudessa. M uutam at hankkivat itsel
leen sellaisia todistuksia rehellisissä aikeissa, m utta toiset
k äyttävät niitä m iten sattuu ja m iten heille on edulli
sinta: jos näet lähtevät ryöstöretkille johonkin k ristit
ty y n m aahan ja sattu vat joutum aan haaksirikkoon tai
vangeiksi, niin he ottavat esiin todistuksensa ja sanovat
näistä papereista käyvän ilm i, missä aikeissa olivat tu l
leet, että heillä oli aikomus jäädä kristittyjen m aahan ja
että he siitä syystä olivat saapuneet toisten turkkilaisten
kanssa näiden lähtiessä sotaretkelle. Siten he v älttä v ä t
ensimmäisen heitä kohtaavan kiivauden ja pääsevät
sovintoon kirkon kanssa joutum atta kokemaan m itään
pahaa, palaavat sitten tilaisuuden sattuessa Berberiaan
ja ovat aivan samanlaisia kuin ennen. Toiset taas k ä y t
tä v ä t ja hankkivat itselleen näitä papereita hyvässä tar
koituksessa ja jäävät kristittyjen m aahan. Eräs sellainen
uskonluopio oli täm ä m inun ystäväni. Hänellä oli m eiltä
kaikilta saatuja todistuksia, joissa me suosittelim m e
häntä parhaamme m ukaan, ja m aurit, jos olisivat nämä
paperit löytäneet, olisivat varm aan polttaneet hänet
elävältä. Minä sain tietää, että hän osasi erittäin hyvin
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arabiankieltä, eikä ainoastaan puhua, vaan m yös kir
joittaa. Ennenkuin asiani hänelle täydellisesti ilmaisin,
p yysin häntä kuitenkin lukem aan tuon kirjeen, jonka
sanoin sattum alta löytäneeni jostakin loukosta makuusuojassani. H än avasi sen, silmäili sitä ja otti siitä selkoa
pitkän aikaa m utisten jotakin ham paittensa lom itse. Minä
kysyin häneltä, ym m ärsikö hän sen; hän vastasi hyvin
ym m ärtävänsä ja p yysi m inua, jos halusin, että hän sen
m inulle kääntäisi sanasta sanaan, antam aan m ustetta
ja kynää, jo tta hän voisi suorittaa työn paremmin. Me
annoim m e hänelle, m itä hän p yysi, hän käänsi kirjettä
hiljalleen ja saatuaan sen valm iiksi sanoi:
— K aikki, m itä tässä on espanjaksi kirjoitettu, vastaa
kirjaim ellisesti maurilaisen kirjeen sisältöä, ja huom at
ta v a on, että kaikkialla, missä on kirjoitettu Lela Marien,
tarkoitetaan Neitsyt Mariaa.
Me luim m e kirjeen, jonka sisällys oli seuraava:
»Kun minä olin pieni ty ttö , oli isälläni orjatar, joka
opetti m inulle kristityn sälän äidinkielelläni ja kertoi
m inulle paljon Lela Marienista. Täm ä k ristitty nainen
kuoli, ja minä tiedän, ettei hän joutunut ikuiseen tuleen,
vaan Allahin luo, sillä minä olen jälkeenpäin nähnyt
hänet kaksi kertaa ja hän on sanonut m inulle, että minun
pitäisi lähteä kristittyjen maahan näkem ään Lela Marienia, joka m inusta paljon pitää. M utta m inä en tiedä,
kuinka sinne pääsen: m inä olen nähnyt paljon kristittyjä
tä stä ikkunasta, m utta kukaan muu kuin sinä ei ole n ä y t
tä n y t m inusta ritarilta. Minä olen h yvin kaunis ja nai
m aton, ja minulla on paljon rahoja m ukaan otettaviksi;
harkitse n yt, voitko järjestää niin, että pääsem m e läh
tem ään, niin saat m inut vaim oksesi, jos haluat, kun
ehdim m e perille; m utta ellet halua, ei sekään haittaa,
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sillä Lela Marien kyllä antaa minulle sen, jonka kanssa
menen naimisiin. Minä olen täm än kirjoittanut; harkitse
sinä, kenelle annat sen luettavaksi; älä lu ota kehenkään
mauriin, sillä he ovat kaikki petollisia. Tämä minua
kovin huolestuttaa, ja toivoisin oikeastaan, ettet ilm ai
sisi asiaa kenellekään; jos näet isäni saa sen tietää, niin
hän antaa kohta heittää m inut kaivoon ja p eittää kivillä.
Minä panen ruokokeppiin langan; sido vastaus siihen, ja
ellet osaa kirjoittaa arabiankieltä, ilm oita asia eleillä;
Lela Marien kyllä pitää huolen siitä, että minä ymmärrän,
mitä tarkoitat. Hän ja Allah sinua varjelkoot ja samoin
täm ä risti, jota minä suutelen m onet kerrat, sillä niin
minua opetti orjanainen».
Ymm ärrätte hyvin, h yvät naiset ja herrat, että m eillä
oli syytä ihm etellä ja iloita täm än kirjeen sisällyksestä;
ja ihm ettely sam oinkuin ilokin oli niin suuri, että luopio
ymmärsi, ettei tätä paperia ollut löyd etty sattum alta,
vaan että se todella oli kirjoitettu jollekin m eistä. Siksi
hän pyysi m eitä siinä tapauksessa, että hänen arvelunsa
oli oikea, luottam aan häneen ja ilm aisem aan asian hänelle,
sillä hän tahtoi uskaltaa henkensä, jo tta pääsisim m e
vapaiksi. N iin sanoen hän otti povestaan m etallisen
ristiinnaulitun kuvan ja runsaita kyyneliä vuodattaen
vannoi sen Jum alan nim essä, jota tuo kuva esitti ja
johon hän, vaivainen syntinen, hartaasti ja lujasti uskoi,
olevansa m eille uskollinen ja pitävänsä omana tietonaan
kaikki, m itä halusimm e hänelle ilm oittaa; hän näet
sanoi otaksuvansa ja m elkein varm aan aavistavansa,
että me saisimme vapautem m e takaisin hänen avullaan,
joka oh tuon kirjeen kirjoittanut, ja että hän itsekin näkisi
toiveensa toteutuvan, nim ittäin pääsevänsä takaisin
äitinsä, pyhän kirkon helm aan, josta hän oli tietäm ä ttö 
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m yytensä ja synnillisyytensä tähden erotettu ja leikattu
pois kuin m ädäntynyt jäsen. Luopio sanoi kaiken tuon
vuodattaen niin paljon kyyneliä ja osoittaen niin syvää
katum usta, että me kaikki yksim ielisesti suostuim m e ja
päätim m e ilm oittaa hänelle koko asian; ja niin me seli
tim m e hänelle kaikki, m itään salaam atta. Me näytim m e
hänelle pienen ikkunan, johon ruokokeppi tapasi ilm aan
tua, hän pani talon merkille ja lupasi erikoisen huolelli
sesti ottaa selville, keitä talossa asui. Me sovim m e myös
siitä, että olisi hyvä vastata maurilaisnaisen kirjeeseen,
ja n yt, kun m eillä oli henkilö, joka osasi sen tehdä, luopio
kirjoitti heti paperiin, m itä minä hänelle sanelin, ja siinä
olivat täsm älleen nämä sanat, jotka n yt teille lausun.
V oin niin sanoa, sillä kaikesta, m itä minulle silloin tapah
tu i tärkeätä, ei ole m itään häipyn yt m ielestäni eikä tule
häipym äänkään niin kauan kuin elän. Maurilaisnaiselle
kirjoitettu vastaus oli siis seuraavanlainen:
»Totinen A llah sinua suojelkoon, valtiattareni, ja se
siunattu Marien, joka on totin en Jum alan äiti ja on tuonut
sinun sydäm eesi ajatuksen, että sinun tulee lähteä kris
tittyjen m aahan, koska hän sinua rakastaa. Rukoile
sinä häntä, että hän suvaitsee ilm oittaa sinulle, kuinka
v o it toteu ttaa, m itä hän käskee sinun tehdä, sillä hän on
niin h yvä, että hän varm asti sen tekee. Omasta puoles
tani ja kaikkien niiden kristittyjen puolesta, jotka ovat
täällä m inun kanssani, m inä lupaan, että teem m e sinun
hyväksesi, m itä suinkin voim m e, vaikka se maksaisi hen
kem me. Muista kirjoittaa minulle ja ilm oittaa, mitä
aiot tehdä, niin m inä vastaan sinulle aina, sillä suuri
A llah on antanut meille erään kristityn orjan, joka osaa
puhua ja kirjoittaa sinun kieltäsi niin hyvin kuin tästä
kirjeestä näet. Sinä siis voit pelkääm ättä ilm oittaa meille,
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mitä ikänä tahdot. Mitä tulee siihen, että sanot rupea
vasi vaim okseni, jos pääset kristittyjen m aahan, lupaan
puolestani sen sinulle hyvänä kristittynä, ja tiedä, että
kristityt tä y ttä v ä t lupauksensa paremmin kuin maurit.
Allah ja hänen äitinsä Marien suojelkoot sinua, valtiattareni.»
K un täm ä kirje oli kirjoitettu ja sinetöity, odotin kaksi
päivää, kunnes vankilan piha oli tyhjä, kuten edellisillä
kerroilla, ja lähdin sitten, kuten tavallisesti, kävelem ään
pengermälle nähdäkseni, tulisiko ruokokeppi näkyviin;
eikä kauan kestänytkään, kun se jo ilm aantui. Vaikka
en voinut erottaa, kuka sen p isti ulos, m inä sen huom at
tuani näytin kirjettä kuin osoittaakseni, että keppiin
oli sidottava lanka; m utta se olikin siihen jo sidottu,
minä kiinnitin siihen kirjeen, ja aivan pian ilm estyi jä l
leen näkyviin meidän toivontähtem m e ja siihen sidottu
solmu, joka oli kuin valkoinen rauhanlippu. Se pud otet
tiin alas, minä otin sen ja löysin vaatteen sisästä enem 
män kuin viisikym m entä dukaattia, kaikenlaisia kultaja hopearahoja, jotka tek ivät ilom m e enem m än kuin
viisikym m enkertaiseksi ja vah vistivat toivoam m e, että
saisimme vapautem m e takaisin. Samana iltana lu o 
piomme palasi ja sanoi saaneensa tietää, että tuossa
talossa asui sama mauri, josta m eille oli kerrottu, nim el
tään H adshi Murad, aivan suunnattom an rikas mies,
jolla oli yksi ainoa tytär, koko hänen om aisuutensa peri
jätär, että täm ä koko kaupungin yleisen m ielipiteen
mukaan oli Berberian kaunein nainen ja että m onet sinne
saapuneet varakuninkaat olivat pyytäneet häntä puoli
sokseen hänen kumminkaan suostum atta missään tapauk
sessa menemään naimisiin. Luopiomme oli saanut vielä
tietää, että hänellä oli ollut kristitty orjatar, joka kumDon Quijote I , — 14
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minkin oli jo kuollut. K aikki täm ä sopi hyvin siihen,
m itä olim m e kirjeestä lukeneet.
Me ryhdyim m e n yt h eti luopion kanssa neuvottele
m aan, m iten m enettelisim m e voidaksem m e viedä muka
nam m e maurilaisnaisen ja päästä kaikin kristittyjen
m aahan, ja vihdoin sovim m e siitä, että toistaiseksi odot
taisim m e u u tta tiedonantoa Zoraidalta, — se näet oli
hänen nim ensä, vaikka hän n yt haluaa olla nimeltään
Maria — sillä me ym m ärsim m e aivan h yvin, että juuri
hän, eikä kukaan m uu, tulisi hankkim aan m eille m ahdol
lisuuden selviytyä kaikista näistä vaikeuksista. Kun
olim m e siitä sopineet, sanoi luopio, ettei m eidän tarvin
nut olla huolissam m e, sillä hän toim ittaisi meidät
vapaiksi, vaikka joutuisi vaaraan m enettää henkensä.
V ankilan pihalla oli neljänä päivänä väkeä, ja se oli syynä
siihen, ettei ruokokeppi ilm aantunut näkyviin sinä
aikana, m utta tuon ajan kuluttua ja pihan ollessa taas
autiona sam oinkuin aikaisem m in se ilm aantui jälleen
ikkunaan, ja siihen oli sidottu niin suuri n y y tti, että siitä
v o i toivoa koituvan jotakin erinomaista. Keppi ja n yytti
heitettiin m inun eteeni, ja minä löysin siitä uuden kirjeen
ja sata kultadukaattia eikä m itään m uuta rahaa. Luopio
oli siinä läsnä, me annoim m e hänelle kirjeen luettavaksi
m akuuhuoneessam m e, ja hän sanoi sen sisältävän seuraavaa:
»Minä en tiedä, herrani, kuinka voin järjestää asiat
niin, että pääsem m e Espanjaan, eikä Lela Marien ole
m inulle sitä sanonut, vaikka olen häneltä sitä kysynyt.
M ahdollista on vain , että m inä annan teille tästä ikku
nasta niin paljon kultarahoja kuin suinkin; ostakaa niillä
vapaiksi itsenne ja ystävänn e, ja lähteköön yksi teistä
k ristittyjen m aahan, ostakoon sieltä aluksen ja tulkoon

211
noutam aan toisia. Minut löydetään isäni puutarhasta,
joka sijaitsee Babazon-portinluona m erenrannalla, m issä
tulen oleskelemaan koko täm än kesän isäni ja palvelusväkeni kanssa. Sieltä te v oitte yön aikana m itään p el
kääm ättä m inut noutaa ja viedä alukseen; ja m uista,
että sinun tulee ottaa m inut vaim oksesi; ellet sitä tee,
niin minä pyydän Marienia rankaisemaan sinua. E llet
luota kehenkään niin, että voisit lähettää hänet hake
maan alusta, osta itsesi vapaaksi ja lähde itse; m inä näet
tiedän, että sinä tulet takaisin varm em m in kuin kukaan
muu, koska olet ritari ja kristitty. H anki itsellesi selko,
missä puutarha sijaitsee, ja sinun jälleen kävellessäsi
täällä edestakaisin minä siitä tiedän, että olet yksin
vankilan pihalla, ja annan sinulle paljon rahaa. Allah
varjelkoon sinua, herrani.»
Sellainen oli toisen kirjeen sanam uoto ja sisällys, ja
kuuntelijat olivat tuskin saaneet sen tietää, kun jokainen
tarjoutui vapaaksiostettavaksi ja lupasi täsm ällisesti
lähteä m atkaan ja taas palata. Minäkin tarjouduin niin
tekem ään, m utta luopio vastusti kaikkea tä tä sanoen,
ettei hän missään tapauksessa suostuisi siihen, että joku
pääsisi vapaaksi ennen kaikkia toisia, sillä kokemus oli
hänelle opettanut, kuinka huonosti vap autetut p itivät
orjuudessa antam iaan lupauksia. Y lhäiset orjat näet
olivat usein koetelleet tätä keinoa ja ostaneet vapaaksi
jonkun, jonka p iti m atkustaa Valenciaan tai Mallorcaan,
rahoja mukanaan, voidakseen varustaa aluksen ja palata
noutamaan niitä, jotka olivat ostaneet hänet vapaaksi;
m utta sellaiset m iehet eivät olleetkaan palanneet, sillä
saavutettu vapaus ja pelko, että sen jälleen m enettäisivät,
h äivytti heidän m uististaan kaikki sitoum ukset. O soit
taakseen todeksi, m itä oli meille sanonut, hän kertoi
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meille lyh yesti, kuinka juuri siihen aikaan oli käynyt
m uutam ien kristittyjen ritarien, m erkillisimmän tapauk
sen, m itä m illoinkaan oli sattunut niillä seuduilla, missä
kuitenkin alinom aa tapahtui m itä kauheim pia ja merkillisim piä asioita. H änen lopullinen m ielipiteensä oli,
että n yt voitiin ja tulikin m enetellä vain siten, että rahat,
jotka oli ajateltu k äyttää jonkun kristityn lunnaiksi,
annettaisiin hänelle, jo tta hän niillä ostaisi Algeriassa
aluksen sanoen syyksi, että aikoi ruveta kauppiaaksi ja
ryhtyä harjoittam aan kauppaa Tetuanissa ja läheisillä
rannikoilla, ja että hänen p äästyään aluksen omistajaksi
voitaisiin helposti tehdä suunnitelm a, kuinka heidät
kaikki saataisiin vankilasta pois ja alukseen. Se kävisi
päinsä sitä helpom m in, jos maurilaisnainen, kuten hän
itse sanoi, antaisi rahoja heidän kaikkien lunnaiksi, sillä
heidän päästyään vapaiksi olisi m itä helpointa nousta
alukseen vaikka keskellä päivää. Suurin vaikeus oli
hänen sanojensa m ukaan siinä, etteivät maurit salli
kenenkään luopion ostaa ta i om istaa alusta, ellei se ole
m erirosvousta varten tark oitettu suuri laiva; he näet pel
käävät, että aluksen ostaja, varsinkin, jos hän on espan
jalainen, haluaa saada sen vain lähteäkseen kristittyjen
maahan; m utta tästä pulasta hän kum minkin arveli
pääsevänsä siten, että eräs Tangerista kotoisin oleva
mauri tulisi osakkaaksi alusta ostettaessa ja kauppa
vo ittoa jaettaessa ja että hänen tällä keinolla onnistuisi
saada om akseen alus, m inkä tapahduttua kaikki muu
seuraisi itsestään. V aikka m inusta ja tovereistani olisi
tu n tu nu t parem m alta lähettää joku hakem aan alusta
Mallorcasta, niinkuin maurilaisnainen oli ehdottanut,
em m e kum m inkaan uskaltaneet vastustella luopiota,
sillä pelkäsim m e, että hän, ellem m e tehneet niinkuin
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hän sanoi, ilm iantaisi m eidät ja saattaisi hengenvaaraan
ilm aisem alla neu vottelu t Zoraidan kanssa, jonka edestä
me kaikki olisimm e olleet valm iit antam aan henkem m e.
Päätim m e siis jättää itsem m e Jum alan ja luopion huo
maan ja lähetim m e kohta Zoraidalle vastauksen sanoen,
että tulisim m e tekem ään kaikki, mihin hän m eitä kehoitti,
sillä hän oli suunnitellut asian niin h yvin kuin Lela Marien
sen oli hänelle ilm oittanut, ja hänestä yksin riippui,
siirrettiinkö aikeen toteuttam inen tuonnem m aksi, vai
pantiinko se kohta täytän töön . Minä tarjouduin jälleen
hänen miehekseen, ja seuraavana päivänä, kun van k i
lan piha sattui olemaan tyhjänä, Zoraida antoi m eille
monessa eri erässä ruokokepin ja siihen sidotun n yytin
avulla tuhat kultadukaattia ja kirjeen, jossa ilm oitti
seuraavana dshumana, t. s. perjantaina, m uuttavansa
isänsä huvilaan ja ennen lähtöään antavansa m eille
vielä lisää rahoja; elleivät nekään riittäisi, p iti m eidän
toim ittaa hänelle siitä tieto, ja hän hankkisi meille niin
paljon kuin halusimme; hänen isällään näet oli niin paljon
rahaa, ettei hän summ aa kaipaisi, sitä vähem m än, kun
Zoraidan hallussa olivat kaikki avaim et.
Me annoimme heti viisisataa dukaattia luopiolle aluk
sen ostam ista varten, kahdellasadalla minä ostin itseni
vapaaksi antam alla rahat eräälle Valenciasta kotoisin
olevalle kauppiaalle, joka siihen aikaan oleskeli A lge
riassa ja osti m inut kuninkaalta vapaaksi m ennen taku u 
seen minusta ja antaen sanansa siitä, että suorittaisi
lunnaat kohta, kun seuraava laiva saapuisi V alenciasta.
Jos näet hän olisi m aksanut rahat heti, niin se olisi voinut
kuninkaassa herättää epäluuloa, että lunnaat olivat jo
kauan olleet Algeriassa, vaikka kauppias oli ne salannut
tehdäkseen niillä kauppoja. Sanalla sanoen, minun her
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rani oli niin ahne, etten m issään tapauksessa uskaltanut
antaa m aksaa rahoja heti.
Torstaina, sen perjantain edellisenä päivänä, jolloin
kauniin Zoraidan oli määrä lähteä puutarhaan, hän antoi
meille taas tu h at dukaattia ja ilm oitti lähdöstään p y y 
täen m inua vapaaksi p äästyäni h eti ottam aan selkoa
hänen isänsä puutarhasta ja joka tapauksessa hankki
m aan itselleni tilaisu u tta päästä sinne häntä kohtaa
maan. Minä vastasin hänelle lyh yesti, että tulisin niin
tekem ään, ja kehoitin häntä m uistam aan sulkea meidät
Lela Marienin suosioon kaikilla niillä rukouksilla, jotka
k ristitty orjanainen oli hänelle opettanut. K un täm ä
oli teh ty , järjestettiin niin, että kolm e tovereistani lunas
tettiin vapaiksi, jo tta he pääsisivät ulos vankilasta ja
m yös siksi, etteiv ä t he, jos näkisivät m inun päässeen
vapaaksi ja itse jäävänsä yhä orjuuteen, vaikka rahoja
oli riittävästi, siitä katkeroituisi ja perkeleen houkuttele
mina tekisi jotak in , m ikä saattaisi olla Zoraidalle tur
m ioksi. V aikka n äet se seikka, että tunsin heidät
hyviksi m iehiksi, saattoi viih d yttää tä tä pelkoani, en
kum m inkaan tah ton u t saattaa koko yritystä vaaran
alaiseksi, ja niin m inä annoin lunastaa heidät vapaiksi
sam alla tavalla kuin olin lunastanut vapaaksi itseni:
koko rahasumm a jä tettiin kauppiaalle, jotta hän voi
varm asti ja turvallisesti m ennä vastuuseen maksusta,
m utta me em m e suinkaan ilm aisseet hänelle neuvottelu
jam m e ja salaisuuttam m e, sillä vaara oli liian suuri.

Yhdesviidettä

luku,

jossa vapautunut orja jatkaa kertomusta kohtaloistaan.
E i ollut ehtinyt kulua kahta viikkoa, kun luopiom m e
oli jo ostanut varsin hyvän aluksen, johon m ahtui n el
jänäk ym m en tä henkeä. Tehdäkseen yrityksen onnistu
misen varm em m aksi ja saadakseen sen n äyttäm ään var
sin luvalliselta hän p äätti m atkustaa, kuten sitten matkustikin, erääseen Sargel-nimiseen paikkaan, joka sijait
see kolmenkym menen peninkulm an päässä Algeriasta
Oraniin päin ja jossa harjoitetaan vilkasta kauppaa
kuivatuilla viikunoilla. H än teki täm än m atkan pari
kolme kertaa m ainitsem ansa tagarinon seurassa. Togarinoiksi nim itetään Berberiassa Aragoniasta kotoisin
olevia maureja, ja granadalaisia nim itetään mudejareiksi;
Fezin kuningaskunnassa viim eksim ainitut saavat nim en
elches, ja heitä kuningas etupäässä käyttää sotilainaan.
Sanon siis, että luopio joka kerta sinne saapuessaan tai
sieltä lähtiessään ankkuroi aluksensa erääseen pouka
maan, joka ei ollut kahden jousenkantam an päässä puu
tarhasta, missä Zoraida odotti, ja siellä hän tapasi
tahallaan suorittaa m aurilaisten soutajien kanssa joko
muhamettilaisen rukouksen tai tehdä piloillaan, m itä
aikoi myöhemmin tehdä täydellä todella: m eni Zoraidan
puutarhaan ja pyysi häneltä hedelm iä, ja neidon isä
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antoi niitä hänelle, vaikka ei häntä tun tenu t. Luopion
tarkoitus, kuten hän m yöhem m in m inulle ilm oitti, oli
päästä puhuttelem aan Zoraidaa ja sanomaan hänelle,
että hän m inun käskystäni veisi hänet kristittyjen maa
han, joten hän voi olla iloinen ja rauhallinen. Mutta se
ei k äyn yt koskaan päinsä, sillä m aurilaisnaiset eivät
tu le m illoinkaan kenenkään maurin tai turkkilaisen nä
k yviin, ellei heidän m iehensä tai isänsä heitä siihen vel
voita; k ristittyjen vankien kanssa he sitävastoin seurus
televat ja ovat yhteydessä enem m änkin kuin oikeastaan
on viisasta. Minä puolestani olisin ollut pahoillani,
jos luopio olisi p äässyt hänen puheilleen, sillä hän olisi
ehkä säik ähd yttän yt neidon, kun täm ä olisi huomannut
luopion olevan selvillä hänen asioistaan. M utta Jumala,
joka sääti toisin, ei sallinut luopiom m e hyvän tarkoi
tuksen toteutuvan .
H uom attuaan sitten , että voi aivan vaarattom asti
liikkua Sargeliin ja sieltä takaisin ja voi ankkuroida
aluksensa m illoin, missä ja m iten h yväksi näki, että hä
nen kum ppaninsa tagarino täydellisesti noudatti hänen
tahtoansa, että minä olin jo vapaaksi lu nastettu ja että
ainoa seikka, m ikä oli vielä jäljellä, oli m uutam ien kris
titty jen etsim inen soutajiksi, hän kehoitti minua har
kitsem aan, keitä aioin viedä m ukanani, lukuunotta
m atta vap aiksiostetuita tovereitani, ja puhuttelem aan
heitä ennen seuraavaa perjantaita, jonka hän oli mää
rännyt lähtöpäiväksem m e. Senvuoksi m inä puhuin kah
delletoista espanjalaiselle, jotk a olivat kaikki voim ak
kaita soutajia ja kuuluivat niiden joukkoon, jotka v oi
v a t vapaam m in poistua kaupungista. Juuri silloin oli
kum m inkin varsin vaikeata löytää niin m onta, sillä
kaksikym m entä alusta oli rosvousretkellä, ja ne olivat
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vieneet mukanaan kaikki soutajat, joten en olisi lö y tä 
n y t niitäkään, jotka löysin, ellei olisi sattunut niin, että
heidän herransa ei ollut sinä kesänä läh ten yt rosvousretkelle, koska tahtoi rakennuttaa valm iiksi erään ke
vyen kaleerin, joka hänellä oli telakalla. Minä sanoin
m iehilleni vain, että heidän p iti seuraavana perjantaina
iltapuolella hiipiä yksitellen ulos kaupungista, suunnata
kulkunsa H adshi Muradin puutarhaan ja siellä odottaa,
kunnes minä saapuisin. Minä annoin täm än m ääräyk
sen kullekin erikseen varoittaen heitä m issään tapauk
sessa, vaikka tapaisivatkin siellä toisia kristityltä,
sanomasta heille m itään m uuta kuin että minä olin
käskenyt heidän siellä odottaa. K un täm ä asia oli
järjestyksessä, oli vielä toim itettava eräs toinen ja m i
nulle kaikkein tärkein: ilm oitettava Zoraidalle, m illä
kannalla asiat n yt olivat, jotta hän olisi valm istunut ja
varuillaan eikä pelästyisi, jos me äkkiarvaam atta y llä t
täisim m e hänet ennen sitä aikaa, jolloin hän saattoi
otaksua kristittyjen aluksen voivan ehtiä takaisin. P ä ä 
tin siis mennä puutarhaan ja yrittää päästä hänen pu 
heilleen, m enin sinne eräänä päivänä ennen lähtöäni
muka keräämään erilaisia yrttejä, ja ensim m äinen hen
kilö, jonka siellä kohtasin, oli hänen isänsä. H än kysyi
m inulta kielellä, jota koko Berberiassa ja K onstanti
nopolissakin puhuvat keskenään orjat ja maurit ja joka
ei ole maurilaista ei kastilialaista eikä m inkään muun
kansakunnan kieltä, vaan kaikkien kielten sekoitus,
jota me kaikki ymmärrämme, k ysyi siis m inulta tällä
kielellä, m itä minä etsin hänen puutarhastaan ja kuka
olin. Minä vastasin hänelle olevani arnautti Mamin
orja (ja sanoin niin senvuoksi, että varm aan tiesin täm än
olevan hänen parhaita ystäviään) ja etsiväni erilaisia
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yrttejä salaattia varten. H än k ysyi m inulta vielä, olinko
lunnasvanki vai en ja paljonko herrani m inusta vaati.
H änen näin kysellessään ja m inun vastaillessani astui
puutarhassa olevasta rakennuksesta ulos kaunis Zoraida,
joka oli aikoja sitten m inut huom annut, ja koska, kuten
jo sanoin, m aurilaisnaiset eivät yhtään kursaile n äyt
tä y ty ä kristityille eivätkä m itenkään heitä väittele, hän
ei ollenkaan arastellut tulla sinne, missä hänen isänsä
oli m inun kanssani. Sitäpaitsi hänen isänsä, nähtyään
hänen tulevan, huusi hänelle jo loitolta käskien hänen
tulla luo.
K uluisi liian paljon aikaa, jos n y t kävisin kuvailem aan,
kuinka kauniilta, vieh ättävältä, upealta ja rikkaasti
koristellulta rakas Zoraidani n ä y tti m inun silmissäni;
sanon vain , että hänen ihanalla kaulallaan, hänen kor
vissaan ja tukassaan riippui enem m än helm iä kuin hä
nellä oli hiuksia päässään. N ilkoissa, jotka sikäläisen
ta van m ukaan olivat paljaat, hänellä oli kaksi aitokultaista carcajia (niin nim itetään m aurilaisten kielellä
nilkkarenkaita) ja niissä niin paljon tim atteja, että hä
nen isänsä, kuten hän m yöhem m in minulle sanoi, piti
niitä kym m enentuhannen dublonin arvoisina, ja hänen
rannerenkaansa olivat y h tä kallisarvoiset. Helmiä oli
tavattom an paljon, ja ne olivat erittäin kauniita, sillä
m aurilaisnaisten suurim pana kaunisteena ja ylpeytenä
ov a t kalliit helm ikoristeet, niin että maurien maassa
niitä on enem m än kuin m issään muualla; ja Zoraidan
isä oli siinä m aineessa, että hänellä oli niitä paljon
ja kaikkein parhaita, mitä A lgeriasta löytyi, ja että
hänellä oli lisäksi enem m än kuin kaksisataatuhatta E s
panjan dukaattia, m inkä kaiken valtiattarena oli silloin
hän, joka on n yt m inun valtiattareni. K uinka kauniilta
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hän silloin n äytti kaikkine koruineen, voinee arvata
siitä, m itä hänellä vielä on jäljellä niin m onien vaivojen
ja vastusten jälkeen, jos kuvittelee, m illainen hänen on
tä y ty n y t olla onnellisempana aikana. Tiedäm m ehän
näet, että eräiden naisten kauneudella on om at päivänsä
ja aikansa ja että se tarvitsee satunnaisia seikkoja vähentyäkseen tai lisääntyäkseen, ja luonnollista on, että
m ielenliikutukset sitä lisäävät tai väh en tävät, vieläpä
useim m iten sen hävittävätkin. Sanalla sanoen, hän tuli
silloin luokseni ylen koreana ja ylen kauniina tai ainakin
n ä y tti m inusta kaikkein koreimm alta ja kauniim m alta
naiselta, m itä olin m illoinkaan nähnyt. K un lisäksi
ajattelin, mihin hän oli minua velvoittan ut, niin m i
nusta tuntui, että edessäni oli joku taivaan jum alainen
olento, joka oli tullut alas maan päälle m inun ilokseni
ja minua pelastam aan. H änen saavuttuaan luo hänen
isänsä sanoi hänelle heidän omalla kielellään, että minä
olin hänen ystävänsä arnautti Mamin orja ja että olin
tullut etsim ään aineksia salaattia varten. Zoraida p u u t
tui hänkin n yt puheeseen ja kysyi m inulta m ainitse
mallani sekakielellä, olinko aatelism ies ja m istä syystä
en ostanut itseäni vapaaksi. Minä vastasin hänelle,
että olin jo vapaaksiostettu ja että hän voi lunnaitten
suuruudesta päätellä, kuinka arvokkaana herrani m i
nua piti, koska m inun oli tä y ty n y t m aksaa tuhatviisisataa zoltania. Siihen hän virkkoi:
— Totisesti, jos olisit ollut isäni orja, olisin p itän yt
huolen siitä, ettei hän olisi p äästänyt sinua vapaaksi,
vaikka olisit m aksanut kaksi kertaa enem m än, sillä te
kristityt valehtelette aina, kun v äitätte olevanne k öy
hiä, siten vain pettääksenne maureja.
— Saattaa kyllä olla niin laita, armollinen neiti, —
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vastasin m inä —- m utta minä olen todella puhunut totta
herralleni ja puhun ja tulen puhum aan to tta kaikille
ihm isille maailm assa.
— Milloin m atkustat pois? — k ysyi Zoraida.
— Luullakseni huom enna; — vastasin minä — täällä
näet on eräs ranskalainen alus, joka nostaa purjeensa
huom enna, ja aikom ukseni on m atkustaa siinä.
— Eikö ole parem pi — virkkoi Zoraida — odottaa
E spanjasta tulevia laivoja ja m atkustaa niissä eikä
ranskalaisten kanssa, jotk a eivät ole teidän y stä 
viänne?
— Ei; — vastasin minä — vaikka näet jäisin odot
tam aan, jos todella tietäisin, että jokin espanjalainen
alus saapuu, on kumminkin varm em paa, jos lähden
huom enna, sillä halu päästä takaisin kotim aahan ja
niiden ihm isten luo, jotka ovat m inulle rakkaat, ei salli
m inun jäädä odottam aan toista tilaisu u tta, jos se viipyy,
vaikka se olisikin parempi.
— Sinulla on varm aan vaim o kotim aassa, — sanoi
Zoraida — ja siksi haluat päästä häntä näkemään.
— E i ole, — vastasin m inä — m utta minä olen luvan
n ut m ennä naim isiin sinne saavuttuani.
— Onko hän kaunis, se nainen, jolle olet lupautu
nut? — k ysyi Zoraida.
— H än on niin kaunis, — vastasin minä — etten
v oi häntä ylistää ja totuudenm ukaisesti sinulle kuvata
m uuten kuin sanom alla, että hän on aivan sinun näköisesi.
H änen isänsä nauroi sydäm en pohjasta ja sanoi:
— A llahin nim essä, k ristitty, hänen tä y ty y tosiaan
olla h yvin kaunis, jos hän m uistu ttaa m inun tytärtäni,
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joka on kaikkein kaunein tässä maassa. E llet usko,
katsele häntä tarkoin, niin huom aat, että puhun to tta .
Tämän keskustelun aikana Zoraidan isä toim i enim 
mäkseen tulkkinam m e, koska hän osasi sekakieltä pa
remmin; vaikka näet tytärkin puhui tätä kieltä, jota,
kuten sanoin, siellä käytetään, hän sittenkin ilm aisi
ajatuksiaan enemmän eleillä kuin sanoilla. Meidän näin
keskustellessamm e juoksi luoksem m e eräs mauri ääneen
huutaen, että puutarhan aidan eli muurin yli oli hypän 
nyt neljä turkkilaista, jotka n yt poim ivat hedelm iä,
vaikka ne eivät olleet vielä kypsiä. Ukko säikähti ja
samoin Zoraida, sillä maurit pelkäävät yleisesti ja kuin
luonnostaan turkkilaisia, varsinkin sotilaita, jotka ovat
niin kopeita, häikäilem ättöm iä ja vallitsevat alamaisiaan
maureja niin kovin, että kohtelevat heitä huonom m in
kuin jos he olisivat heidän orjiaan. Zoraidan isä siis
sanoi tyttärelleen:
— Lähde sisään, tyttäreni, ja lukitse ovi h yvin.
Minä menen sillävälin puhuttelem aan noita koiria; ja
sinä, kristitty, etsi sinä yrttejä, ja onnea m atkallesi;
Allah sinut kuljettakoon onnellisesti kotim aahasi.
Minä kumarsin, ja hän meni etsim ään turkkilaisia
jättäen minut kahden kesken Zoraidan kanssa, joka
aluksi oli lähtevinään sisään niinkuin hänen isänsä oli
käskenyt. Mutta ukko oli tuskin ehtinyt p eittyä puu
tarhan puitten varjoon, kun Zoraida kääntyi minuun
päin ja k ysyi m inulta, silm ät täynnä kyyneliä:
— Tämshishi, k ristitty, tämshishi? — mikä m erkit
see samaa kuin: M atkustatko sinä, kristitty, matkustatko?
Minä vastasin hänelle:
— M atkustan, vaitiattareni, m atta en missään tapau k 
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sessa ilm an sinua; odota m inua ensi perjantaina äläkä
p elästy, kun m eidät näet, sillä saat varm asti luottaa
siihen, että me m enem m e k ristittyjen maahan.
Minä sanoin hänelle tuon sillä tavalla, että hän varsin
h yvin ym m ärsi, m itä tarkoitin, kaiken sen nojalla, m itä
olim m e keskustelun aikana toisillem m e lausuneet. Hän
kiersi käsivartensa kaulaani ja läh ti sitten horjuvin
askelin kävelem ään kohti rakennusta. M utta sattum a,
joka olisi voin ut m uodostua sangen ikäväksi, ellei taivas
olisi toisin säätänyt, järjesti niin, että kävellessämme
sillä tavalla ja siinä asennossa kuin äsken m ainitsin,
Zoraida pitäen käsivarttaan m inun kaulallani, hänen
isänsä tu li takaisin karkoitettuaan pois turkkilaiset ja
näki m eidät siten kävelem ässä. Me taas huomasimme,
että hän oli m eidät nähnyt, ja Zoraida, joka oli kekse
liäs ja älykäs, ei huolinut ottaa käsivarttaan kaulal
tani, vaan päinvastoin painui lähem m äksi minua ja
laski päänsä povelleni; hänen polvensa n äyttivät p että 
vän , kaikki osoitti selvästi, että hän oli pyörtym äisillään, ja m inä puolestani olin tukevinani häntä vastoin
tahtoani. Zoraidan isä tu li juosten siihen paikkaan,
m issä me olim m e, ja huom atessaan tyttärensä olevan
siinä tilassa, k ysyi häneltä, m ikä häntä vaivasi. Kun
ty tä r ei m itään vastann ut, sanoi isä:
— H än varm aan säikähti kuullessaan noiden koirien
m urtautuneen puutarhaan, niin että p yörtyi siitä.
H än v eti tyttärensä luokseen, painoi hänet poveaan
vasten , ja tytär alkoi jälleen puhua, huoaten ja silmät
yhä kyynelissä. H än sanoi:
— Ämeshi, k ristitty, ämeshi. (Mene pois, kristitty,
mene pois).
Siihen vastasi hänen isänsä:
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— E i ole ollenkaan tärkeätä, tyttäreni, että täm ä
kristitty menee pois, sillä eihän hän ole teh n yt sinulle
m itään pahaa, ja turkkilaiset ovat jo tiessään. Älä ole
ollenkaan peloissasi; ei ole m itään syytä olla pahoillaan,
sillä turkkilaiset, kuten sinulle jo sanoin, läh tivät minun
pyynnöstäni pois samaa tietä kuin olivat tulleet.
— Turkkilaisia hän säikähti, hyvä herra, kuten sa
noit; — lausuin minä Zoraidan isälle — m utta minä en
tahdo pahoittaa tyttärenne m ieltä, vaan lähden pois,
koska hän niin haluaa. Jää hyvästi; minä palaan sinun
luvallasi, jos tarve vaatii, toistekin hakem aan yrttejä
tästä puutarhasta; isäntäni näet väittää, ettei m istään
muualta voi löytää salaattia varten parempia aineksia
kuin täältä.
— V oit tulla niin usein kuin haluat; — vastasi Hadshi
Murad — tyttäreni ei puhu niin senvuoksi, että sinä tai
kukaan m uukaan kristitty olisi tu ottan ut hänelle m i
tään harmia, vaan käskiessään sinun lähteä pois hän
oikeastaan aikoi sanoa, että turkkilaisten p iti mennä
tiehensä tai että n yt oli sinun aika alkaa etsiä yrttejäsi.
Minä jätin hyvästi m olem m at, ja Zoraida lähti m ene
mään isänsä kanssa näyttäen niin surulliselta kuin hänen
sydämensä olisi ollut m urtumaisillaan. Minä olin etsi
vinäni yrttejä ja kuljeskelin m ielin määrin ym päri puu
tarhaa, otin tarkoin huom ioon talon sisään- ja uloskäytävät, sen puolustusvarustukset ja kaikki ne edut,
joita se saattoi tarjota aikeemme helpottam iseksi. Kun
täm ä oli teh ty, poistuin sieltä, kerroin luopiolle ja kum p
paneilleni, m itä oli tapahtunut, ja kykenin tuskin m alt
tam aan m ieltäni, kunnes tulisi hetki, jolloin saisin p el
kääm ättä om istaa kohtalon minulle lahjoittam an aar
teen, viehättävän, kauniin Zoraidan. Vihdoin tuli se
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aika, tu li hartaasti toivom am m e päivä ja hetki. Me
noudatim m e kaikki sitä järjestystä ja päätöstä, jonka
olim m e som m itelleet viisaasti asiaa harkiten ja kauan
neuvotellen, ja siksi onnistuim m ekin h yvin aikomuk
sessam me. Perjantaina sen päivän jälkeen, jolloin olin
puhunut Zoraidan kanssa puutarhassa, luopiom m e ank
kuroi illan tultu a aluksensa m elkein vastapäätä sitä
paikkaa, missä ihana Zoraida asui.
N e k ristityt m iehet, joiden p iti tulla soutajiksi, olivat
jo saaneet asiasta tiedon ja olivat piiloutuneet eri paik
koihin lähiseudulle. K aikki olivat jännittyneinä ja odot
tiv a t m inua levottom ina haluten käydä heidän näky
vissään olevan aluksen kimppuun; he näet eivät tietä
neet luopion kanssa teh dystä sopim uksesta, vaan luuli
v a t, että heidän tä y ty i saavuttaa vapautensa käsivarsiensa voim alla ja senvuoksi surm ata aluksessa olevat
m aurit. Sitten kävi niin, että minun ja tovereitteni
n ä y ttä y d y tty ä luoksem m e k erääntyivät kaikki muut,
jotk a olivat piilopaikoistaan m eidät nähneet. Tämä
tapahtui, kun kaupunginportit oli jo suljettu eikä
koko lakeudella n äkyn yt ainoatakaan ihm istä. Olles
sam me siinä koolla em m e oikein tietäneet, olisiko pa
rempi mennä ensin noutam aan Zoraidaa vai lähteä
yllättäm ään maurilaisia bagarinoja, jotka olivat aluksen
soutajina. Meidän yhä siinä epäröidessämme tuli luo
piom m e luo ja k ysyi, m iksi viivyttelim m e; nyt oli
otollinen hetki, sillä kaikki hänen maurinsa istuskeli
v a t aivan huolettom ina ja useim m at heistä nukkuivat.
Me sanoim m e hänelle, m ikä m eitä arvelutti, ja hän vas
tasi, että tärkeintä oli ensin vallata alus, mikä voitiin
tehdä erittäin helposti ja aivan vaaratta, ja että sitten
voim m e m ennä noutam aan Zoraidan. Hänen ajatuk-

»Zoraidan isä tuli juosten siihen paikkaan, missä me olimme, ja
huomatessaan tyttärensä olevan siinä tilassa, kysyi häneltä, mikä
häntä vaivasi.»

»Zoraida lahti menemään isänsä kanssa näyttäen niin surulliselta
kuin hänen sydämensä olisi pllut murtumaisillaan.»

»Zoraida

piti yhä

kasvojaan

käsiinsä

peitettyinä,

jottei

näkisi

»Tule takaisin, rakas tyttäreni, tule takaisin maihin, minä annan
sinulle kaikki anteeksi.»
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sensa tuntui m eistä kaikista h yvältä, ja niin me enem 
pää viivyttelem ättä lähdim m e alukseen. H än hyppäsi
siihen ensimmäisenä, tarttu i käyräm iekkaansa ja sanoi
maurien kielellä:
— Älköön kukaan teistä hievahtako paikaltaan, ellei
halua m enettää henkeään.
Samassa olivat jo alukseen ehtineet melkein kaikki kris
tity t. Maurit, jotka olivat pelkureita, joutuivat kauhun
valtaan kuullessaan laivurinsa niin puhuvan. Kukaan
heistä ei tarttunut aseisiin, joita heillä m uuten tuskin oli
kaan, vaan kaikki antautuivat kristittyjen sidottaviksi
ollenkaan vastustelem atta. Näm ä tekivätkin työnsä
erittäin nopeasti ja uhkasivat heti surm ata jokaisen,
joka pitäisi vähänkään melua. K un niin oli tapahtunut,
jäivät puolet m eistä heitä vartioim aan, ja me m uut läh 
dimme luopion johtam ina Hadshi Muradin puutarhaan.
Onnellisesta sattum asta johtui, että portti, kun aioimme
ryhtyä sitä avaam aan, aukeni niin helposti kuin se ei
olisi ollutkaan suljettu, ja niin me pääsim m e kaikessa
rauhassa ja hiljaisuudessa rakennuksen luo kenenkään
m eitä huom aam atta.
Kaunis Zoraida oli m eitä odottam assa eräässä ikku
nassa ja kuullessaan väkeä tulevan hän kysyi hiljaisella
äänellä, olimmeko nizarani, t.s. olimmeko kristittyjä.
Minä vastasin m yöntävästi ja kehoitin häntä tulem aan
alas. Tunnettuaan m inut hän ei viiv y telly t hetkeäkään,
vaan riensi kohta alas vastaam atta m inulle m itään,
avasi oven ja ilm aantui eteem me niin kauniina ja niin
upeassa puvussa, etten osaa sitä kyllin kuvailla. H änet
nähtyäni minä kohta tartuin hänen käteensä ja suutelin
sitä, luopio ja molemmat kum ppanini noudattivat esi
merkkiä, ja toiset, jotka eivät olleet asiasta selvillä, tekiDon Quijote I , — 15
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v ä t sam oinkuin n äkivät m eidän tek evän , joten n äytti
siltä kuin olisim m e k iittän eet häntä vapaaksi pääsemisestäm m e ja tunnustaneet hänet vapautem m e valtiattareksi. Luopio k ysyi häneltä maurien kielellä, oliko hänen
isänsä puutarhassa. H än vastasi m yöntävästi ja sanoi
isänsä nukkuvan.
— On siis välttäm ätöntä herättää hänet — virkkoi
luopio — ja ottaa m ukaan hänet ja kaikki, m itä tässä
kauniissa huvilassa on arvokasta.
— E i, — vastasi Zoraida — isään ette m illään eh
dolla saa koskea, eikä tässä talossa ole m uuta kuin se,
m inkä m inä otan m ukaani, m utta sitä on niin paljon,
että te kaikki varm aan tu lette rikkaiksi ja ty y ty v ä i
siksi. Jos hiukan od otatte, saatte sen nähdä.
N iin sanottuaan hän m eni jälleen sisään luvaten pa
lata aivan heti ja kehoittaen m eitä olemaan hiljaa ja
pitäm ättä m inkäänlaista melua. Minä kysyin luopiolta,
m itä he olivat keskustelleet; hän sanoi sen minulle, ja
minä selitin hänelle, että oli kaikin puolin noudatettava
Zoraidan tahtoa. H än tulikin sam assa jo ulos kantaen
kultarahoilla tä y te tty ä lipasta, joka oli niin raskas, että
hän tuskin jaksoi sitä käsillään kannattaa. Pahaksi
onneksi sattu i niin, että hänen isänsä sillävälin heräsi
ja kuuli puutarhassa p uhuttavan. H än tu li ikkunaan,
huom asi heti, että kaikki puutarhassa olevat olivat
k ristittyjä, ja alkoi huutaa raikuvalla ja hurjalla äänellä
arabiankieltä käyttäen: »K ristittyjä, kristittyjä! Ros
voja, rosvoja!» N uo huudot saivat m eidät kaikki anka
ran pelon ja häm m ennyksen valtaan, m utta luopio,
huom atessaan, m illaisessa vaarassa olim m e ja kuinka
tärkeätä oli saada yritys onnellisesti suoritetuksi, ennen
kuin kävi huonosti, syöksyi nopeasti ylös H adshi Muradin
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luo, ja hänen jäljessään riensi m uutam ia m uita m eidän
joukostam m e. Minä en uskaltanut jättää Zoraidaa,
joka oli vaipunut pyörtyneenä syliini. N e, jotka oli
vat rientäneet taloon, tek ivät, lyh yesti sanoen, teh tä 
vänsä niin hyvin, että tulivat aivan kohta jälleen alas
tuoden mukanaan Hadshi Muradin. H e olivat sitoneet
hänen kätensä, sulkeneet hänen suunsa liinalla, joka
esti häntä m itään lausum asta, ja uhkasivat vielä, että
hän saisi maksaa hengellään, jos yrittäisi puhua. H uo
matessaan hänet hänen tyttärensä p eitti silm änsä, jo ttei
häntä näkisi, ja isä oli aivan kauhuissaan, koska ei tie 
tä n yt, että hän oli antautunut meidän haltuum m e aivan
vapaaehtoisesti. Mutta n yt oli jalkojen käyttäm inen
välttäm ättöm äm pää kuin m ikään muu, ja niin me läh
dimme m itä pikimm in alukseen, missä sinne jääneet
odottivat meitä peläten, että m eitä oli kohdannut jokin
onnettomuus.
Y östä oli ehtinyt kulua tuskin kahta tuntia, kun me
olimme jo kaikki aluksessa. Siellä päästettin Zoraidan
isä siteistä ja otettiin liina pois hänen suustaan, m utta
luopio varoitti häntä vielä kerran m itään puhum asta
uhaten, että hänet m uuten surm attaisiin. Nähdessään
tyttärensä olevan siellä hän alkoi surkeasti huokailla,
varsinkin, kun huomasi, että minä pidin häntä kiin
teästi syliini suljettuna ja että hän oli aivan rauhallinen,
ei puolustautunut, ei valittanut eikä pyrkinyt pakoon;
m utta kaikesta huolim atta ukko sittenkin oli vaiti, koska
pelkäsi, että luopion lausum at m onet uhkaukset m uuten
pantaisiin täytäntöön. Nähdessään n yt olevansa aluk
sessa ja huom atessaan, että aioimme ojentaa airot v e 
teen, ja nähdessään vielä isänsä sekä m uut vangitut
maurit Zoraida kehoitti luopiota pyytäm ään m inua
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h yväntahtoisesti vapauttam aan siteistään maurit ja
laskem aan vapaaksi hänen isänsä, koska hän itse m ie
luum m in syöksyisi m ereen kuin näkisi isänsä, joka oli
häntä niin sydäm estään rakastanut, joutuvan hänen
nähtensä ja hänen tähtensä van gittu na kuljetettavaksi.
Luopio sanoi m inulle tuon, ja m inä vastasin suostuvani
siihen kernaasti, m utta hän huom autti, ettei se käynyt
päinsä, koska he, jos heidät jätettäisiin siihen, kutsui
sivat huutaen koolle paikkakunnan kaikki asukkaat,
p anisivat kaupungin liikkeelle ja saisivat aikaan, että
m eitä lähdettäisiin ajamaan takaa kevyillä fregateilla ja
piiritettäisiin m eidät sekä m aitse että m eritse, niin
ettem m e voisi päästä pakoon; luopion m ielestä oli ainoa
m ahdollisuus päästää heidät vapauteen, kun olisimme
ehtineet k ristittyjen m aahan. Tähän m ielipiteeseen me
kaikki yhdyim m e, ja Zoraida, jolle ilm oitettiin se ja
ne sy y t, jotk a estivät m eitä heti tekem ästä, m itä hän
tahtoi, ty y ty i siihen hänkin. N iin tarttu ivat kaikki
urhoolliset soutajam m e airoihinsa, ja m e, sulkeu
tu en Jum alan haltuun koko sydäm estäm m e, suuntasim m e kulkum m e kohti Baleareja, jotka ovat lähinnä
sijaitseva k ristitty maanpaikka; m utta pohjatuulen
alkaessa puhaltaa hiukan tuim em m in ja meren alkaessa
aallehtia m eidän oli m ahdoton jatkaa m atkaam m e kohti
Mallorcaa ja oli pakko laskea alem m aksi pitkin rannik
koa Oraniin päin, m ikä tu o tti m eille suurta huolta,
koska pelkäsim m e, että m eidät h avaittaisiin Sargelista,
joka sijaitsee sillä rannikolla kuudenkym m enen penikulm an päässä Algeriasta. Me pelkäsim m e m yös kohtaavam m e näillä vesillä jonkin kevyen kaleerin, joita siellä
tavallisesti liikkuu tuom assa kauppatavaroita Tetuanista,
vaikka me kaikki yh teisesti ja kukin erikseen uskalsimme
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otaksua, että kohdatessam m e jonkin kauppa-aluksen,
ellei se sattunut olemaan niitä, jotka liikkuivat rosvoretkillä, emme joutuisi häviölle, vaan voisim m e vallatakin aluksen, siirtyä siihen ja suorittaa m atkam m e
sitä turvallisem m in. Meidän liikkuessam m e eteenpäin
Zoraida yhä p iti kasvojaan käsiinsä p eitettyinä, jottei
näkisi isäänsä, ja minä kuulin hänen kerran toisensa
jälkeen rukoilevan Lela Marienia m eitä auttam aan.
Olimme ehtineet kulkea suunnilleen kolm ekym m entä
peninkulmaa, kun aamu alkoi koittaa ja me huom asim m e
olevamme noin kolmen pyssynkantam an päässä ranni
kosta, jonka havaitsim m e aivan autioksi, joten kukaan
ei voinut meitä sieltä nähdä. Siitä huolim atta me p y 
rimme kaikin voim in pääsem ään hiukan ulomm aksi
merelle, joka n yt oli hiem an ty y n ty n y t, ja liikuttuam m e
siinä suunnassa noin kaksi penikulm aa annettiin käsky
vaihtaa soutajia sillä aikaa kuin hiukan aterioimme;
aluksessamme näet oli hyvä m uonavarasto. M utta sou
tajat sanoivat, ettei nyt ollut aika ollenkaan levätä,
että ne, jotka eivät soutaneet, v oivat pistää heidän suu
hunsa jotakin syötävää ja etteivät he missään tapau k 
sessa suostuneet jättäm ään airojansa. Tehtiin niin, ja
samassa alkoi puhaltaa voim akas tuu li, joka pakotti
meidät heti nostam aan purjeet, jättäm ään airot ja suun
taam aan kulkumme Oraniin, sillä m ihinkään muuhun
suuntaan emme voineet lähteä. K aikki täm ä suoritet
tiin erittäin nopeasti, ja niin me purjehdimme enem 
män kuin kahdeksan penikulmaa tunnissa pelkääm ättä
mitään muuta kuin että kohtaisim m e jonkin rosvoilevan
aluksen. Me annoimme ruokaa maurilaisille bagarinoille,
ja luopio rohkaisi heitä ilm oittam alla, ettei heitä viety
vankeina, vaan että heidät päästettäisiin vapaiksi ensim 
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m äisessä tarjoutuvassa tilaisuudessa. H än sanoi samoin
Zoraidan isälle, m utta täm ä vastasi:
— Teidän jaloutenne ja h yvän kohtelunne nojalla,
kristityt m iehet, voisin uskoa ja odottaa m itä m uuta
tahansa, m utta älkää pitäkö m inua niin yksinkertaisena,
että k uvittelisin teidän p äästävän m inut vapaaksi, sillä
m ahdotonta on, että olisitte antautuneet m inun ryöstä
m isestä koituvaan vaaraan laskeaksenne niin auliisti
m inut jälleen vapaaksi, varsinkin, kun tied ätte, mikä
m ies olen ja m illaisia etuja v o itte hankkia itsellenne
lupaam alla vapauttaa m inut. Ja jos tahd otte m ainita
vaatim uksenne, tarjoan teille heti kaikki, m itä pyydätte,
om asta puolestani ja täm än onnettom an tyttäreni puo
lesta, tai, ellette siihen suostu, yksin hänen vapaudes
taan, joka on m inun eläm äni paras ja suurin aarre.
Tuon sanottuaan hän alkoi itkeä niin katkerasti, että
herätti sääliä m eissä kaikissa ja p akotti Zoraidan kään
täm ään katseensa häneen. N ähdessään isänsä itkevän
hän jou tu i sellaisen liikutuksen valtaan, että nousi
jalkojeni edestä ja m eni syleilem ään isäänsä, painoi
kasvonsa hänen kasvoihinsa, ja m olem m at alkoivat
itkeä niin hereästi, että useat m eistä läsnäolevista y h 
ty iv ä t itkuun. N ähdessään tyttärensä koristautuneen
kuin juhlaa varten m onilla koruilla ja kalleuksilla isä sa
noi hänelle heidän kielellään:
— Mitä täm ä m erkitsee, tyttäreni? E ilen illalla,
ennenkuin m eitä kohtasi täm ä kam ala onnettom uus,
jossa n y t olem m e, näin sinut tavallisissa arkivaatteis
sasi, m utta n y t, vaikka sinulla ei ole ollut aikaa ja vaikka
minä en ole kertonut sinulle m itään iloista uutista, jota
kannattaisi juhlia koristautum alla ja kaunistautum alla,
näen sinun olevan parhaissa pukim issa, jotka kykenin
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sinulle hankkim aan, kun onni oli meille suopeam pi kuin
nyt. Vastaa m inulle, sillä tuo häm m ästyttää ja ihm e
ty ttä ä minua vielä enemmän kuin onnettom uus, jossa
n y t olen.
Luopio käänsi m eille kaikki, m itä mauri sanoi ty ttä relleen. T ytär ei vastannut hänelle sanaakaan, m utta
vanha m ies, huom atessaan eräässä kohden aluksessa
lippaan, jossa tytä r oli aina säilyttän yt jalokiviänsä ja
jonka h yvin tiesi jättäneensä Algeriaan ottam atta sitä
m ukaan huvilaansa, joutui vielä enem m än ihm eisiinsä
ja kysyi Zoraidalta, kuinka lipas oli joutunut m eidän
haltuum m e ja m itä siinä n yt oli. O dottam atta Zoraidan
vastausta luopio puuttui puheeseen sanoen:
— Älä huoli, herra, kysellä tyttäreltäsi Zoraidalta
niin paljoa; minä annan sinulle yhdellä ainoalla vastauk
sella tiedon kaikesta. Sinun tulee tietää, että hän on
kristitty ja että hän on ollut kahleittem m e katkaisija ja
orjuutemme lopettaja; hän on täällä om asta tahdostaan
ja, kuten uskon, tänne pääsem isestä niin tyyty v ä in en kuin
ihminen, joka pääsee pim eydestä valoon, kuolem asta
elämään ja kadotuksen tuskasta ihanaan autuuteen.
— Puhuuko hän totta, tyttäreni? — kysyi mauri.
— Puhuu — vastasi Zoraida.
— Sinä siis olet tosiaankin kristitty — virkkoi van 
hus — ja sinä siis olet saattanut oman isäsi hänen viham iestensä valtaan?
Siihen vastasi Zoraida:
— K ristitty minä kyllä olen, m utta en m inä ole sinua
tähän tilaan saattanut, sillä milloinkaan en ole halunnut
sallia sinulle tehtävän pahaa tai itse tehdä sitä sinulle,
vaan olen tahtonut vain tehdä hyvää itselleni.
— Mitä hyvää siis olet itsellesi teh n yt, tyttäreni?
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— Sitä sinun tulee k ysyä Lela M arienilta, — vastasi
Zoraida — sillä hän v o i sanoa sen sinulle parem m in kuin
minä.
Tuskin eh d itty ään tuon kuulla mauri syöksyi usko
m attom an vikkelästi päistikkaa m ereen, minne hän
epäilem ättä olisi hukkunut, elleivät hänen yllään olevat
suuret ja avarat v a a tteet olisi pitäneet häntä vähän
aikaa veden pinnalla. Zoraida huusi kehoittaen meitä
vetäm ään hänet ylös, ja niin me kaikki heti riensimme
avuksi, saim m e kiinni hänen kauhtanastaan ja vedim m e
m elkein jo tukehtuneen ja tied ottom an m iehen takaisin
alukseen. Zoraidasta tapaus tu n tu i niin tuskalliselta,
että hän itk i hereästi ja m urheellisesti, kuin hänen isänsä
olisi jo kuollut. Me käänsim m e m iehen suulleen, hänen
suustaan virtasi paljon v että , ja kahden tunnin kuluttua
hän tu li jälleen tajuihinsa. Sillävälin tu u li oli kääntynyt,
m eidän tä y ty i taas suunnata kulkum m e kohti rannikkoa
ja soutaa kaikin voim in, jo tta aluksem m e ei olisi ajautu
nut m aihin. M utta onneksem m e sattu i niin, että osuim 
me erääseen poukam aan, joka sijaitsee pienen niemen
kupeella ja jo ta m aurit m ainitsevat nim ellä Cava rumia,
m ikä meidän kielelläm m e m erkitsee kehno kristitty nai
nen; maurien keskuudessa näet elää vanha tarina, jonka
m ukaan siihen paikkaan on h audattu se Cava, jonka
vuoksi Espanja m enetettiin; cava m erkitsee heidän kie
lessään kehnoa naista, ja rumia m erkitsee kristittyä naista.
Pidetäänpä vielä huonona enteenä, jos on ankkuroitava
alus siihen paikkaan, kun ei m itään m uuta neuvoa ole;
m uussa tapauksessa näet he eivät sitä m illoinkaan tee.
Meille se ei kum m inkaan ollut m ikään kehnon naisen
suojapaikka, vaan oikea pelastuksen satam a, sillä meri
aaltoili n y t ankarasti. Me sijoitim m e vah dit maihin,
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m utta em m e jättän eet airoja, söim m e, m itä luopio oli
varustanut m ukaan, ja rukoilim m e kaikesta sydäm es
täm m e Jum alaa ja P yhää N eitsy ttä auttam aan ja suo
jelem aan m eitä, jo tta saisim m e onnelliseen päätökseen,
m itä olim m e niin onnellisesti aloittaneet. Zoraidan
p yynnöstä p äätettiin kuljettaa m aihin hänen isänsä ja
kaikki m uut m aurit, jotka olivat sidottuina aluksessa,
sillä häneltä puuttui rohkeutta eikä hän hellän syd ä
mensä vuoksi voin ut nähdä silmiensä edessä isäänsä
sidottuna ja m aanm iehiänsä vangittuina. Me lupasim m e
tehdä sen lähtiessäm m e, sillä ei ollut ollenkaan vaaral
lista jättää heidät aivan autioon paikkaan. R ukouk
semm e eivät olleet turhat, vaan taivas kuuli ne ja ty y n 
n y tti m eidän onneksem m e aivan kohta tuulen ja meren
siten kehoittaen m eitä iloisesti jatkam aan aloittam aam 
me m atkaa. Sen huom attuam m e päästim m e maurit
siteistään ja laskim m e heidät m aihin yhden kerrallaan,
mikä heitä kovin ih m etytti. M utta sitten, kun aioimme
viedä aluksesta pois Zoraidan isän, joka oli jo täysin
tajuissaan, hän sanoi meille:
— Minkä lu ulette, k ristityt, olevan syynä siihen,
että tuo kehno naikkonen iloitsee, kun päästätte m inut
vapaaksi? L uuletteko sen johtuvan siitä, että hän minua
säälii? N iin ei suinkaan ole laita, vaan hän tek ee sen,
koska m inun läsnäoloni häiritsisi häntä hänen tah to es
saan panna täytän töön pahoja himojaan; älkää m yöskään
luulko, että hän on p äättän yt vaih taa uskontoa senvuoksi, että on k äsittän yt teidän uskontonne parem 
m aksi, sillä syynä on vain se, että hän tietää teidän
maassanne kunniattom uutta harjoitettavan vapaam m in
kuin m eidän maassam me.
Sitten hän kääntyi Zoraidan puoleen m inun ja erään
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toisen kristityn pidellessä häntä käsivarsista, jo ttei hän
pääsisi tekem ään m itään m ieletöntä, ja sanoi:
— V oi sinua kurjaa letukkaa ja ym m ärtäm ätöntä
ty ttö ä! Minne m enetkään, sinä silm itön ja järjetön,
noiden koirien viem änä, jotk a ovat m eidän luonnollisia
vihollisiam m e? K irottu olkoon se h etki, jona sinut
siitin, ja kirottu olkoon ylellisyys ja h ellyys, jota olen
sinua k asvattaessani sinulle jakanut!
H uom attuani, ettei hän n ä y ttä n y t aikovan aivan pian
lop ettaa, m inä kiiruhdin toim ittam aan miehen maihin,
ja sieltä hän yhä sinkosi kirouksiaan ja valituksiaan p y y 
täen Mohammedia rukoilem aan A llahia m eidät tuhoa
m aan, hävittäm ään ja surm aamaan. K un sitten olimme
nostaneet purjeet em m ekä enää voineet kuulla hänen
sanojaan, näim m e yhä vielä hänen eleensä, kuinka hän
repi partaansa, kiskoi hiuksia päästään ja h eittäytyi
m aahan, ja vielä kerran hän sitten koroitti äänensä, niin
että kuulim m e, m itä hän sanoi:
— Tule takaisin, rakas tyttären i, tule takaisin maihin,
minä annan sinulle kaikki anteeksi; lu ovuta noille mie
hille näm ä rahat, jotk a jo heille kuuluvat, ja tule takaisin
lohduttam aan m urheellista isääsi, joka h eittää henkensä
tällä autiolla hiekkarannalla, jos sinä hänet jätät.
Zoraida kuuli kaiken tuon , se liik u tti häntä, hän itki
eikä osannut sanoa eikä vastata hänelle m uuten kuin
tällä tavalla:
— Suokoon A llah, isäni, että Lela Marien, joka on
ollut syynä siihen, että m inusta on tu llu t kristitty, loh
duttaa sinua m urheessasi. A llah tietää h yvin, etten
minä ole voin ut tehdä toisin kuin olen teh n yt ja etteivät
näm ä k ristityt v o i kiittää m istään m inun omaa tahtoani;
olisihan näet m inun ollut m ahdoton jäädä kotiin, vaikka
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en olisi tahtonut lähteä heidän kanssaan, niin kiihkeästi
sieluni pyrki panemaan toim een tätä aikom usta, joka m i
nusta n äyttää niin hyvältä kuin se sinusta tuntuu pahalta.
Kun Zoraida sanoi tuon, ei hänen isänsä enää voinut
kuulla hänen sanojaan emmekä me voineet nähdä m iestä.
Minä lohdutin Zoraidaa, ja me kaikki ajattelim m e n yt
vain m atkaamm e, jota edisti suotuisa tuuli, niin että
uskoimme varmaan saapuvam m e seuraavana päivänä
aamun koittaessa Espanjan rannikolle. M utta onni tulee
vain harvoin tai ei koskaan puhtaana ja sekoittum at tom ana, sen mukana tai jäljessä tulee tavallisesti jotakin
pahaa, joka sitä häiritsee tai säikyttää, ja niin johtui
meidän kohtalostam m e tai kenties niistä kirouksista,
joita mauri oli singonnut tytärtään vastaan ja jollaisia
aina tä y ty y pelätä, lausuipa ne m illainen isä tahan 
sa, sattui, sanon, että ollessamme jo ulapalla, kun
yötä oli suunnilleen kulunut kolme tuntia ja me kiisimme eteenpäin paisuvin purjein ja soutam atta, koska
suotuisa tuuli teki sen vaivan tarpeettom aksi, näim m e
kirkkaassa kuutam ossa aivan lähellä aluksen, joka
kaikkia purjeitaan k äyttäen ja ruori hiukan alihan
kaan käännettynä tuli vinosti m eitä vastaan ja n i i n
läheltä, että meidän tä y ty i koota purjeita välttääk 
semme yhteentörm äystä. Alus puolestaan koki par
haansa mukaan kääntyä päästääkseen m eidät kulke
maan ohi. Sen miehistö oli asettunut laidalle voidakseen
tiedustella m eiltä, keitä olimme ja m istä tulimm e; m utta
heidän tuota m eiltä k ysyttyään ranskankielellä luo
piomme sanoi:
Älköön kukaan vastatko, sillä nuo ovat v a r m a a n
ranskalaisia merirosvoja, jotka ottavat saaliikseen mitä
tahansa.
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Tuon varoituksen vuoksi ei kukaan vastann ut m itään,
m utta tuskin olim m e ehtineet hiukan kauem m aksi toisen
aluksen jäädessä m yötäiseen tuuleen, kun sieltä yhtäkkiä
laukaistiin kaksi tyk k iä, joiden kuulat, kuten kävi ilmi,
olivat ketjulla toisiinsa yh distetyt; toinen laukaus kat
kaisi m astom m e keskeltä poikki, niin että se kaatui
purjeineen mereen, ja sam assa laukeavan toisen tvkin
kuula puhkaisi aluksem m e tehden siihen ison reiän,
m utta saam atta aikaan m itään m uuta vahinkoa. N äh
dessäm m e, että kohta uppoaisim m e, aloimme kaikki
huutaa apua ja p yytää toisessa aluksessa olevia pelasta
maan m eitä, koska olim m e hukkum assa. H e reivasivat
purjeitaan, lask ivat vesille venheen ta i purren, johon
astui noin kaksitoista asestettua ranskalaista musketteineen ja palavine sytyttim in een tullen meidän aluk
semm e viereen. N ähdessään sitten , kuinka vähän meitä
oli ja että aluksem m e oli vaipum assa, he pelastivat mei
dät sanoen, että näin oli tap ah tu nu t, koska olimme epä
kohteliaasti olleet heille vastaam atta. Luopiomm e otti
Zoraidan aarrelippaan ja h eitti sen mereen kenenkään
huom aam atta, m itä hän tek i. S itten siirryimme kaikki
ranskalaisten alukseen, he k yselivät m eiltä ensin kaik
kea, m itä h alusivat saada tietää, ja ryöstivät meidät
sitten putipuhtaiksi aivan kun olisivat olleet meidän
verivihollisiam m e. Zoraidalta he riistivät nilkkarenkaatkin; m utta täm ä Zoraidaa kohdannut ikävyys ei kum 
m inkaan tu ottan u t m inulle niin suurta huolta kuin
pelko, että he ryöstettyhän häneltä hänen parhaat ja
kallisarvoisim m at korunsa veisivät häneltä vielä sen
kalleuden, joka on kaikkein arvokkain ja jota hän itse
kalleim pana piti. M utta sellaisten ihm isten him o ei ulotu
kauem m aksi kuin rahoihin, joita he ahneudessaan eivät
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milloinkaan saa kyllin paljon, ja nyt heidän saaliinhimonsa oli niin suuri, että he olisivat ottaneet meiltä
vanginvaatteetkin, jos niistä olisi heille ollut jotakin
hyötyä. He neuvottelivat myös siitä, olisiko m eidät
kaikki käärittävä purjeeseen ja viskattava mereen, sillä
heidän aikomuksensa oli poiketa m uutam issa Espanjan
satamissa ilm oittaen olevansa bretagnelaisia. Silloin
heidän rosvouksensa olisi tullut ilm i, ja he olisivat jou 
tuneet kärsimään rangaistuksen, jos kuljettivat m eitä
elävinä aluksessaan. Mutta kapteeni, joka oli ryöstänyt
rakkaan Zoraidani korut, sanoi tyytyvän sä saamaansa
saaliiseen, sanoi, ettei hän halunnut poiketa missään
Espanjan satamassa, vaan yritti päästä yön aikaan, tai
m iten hyvänsä, ulos Gibraltarin salm esta suunnatakseen
kulkunsa La Rochelleen, mistä oli lähtenyt. He siis
päättivät antaa meille laivavenheensä ja kaikki m itä
tarvitsim m e sitä lyh yttä matkaa varten, joka meidän
oli vielä kuljettava, ja tekivätkin niin seuraavana päi
vänä, kun Espanjan rannikko oli näkyvissä. Sen näh
dessämme me kerrassaan unohdimme kaikki surumme
ja avuttom an tilam m e, ikäänkuin emme olisi joutuneet
m itään pahaa kokemaan: niin suurta riemua tuottaa
ihmiselle m enetetyn vapauden takaisin saaminen.
Taisi olla puolenpäivän aika, kun he antoivat m ei
dän astua venheeseen jättäen meille kaksi pientä vesitynnyriä ja vähän laivakorppuja. Jonkinlaisen säälin
yllyttäm änä kapteeni antoi Zoraidalle m eidän venhee
seen astuessamme neljäkym m entä dukaattia eikä salli
nut sotilaittensa riistää häneltä näitä vaatteita, jotka
hänellä on vieläkin yllään. Me astuimm e venheeseen ja
kiitimme heitä siitä hyvästä, jota olivat m eille tehneet,
osoittaen enemmän kiitollisuutta kuin harmia, ja he
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suuntasivat kulkunsa ulos merelle kohti Gibraltarin
salm ea. Meillä ei ollut m itään m uuta johtotäh teä kuin
edessäm m e n äkyvä rannikko, m utta me soudim m e niin
tarm okkaasti, että olim m e auringon laskiessa jo siksi
lähellä, että voim m e m ielestäm m e h yvin saavuttaa sen
ennen yön tuloa. Sinä yönä ei ollut kuutam oa, sillä taivas
oli pilvessä, ja senvuoksi m e, kun seutu lisäksi oli meille
outo, katsoim m e parhaaksi olla m enem ättä maihin;
m uutam at m eistä kum m inkin arvelivat, että se olisi
kaikkein varm inta, ja sanoivat, että m eidän p iti nousta
m aihin, vaikka paljaille kallioille ja kaukana ihmisten
ilm oilta, koska niin m enetellen v ä ltty isi m uuten var
sin luonnollinen pelko, että näillä vesillä liikkuisi Tetuanista kotoisin olevien m erirosvojen aluksia, jotka illalla
ovat Berberiassa ja aam un sarastaessa Espanjan ranni
kolla, m issä tavallisesti saavat jonkin aluksen saaliik
seen, palaten sitten kotiin ja saapuen sinne niin varhain,
että vo iv a t m ennä nukkum aan tavalliseen aikaan. Nämä
vastakkaiset m ielipiteet joh tiv a t vihdoin siihen päätök
seen, että lähestyisim m e väh itellen rannikkoa ja nousi
sim m e m aihin missä voim m e, jos meri oli niin tyyn i,
että se kävi päinsä. N iin sitten teh tiin , ja puoliyö
saattoi olla lähellä, kun saavuim m e erään korkean ja
louhuisen vuoren lu o, joka ei kum m inkaan ollut niin
likellä m erta, ettei olisi voin ut m ukavasti nousta maihin.
Me laskim m e venheen hiekkarantaan, hyppäsim m e mai
hin, suutelim m e maankamaraa ja suuresta ilosta itkien
kiitim m e Jum alaa m eidän Herraamme siitä erinomai
sesta h yvästätyöstä, jonka hän oli meille teh nyt. Me
noudim m e venheestä siinä olevat m uonavarat, vedimme
venheen m aalle ja kuljim m e vuoren rinnettä pitkän m at
kan; vaikka näet olim m e n yt täällä, emme saaneet
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mieltämme oikein tyyntym ään emmekä voineet var
m asti uskoa, että olimme jo kristittyjen maassa.
Aamu koitti m ielestäni m yöhem m in kuin olisimm e
toivoneet. Me nousimme vuoren harjalle nähdäksem m e,
näkyisikö sieltä m itään asuttua paikkaa tai paim enten
majoja, m utta emme havainneet m itään kylää, ei y h 
tään ihm istä, ei polkua eikä tietä, vaikka kuinka jänn i
tim m e katsettam m e. K aikesta huolim atta päätim m e
lähteä kohti sisämaata, koska varmaan uskoim m e pian
kohtaavamm e jonkun, joka voi m eitä opastaa. Minua
rasitti pahimmin se, että Zoraidan tä y ty i liikkua ja l
kaisin tässä jylhässä seudussa. Otin hänet kyllä jon 
kin kerran hartioilleni, m utta väsym ykseni väsytti häntä
enemmän kuin lepääminen häntä virkisti, ja siksi hän
ei enää sallinut minun ryhtyä sellaiseen rasitukseen.
Minä talutin häntä kädestä, hän oli erittäin kärsivällinen
ja pysyi iloisena, ja niin me kuljimme hiukan vähem m än
kuin neljännespenikulman, kun korviimme kantautui
pienen kellon ääni, selvä merkki siitä, että lähellä oli
jokin karjalauma. Me tähyilim m e kaikki tarkkaavasti,
ilmaantuisiko sellainen näkyviin, ja näimme erään
korkkipuun alla paimenpojan, joka aivan rauhallisena
ja huoletonna vuoli veitsellään keppiä. Me huusimme
hänelle, hän kohotti päätään, kavahti jaloilleen ja näki,
kuten myöhemmin saimme kuulla, ensinnä luopion ja
Zoraidan. Nähdessään nämä henkilöt, joilla oli yllään
maurilainen puku, poika luuli, että kaikki Berberian
maurit olivat hyökkäämässä hänen kimppuunsa, juosta
v iiletti häm m ästyttävän nopeasti metsään ja alkoi huu
taa täyttä kurkkua:
— Maureja, maureja on maassa! Maureja, maureja!
Aseisiin, aseisiin!
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N uo huudot saivat m eidät kaikki häm m ingin valtaan,
niin että e m m e tietän eet, m itä tehdä. Me ajattelim m e,
että paim enpojan huudon tä y ty i herättää suurta häm 
m ästystä paikkakunnalla ja että rannikkovartiosto tulisi
kohta katsom aan, m istä oli k ysym ys, ja päätim m e senvuoksi, että luopion p iti riisua turkkilaiset vaatteensa ja
pukeutua vangin nuttu un eli m ekkoon, jonka eräs m eistä
hänelle h eti antoi jääden itse paitahihasilleen. N iin me
kaikki sulkeuduim m e Jum alan suojelukseen ja lähdimme
kulkem aan sam aa tietä , jo ta olim m e nähneet paimenen
m enevän, peläten joka h etki näkeväm m e rannikon
vartiain hyökkäävän kim ppuum m e. A avistuksem m e ei
ollutkaan väärä, sillä ei ollut kulunut kahta tun tia, kun
me, ehdittyäm m e m etsästä aukealle, näim m e noin viisi
kym m entä ratsum iestä, jotk a k iitivät m eitä kohti täyttä
laukkaa. H eidät havaittuam m e m e pysähdyim m e heitä
odottam aan, ja he, saavuttuaan luo ja nähtyään, että
heidän etsim iensä maurien asem asta siinä olikin m uuta
m ia vaivaisia k ristittyjä, häm m ästyivät, ja eräs heistä
k ysyi, olim m eko antaneet aihetta siihen, että eräs pai
m en oli h älyy ttä n y t heidät liikkeelle. Minä myönsin
ja olin aikeissa alkaa hänelle kertoa, m itä olin jou
tunut kokem aan, m istä tulim m e ja keitä olim m e, m utta
sam assa eräs m eidän seurueeseem me kuuluva kristitty
tunsi ratsum iehen, joka oli k ysym yksen m eille esittänyt,
ja k esk eytti puheeni sanoen:
— Jum alalle olkoon kiitos, h yvät herrat, että hän on
ohjannut m eidät näin h yvään paikkaan! Ellen näet
erehdy, kuuluu m aa, jonka pinnalla n yt astelemme,
Velez M alagaan, elleivät ne vu od et, jotk a olen viettänyt
orjuudessa, ole heikontaneet m uistiani niin, että erehdyn
sanoessani teidän, h yvä herra, joka k y sy tte, keitä olem
me, olevan om a enoni Pedro de B ustam ante.

»Sieltä yhtäkkiä laukaistiin

neljä tykkiä.)

»Hän olisi syöksynyt maahan, ellei olisi jäänyt riippumaan käsi
varrestaan.»

241
K ristitty orja oli tuskin ehtinyt tuon sanoa, kun ratsu
mies hyppäsi maahan hevosensa selästä, sulki nuoru
kaisen syliinsä ja sanoi hänelle:
— Rakas sisarenpoikani, n yt minä tunnen sinut. Me
olemme jo surreet sinua kuolleeksi, minä ja sisareni, sinun
äitisi, ja kaikki om aisesi, jotka vielä ovat elossa, m utta
Jum ala onkin ollut niin arm ollinen, että on sallinut h ei
dän saada elää niin kauan, että näkevät sinut jälleen.
Me tiesim m e kyllä, että olit Algeriassa, ja sinun ja
kaikkien seuralaistesi vaatetuksesta minä arvaan, että
olette päässeet vapaiksi jollakin ihm eellisellä tavalla.
— N iin on laita, — vastasi nuorukainen — ja meillä
on varm aan kyllin aikaa kertoakseni teille kaikki.
K uultuaan, että olimme orjuudessa olleita kristityltä,
ratsumiehet astuivat heti m aahan ja jokainen heistä
tarjosi meille ratsuaan kuljettaakseen m eidät Velez Ma
lagan kaupunkiin, joka sijaitsi puolentoista peninkulm an
päässä sieltä. M uutamat heistä läh tivät hakem aan alus
tamm e kaupunkiin, kun olimme sanoneet heille, mihin
olimme sen jättäneet, toiset ottivat m eidät taakseen
hevosen selkään, ja Zoraida ratsasti sillä tavalla hänen
kanssaan, joka oli m ainittu kristityn orjan eno. K aikki
kaupungin asukkaat tulivat ottam aan m eitä vastaan,
sillä he olivat kuulleet m uutam ilta, jotka olivat läh te
neet ennen m eitä, m eidän tulostam m e. H e eivät ihm e
telleet nähdessään vapautuneita kristityitä orjia tai
vangeiksi joutuneita maureja, sillä kaikki sen rannikon
asukkaat olivat tottun eet näkem ään kum paakin lajia.
Mutta he ihm ettelivät Zoraidan kauneutta, joka sillä
kertaa ja sinä hetkenä oli loistavim m illaan, sekä m atkan
vaivojen vuoksi että ilosta, koska hän n yt huom asi
olevansa kristittyjen maassa, missä hänen ei tarvinnut
Don Quijote I , — 16
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pelätä joutuvansa tuhon omaksi; siitä oli hänen kasvoi
hinsa tu llu t niin heleä väri, että m inä, edellyttäen, ettei
rakkaus silloin m inua p että n y t, uskallan väittää, ettei
koko m aailm assa ollut kauniim paa olentoa, tai ainakin,
etten m inä ollut m itään sellaista nähnyt.
Me lähdim m e h eti kirkkoon kiittäm ään Jum alaa osak
sem m e tulleesta arm osta, ja Zoraida sanoi sisään tu l
tuaan, että siellä oli kasvoja, jotk a m uistu ttivat Lela
Marienin kasvoja. Me sanoim m e hänelle, että ne olivat
juuri hänen kuviaan, ja luopio tek i, niin h yvin kuin voi,
hänelle ym m ärrettäväksi, mikä oli niiden tarkoituksena,
jo tta hän niitä palvoisi, ikäänkuin jokainen niistä todella
olisi sama Lela Marien, joka oli hänelle puhunut. H ä
nellä on niin h yvä ym m ärrys ja niin helppo ja selvä
k äsityskyk y, että hän heti tajusi kaikki, m itä hänelle
kuvista sanottiin. K irkosta m eidät vietiin eri puolilla
kaupunkia sijaitseviin taloihin, kukin eri paikkaan,
m utta luopion, Zoraidan ja m inut vei se k ristitty, joka
oli tu llu t m eidän kanssam m e, kotiin vanhem piensa luo,
jotk a olivat saaneet verrattain runsaasti onnen antimia
ja k estitsivät m eitä yh tä suurella rakkaudella kuin omaa
poikaansa.
Me viivyim m e Velezissä kuusi päivää, ja sitten lähti
luopio, hankittuaan tietoa kaikesta, m itä hänen tuli
tehdä, Granadan kaupunkiin päästäkseen pyhän In kvi
sition välityk sellä takaisin kirkon kaikkein pyhim pään
helm aan. Muut vapaiksi päässeet k ristityt lähtivät
eri tahoille, m inne kukin mieli. V ain Zoraida ja minä
jäim m e vielä kaupunkiin, varoinam m e ainoastaan ne
dukaatit, jotk a ranskalainen oli kohteliaisuudesta anta
nut Zoraidalle, ja niillä m inä ostin aasin, jolla hän
ratsastaa. Toistaiseksi olen palvellut häntä ainoastaan
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isänä ja saattajana enkä puolisona, ja n yt on aikomuk
semme mennä katsom aan, vieläkö isäni elää ja onko
joku veljistä ollut minua onnellisempi, vaikka m inusta
tuntuu, että taivaan annettua minulle eläm änkum ppa
niksi Zoraidan ei osakseni olisi voin ut tulla m itään koh
taloa, olipa se kuinka onnellinen tahansa, jota minä
pitäisin parempana. Zoraida sietää köyhyyden m uka
naan tuom ia vaivoja niin kärsivällisesti ja haluaa niin
hartaasti tulla kristityksi, että m inun tä y ty y sitä ihm e
tellä ja että senvuoksi olen valm is palvelem aan häntä
kaiken ikäni. Ilo siitä, että olen hänen om ansa ja että
hän on m inun, h äiriytyy ja estyy siksi, etten tiedä,
löydänkö kotiseudultani m itään kolkkaa, missä voin
tarjota hänelle kodin; aika ja kuolema näet ovat voineet
niin m uuttaa isäni ja veljieni varallisuutta ja elämää,
että tuskin löydän ketään tu ttavaa, jos he ovat poissa.
Enempää minulla ei ole, arvoisa herrasväki, kohtalois
tani kerrottavaa. Oma hyvä ym märryksenne ratkais
koon, onko se, m itä olen kertonut, m ielenkiintoista ja
merkillistä; om asta puolestani voin vain sanoa, että
olisin tahtonut kertoa asiat teille lyhyem m in, vaikka
toiselta puolen se pelko, että voisitte ik ävystyä, on saa
nut m inut vaieten sivuuttam aan useitakin seikkoja.

Kahdesviidettä

luku,

jossa kerrotaan, mitä majatalossa vielä tapahtui, sekä
muista tietämisen arvoisista seikoista.
N iin sanottuaan vapautunut orja vaikeni, ja Don
Fernando sanoi hänelle:
— T e, herra kapteeni, olette tosiaankin kertonut
täm än m erkillisen tarinan niin h yvin , että esitystapa
vastaa itse asian harvinaisuutta ja m erkillisyyttä. Kaikki
on n i i n outoa ja harvinaista ja täyn n ä tapahtum ia, jotka
saavat kuulijan ih m etyksen ja jännityksen valtaan, ja
me olem m e kuunnelleet kertom ustanne niin m ielellämme,
että m eitä ilah d uttaisi kuulla se uudestaan, vaikka sillä
välin jo koittaisi huom inen päivä.
H änen niin sanottuaan Cardenio ja kaikki muut tar
jo u tu ivat tekem ään hänen hyväkseen, m itä suinkin
v o iv at, ja esittivät ehdotuksensa niin ystävällisin ja
vilp ittöm in sanoin, että kapteenia erinomaisesti ilah
dutti heidän hyväntahtoisuutensa. D on Fernando eh
dotti vielä, että hän, jos kapteeni halusi m atkustaa ko
tiin hänen kanssaan, p itäisi huolen siitä, että hänen
veljensä markiisi tulisi kum m iksi Zoraidaa kastettaessa,
ja lupasi puolestaan auttaa häntä, niin että hän pääsisi
kotipaikalleen niin arvokkaasti ja vaivattom asti kuin
hänen säätynsä ed ellytti. K aikesta tuosta vapautunut
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orja kiitti häntä mitä kohteliaim m in, m utta ei halun
nut ottaa vastaan m itään hänen aulista tarjoustaan.
Sillävälin tu li jo yö, ja illan pim ettyä saapuivat m aja
taloon vaunut, joita saattam assa oli m uutam ia ratsumiehiä. He pyysivät yösijaa, ja m ajatalon em äntä v a s
tasi, ettei koko m ajatalossa ollut vapaana edes kämmenenalaa.
— Vaikka niinkin olisi laita, — sanoi eräs ratsum ie
histä — tä y ty y kum m inkin olla sijaa herra ylituom arille, joka tässä saapuu.
Tuon arvonimen kuultuaan em äntä joutui häm m ingin
valtaan ja sanoi:
— Seikka on se, hyvä herra, ettei minulla ole vu o
teita. Jos hänen armollaan herra ylituom arilla on vuode
mukanaan, kuten varmaan onkin, niin olkoon terve
tullut; minä ja m ieheni luovutam m e oman huoneemme,
ja hänen armonsa saa sijoittua siihen.
— Tehdään vain niin — sanoi palvelija.
Sillävälin oli vaunuista noussut mies, jonka v a a te
tuksesta heti näkyi hänen virkansa ja toimensa; hänen
pitkä viittansa ja avarat viilekkeiset hihansa osoittivat,
että hän oli ylituom ari, kuten hänen palvelijansa oli
sanonut. H än talu tti kädestä tyttö ä , joka n äytti olevan
noin kuudentoista vuoden ikäinen. T yttö oli matkapuvussa ja niin soma, niin kaunis ja m iellyttävä, että
kaikki hänet nähdessään pakostakin häntä ihailivat,
vieläpä niin, että he, elleivät olisi nähneet Doroteaa,
Luscindaa ja Zoraidaa, jotka olivat m ajatalossa, olisivat
olleet sitä m ieltä, ettei täm än nuoren neidon vertaista
kaunotarta voitu hevin löytää. Ylituom arin ja ty tö n
saapuessa oli läsnä Don Quijote, joka vieraan nähtyään
sanoi:
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— Teidän armonne voi aivan rauhallisesti astua tähän
linnaan ja siinä liikkua; vaikka näet se onkin ahdas ja
p uutteellisesti varu stettu , ci m aailm assa ole mitään
sellaista ahtautta eikä epäm ukavuutta, joka ei soisi
sijaa aseille ja tiedolle, varsinkaan, jos aseita ja tietoa
opastaa ja saattelee kauneus, niinkuin teidän tiedolli
sesti sivistyn yttä armoanne saattelee täm ä kaunis neiti,
jolle ei ainoastaan linnojen tä y d y avautua ja osoittaa
sisäpuoltaan, vaan jonka edessä kallioittenkin tä y ty y
haljeta ja vuorten hajota ja m adaltua siten lausuen hänet
tervetulleeksi. A stukoon siis teidän armonne, sanon sen
v ieläkin, tähän paratiisiin, sillä täältä te löyd ätte tähtiä
ja aurinkoja seuraksi sille taivaalle, joka teillä on muka
nanne; täältä te löyd ätte kaikkein oivallisim m at aseet ja
kaikkein täydellisim m än kauneuden.
Y lituom ari ihm etteli D on Quijoten puhetta ja alkoi
katsella häntä h yvin tarkkaan suuresti ihm etellen sekä
hänen ulkom uotoaan että hänen sanojaan. H än ei osan
nut vastata m itään ja joutui uuden ihm etyksen valtaan
nähdessään Luscindan, D orotean ja Zoraidan, jotka,
kuultuaan vieraita tulleen ja em ännän heille kerrottua,
kuinka kaunis nuori nainen oli, tu livat tätä näkemään
ja vastaanottam aan. M utta D on Fernando, Cardenio ja
kirkkoherra terveh tivät tulijaa ym m ärrettäväm m in ja
kohteliaam m in.
Herra ylituom ari oli sisään tultuaan
tosiaan aivan häm m en tyn yt sekä näkem istään että
kuulem istaan, ja m ajatalossa olevat kauniit naiset lau
su ivat n y t kauniin nuoren ty tö n tervetulleeksi. Y li
tuom ari huom asi kyllä aivan kohta, että kaikki läsnä
olevat olivat jalosukuista väkeä, m utta D on Quijoten
hahm o, hänen kasvonsa ja ryhtinsä saivat hänet ym 
m älle. K un oli m olem m in puolin lausuttu kohteliaisuuk-
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siä ja tarkastettu m ajatalon tiloja, p äätettiin tehdä
niinkuin oli suunniteltu: kaikkien naisten p iti sijoittua
jo m ainittuun yliskam ariin, ja herrain tu li jäädä ulko
puolelle, kuin heidän vartioikseen. Y lituom ari oli t y y ty 
väinen siihen, että nuori ty ttö , joka oli hänen tyttärensä,
sai olla m uitten naisten seurassa, mihin ty ttö itse m ie
lellään suostui. O tettiin osa m ajatalon isännän pienestä
vuoteesta ja osa siitä, jota ylituom ari kuljetti m ukanaan,
ja niin he sijoittuivat yöteloilleen m ukavam m in kuin
olivat ajatelleetkaan.
Siitä silmänräpäyksestä, jolloin vapautunut orja oli
nähny t ylituom arin, hänen sydäm ensä oli kiivaasti ty k y t
tä n y t ja hän oli aavistanut, että tulija oli hänen v el
jensä. H än kysyi n yt eräältä ylituom aria saattelevalta
palvelijalta, m ikä hänen isäntänsä nim i oli ja tiesikö
hän, m istä hän oli kotoisin. Palvelija vastasi hänelle,
että ylituomarin nim i oli Juan Perez de Yiedm a, ja sanoi
kuulleensa, että hän oli kotoisin jostakin paikasta Leonin
vuorim aasta. Tämä tiedonanto ja se, m itä hän itse oli
nähnyt, sai hänet lopullisesti uskom aan, että tuo mies
oli hänen veljensä, joka oli isän neuvoa noudattaen
lähtenyt opintielle. Liikutettuna ja iloisena hän kutsui
syrjään Don Fernandon, Cardenion ja kirkkoherran, ker
toi heille, m istä oli k ysym ys, ja vak uu tti heille, että
ylituom ari oli hänen veljensä. P alvelija oli hänelle vielä
sanonut, että ylituom ari oli m atkalla Intiaan, missä hän
oli saanut viran Meksikon ylioikeudessa. H än sai lisäksi
tietää, että tuo nuori ty ttö oli ylituom arin tytär, että
ty tö n äiti oli kuollut hänet syn nytettyaän ja että isä
oli tullut sangen rikkaaksi saatuaan m yötäjäiset, jotka
jäivät hänelle ty tö n kerällä. Hän k ysyi heiltä neuvoa,
m iten hänen pitäisi m enetellä ilm aistakseen itsensä tai
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saadakseen ensin tietää, häpeisikö veli, kun hän olisi
itsensä ilm aissut, nähdessään hänet niin köyhänä, vai
ottaisiko hänet vastaan sydäm ellisesti.
— Jättäkää m inun tehtäväkseni sen asian selvittä
minen; — sanoi kirkkoherra — sitäkin suuremmalla
syyllä, kun on m ahdotonta ajatella m uuta kuin että
teid ät, herra kapteeni, otetaan vastaan erittäin hyvin,
koska se jalous ja viisaus, joka veljenne käytöksessä
ilm enee, ei suinkaan osoita, että hän on kopea ihm i
nen, joka ei halua tun tea sukulaisiaan, enempää kuin
sitäkään, ettei hän ymmärrä oikein suhtautua kohtalon
vaiheisiin.
— E n kum m inkaan tahtoisi ilm aista itseäni äkki
arvaam atta, vaan vasta asiaa valm isteltuani — sanoi
kapteeni.
— Minä lupaan — vastasi kirkkoherra — järjestää
asian niin, että tulem m e kaikki tyytyväisiksi.
Sillävälin oli tuotu illallinen pöytään, ja kaikki istuu
tu ivat aterioim aan, lukuunottam atta vapautunutta
orjaa ja naisia, jotk a aterioivat erikseen omassa huo
neessaan. Aterian aikana kirkkoherra sanoi:
— Minulla, herra ylituom ari, oli K onstantinopolissa,
missä olin orjana m uutam ia vuosia, eräs toveri, jolla oh
sama nim i kuin teillä, ja täm ä toverini oli espanjalaisen
jalkaväen kaikkein parhaita sotilaita ja kapteeneja, m utta
y h tä onneton kuin rohkea ja urhoollinen.
— Mikä oli kapteenin nim i, armollinen herra? —
k ysyi ylituom ari.
— H änen nim ensä — vastasi kirkkoherra — oli Ruy
Perez de Yiedm a, ja hän oli kotoisin jostakin paikasta
Leonin vuoriseudusta. H än kertoi m inulle, m itä oh
tapahtunut hänen isälleen ja veljilleen, ja ellei sitä olisi
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minulle kertonut niin vilpitön mies kuin hän, olisin
pitänyt sitä vain satuna, jollaisia vanhat eukot kertovat
talvella lieden ääressä. H än näet kertoi m inulle, että
hänen isänsä oli jakanut om aisuutensa kolm en poikansa
kesken ja oli antanut heille eräitä neuvoja, jotk a olivat
parempia kuin Caton neuvot. Ja voinpa sanoa, että se
neuvo, jonka täm ä poika valitsi lähtem ällä sotaan, oli
ollut hänelle niin edullinen, että hän urheutensa ja roh
keutensa nojalla, ilman m itään m uuta suositusta kuin
oma erinomainen kuntonsa, kohosi m uutam assa v u o 
dessa jalkaväen kapteeniksi ja voi toivoa aivan pian
pääsevänsä everstiksi. M utta onni ei ollut hänelle suo
pea, sillä hänen voidessaan parhaillaan toivoa saavu tta
vansa sen suosion hän m enetti sen m enettäessään v a 
pautensa erinomaisessa ottelussa, jossa niin m onet m uut
saivat vapautensa takaisin, nim ittäin Lepanton ta iste
lussa. Minä m enetin vapauteni Goletassa, ja sitten me,
koettuam m e erilaisia kohtaloita, tapasim m e toisem m e
K onstantinopolissa, missä m eistä tu li toverukset. Sieltä
hän joutui Algeriaan, missä tiedän hänen joutuneen m itä
ihmeellisimpään seikkailuun.
Kirkkoherra jatkoi kertom ustaan ja m ainitsi vielä
lyhyesti, mitä ylituom arin veljelle oli sattunut Zoraidan
kanssa, ja ylituom ari kuunteli tä tä kaikkea niin tarkkaavasti, ettei ollut tuom arinvirassaan m illoinkaan ollut
niin tarkkaavainen. Kirkkoherra jatkoi esitystään siihen
kohtaan, missä ranskalaiset ryöstivät venheessä olevat
kristityt, ja m ainitsi siitä avuttom asta ja hädänalai
sesta tilasta, johon hänen toverinsa ja kaunis maurilaisnainen olivat jääneet; hän sanoi, ettei tietän yt, mihin
he olivat joutuneet, olivatko päässeet Espanjaan, vai
olivatko ranskalaiset vieneet heidät Ranskaan.
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Kirkkoherran koko kertom usta kuunteli hiukan loitom paa kapteeni pitäen tarkasti silmällä kaikkia v el
jensä eleitä. Huom atessaan kirkkoherran jo lopettaneen
kertom uksensa täm ä huokasi syvään, hänen silmiinsä
tulvah tivat kyynelet, ja hän sanoi:
— Arvoisa herra, jospa tietäisitte, kuinka läheisesti
m inua koskevat ne uutiset, joita olette tässä minulle
kertonut, niin läheisesti, että m inun tä y ty y ilm aista liiku
tustani kyynelillä, jotka vierivät silm istäni vastoin kaik
kea sopivaisuutta ja huolim atta siitä, että yritän hillitä
itseäni! Tuo m ainitsem anne urhoollinen kapteeni on
m inun vanhin veljeni, joka voim akkaam pana ja kor
keam malle tähtäävänä kuin minä ja toinen vanhempi
veljeni valitsi sotilaan kunniakkaan ja arvokkaan to i
m en, yhden niistä kolm esta urasta, joita isäm m e meille
ehdotteli, kuten kuulitte toveriltanne, siitä hänen ker
tom uksestaan, joka teistä tuntui sadulta. Minä lähdin
opilliselle uralle, missä Jum ala ja ahkeruuteni ovat
auttaneet m inut siihen asemaan, jossa näette minun nyt
olevan. Toinen veljeni on Perussa ja hän on niin rikas,
että on sillä, m itä on jo läh ettän yt isälleni ja minulle,
runsaasti korvannut mukanaan viem änsä perintöosan ja
vielä teh n yt isälleni m ahdolliseksi esteettöm ästi nou
dattaa luontaista auliuttaan; ja minäkin olen voinut sen
nojalla parem m issa olosuhteissa ja enemmän säätyni
vaatim usten m ukaisesti harjoittaa opintojani ja saa
v u ttaa sen viran, joka minulla n yt on. Isäni elelee vielä,
tosin heikoissa voim issa, yhä toivoen saavansa nähdä
v a nhim m an poikansa, ja rukoilee lakkaam atta Jumalaa
olemaan sulkem atta hänen silmiään kuoleman uneen,
ennenkuin hän saa nähdä poikansa elossa. Minua ihme
ty ttä ä , että täm ä veljeni, joka on erittäin ym m ärtäväi
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nen, on laim inlyönyt kaikissa näissä vaikeuksissaan ja
murheissaan tai silloin, kun hän eli onnellisena, antaa
tietoa isälleen; jos näet hän tai joku m eistä olisi siitä
tietän yt, ei hänen olisi tarvinnut odottaa tuon ihm eelli
sen ruokokepin ilm estym istä saadakseen tarvittavat
lunnaat. M utta n yt m inua h uolestuttaa epätietoisuus
siitä, ovatko nuo ranskalaiset päästäneet hänet vapaaksi
vai surmanneet hänet salatakseen rosvoustaan. Tästä
kaikesta johtuu, etten voi jatkaa m atkaani niin t y y ty 
väisenä kuin sen aloitin, vaan ylen alakuloisena ja mur
heellisena. Oi m inun hyvä veljeni, kunpa n y t tietäisin,
missä olet, niin lähtisin sinua etsim ään ja vapauttam aan
sinut vaikeuksistasi, vaikka m inun tä y ty isi nähdä siinä
suurtakin vaivaa! Oi jospa voisin viedä vanhalle isäl
lemm e tiedon, että sinä olet elossa, vaikka eläisit Berberian salaisimmissa vankiluolissa, sillä sinut lu nastet
taisiin vapaaksi hänen, veljeni ja m inun varoillani! Oi
sinä kaunis ja jalo Zoraida, jospa saisin korvata sinulle
sen hyvän, m itä olet teh n yt veljelleni! Jospa saisin olla
läsnä sinun sielusi uudestisyntyessä ja solm ittaessa avio
liittoa, joka olisi m eille kaikille suuri ilo!
Ylituom ari lausui nämä sanat ja m uita sam anlaisia
ja oli niin liikutettu uutisista, joita hänelle oli ker
rottu hänen veljestään, että kaikki, jotka häntä kuuntelivat, selvästi ilm aisivat liikutettuina ottavansa osaa
hänen suruunsa. H uom attuaan niin h yvin onnistuneensa
aikeessaan ja siinä, m itä kapteeni toivoi, kirkkoherra ei
tahtonut antaa heidän olla kauemm in alakuloisina. H än
siis nousi pöydästä, meni siihen huoneeseen, m issä Zo
raida oli, ja tarttui hänen käteensä, ja Zoraidan jäljessä
tulivat Luscinda, Dorotea ja ylituom arin tytär. K ap
teeni odotti, haluten nähdä, m itä kirkkoherra n yt aikoi
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tehdä. Tämä tarttu i toisella kädellään hänen käteensä,
vei Zoraidan ja hänet ylituom arin ja muiden herrain luo
ja sanoi:
— Herra ylituom ari, pyyhkikää kyynelenne, ja tä y t
täköön teidän toiveenne kaikki se onni, m itä toivoa voi
daan, sillä tässä teidän edessänne ovat rakas veljenne
ja rakas kälynne. Täm ä tässä on kapteeni Yiedma,
ja täm ä on se kaunis maurilaisnainen, joka on tehnyt
hänelle niin paljon hyvää. M ainitsemani ranskalaiset
saattoivat heidät tähän ahdinkoon, jotta te voitte osoit
taa heille jalon sydäm enne auliutta.
K apteeni riensi syleilem ään veljeään, ja tämä laski
m olem m at kätensä hänen olkapäilleen katsellakseen
häntä hiukan loitom paa; m utta sitten, hänet lopullisesti
tunnettuaan, sulki hänet niin kiinteästi syliinsä vuo
dattaen niin hereitä ilokyyneliä, että useimpien läsnä
olijoitten oli m ahdoton olla itkem ättä hänen kanssaan.
Tuskin uskon veljesten lausum ia sanoja ja heidän ilmaisemiaan tu n teita voitavan kuvitella, ja vielä vähemmin
ne ovat kuvailtavissa. N y t he kertoivat toisilleen lyhyesti
kohtaloistaan, n yt he osoittivat, m illaista on veljesten
y stä v y y s, kun se on parhaimm illaan, nyt ylituomari
syleili Zoraidaa, n y t hän jä tti om aisuutensa tämän käy
tettäväk si, n yt hän vei tyttärensä kälynsä syleiltäväksi,
n y t hersyivät jälleen kaikkien kyynelet, kun he katseli
v a t kaunista kristittyä ty ttö ä ja ihanaa maurilaisnaista.
D on Quijote seisoi siinä tarkkaavaisena, m itään virkka
m atta, m iettien näitä merkillisiä tapauksia, joiden hän
uskoi kaikkien johtuvan vaeltavan ritariuden harhanäyistä. P äätettiin, että kapteeni ja Zoraida palaisivat
kapteenin veljen kanssa Sevillaan ja ilm oittaisivat isälleen,
että hän oli lö y ty n y t ja oli vapaana, jotta vanhus, jos
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siihen kykenisi, tulisi Zoraidan vihkiäisiin ja hänen ristiäisiinsä; ylituom arin näet oli m ahdoton peruuttaa aloit
tam aansa m atkaa, sillä hän oli saanut tietää, että kuu
kauden kuluttua lähtisi laivasto Sevillasta U uteen E s
panjaan, ja hänen olisi ollut h yvin vaikea jättää tila i
suutta käyttäm ättä. K aikki siis olivat iloisia ja hilpeitä,
kun vapautuneen orjan kohtaloissa oli tapahtunut niin
onnellinen käänne, ja p äättivät, kun yö jo oli ehtinyt k ul
kea lähes kaksi kolm attaosaa radastaan, mennä yöteloille
siksi ajaksi, joka vielä oli jäljellä. D on Quijote tarjoutui
linnaa vartioim aan, jottei heidän kimppuunsa pääsisi
mikään jättiläinen tai muu paha olento him oiten niitä
suuria kauneuden aarteita, joita linnassa n yt oli. N e,
jotka hänet tunsivat, k iittivät häntä siitä ja kertoivat
ylituom arille Don Quijoten m erkillisestä m ielenlaadusta,
mikä kovin häntä huvitti. Sancho Panza yksin oli vihois
saan, kun ei päässyt ajoissa makuulle, m utta hän yksin
järjesti asiansa paremmin kuin kukaan muu oikaisten
itsensä aasinsa valjaitten päälle, jotka m yöhem m in tu li
va t hänelle hyvin kalliiksi, kuten tuonnem pana kerro
taan. Kun siis naiset olivat vetäytyn eet huoneeseensa
ja kaikki m uut olivat laittautuneet levolle niin siedettä
vällä tavalla kuin voivat, D on Quijote astui ulos m aja
talosta pitääkseen vahtia linnan edustalla, kuten oli
luvannut.
Ei ollut enää pitkä aika päivänkoittoon, kun naisten
korviin kaikui niin sointuisa ja hyvä ääni, että kaikkien
oli pakko sitä tarkkaavasti kuunnella, varsinkin Dorotean, joka makasi valveilla ja jonka vieressä nukkui
Dona Clara de Yiedma (se näet oli ylituom arin tyttären
nimi). Kukaan ei voinut arvata, kuka oli henkilö, joka
lauloi niin hyvin, ja ääni kaikui yksinään, ilman minkään
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soittim en säestystä. Toisinaan heistä tuntui, että laulu
kuului pihalta, toisinaan se tuntui tulevan tallista, ja
heidän kuunnellessaan erinomaisen tarkkaavasti ja epä
tietoisina tuli huoneen ovelle Cardenio, joka sanoi:
— N e, jotka eivät nuku, kuunnelkoot, niin saavat
kuulla nuoren muulirengin äänen; hän laulaa kerrassaan
lum oavasti.
— Me olemm e sen jo kuulleet, hyvä herra — vastasi
Dorotea.
Cardenio m eni m enojaan, ja Dorotea, joka kuunteli
niin tarkasti kuin suinkin voi, erotti seuraavat laulun
sanat.

Kolmasviidettä

luku,

jossa kerrotaan nuoren muulinajajan sievä tarina sekä
muita majatalossa sattuneita merkillisiä tapauksia.
Olen Amorin purjehtija,
ma ylitse ulapan syvän
vain purjehdin toivomatta
ees sataman ilmestyvän.
Ja kaukana väikkyy tähti
mua ohjaten säteilyllään;
Palinurus ei koskaan nähnyt
niin kirkasta tähteä yllään.
Minä purjehdin ilman määrää
meren aalloilla raivokkailla,
välin huolissa tähteä silmään,
välin purjehdin huolta vailla.
Kas ankara häveliäisyys,
hyve, kunniantunto suuri,
kun ikävöin tähteä nähdä,
sen pilvinä peittävät juuri.
Oi tähtönen kirkas, kaunis,
on valos mun eloni retki!
Jos sammut mun silmistäni,
lyö mulle kuoleman hetki.
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K un laulaja oli eh tinyt niin pitkälle, tuntui Doroteasta, ettei ollut oikein, jos Clara ei saanut kuulla niin
kaunista ääntä; siksi hän ravisteli tytön hereille ja sanoi
hänelle:
— A nteeksi, lapsukaiseni, että sinut herätän, mutta
minä teen sen, jotta saat iloksesi kuunnella parasta lauluääntä, minkä ehkä olet milloinkaan eläessäsi kuullut.
Clara heräsi, m utta oli vielä niin unelias, ettei heti
ym m ärtänyt, m itä Dorotea hänelle sanoi. Siksi hän
k ysyi, m istä oli k ysym ys. D orotea toisti sanansa, ja nyt
Clara alkoi tarkkaavasti kuunnella. M utta tuskin ehdittyään kuulla ne kaksi säkeistöä, jotka laulaja sitten
esitti, hän alkoi vapista niin ankarasti kuin olisi häntä
kohdannut ankara vuorokuum een kohtaus, sulki Dorotean kiihkeästi syliinsä ja sanoi:
— Voi rakas neiti, m iksi m inut herätitte? Paras
h yvä ty ö , jonka kohtalo n yt saattoi minulle tehdä, oli
siinä, että se p iti silmäni ja korvani suljettuina, jottei
m inun tarvinnut nähdä eikä kuulla tuota onnetonta
laulajaa.
— Mitä sanotkaan, lapseni? Ota huom ioon, että lau
lajan sanotaan olevan jokin muulirenki.
— E i hän ole m ikään m uulirenki, — vastasi Clara —
vaan hän on monien tiluksien om istaja, ja hänellä on
asuinsija m inun sydäm essäni niin varm asti, ettei sitä
häneltä koskaan oteta pois, ellei hän itse tahdo siitä
luopua.
D oroteaa ih m etyttivät ty tö n tunnettauhkuvat sanat,
sillä ne olivat hänen m ielestään paljoa älykkäämmät
kuin hänen nuoren ikänsä vuoksi olisi voinut edellyttää.
Senvuoksi hän sanoi tytölle:
— Te p uhutte niin om ituisesti, neiti Clara, etten voi
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teitä ymmärtää; selittäkää asia parem m in ja sanokaa
minulle, m itä tarkoitatte puhuessanne sydäm estänne ja
sen asuinsijoista sekä tuosta laulajasta, jonka ääni saa
teidät niin levottom aksi. M utta älkää sanoko m itään
n yt, sillä minä en halua, teidän levottom uuttanne ty y n 
ny ttääkseni, m enettää nautintoa, jonka laulajan kuun
telem inen minulle tuottaa; m inusta tuntuu, että hän n yt
alkaa jälleen laulaa uusia säkeitä ja u utta sävelm ää.
— Olkoon niin minun puolestani — vastasi Clara.
Hän p eitti käsillään m olem m at korvansa, jo ttei kuu
lisi laulua, ja se ih m etytti kovin Doroteaa, joka tar
kasti laulua kuunnellen huom asi sen jatkuvan tällä
tavalla:
Ah armas toivo parhain,
sä, jonka voima vaaroissakin kesti,
mi riensit ohi harhain
ja omaa tietäs kuljit ikuisesti,
oi kestä väsymättä,
vaikk’ uhkaavasti kuolo nostaa kättä.
Ei kurjaa orjaniestä
voi koskaan voitonseppel kunnioittaa,
ei onni kohtaa miestä,
ken kohtaloaan vastustella koittaa
vain joutenoloon taipuin
ja velttouden liekkumahan vaipuin.
Ei väärin ole laisin,
vaikk’ onkin kallis rakkauden hinta,
sill’ aarre ainokaisin
se pääll’ on maan, sen hurma suloisinta,
ja uskotaanhan tähän:
on arvotonta, mikä maksaa vähän.
Don Quijote I 2 — 17
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Kuin horjumaton lempi
kaikk’ esteet eessään voitokkaasti kohtaa,
niin tahto rautaisempi
mua kohti lemmen voittomaata johtaa,
ja uskon viimein täältä
mä taivaan löytäväni maankin päältä.
Siihen ääni vaikeni, ja Clara alkoi taas nyyhkyttää.
Täm ä sy ty tti Dorotean mieleen sitäkin suuremman ha
lun saada tietää, m ikä oli syynä tuohon kauniiseen lau
luun ja tuohon katkeraan itkuun, ja siksi hän jälleen
k ysyi, m itä Clara oli äsken aikonut hänelle sanoa. Nyt
Clara painoi Doroteaa kiinteäm m in poveaan vasten pelä
ten Luscindan kuulevan, vei suunsa aivan lähellä Doro
tean korvaa, niin että voi puhua kaikessa rauhassa ke
nenkään toisen kuulem atta, ja sanoi hänelle:
— Tuo laulaja, hyvä neiti, on erään Aragonian ku
ningaskunnassa asuvan aatelism iehen poika. Tällä aatelism iehellä on kaksi kartanoa, hän asui hallituskaupun
gissa vastapäätä isäni taloa, ja vaikka isäni piti talonsa
ikkunoissa talvella uutim ia ja kesällä sälekaihtimia, en
tiedä, m iten kävikään, m utta täm ä herra, joka opiskeli
yliopistossa, näki m inut, en tiedä, kirkossako vai muualla,
ja sanalla sanoen rakastui m inuun ja ilm oitti sen minulle
talonsa ikkunoista niin m onilla merkeillä ja kyynelillä,
että minun tä y ty i häntä uskoa, vieläpä kiintyäkin hä
neen, tietäm ättä, m itä hän oikeastaan minusta tahtoi.
Hänen tekem iinsä m erkkeihin kuului sekin, että hän
laski toisen kätensä toiseen siten minulle ilmoittaen
haluavansa mennä naim isiin minun kanssani, ja vaikka
olisin ollut kovin iloinen, jos niin olisi tapahtunut, en
tietä n y t, kenelle asian ilm oittaisin, koska olin yksin ja
äidistäni orpo, ja senvuoksi jätin asian sikseen antamatta
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hänelle m uuta suosionosoitusta kuin että isäni ja hänen
isänsä ollessa poissa kotoa hiukan kohotin uudinta tai
sälekaihdinta ja näyttäydyin hänelle kokonaan, mikä
hänestä oli niin suuri onni, että hän tun tu i siitä kerras
saan m enettävän järkensä. Sitten lähestyi se aika, jolloin
isäni p iti lähteä m atkaan, ja hän sai sen tietää, m utta ei
m inulta, sillä enhän minä voinut sitä hänelle m itenkään
ilm oittaa. Hän sairastui, luullakseni surusta, ja niin
minä en saanut nähdä häntä lähtöpäivänäm m e sanoak
seni hänelle jäähyväisiä, vaikkapa vain katseella. Mutta
oltuam m e sitten kaksi päivää m atkalla ja saavu ttuam 
me erääseen m ajataloon päivänm atkan päässä täältä
minä näin hänet majapaikan portilla puettuna muulirengiksi, ja niin luontevasti, että m inun olisi ollut m ah
doton häntä tuntea, ellei hänen kuvansa olisi ollut niin
kirkkaana sydämessäni. Minä siis tunsin hänet, ih m ette
lin ja iloitsin; hän katseli minua salaa ja niin, ettei häntä
huomannut isäni, jolta hän aina piiloutuu pyrkiessään
lähelle minua m atkalla ja m ajapaikoissa, ja m inä, joka
hyvin tiedän, kuka hän on, ja sam alla ajattelen, että
hän minun tähteni tekee jalkaisin niin vaivalloisen m at
kan, olen kuolla suruun, ja katseeni kääntyy aina sinne,
minne hän suuntaa askelensa. Minä en tiedä, missä tar
koituksessa hän tulee, enkä voi arvata, kuinka hän on
päässyt pois isänsä luota, joka rakastaa häntä sano
m attom asti, koska hänellä ei ole ketään m uuta perillistä
ja koska poika sen ansaitsee, kuten teidän armonne tulee
huomaamaan, kun hänet näette. Voin m uuten sanoa,
että hän ottaa kaikki, m itä laulaa, om asta päästänsä;
olen näet kuullut kerrottavan, että hänellä on erittäin
hyvät tiedot ja että hän on mainio runoilija. Ja on vielä
laita niinkin, että aina, kuullessani hänen laulavan, v ä 
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risen kuin lan kavyyh ti ja pelkään, että isäni tuntee hä
net ja saa tiedon meidän kiintym yksestäm m e. Minä en
ole eläissäni sanonut hänelle sanaakaan, m utta siitä huoli
m atta rakastan häntä niin, etten voi elää ilman häntä.
Siinä, hyvä neiti, kaikki, m itä voin sanoa tuosta laula
jasta, jonka ääni on teitä niin m iellyttän yt, ja huomaattehan jo pelkästä äänestä, ettei hän ole mikään muulirenki, kuten sanotte, vaan sydänten ja tilusten herra,
kuten teille jo sanoin.
— Älkää virkkako enää m itään, Dona Clara, — sanoi
n y t D orotea suudellen häntä lukem attom at kerrat — älkää
virkkako m itään, sanon minä, vaan odottakaa uuden
päivän koittoa; minä näet toivon Jum alan avulla voi
van i johtaa teidän asianne sellaiselle tolalle, että se päät
ty y niin onnellisesti kuin sen kunniallinen alku ansaitsee.
— Ah, hyvä neiti, — sanoi Dona Clara — kuinka sen
voisikaan toivoa päättyvän, kun hänen isänsä on niin
ylhäinen ja rikas, etten minä hänen m ielestään var
maan kelpaa hänen poikansa palvelijattareksikaan, vielä
vähem m in puolisoksi? Ja missään nimessä minä en
suostu m enem ään naim isiin isäni tietäm ättä. Ainoa toi
voni on, että tuo nuori mies kääntyy takaisin ja jättää
minut; jos en häntä näkisi, niin pitkällä matkallamme
kenties lieven tyisi tuska, jota n yt tunnen, vaikka minun
tä y ty y sanoa, ettei täm ä kuvittelem ani keino varmaan
kaan m inua paljoa auta. Minä en tiedä, m itä hittoa
täm ä on ollut ta i m istä täm ä rakkaus, jota häntä koh
taan tunnen, on päässyt hiipim ään sydäm eeni, kun olen
näin nuori ja hänkin vain tuollainen poika; minä näet
uskon totisesti, että olem m e ihan sam anikäiset, ja minä
en ole vielä tä y ttä n y t kuu ttatoista, sillä isä sanoo, että
minä tulen niin vanhaksi vasta Pyhän Mikaelin päivänä.
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Dorotea ei voinut olla nauram atta kuullessaan, kuinka
lapsellisesti Dona Clara haasteli, ja sanoi hänelle:
— Levätkää n yt, pikku neiti, se vähän aikaa, mikä
yöstä on vielä jäljellä; kun Jumala antaa meille uuden
päivän, järjestäm me asian, ellen minä ole aivan nolo.
Sitten he painuivat jälleen uneen, ja koko m ajatalossa
vallitsi syvä hiljaisuus. A inoastaan em ännän tytär ja
hänen palvelijattarensa Maritornes olivat valveilla; he
molemmat tiesivät jo, m illainen hulluus Don Quijotea
vaivasi ja että hän n yt istui ratsunsa selässä täysissä
varuksissa m ajatalon edustalla pitäen vahtia, ja niin he
päättivät tehdä hänelle jonkin kepposen tai ainakin
kuluttaa vähän aikaa hupaisesti kuuntelem alla hänen
hullutuksiaan.
Oli niin laita, ettei koko m ajatalossa ollut vainion
puolella yhtään ikkunaa, vaan yksi ainoa ullakon luukku,
josta oli tapana heittää rehua ulos. Tälle luukulle sijoit
tuivat molemmat neitsykäiset ja näkivät siitä, kuinka
Don Quijote istui ratsullaan, peitsikorentoonsa nojaten,
ja kuinka hän tavan takaa huokasi niin syvään ja tu s
kallisesti, että olisi luullut hänen heittävän henkensä
joka huokauksella. He kuulivat m yös hänen lausuvan
pehmeällä, m iellyttävällä ja hellällä äänellä:
— Oi minun valtiattareni, Dulcinea Tobosolainen,
sinä kaiken kauneuden täydellisyys, kaiken ym m ärryk
sen loppu ja huippu, sinä suurimman sulon sisältöjä, sinä
kunniallisuuden aarreaitta ja sanalla sanoen kaiken sen
hyvyyden, siveyden ja viehättäväisyyden perikuva, m itä
maailmassa on! Mitä tekeekään n yt sinun armosi? Askartelevatko ehkä ajatuksesi sinun alam aisuuteesi anne
tussa ritarissa, joka on tahtonut syöksyä vapaaehtoi
sesti niin moniin vaaroihin, vain saadakseen sinua pal
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vella? Kerro minulle hänestä, sinä kolmikasvoinen ta i
vaanvalo! Sinä kenties katselet häntä n yt hänen näköpäänsä kauneutta kadehtien, kun hän, käyskellen jolla
kin upean palatsinsa parvella tai nojaten poveaan jon
kin ulkoparvekkeen kaiteeseen, m ietiskelee, m iten saat
taisi, siveyttään ja ylh äisyyttään loukkaam atta, viih
d yttää tuskaa, jota täm ä m inun murheellinen sydä
m eni hänen tähtensä potee, m illä autuudella voisi
palkita kärsim yksiäni, m iten lohduttaa minua, huolis
sani huokailevaa, ja, sanalla sanoen, m iten voisi viedä
m inut kuolem asta elämään ja oikein palkita minun teke
mäni palvelukset. Ja sinä, aurinko, joka n yt varmaan
m itä kiireimmin valjastat orhejasi lähteäksesi liikkeelle
anivarhain ja päästäksesi näkem ään m inun valtiatar
tani, minä rukoilen sinua tervehtim ään häntä minun
puolestani niin pian kuin hänet näet; m utta varo hänet
nähdessäsi ja häntä tervehtiessäsi suutelem asta hänen
kasvojansa, sillä siitä minä olen sinulle mustasukkaisem pi kuin sinä olit sille kevytjaikaiselle kiittäm ättö
mälle, jonka tähden sait niin ankarasti hikoilla ja juok
sennella Tessalian tasangoilla tai Peneios-virran par
tailla; minä näet en oikein m uista, missä sinä silloin har
hailit m ustasukkaisena ja rakastuneena.
N äin pitkälle Don Quijote oli ehtinyt valituspuheessaan, kun m ajatalonem ännän tytär alkoi hänelle huhuilla
ja sanoi:
— H yvä herra, suvaitkoon teidän armonne tulla tänne
lähem m äksi, jos teidän sopii.
Nuo merkit ja sanat kuultuaan Don Quijote käänsi
päätänsä ja näki kuutam ossa, joka silloin oli kirkkaim
m illaan, kuinka häntä k utsuttiin luukusta, joka hänestä
n ä y tti ikkunalta, vieläpä kullatulla ristikolla varuste
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tulta, niinkuin sopikin olla sellaisten rikkaitten linnain
ikkunoiden, jollaiseksi hän täm än m ajatalon kuvitteli.
Ja hänen hullu m ielikuvituksensa sai hänet samassa luu
lemaan, että nyt jälleen, sam oinkuin edellisellä kerralla,
kaunis neito, täm än linnan herran tytär, lem pensä v o it
tamana tuli häneltä anomaan pyyntönsä täyttäm istä, ja
niin ajatellen, tahtoen välttää epäkohteliaisuuden ja
kiittäm ättöm yyden ilm austa, hän käänsi Rocinanten,
ajoi luukun luo ja m olem m at ty tö t nähtyään lausui näin:
— Surkuttelen teitä, kaunis neito, että olette suun
nannut lem m enaatoksenne taholle, missä niihin ei voida
vastata niinkuin teidän suuri oivallisuutenne ja viehättäväisyytenne ansaitsee. Teidän ei kum minkaan pidä
siitä syyttää tätä onnetonta vaeltavaa ritaria, jota rak
kaus estää lahjoittam asta mielensä hellää kiintym ystä
kenellekään m uulle kuin hänelle, joka teki hänestä sy 
dämensä ehdottom an valtiattaren samassa tuokiossa,
jona hänen silmänsä hänet näkivät. Suokaa minulle
ahteeksi, jalo neito, palatkaa makuusuojaanne ja olkaa
vaatim atta minua osoittam aan suurempaa kiittäm ättöm yyttä vielä selvem m in ilm aisem alla sitä halua, joka
teidän sydämessänne kytee. Jos kum minkin löydätte
minusta jotakin m uuta, millä voin tyyd y ttä ä rakkautta,
joka teissä minua varten elää, jotakin m uuta kuin lem 
peä itseään, niin pyytäkää sitä m inulta, sillä minä van 
non täm än kaukana olevan suloisen \ih ollisen i nimessä
heti sen teille antavani, vaikka p yytäisitte m inulta
suortuvaa Medusan hiuksista, jotka olivat pelkkiä käär
m eitä, tai itse auringon säteitä pieneen pulloon sul
jettuina.
— Ei neiti tarvitse m itään sellaista, herra ritari —
virkkoi nyt Maritornes.
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— Mitä hän sitten tarvitsee, älykäs palvelijaneito? —
kysyi D on Quijote.
— A inoastaan toisen teidän kauniista käsistänne, —
sanoi Maritornes — sen avulla viihdyttääkseen polt
tavaa kaipausta, joka on tuonut hänet tälle luukulle,
vaikka hänen kunniansa joutuu siinä sellaiseen vaaraan,
että hänen isänsä, jos hän olisi sen huom annut, olisi
vähintään leikannut häneltä korvat.
— Sen haluaisin nähdä! — vastasi Don Quijote. —
M utta hän varm aan varoo niin tekem ästä, ellei tahdo
kärsiä kauheinta kuolemaa, m itä yksikään isä on mil
loinkaan maailmassa kärsinyt, rangaistukseksi siitä, että
on koskenut rakastuneen tyttärensä hentoihin jäseniin.
Maritornes otaksui varm aan, että Don Quijote ojen
taisi hänelle kätensä, niinkuin hän oli p yytän yt, päätti
mielessään, m itä tekisi, astui alas luukulta, meni talliin,
m istä nouti Sancho Panzan aasin marhaminnan, ja pa
lasi sitten nopeasti luukulle Don Quijoten juuri noustua
seisomaan R ocinanten satulaan ulottuakseen kädellään
ristikkoikkunaan, missä hän k uvitteli lemmensairaan
neidon olevan. Ojentaessaan hänelle kättään hän sanoi:
— Ottakaa, kaunis neito, täm ä käsi tai oikeammin
täm ä kaikkien maailman pahantekijöitten kuritusvitsa,
ottakaa täm ä käsi, sanon minä, jota ei ole koskettanut
kenenkään toisen naisen käsi, ei edes hänen, joka tä y 
dellisesti vallitsee m inun koko ruumistani. Minä en
ojenna sitä teille suudeltavaksi, vaan sitä varten, että
katselisitte sen jänteitten kudosta, sen toisiinsa liittyviä
lihaksia ja sen suuria ja voim akkaita suonia, mistä kai
kesta vo itte päättää, m illainen väkevyys tä y ty y olla
käsivarressa, johon kuuluu sellainen käsi.
— Se kohta nähdään — sanoi Maritornes. Hän teki
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marhamintaan silmukan, pisti sen Don Quijoten ranteen
ympärille, astui sitten alas luukulta ja sitoi m arhaminnan
toisen pään oikein lujasti ullakon oven salpaan. Don
Quijote tunsi ranteessaan karkean nuoran ja sanoi:
— Minusta tuntuu, että teidän armonne pikem m in
raapii kuin hyväilee minun kättäni; älkää kohdelko sitä
niin ynseästi, sillä eihän se ole syypää siihen pahaan,
jota minun taipum aton mieleni teille tekee, eikä ole
oikein, että kostatte koko suuttum uksenne niin väh äi
selle ruumiin jäsenelle. Muistakaa, ettei se, joka oikein
rakastaa, voi niin pahoin kostaa.
Mutta näitä Don Quijoten puheita ei kuunnellut enää
kukaan, sillä Maritornes ja toinen ty ttö läh tivät hänet
sidottuaan tiehensä, nauruun pakahtumaisillaan, ja jä t
tivät hänet siihen niin hyvin sidotuksi, että hänen oli
mahdoton päästä irti.
Siinä hän nyt seisoi, kuten sanottu, R ocinanten selässä,
koko käsivarsi pistettynä luukusta sisään, ranne sidot
tuna ja kiinnitettynä oven salpaan, kam alasti peläten
ja ollen huolissaan, että R ocinante voisi liikahtaa puo
leen tai toiseen, jolloin hän jäisi käsivarrestaan riippu
maan. H än ei siis uskaltanut hievahtaakaan, vaikka
Rocinante oli niin kärsivällinen ja rauhallinen, että
aivan hyvin voi otaksua sen seisovan liikkum atta
sata vuotta. Huom attuaan olevansa kahlehdittu ja
havaittuaan, että naiset olivat m enneet m enojaan, Don
Quijote alkoi kuvitella, että täm ä kaikki oli noituutta
samoinkuin edellisellä kerralla, jolloin se muulinajaja eli
noiduttu mauri oli hänet m öyhentänyt tässä samassa
linnassa, ja hän kirosi itsekseen vähää älyään ja huonoa
arvostelukykyään, kun oli uskaltanut tulla tähän lin 
naan toisen kerran, vaikka hänen oli jo ensimmäisellä
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kerralla käynyt niin huonosti, sillä olihan vaeltavien
ritarien noudattam a sääntö, että he, käytyään johon
kin seikkailuun ja siitä huonosti suoriuduttuaan, kat
soivat täm än merkiksi siitä, ettei seikkailu ollut tar
koitettu heille, vaan toisille, joten heidän ei suinkaan
tarvinnut käydä toista kertaa yrittäm ään. Kaikesta
huolim atta hän kiskoi käsivarttaan nähdäkseen, saisiko
sen vapaaksi; m utta se oli sidottu niin hyvin, että kaikki
hänen yrityksensä olivat turhat. Totta kyllä, että hän
kiskoi varovasti, jottei Rocinante liikahtaisi, ja selvää
oli, että hän, vaikka olisikin halunnut istuutua ja sijoit
tua satulaan, voi ainoastaan seisoa, ellei m ielinyt silpoa
k äsivarttaan.
N y t hän toivoi itselleen Amadiin miekkaa, johon ei
m ikään noituus p ystyn yt, n yt hän kiroili kovaa kohta
loaan, n yt hän k uvitteli liioitellen, kuinka kovin häntä
kaivattiin maailmassa sinä aikana, joka hänen täytyi
viettää tässä noiduttuna — hän näet varmaan uskoi
olevansa noiduttu — n yt hän jälleen m uisteli rakastet
tuansa D ulcinea Tobosolaista, n yt hän huusi avukseen
kelpo aseenkantajaansa Sancho Panzaa, joka oli oikais
sut itsensä aasinsa satulan päälle ja vaipunut niin sikeään
uneen, ettei sillä hetkellä m uistanut edes äitiä, joka oli
hänet syn n yttän yt, n yt hän kutsui avukseen tietäjiä
Lirgandeoa ja Alquifea, n yt hän rukoili pelastajakseen
hyvää ystävätärtään Urgandaa, ja aamun koittaessa
hän oli siinä yhä niin epätoivoisena ja suunniltaan, että
m ylvi kuin härkä, koska ei uskonut päivän tullen saa
vansa m itään apua hätäänsä; hän näet luuli tämän vai
van kestävän ikuisesti, sillä hän piti itseään noiduttuna.
Tätä luuloa vah visti se, ettei Rocinante liikahtanut vä
hän vähääkään, ja ritari uskoi, että heidän täytyisi
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seisoa siinä, hänen ja hänen ratsunsa, syöm ättä, juom atta
ja nukkum atta, kunnes tähtien paha vaikutus m enisi
ohi tai joku toinen vielä suurempi velho päästäisi hänet
tästä lumouksesta.
Siinä luulossaan hän kum minkin pahoin erehtyi, sillä
päivä oli tuskin alkanut koittaa, kun m ajatalon portille
saapui ratsain neljä hyvissä vaatteissa ja varuksissa
olevaa miestä, p yssyt satulankaarella. He kolku ttivat
m ajatalon porttia, joka vielä oli kiinni, ankarasti siihen
iskien, ja sen huom attuaan Don Quijote huusi heille
käskevällä ja kuuluvalla äänellä paikaltaan, missä hän
yhä seisoi vahdissa:
— R itarit tai aseenkantajat tai m itä lienettekään,
teillä ei ole m itään aihetta kolkuttaa täm än linnan port
tia, sillä riittävän selvää on, että tähän vuorokauden
aikaan ne henkilöt, joita linnassa on, nukkuvat tai ettei
pidetä tapana avata linnoituksia, ennenkuin aurinko
levittää valoaan yli koko m aanpiirin. V äistykää siis
pois ja odottakaa, kunnes päivä vaikenee; sitten saamme
nähdä, onko oikein ja kohtuullista, että teille avataan,
vai ei.
— Mikä pirun linnoitus tai linna täm ä on, — sanoi
eräs tulijoista — että m eitä vaaditaan noudattam aan
sellaisia muodollisuuksia? Jos olette m ajatalon isäntä,
käskekää avaamaan; me olemme m atkustavaisia ja h a
luamme vain saada hevosillem m e apetta ja lähteä sitten
matkaa jatkam aan, sillä meillä on kiire.
Olenko minä teistä, herrat ritarit, m ajatalonisännän
näköinen? — kysyi Don Quijote.
— En tiedä, minkä näköinen olette, — vastasi toinen
—m utta sen tiedän, että puhutte hulluja, kun nim itätte
tätä majataloa linnaksi.
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— Se on linna, — vastasi Don Quijote — vieläpä kaik
kein parhaimpia koko tässä maakunnassa; ja siinä on
henkilöitä, joilla on ollut valtikka kädessä ja kruunu
päässä.
— Parempi olisi päinvastoin; — sanoi matkamies —
valtikka päässä ja kruunu kädessä. Taitaa lopultakin
olla niin laita, että siellä on joukko näyttelijöitä, joilla
on usein niitä kruunuja ja valtikoita, joista puhutte;
täm ä m ajatalo on niin pieni ja siinä vallitsee niin syvä
hiljaisuus, etten m inä usko sinne yöpyvän sellaisia henki
löitä, jotka todella ansaitsevat kruunun ja valtikan.
— Te tun nette huonosti m aailmaa, — virkkoi Don
Quijote — koska teille ovat vieraat ne 6eikat, joita ylei
sesti sattuu vaeltaville ritareille.
Toiset kysyjän seurassa olevat väsyivät hänen keskus
teluunsa D on Quijoten kanssa ja alkoivat senvuoksi
jälleen kolkuttaa, ja niin ankarasti, että siihen heräsi
isäntä ja samoin kaikki m uut m ajatalossa olevat. Isäntä
nousi kysym ään, kuka siellä kolkutti. Juuri silloin sat
tui, että eräs niistä hevosista, joilla nuo neljä kolkutta
jaa olivat tulleet, lähestyi R ocinantea haistellakseen sitä
sen seisoessa siinä alakuloisena ja surullisena, korvat
lerpallaan, kannattaen uljasta isäntäänsä paikaltaan lii
kahtam atta; ja Rocinante, joka sekin loppujen lopuksi
oli lihaa ja verta, vaikka n äytti olevan puuta, ei
voinut olla jotakin tun tem atta ja haisteli puolestaan
sitä, joka tu li niin hellästi tervehtim ään. Mutta Roci
nante oli tuskin ehtinyt hiukan liikahtaa, kun Don
Quijoten lähellä toisiaan olevat jalat loittonivat toisis
taan ja luiskahtivat pois satulasta, joten hän olisi syök
syn yt maahan, ellei olisi jäänyt riippumaan käsivarres
taan. Se tu o tti hänelle niin ankaraa tuskaa, että hänestä
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tuntui kuin hänen ranteensa olisi leikattu poikki tai
hänen käsivartensa vään netty irti; hän näet tu li niin
lähelle m aata, että hänen jalkansa sitä hipoivat, m utta
siitä oli hänelle vain vahinkoa, sillä huom atessaan, kuinka
vähältä piti, ettei hän voinut laskea jalkapohjiaan m aa
han, hän ponnisteli ja ojenteli itseään niin paljon kuin
suinkin voi ulottuakseen m aahan, aivan sam oinkuin ne,
jotka kärsivät venytyskidutusta ja ovat niin ripustetut,
että heidän jalkansa melkein k oskettavat permantoa;
hekin lisäävät itse tuskaansa yrittäm ällä ojentaa itseään,
sen toivon pettäm inä, joka heille uskottelee, että he
ulottuvat maahan, kun vain vähänkin itseään vielä
ven yttävät.

Neljäsviidettä

luku,

jossa jatkuu kertomus majatalossa sattuneista ennenkuulu
mattomista tapahtumista.
Don Quijote parkui niin kamalasti, että majatalon
isäntä avasi portin m itä pikimm in ja tuli aivan säikähtyneenä ulos katsom aan, kuka sillä tavalla huusi; ja
ulkopuolella olevat tek ivät samoin. Maritornes, joka jo
oli m eluun herännyt ja aavisti, m itä oli tapahtumassa,
meni ullakolle ja irroitti kenenkään näkem ättä Don
Quijotea kannattavan kahleen, ja niin täm ä heti putosi
maahan isännän ja m atkustavaisten nähden, jotka tuli
vat hänen luokseen ja kysyivät, mikä häntä vaivasi, kun
hän niin kovin huusi. Hän ei vastannut m itään, vaan
tem pasi nuoran pois ranteestaan, nousi seisomaan, astui
R ocinanten satulaan, otti kilven käsivarrelleen, kohotti
peitsensä tanaan, teki ison kierroksen ulos vainiolle,
palasi ajaen lyh y ttä laukkaa ja sanoi:
— K en ikänä väittää, että m inut on noiduttu täydellä
oikeudella, hänet m inä julistan valehtelijaksi, vaadin
hänet peruuttam aan sanansa ja haastan hänet kaksin
taisteluun, jos valtiattareni prinsessa Micomicona antaa
m inulle siihen luvan.
Äsken saapuneet m atkustajat ihm ettelivät Don Quijoten sanoja, m utta m ajatalon isäntä lopetti heidän ihmet
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telynsä ilm oittam alla heille, kuka Don Quijote oli ja
ettei hänestä tarvinnut välittää, koska hän ei ollut jär
jissään.
He kysyivät m ajatalon isännältä, oliko tähän m aja
taloon ehkä saapunut noin viidentoista vuoden ikäi
nen poika, joka oli puettu muulirengiksi ja jolla oli sel
laiset ja sellaiset tuntom erkit, ja he m ainitsivat juuri ne,
jotka sopivat Dona Claran rakastajaan. Isäntä sanoi
majatalossa olevan niin paljon väkeä, ettei hän ollut
tullut nähneeksi sitä, jota he tiedustelivat. Mutta
samassa eräs heistä näki vaunut, joissa ylituom ari oli
tullut, ja sanoi:
— Hänen tä y ty y varmaan olla täällä, sillä nämä ovat
ne vaunut, joita hänen sanotaan seuraavan; yksi meistä
jääköön portille, me toiset menemme sisään häntä etsi
mään, ja olisipa hyvä sekin, jos joku m eistä kiertäisi
majataloa, niin ettei hän pääse pakenemaan pihamuurin
y li-

— Tehdään niin — vastasi eräs heistä.
Kaksi heistä meni n yt sisään, yksi jäi portille, ja neljäs
lähti kiertämään m ajataloa. Isäntä näki täm än kaiken,
m utta ei voinut käsittää, miksi ryhdyttiin sellaisiin to i
menpiteisiin, vaikka hän kyllä arvasi heidän etsivän sitä
nuorukaista, jonka tunnusmerkit he olivat hänelle m ai
ninneet.
N yt oli jo tullut täysi päivä, ja siitä syystä sekä
Don Quijoten aikaansaaman melun vuoksi kaikki oli
vat valveilla ja nousemassa, ennen m uita Dona Clara
ja Dorotea, jotka olivat nukkuneet yönsä huonosti,
toinen siksi, että tiesi rakastajansa olevan niin lähellä,
toinen siksi, että halusi kovin mielellään saada hänet
nähdä. Don Quijote, joka huomasi, ettei yksikään nel
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jästä m atkustavaisesta hänestä välittänyt eikä vastan
nut hänen haasteeseensa, oli kerrassaan m enehtyä rai
voisaan vihaan ja mieliharmiin. Jos hän olisi ritari
kuntansa säännöistä nähnyt, että vaeltavalla ritarilla
oli laillinen oikeus käydä ja ryhtyä uuteen seikkailuun,
vaikka hän on antanut sanansa ja lupauksensa olla niin
tekem ättä, kunnes on saattanut päätökseen sen, jonka
on jo ottanut suorittaakseen, hän olisi käynyt heidän
kaikkien kimppuun ja olisi pakottanut heidät vastaa
maan, tah toivat tai eivät. Mutta nyt hänestä ei tuntunut
sopivalta eikä oikealta aloittaa m itään uutta yritystä,
ennenkuin oli toim ittanut Micomiconalle takaisin hänen
valtakuntansa, ja siksi hänen tä y ty i olla vaiti ja rau
hallisena odottaa, mihin näiden m atkustavaisten toi
m enpiteet tähtäsivät. Eräs heistä löysi vihdoin etsityn
nuorukaisen, joka nukkui erään muulirengin vieressä
ollenkaan arvaam atta, että kukaan saattoi häntä etsiä,
vielä vähemmin löytää. Mies tarttui hänen käsivar
teensa ja sanoi hänelle:
— T otisesti, herra D on Luis, teidän yllänne olevat
v a a tteet sopivat hyvin teidän säätyynne, ja vuode, josta
teidät löydän, vastaa erinomaisesti äitinne teille antamaa
huolellista kasvatusta.
Poika hieroi unisia
m iestä, joka oli häntä
isänsä palvelijaksi; siitä
aikaan osannut sanoa

silmiään, katseli pitkän aikaa
ravistellut, ja tunsi hänet heti
hän säikähti niin, ettei pitkään
hänelle sanaakaan. Palvelija

jatkoi:
Tässä ei ole m itään m uuta tekem istä, herra Don
Luis, kuin olla kärsivällinen ja lähteä takaisin kotiin,
ellei teidän armonne m ieli nähdä, että isänne, minun
isäntäni, m uuttaa täältä toiseen maailmaan; muuhun
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näet ei voi otaksua johtavan sen surun, jonka vallassa
hän on teidän poistuttuanne.
— Mutta kuinka sai isäni tietää, — virkkoi D on Luis
— että minä olin lähtenyt tätä tietä ja tässä asussa?
— Eräs ylioppilas, — vastasi palvelija — jolle te
olitte maininnut aikeestanne, ilm aisi sen tuntien sääliä
nähdessään, kuinka isänne suri ja kaipasi teitä. Hän
lähetti heti neljä palvelijaansa etsim ään teitä, ja me
olemme nyt kaikki teidän palveluksessanne, sanom atto
man iloisina, että voim m e palata suoritettuam m e teh 
täväm m e niin hyvin, koska voim m e tuoda teidät niiden
silmien eteen, jotka teitä niin kovin rakastavat.
— Tapahtuu niinkuin minä tahdon tai niinkuin ta i
vas määrää — vastasi Don Luis.
— Mitä on teillä tahtom ista tai m itä on taivaalla
määräämistä m uuta kuin että suostutte palaamaan?
Eihän ole m itään m uuta m ahdollisuutta.
Koko täm än heidän keskustelunsa kuuli muulirenki,
jonka vieressä Don Luis makasi. H än nousi ja meni
kertomaan tapahtum asta Don Fernandolle, Cardeniolle
ja muille, jotka olivat jo pukeutuneet, ilm oittaen heille,
että vieras mies puhutteli nuorukaista arvonimellä
Don, ja kertoen, m itä he olivat sanoneet, että mies
tahtoi viedä nuorukaisen takaisin hänen isänsä kotiin
ja ettei poika siihen suostunut. Tästä syystä ja sen
vuoksi, m itä tiedettiin hänestä ja taivaan hänelle lah 
joittam asta kauniista lauluäänestä, kaikkien teki kovin
mieli saada tarkempaa selkoa, kuka hän oli, vieläpä aut
taakin häntä, jos hänelle aiottiin tehdä jonkinlaista väk i
valtaa, ja niin he lähtivät sinne, missä hän yhä keskusteli
ja kiisteli palvelijansa kanssa. Samassa tuli huoneestaan
ulos Dorotea ja hänen jäljessään Dona Clara aivan
Don Quijote I 8 — 18
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häm m entyneenä. Dorotea vei Cardenion syrjään ja ker
toi hänelle lyh yesti laulajan ja Dona Claran tarinan, ker
toi m yös m itä oli tapahtunut, nim ittäin, että hänen
isänsä palvelijat olivat tulleet häntä etsimään, ja sanoi
tuon niin äänekkäästi, että Clara sen kuuli. Hän joutui
siitä niin suunniltaan, että olisi kaatunut lattiaan, ellei
D orotea olisi kiiruhtanut häntä tukem aan. Cardenio
kehoitti Doroteaa lähtem ään hänen kanssaan takaisin
huoneeseen luvaten parhaansa mukaan saattaa asioita
järjestykseen, ja he tekivät niin.
N e neljä m iestä, jotka olivat tulleet Don Luisia etsi
mään, olivat jo kaikki majatalossa ja hänen ympärillään
ja kehoittivat häntä viipym ättä palaamaan kotiin loh
duttam aan isäänsä. H än vastasi, ettei missään tapauk
sessa voinut niin tehdä, ennenkuin oli saattanut päätök
seen erään asian, joka koski hänen henkeänsä, kunniaansa
ja sieluansa. Palvelijat ahdistivat häntä entistä innok
kaamm in, sanoen, etteivät missään tapauksessa palaisi
ilm an häntä, vaan veisivät hänet mukanaan, tahtoipa
hän tai ei.
— Sitä ette voi tehdä, — vastasi Don Luis — ellette
vie minua kuolleena, vaikka oikeastaan viette minut
hengetönnä, veittep ä m iten tahansa.
Sillävälin olivat kiistelevien luo kerääntyneet kaikki
m uut m ajatalossa olevat, nim ittäin Cardenio, Don Fer
nando seuralaisineen, ylituom ari, kirkkoherra, parturi
ja Don Quijote, joka n yt oli sitä m ieltä, ettei linnaa tar
vinnut enää vahtia. Cardenio, joka jo tunsi nuorukaisen
tarinan, kysyi niiltä, jotka tahtoivat ottaa hänet m at
kaansa, m istä syystä he tahtoivat viedä pojan vastoin
hänen tahtoaan.
— Syynä on se, — vastasi eräs heistä — että haluamme
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säilyttää hengissä hänen isänsä, joka täm än nuoren her
ran kotoa karattua on vaarassa m enehtyä suruun.
Siihen virkkoi Don Luis:
— E i ole m itään aihetta tehdä tässä selkoa minun
asioistani. Minä olen vapaa ja palaan kotiin, jos niin
haluan; jos en halua, ei kukaan teistä voi minua siihen
pakottaa.
— Sen tekee teidän armonne oma järki, — vastasi mies
— ja ellei se riitäkään taivuttam aan teidän armoanne,
riittää se kumminkin siihen, että me saamme suorite
tuksi, mitä varten olemme tulleet ja mihin olemme v el
volliset.
— Ottakaamme nyt tästä asiasta selko juurta jak 
sain — virkkoi ylituomari.
Mutta palvelija, joka tunsi hänet isäntänsä naapuriksi,
vastasi:
— Eikö teidän armonne, herra ylituom ari, tunne tätä
nuorta herraa? Hän on naapurinne poika, joka on karan
nut kotoaan pukeutuneena vaatteisiin, jotka ovat hänen
arvoonsa aivan sopim attom at, kuten teidän armonne
voi nähdä.
Ylituomari katseli n yt nuorta m iestä tarkkaavam min, tunsi hänet, sulki hänet syliinsä ja sanoi:
— Mitä lapsellisuuksia nämä ovat, herra Don Luis,
tai m illaiset tärkeät syyt ovat saaneet teidät lähtem ään
m atkaan tällä tavalla ja tässä asussa, joka ylen huo
nosti vastaa säätyänne?
Nuorukaisen silmiin kihosivat kyynelet eikä hän k yen 
nyt vastaamaan m itään ylituomarille; m utta täm ä kehoitti kaikkia neljää palvelijaa rauhoittum aan, koska
kaikki tulisi päättym ään h yvin, tarttui Don Luisin
käteen, meni hänen kanssaan syrjään ja k ysyi häneltä,
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m itä täm ä hänen m atkaanlähtönsä oikeastaan tarkoitti.
H änen esittäessään tätä ja m uita kysym yksiä kuului
m ajatalon portilta äänekkäitä huutoja. Syynä oli, että
kaksi vierasta, jotka olivat viettäneet yönsä majatalossa,
n y t, huom atessaan kaikkien yrittävän vain saada sel
ville, m itä nuo neljä palvelijaa oikeastaan tahtoivat,
olivat aikoneet lähteä tiehensä m aksam atta mitä olivat
velkaa; m utta m ajatalon isäntä, joka piti enemmän sil
mällä omia kuin toisten asioita, sai heidät kiinni heidän
ollessaan portista ulos pujahtam assa, vaati heiltä mak
sua ja solvasi heitä heidän pahan aikomuksensa vuoksi
niin voim allisin sanoin, että he vastasivat nyrkiniskuilla
ja alkoivat käsitellä isäntäparkaa niin kovakouraisesti,
että hänen tä y ty i huutaen pyytää apua. Emäntä ja
hänen tyttärensä eivät nähneet ketään muuta, joka
olisi ollut joutilaam pi häntä auttam aan kuin Don
Quijote, ja tytär sanoi hänelle:
— Minä pyydän teitä, herra ritari, Jumalan teille
antam an m iehuuden tähden auttam aan isärukkaani,
jota kaksi pahantekijää parhaillaan pieksee niin että
hän on siihen m enehtyä.
Siihen vastasi Don Quijote aivan rauhallisesti ja välin
pitäm ättöm ästi:
— Kaunis neiti, teidän anomuksenne ei anna nyt
aihetta m ihinkään, sillä minä olen esteellinen ryhty
mään yhteenkään toiseen seikkailuun, kunnes olen saattan y t päätökseen sen, johon antam ani lupaus on minut
velvoittan ut. Sanon teille kuitenkin, m itä nyt voin sanoa
teitä palvellakseni: rientäkää ilm oittam aan isällenne, että
hänen tulee puolustautua taistelussa niin hyvin kuin
suinkin voi ja ettei hänen m illään muotoa pidä antautua
voitettavaksi sillä aikaa kuin minä pyydän prinsessa
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Micomiconalta lupaa käydä häntä auttam aan hänen
hädässään; jos prinsessa m inulle luvan antaa, saatte
olla varma siitä, että minä pelastan hänet pinteestä.
— Yoi minua vaivaista syntistä! — sanoi n yt Maritornes, joka myös oli läsnä. — Ennenkuin teidän ar
monne ehtii saada tuon mainitsemanne luvan, isäntäni
on varmaan jo m uuttanut pois tästä m aailm asta.
— Sallikaa, hyvä neiti, minun hankkia se lupa;
— vastasi Don Quijote — kun olen sen saanut, ei mer
kitse paljoa, vaikka hän onkin m uuttanut toiseen m aail
maan, sillä minä haen hänet sieltä takaisin, vaikka
m ainittu maailma sitä vastustaisi, tai ainakin kostan
teidän puolestanne niille, jotka ovat hänet sinne läh että
neet, niin että saatte keskinkertaista paremman h y v i
tyksen.
Sanom atta m itään enem pää hän meni Dorotean luo,
polvistui hänen eteensä ja pyysi sanoilla, jotka hyvin
sopivat vaeltavalle ritarille, hänen korkeudeltaan suo
siollista lupaa saada rientää linnanherran avuksi, joka
nyt oli pahassa pulassa. Prinsessa antoi luvan m ielel
lään, ja Don Quijote otti kilven käsivarrelleen, laski
kätensä miekankahvaan ja meni m ajatalon portille,
missä molemmat vieraat yhä p itelivät pahoin isäntää;
m utta sinne saavuttuaan hän hillitsi itsensä ja pysähtyi,
huolim atta siitä, että Maritornes ja m ajatalon em äntä
häneltä k ysyivät, miksi hän viivytteli, ja k eh oittivat
häntä käymään herransa ja miehensä avuksi.
— Minä viivyttelen — sanoi Don Quijote — siitä
syystä, että minun ei ole lupa tarttua m iekkaan aseenkantajajoukkiota vastaan; m utta kutsukaa tänne minun
aseenkantajani Sancho; hänen asiansa ja tehtävänsä on
tällainen puolustus ja kosto.
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Tämä tapahtui m ajatalon portilla, ja siellä sateli yhä
korvapuusteja ja nyrkiniskuja tuhkatiheään, mikä oli
vahingoksi isännälle ja kovin kiukutti Maritornesta,
m ajatalon em äntää ja hänen tytärtään, jotka olivat aivan
epätoivoissaan, kun näkivät, kuinka pelkurimainen oli
D on Quijote ja kuinka huonosti kävi heidän miehensä,
isäntänsä ja isänsä.
M utta jättäkääm m e hänet siihen (häneltä näet ei tule
puuttum aan auttajaa, ja jos toisinkin kävisi, niin se,
joka uskaltaa ryhtyä suurempaan yritykseen kuin voi
m at ed ellyttävät, saa kärsiä ja olla vaiti) ja astukaamme
taaksepäin viisikym m entä askelta kuullaksemme, mitä
Don Luis vastasi ylituom arille, jonka jätim m e sinä het
kenä, jolloin hän vei nuorukaisen syrjään ja tiedusteli
häneltä, m istä syystä hän oli tullut jalkaisin ja niin keh
noissa pukimissa. Nuorukainen tarttui lujasti hänen
käsiinsä, ikäänkuin olisi tahtonut siten ilm aista sydäntäahdistavaa suurta suruaan, vuodatti runsaita kyyneliä
ja sanoi hänelle:
— Arvoisa herra, minä voin teille sanoa vain, että siitä
hetkestä, jona taivas salli ja naapuruutemme teki minulle
m ahdolliseksi nähdä neiti Dona Claran, teidän tyttärenne
ja minun valtiattareni, siitä hetkestä jätin sydämeni
hänen haltuunsa, ja ellei teidän tahtonne, minun todelli
nen herrani ja isäni, ole esteenä, tulee hän jo tänään minun
puolisokseni. H änen tähtensä minä jätin isäni kodin ja
hänen tähtensä pukeuduin tähän asuun voidakseni seu
rata häntä minne hyvänsä, niinkuin nuoli suuntautuu
maaliin tai niinkuin merimies pitää silmämääränään pohjantähteä. H än ei tiedä m inun toiveistani m uuta kuin
sen, m inkä on voinut ym m ärtää nähdessään muutamia
kertoja m atkan päästä, kuinka silmäni ovat vuodattaneet
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kyyneliä. Tunnettehan te, arvoisa herra, vanhem pieni
varallisuuden ja jalosukuisuuden ja tiedätte, että minä
olen heidän ainoa perillisensä; jos nämä seikat m ieles
tänne puhuvat riittävästi sen puolesta, että te rohkenette
tehdä minut täysin onnelliseksi, niin ottakaa m inut heti
pojaksenne; ja ellei isäni, toisia tarkoituksia noudattaen,
hyväksy tätä aarretta, jonka olen osannut löytää, niin
ajalla on suurempi voim a kum ota ja m uuttaa asioita
kuin ihm isten tahdolla.
Niin sanottuaan rakastunut nuorukainen vaikeni, ja
ylituomari joutui häntä kuunnellessaan epäröinnin, häm 
mingin ja ihm etyksen valtaan, osalta siksi, että oli kuul
lut Don Luisin ilm aisevan aikomustaan niin älykkäällä
tavalla, osaksi siitä syystä, ettei hän näin ollen tietän yt,
millaisen päätöksen tekisi niin äkillisessä ja odottam atto
massa asiassa. Niinpä hän ei vastannutkaan sen enem 
pää, vaan kehoitti nuorukaista toistaiseksi tyyntym ään
ja pidättäm ään palvelijoitaan palaamasta kotiin sinä
päivänä, jotta hän saisi aikaa harkita, mikä olisi heille
kaikille parasta. Don Luis suuteli kiihkeästi hänen kä
siään ja kasteli niitä kyynelillään, niin että se olisi
voinut hellyttää tylyim m änkin sydämen, ylituom arin
sydämestä puhum attakaan. Tämä älykäs mies oli jo
oivaltanut, kuinka edullinen ehdotettu avioliitto oli
hänen tyttärelleen, m utta tahtoi kum minkin, jos kävi
päinsä, saada siihen suostumaan Don Luisin isän, jonka
tiesi tavoittelevan poikaansa varten ylhäistä arvoa ja
asemaa.
Sillävälin vieraat olivat tehneet sovinnon m ajatalon
isännän kanssa, olivat m aksaneet hänelle, m itä hän vaati,
pikemmin Don Quijoten kehoitusten ja järkevien lausun
tojen vuoksi kuin uhkausten tähden, ja Don Luisin pal
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velijat odottivat, m iten p äättyisi keskustelu ylituomarin
kanssa ja m illaisen päätöksen heidän isäntänsä tekisi.
M utta paholainen, joka ei koskaan nuku, järjesti niin,
että juuri sinä hetkenä saapui majataloon se parturi,
jolta Don Quijote oli riistänyt Mambrinon kypärin ja
Sancho Panza aasin valjaat vaihtaen ne oman aasinsa
varuksiin. Viedessään aasiansa talliin parturi huomasi
Sancho Panzan, joka parhaillaan korjasi jotakin kohtaa
satulassa, tunsi hänet heti nähtyään ja kävi pelkäämättä
Sanchon kimppuun huutaen:
— Ahaa, te lurjus, joko teidät tavoitan! Antakaa
takaisin m inun parranajovatini ja satulani ja kaikki
m inulta ryöstäm änne varusteet!
H uom atessaan, että hänen kimppuunsa niin äkkiä hyö
kättiin, ja kuullessaan lausutut solvaukset Sancho tart
tu i toisella kädellä satulaan ja löi toisella parturia kas
voihin, niin että miehen suu tulvah ti verta täyteen;
m utta parturi ei sittenkään päästänyt irti satulaa, jonka
tahtoi saaliikseen, vaan koroitti äänensä sellaiseksi huu
doksi, että kaikki m ajatalossa olevat riensivät luo kahak
kaa ja riitaa näkemään. Parturi huusi:
— Apuun, kuninkaan ja oikeuden nimessä; ei siinä
kyllin, että täm ä varas ja m aantierosvo ryöstää omaisuuteni, vaan hän aikoo vielä tappaa minut!
— Valehtelette; — vastasi Sancho — minä en ole
m ikään m aantierosvo, sillä nämä saaliit voitti omikseen
rehellisessä taistelussa herrani Don Quijote.
D on Quijote oli jo tu llu t luo, oli erittäin tyytyväinen
nähdessään, kuinka hyvin hänen aseenkantajansa puo
lustautui ja hyökkäsi, p iti häntä siitä hetkestä lähtien
kelpo miehenä ja p äätti lyödä hänet ritariksi ensimmäi
sessä tarjoutuvassa tilaisuudessa, koska hänestä tuntui,
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että hän hyvin ritariksi kelpasi. Riidan kestäessä tuli
parturi sanoneeksi muun muassa:
— H yvät herrat, täm ä satula on m inun niin varm asti
kuin minun kerran tä y ty y kuolla, ja minä tunnen sen niin
hyvin kuin olisin itse sen syn n yttän yt. J a tuolla tallissa
on aasini, joka todistaa, etten valehtele; jos ette usko,
v o itte koetella satulaa sen selkään; ellei se sovi siihen
kuin valettu, saatte sanoa minua konnaksi ja k un niatto
maksi. Eikä siinä kyllin: sam ana päivänä, jona se m i
nulta ryöstettiin, ryöstettiin m inulta m yös uusi m es
sinkinen parranajovati, jota en ollut vielä lainkaan
k äyttänyt ja joka m aksoi kokonaisen taalarin.
Don Quijote ei voinut olla siihen vastaam atta; hän
asettui molempien riitelevien väliin erottaen heidät to i
sistaan, laski satulan maahan, niin että se oli siinä n ähtä
vissä, kunnes totuus tulisi ilm i, ja sanoi:
— Teidän armonne, h yvät herrat, voivat ilm iselvästi
nähdä, millaiseen erehdykseen täm ä kelpo aseenkantaja
tekee itsensä vikapääksi nim ittäessään vadiksi sitä,
mikä on ollut, on ja tulee olemaan Mambrinon kypäri,
jonka minä otin häneltä rehellisessä taistelussa saaden
sen lain ja oikeuden mukaan omakseni! Mitä satulaan
tulee, en puutu asiaan; tiedän vain sanoa, että aseen
kantajani Sancho pyysi m inulta lupaa saada ottaa
tuon voitetun pelkurin hevosen valjaat koristaakseen
niillä omaa ratsuansa ja että minä suostuin hänen p y y n 
töönsä, minkä jälkeen hän ne otti; m itä taas tulee siihen,
että valjaat ovat m uuttuneet kuorm asatulaksi, en tiedä
m itään m uuta syytä kuin täm än tavallisen: että sellaisia
muodonmuutoksia nähdään ritareille sattuvissa seikoissa.
Kaiken täm än vakuudeksi mene sinä, Sancho poikani,
hakemaan se kypäri, jota tuo mies sanoo parturinvadiksi.
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— Peijakas, lxerra, — sanoi Sancho — jos meillä ei
ole m itään m uuta todistusta asiamme puolesta kuin se,
jonka teidän armonne m ainitsee, niin Malinon kypäri
on parturinvati yh tä varm asti kuin tämän kelpo miehen
valjaat ovat aasinsatula!
— Tee, m itä käsken; — virkkoi Don Quijote — ei
suinkaan kaikki, m itä tässä linnassa tapahtuu, ole noi
tu u tta.
Sancho meni hakemaan vatia ja toi sen. Sen nähdes
sään Don Quijote otti sen käteensä ja sanoi:
— N y t teidän armonne saavat nähdä, kuinka julkea
tuo aseenkantaja on uskaltaessaan väittää, että tämä
on parturinvati eikä minun mainitsemani kypäri, ja
minä vannon sen ritarikunnan nimessä, johon kuulun,
että täm ä on sama kypäri, jonka minä häneltä otin, ja
etten ole m itään siihen lisännyt enkä m itään ottanut
siitä pois.
— Se on aivan varmaa; — sanoi nyt Sancho — sillä
siitä lähtien, kun herrani sen valloitti, aina tähän saakka
hän ei ole ollut sen kanssa useammassa kuin yhdessä
ainoassa taistelussa, kun hän vap autti onnettom at kahlevan git, ja silloin hänen ei olisi käynytkään hyvin, ellei
hänellä olisi ollut tätä vatikypäriä, sillä siinä tilaisuu
dessa sateli kiviä niin ettei parem m asta apua.

V i i d e s v i i d e t t ä luku,

jossa lopullisesti selvitetään Mambrinon kypäriä ja aasinsatulaa koskeva epäilys ja kerrotaan täysin totuuden
mukaisesti muita sattuneita seikkailuja.
— Mitä arvelevat teidän armonne, arvoisat herrat,
— sanoi parturi — siitä, m itä nämä hienot m iehet
vakuuttavat, yhä itsepintaisesti väittäessään, ettei tämä
ole parturinvati, vaan että se on kypäri?
—- Sille, joka m uuta väittää, — virkkoi D on Quijote
— minä opetan, että hän valehtelee, jos hän on ritari,
ja että hän valehtelee vielä tuhat kertaa enem m än, jos
hän on aseenkantaja.
Meidän parturimme, mestari N icolas, joka oli kuule
m assa tätä kaikkea ja hyvin tunsi D on Quijoten m ielen
laadun, halusi rohkaista hänen m ieletöntä ajatustaan ja
jatkaa pilaa, jotta kaikki saisivat nauraa, ja sanoi toisen
parturin puoleen kääntyen:
— Herra parturi tai m ikä lienettekään, tietäkää, että
minäkin harjoitan teidän am m attianne, että olen saanut
mestarinkirjat jo kolm attakym m entä vu otta sitten ja
tunnen erittäin hyvin kaikki parturintoim essa k ä y tety t
välineet ilman yhtäkään poikkeusta; ja olenpa vielä
nuoruuteni aikana ollut sotilaana, joten tiedän m yös
mikä on kypäri, mikä ryntäyslakki ja mikä oikea silmi-
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kolia varustettu kypäri, ja samoin tunnen muut sota
laitokseen kuuluvat seikat, nim ittäin sotilaitten erilaiset
varukset. Ja minä väitän, antaen kaiken kunnian parem
malle asiantuntem ukselle ja aina taipuen noudattamaan
toisten parempaa ym m ärrystä, että se esine, joka meillä
on tässä edessämme ja jota täm ä hyvä herra pitää kädes
sään, ei ainoastaan ei ole m ikään parturinvati, vaan on
niin kaukana siitä kuin valkoinen m ustasta ja totuus
valheesta. V äitän m yös, ettei se, vaikka onkin kypäri,
ole m ikään täysi kypäri.
— Eipä tietenkään, — sanoi Don Quijote — sillä
siitä puuttuu toinen puoli, nim ittäin leuansuojus.
— N iin on laita — sanoi kirkkoherra, joka oli jo
ym m ärtänyt ystävänsä parturin tarkoituksen.
Samaa vak uu ttivat Cardenio, Don Fernando ja hänen
seuralaisensa, ja ylituom arikin olisi osaltaan auttanut
pilanteossa, ellei hänelle olisi antanut niin paljon
ajattelem isen aihetta Don Luisin asia; m utta hänen
vakavat ajatuksensa kiinnittivät hänen m ieltään siinä
määrässä, että hän suuntasi tuohon leikinlaskuun vain
vähän tai ei yhtään huom iota.
— Jum ala m inua auttakoon! — sanoi nyt pilan esi
neeksi joutunut parturi. — Kuinka voivat niin monet
ylhäiset herrat väittää, ettei täm ä ole parranajovati,
vaan että se on kypäri? Tämä tuntuu sellaiselta seikalta,
että se voisi ihm etyttää kokonaista yliopistoa, olivatpa
sen jäsenet kuinka älykkäitä tahansa. Mutta riittäköön.
Jos täm ä va ti on kypäri, niin täm än aasinsatulan tä y ty y
m yös olla hevosensatula, kuten täm ä herra sanoi.
— Minusta se n äyttää aasinsatulalta, — virkkoi Don
Quijote — m utta sanoinhan jo, etten sekaannu siihen
asiaan.
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— Onko se aasin- vai hevosensatula, — virkkoi kirkko
herra — riippuu yksinomaan siitä, m itä herra Don
Quijote sanoo; kaikki nämä herrat ja minä m yön
nämme hänelle etusijan tällaisissa ritariasioissa.
— Totisesti, hyvät herrat, — lausui Don Quijote —
minulle on tapahtunut tässä linnassa niinä m olem pina
kertoina, jotka olen täällä asunut, niin paljon merkillisiä
seikkoja, etten uskalla lausua m itään varm aa m istään,
mitä m inulta voidaan tiedustella siinä esiintyvistä sei
koista, sillä otaksun, että kaikki, m itä täällä tapah 
tuu, on noituutta. Ensim m äisellä kerralla m inua kovin
ahdisti eräs täällä asustava noiduttu mauri, ja Sancho
joutui myös kärsimään toisten tuon maurin joukkueeseen
kuuluvien tähden, ja tänä yönä minä riipuin tästä käsi
varresta lähes kaksi tuntia; en tiedä, m iten tulinkaan
joutuneeksi siihen onnettom uuteen. Jos siis m inulta
nyt vaaditaan lausuntoa niin sekavassa asiassa, on vaara
tarjona, että teen äkkipikaisen päätöksen. Mitä tulee
siihen, että täm än väitetään olevan parturinvati eikä
kypäri, olen siihen jo vastannut; jos taas on ratkaistava,
onko täm ä aasin- vai hevosensatula, en uskalla lausua
m itään lopullista m ielipidettä, vaan jätän sen kokonaan
armollisten herrojen hyvän harkinnan varaan; voihan
olla niin, etteivät täm än paikan noituudet ollenkaan
koske teitä, koska te ette ole ritareiksi lyötyjä niinkuin
minä, joten teidän arvostelukykynne on vapaa ja te
voitte harkita täm än linnan seikkoja sellaisina kuin ne
ovat todella ja totuudenm ukaisesti eikä sellaisina kuin
ne minulle ilm enevät.
— Aivan varmaan — vastasi siihen Don Fernando —
herra Don Quijote nyt lausui aivan oikein sanoessaan,
että tässä tapauksessa ratkaisu kuuluu meille, ja jotta

286
m eneteltäisiin perusteellisem m in, annan herrojen äänes
tää salaisesti ja ilm oitan sitten tuloksen yksityiskohtai
sesti ja selvästi.
N iille, jotka tunsivat Don Quijoten mielenlaadun,
täm ä antoi aihetta loppumattomaan nauruun, mutta
niistä, jotka eivät sitä tunteneet, se n äytti maailman
suurim malta hulluudelta, varsinkin Don Luisin neljästä
palvelijasta, samoin Don Luisista itsestään ja kolmesta
m uusta m atkustajasta, jotka olivat sattuneet saapu
maan m ajataloon ja n äyttivät olevan järjestyksenvalvojia, kuten todella olivatkin. M utta pahim m in joutui suun
niltaan parturi, jonka parranajovati oli siinä hänen
omien silmiensä edessä m uuttunut Mambrinon kypäriksi
ja joka varm aan uskoi, että hänen aasinsatulansakin
m uuttuisi upeaksi hevosensatulaksi. Mutta kaikki nauroivat nähdessään, kuinka Don Fernando kiersi otta
massa ääniä toiselta toisensa jälkeen, korvaan kuiskaa
m alla kehoittaen heitä salaa ilm oittam aan, oliko se
kalleus, josta oli niin kovin kiistelty, aasin- vai hevosensatula. Saatuaan kaikkien niitten äänet, jotka tunsivat
D on Quijoten, hän sanoi kuuluvasti:
— Seikka on n yt se, hyvä mies, etten jaksa kerätä
enem pää ääniä, sillä minä huomaan, että joka ainoa,
jolta tiedustelen, m itä tietää haluan, sanoo olevan mie
letöntä väittää, että täm ä on aasinsatula, koska se on
hevosen, vieläpä jalorotuisen hevosen satula; teidän siis
tulee m alttaa m ielenne, sillä teistä ja teidän aasistanne
huolim atta se on sittenkin hevosen- eikä aasinsatula, ja
te olette esittän yt sekä valituksenne että todistuksenne
erittäin huonosti.
— K iellettäköön m inulta taivaan autuus, — sanoi par
turi parka — ellette te, armolliset herrat, erehdy, ja niin
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totta kuin sieluni kerran tulee Jumalan eteen, niin to tta
täm ä näyttää minusta aasin- eikä hevosensatulalta.
Mutta laki on niin kuin se . . . en sano enempää; m utta
minä en totisesti ole päissäni, sillä en ole ottanut tänään
vielä suuhuni m itään muuta kuin syntisiä sanoja.
Parturin typerä puhe nauratti kuulijoita yh tä paljon
kuin Don Quijoten hullutukset. Tämä virkkoi nyt:
— Tässä ei ole muuta tehtävää kuin että jokainen
ottaa omansa; Jum alalta kaikki lahjat tulevat, ja pyhän
Pietarin on pakko antaa siunauksensa.
Eräs Don Luisin palvelijoista sanoi:
— Ellei täm ä ole sopimuksenmukaista pilaa, en voi
saada itseäni uskomaan, että niin ym m ärtäväiset ihm i
set, kuin kaikki läsnäolijat ovat tai n äyttävät olevan,
rohkenevat sanoa ja vakuuttaa, ettei täm ä ole mikään
parturinvati ja ettei tuo ole aasinsatula; koska kum m in
kin huomaan niin väitettävän ja sanottavan, otaksun
piilevän jotakin salaperäistä siinä, että niin itsepintaisesti
väitetään jotakin, mikä ehdottom asti sotii itse todelli
suuden ja kokemuksen antamaa todistusta vastaan, sillä
minulle e i . . . vieköön (hän kirosi karkeasti) pidä usko
tella eikä minua saada uskomaan, vaikka kaikki maan
päällä elävät ihmiset uskottelisivat, ettei täm ä ole par
turinvati ja ettei tuo ole aasinsatula.
— Saattaisihan se yhtä hyvin olla aasintamman satula
— sanoi kirkkoherra.
— Se on sam antekevää, — sanoi palvelija — sillä
eihän asia siitä riipu, vaan siitä, onko se vai ei aasin
satula, kuten armolliset herrat väittävät.
Tämän kuuli eräs äsken saapunut järjestyksenvalvoja,
joka oli ollut koko kiistan ja väittelyn todistajana. Hän
sanoi harmistuneena ja vihoissaan:
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— Se on aasinsatula niin totisesti kuin minun isäni,
ja se, joka m uuta väittää tai on väittän yt, on varmaan
päissään kuin käki.
— Te valehtelette kuin kehno lurjus — vastasi Don
Quijote.
H än kohotti peitsikorentonsa, jota ei koskaan laskenut
kädestään, ja suuntasi miehen kalloon sellaisen iskun,
että täm ä olisi varmaan kaatunut maahan, ellei olisi
eh tinyt väistää. Peitsi särkyi kappaleiksi iskiessään
m aahan, ja toiset järjestyksenvalvojat, nähdessään niin
pahoin pideltävän toveriaan, koroittivat äänensä p y y 
täen auttam aan Pyhää Veljeskuntaa.
Majatalon isäntä, joka kuului tähän veljeskuntaan,
lähti heti noutam aan sauvaansa ja miekkaansa ja liit
ty i tovereihinsa. Don Luisin palvelijat piirittivät her
ransa, jottei hän pääsisi pakenemaan hälinän kestäessä;
parturi, joka huomasi koko talon olevan mullin mallin,
tarttu i jälleen aasinsa satulaan, ja samoin teki Sancho,
Don Quijote tarttui m iekkaansa ja hyökkäsi järjestyksenvalvojain kimppuun, Don Luis huusi palvelijoilleen kehoittaen heitä jättäm ään hänet ja auttam aan Don Quijotea
sekä Cardenioa ja Don Fernandoa, jotka molemmat
olivat Don Quijoten puolella, kirkkoherra huusi, maja
talon em äntä kiljui, hänen tyttärensä päästi valitushuutoja, Maritornes itki, Dorotea oli peloissaan, Luscinda
jännityksen vallassa, ja Dona Clara oli pyörtynyt. Par
turi kuritti Sanchoa, Sancho pieksi parturia, Don Luis,
jonka käsivarteen eräs hänen palvelijansa oli uskaltanut
tarttua, jottei hän lähtisi pakoon, löi m iestä kasvoihin,
niin että hänen suunsa purskahti verta täyteen, y li
tuom ari asettui Don Luisin puolelle, Don Fernando oli
saanut alleen erään järj esty ksenv alv ojan ja m ittaili
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jaloillaan hänen ruumistaan mielin määrin, m ajatalon
isäntä huusi taas entistä kovem m in pyytäen auttam aan
Pyhää Veljeskuntaa, ja niin oli koko majatalo täynnä
itkua, huutoja, kiljahduksia, sekamelskaa, pelkoa, vapis
tusta, tuskaa, miekaniskuja, korvapuusteja, lyöntejä,
potkuja ja verenvuodatusta. Ja keskellä tätä sekasortoa,
meteliä ja häiriötä sukelsi Don Quijoten m ieleen eräs
vanha muisto: hän huomasi yhtäkkiä joutuneensa Agramanten leiriin ja huusi äänellä, joka kuului m ajatalon
joka loukkoon:
— Hillitkää itsenne kaikki, pistäkää miekkanne tu p 
peen, tyyntykää, kuunnelkaa m inua, jos haluatte jäädä
henkiin.
Tuon äänekkään huudon kuullessaan kaikki lakkasivat
tappelem asta, ja hän jatkoi:
— Enkö jo sanonut teille, h yvät herrat, että tämä
linna on noiduttu ja että siinä varmaan asuu legio per
keleitä? Sen vakuudeksi saatte n yt nähdä omin silmin,
kuinka Agramanten leirin eripuraisuus on siirtynyt
tänne meidän keskuuteemme. Katsokaa, kuinka tuossa
taistellaan miekasta, tässä hevosesta, tuolla kotkasta,
täällä kypäristä, ja niin me kaikki taistelem m e ollen
kaan ym märtäm ättä toisiam me. Tulkaa siis, armollinen
herra ylituomari ja armollinen herra kirkkoherra; toinen
teistä olkoon kuningas Agramante ja toinen kuningas
Sobrino, ja rakentakaa te rauha meidän keskuuteem m e,
sillä onhan Jumalan kaikkivaltiaan nimessä suuri häpeä,
että näin m onet ylhäiset henkilöt kuin me tässä surmaavat toisiaan niin m itättöm ien seikkojen vuoksi.
Järjestyksenvalvojat, jotka eivät ym m ärtäneet Don
Quijoten puhetta ja olivat joutuneet Don Fernandon,
Cardenion ja hänen kum ppaneittensa pahoinpitelem iksi,
Don Quijote I , — 19
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eivät tahtoneet tyyn tyä; parturi sitävastoin rauhoittui,
sillä hän oli tappelussa tärvellyt partansa ja aasinsatulan;
Sancho totteli isäntänsä pienintäkin käskyä, niinkuin
kelpo palvelijan tulee; D on Luisin neljä palvelijaa olivat
hekin rauhallisia, koska näkivät, ettei koko m eteli ollen
kaan heitä koskenut; m ajatalon isäntä yksin yhä vaati,
että oli kuritettava tuota hävytöntä hullua, joka lakkaa
m atta sai aikaan epäjärjestystä hänen majatalossaan.
Vihdoin m eteli ty y n ty i siksi kerraksi, ja Don Quijoten
m ielikuvituksessa jäi aasinsatula hevosensatulaksi, parturinvati kypäriksi ja m ajatalo linnaksi hamaan tuom io
päivään saakka.
K un siis n yt ylituom arin ja kirkkoherran kehoituk
sesta kaikki olivat tyyn tyn eet ja päässeet sovintoon,
alkoivat D on Luisin palvelijat taas vaatim alla vaatia
häntä lähtem ään heidän m ukanaan, ja hänen neuvotel
lessaan heidän kanssaan ylituom ari keskusteli Don Fer
nandon, Cardenion ja kirkkoherran kanssa, m itä pitäisi
näin ollen tehdä, kertoen heille koko asian ja mitä
Don Luis oli hänelle sanonut. Vihdoin päätettiin, että
Don Fernando sanoisi Don Luisin palvelijoille, kuka hän
oli, ja ilm oittaisi haluavansa viedä Don Luisin mukanaan
Andalusiaan, m issä hänen veljensä markiisi ottaisi Don
Luisin vastaan niin kohteliaasti kuin hänen arvonsa edel
lytti; D on Luisin aikeista näet kävi selvästi ilm i, ettei
hän n yt suostunut palaamaan isänsä silmien eteen, vaikka
hänet hakattaisiin kappaleiksi. K un siis palvelijat olivat
saaneet tietää, kuinka ylhäinen mies oli Don Fernando
ja m illaiset D on Luisin aikeet olivat, he sopivat keske
nään siitä, että kolme heistä palaisi kotiin kertomaan
isännälle, m itä oli tapahtunut, ja neljäs jäisi palvele
maan Don Luisia ja p ysyisi hänen luonaan, kunnes toiset
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tulisivat häntä hakemaan tai saataisiin kuulla, mitä hänen
isänsä käski tehdä. Tällä tavalla arvovaltainen Agram ante ja viisas kuningas Sobrino saivat riidan ja m etelin
tyyntym ään. M utta huom attuaan joutuneensa häviölle
ja häpeään ja nähdessään, kuinka huonon sadon oli saanut
siitä, että oli ylly ttä n y t kaikki nämä ihm iset sellaiseen
sekamelskaan ja häm m ennykseen, kaiken sovun viholli
nen ja rauhan alinomainen häiritsijä päätti yrittää vielä
kerran, kiihtäm ällä uusia riitoja ja uutta levottom uutta.
Seikka näet oli se, että järjestyksenvalvojat tosin ty y n 
ty iv ä t huom attuaan, kuinka ylhäistä väkeä olivat ne
henkilöt, joiden kanssa he olivat tapelleet, ja v etä y ty iv ä t
pois taistelun m elskeestä, koska arvasivat, että joutuisi
v a t siinä häviölle, kävi m iten kävi; m utta eräs heistä,
se, jota oli piessyt ja jaloillaan pehm ittänyt D on Fer
nando, sattui m uistam aan, että hänen m atkassaan ole
vien vangitsem ism ääräysten joukossa, jotka koskivat
erinäisiä rikoksentekijöitä, oli eräs Don Quijotea kos
keva; Pyhä Veljeskunta näet oli käskenyt vangita hänet
siitä syystä, että hän oli p äästänyt vapaiksi kaleerivangit, joten Sanehon pelko n yt osoittautui varsin oi
keaksi. Tuon m uistettuaan hän tahtoi saada varm uuden
siitä, sopivatko m ainitut tuntom erkit D on Quijoteen,
otti povestaan pergam entin, löysi etsim änsä määräyksen
ja alkoi lukea sitä varsin hitaasti; hän näet ei ollut
mikään taitava lukija. Sanan luettuaan hän aina suun
tasi katseensa Don Quijoteen, vertasi vangitsem is
määräyksessä olevia tuntom erkkejä D on
Quijoten
piirteisiin ja havaitsi hänet aivan epäilem ättä siksi
mieheksi, jota määräys koski. Saatuaan siitä varm uuden
hän kääri pergam enttinsa kokoon, otti vangitsem ism ää
räyksen vasempaan käteensä, tarttui oikealla D on Quijo-
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ten kaulukseen niin lujasti, että täm ä tuskin voi hengit
tää, ja lausui raikuvalla äänellä:
— A uttakaa Pyhää Veljeskuntaa! Ja jos tahdotte
nähdä, että m inulla on oikeus sitä vaatia, lukekaa tämä
vangitsem ism ääräys, jossa käsketään ottaa kiinni tämä
m aantierosvo.
Kirkkoherra otti vangitsem ism ääräyksen ja näki siitä,
että järjestyksen valvoja puhui totta ja että tuntom erkit
h yvin sopivat D on Quijoteen; m utta täm ä, huom ates
saan joutuneensa sellaisen kehnon moukan pahoinpideltäväksi, kerrassaan raivostui, ihan luita ja ytim iä
m yöten, tarttu i kaikin voim in molemmilla käsillään
järjestyksenvalvojan kurkkuun, ja täm ä olisi varmaan
h eittän yt henkensä, ennenkuin Don Quijote olisi irroittanut käsiään, elleivät hänen kumppaninsa olisi tulleet
avuksi. Majatalon isäntä, jonka välttäm ättä täytyi
auttaa virkaveljiänsä, riensi heti häntä puolustamaan.
Nähdessään miehensä jälleen taistelun temmellyksessä
em äntä koroitti taas äänensä, ja siihen yh tyivät heti
Maritornes ja em ännän tytär rukoillen taivasta ja läsnä
olijoita auttam aan. Nähdessään, m itä tapahtui, Sancho
sanoi:
— Jum aliste, on ihan totta, m itä isäntäni sanoo tämän
linnan noituudesta, sillä eihän täällä saa elää hetkeä
kään rauhassa!
D on Fernando erotti järj esty ksenvalvoj an ja Don
Quijoten, ja m olem m at olivat iloissaan, kun hän irroitti
heidän kätensä, jotka pitelivät kiinni toisen nutun kau
luksesta ja toisen kurkusta lujin ottein; m utta järjes
ty ksenvalvoj at eivät sittenkään lakanneet vaatim asta
vankiaan ja kehoittam asta toisia heitä auttamaan ja
luovuttam aan m iehen sidottuna ilman ehtoja heidän
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haltuunsa, koska olivat velvolliset siten palvelem aan
kuningasta ja Pyhää V eljeskuntaa, jonka puolesta he
jälleen anoivat apua ja tukea saadakseen vangituksi
tuon ryövärin, sissin ja m aantierosvon. Tuon kuultuaan
Don Quijote nauroi ja sanoi aivan tyynesti:
— K ä y p ä in , sinä typerä ja alhainen väki! K utsutteko
m aantierosvoksi häntä, joka vapauttaa kahlehdittuja,
päästää irti sidottuja, tulee onnettom ien avuksi, nostaa
langenneita ja auttaa oikeuksiinsa sorronalaisia? Sinä
roskaväki, alhaisen ja kehnon ym m ärryksenne vuoksi
te ansaitsette, ettei taivas teille ilm aise vaeltavaan ritaristoon sisältyvää korkeata arvoa eikä salli teidän oival
taa, kuinka suureen syntiin ja tietäm ättöm yyteen teette
itsenne vikapäiksi, kun ette syvästi kunnioita kenen
hyvänsä vaeltavan ritarin pelkkää varjoa ja sitä enemmän
häntä itseään, kun hän on läsnä! Tulkaa tänne, te kier
televät roistot, jotka ette ole m itään järjestyksenvalvojia, vaan oikeita m aantierosvoja Pyhän Veljeskunnan
luvalla, ja sanokaa m inulle, kuka oli se hölm ö, joka alle
kirjoitti m inunlaistani ritaria koskevan vangitsem is
määräyksen? Kuka oli se, joka ei tietän yt, etteivät v a el
tavat ritarit ole minkään tuom ioistuim en alaisia, vaan
että m iekka on heidän lakinsa, miehuus heidän oikeutensa
ja heidän oma tahtonsa heidän ohjenuoransa? K uka oli
se m ielenvikainen, kysyn vieläkin, joka ei tietän y t, ettei
ole olemassa m itään aateliskirjaa, joka antaa haltialleen
niin paljon etu- ja erioikeuksia kuin vaeltava ritari niitä
saa sinä päivänä, jona hänet lyödään ritariksi ja hän
antautuu suorittamaan ankaraa ritaritointansa? Kuka
vaeltava ritari on milloinkaan m aksanut m anttaaliveroa, kauppaveroa, m orsiusveroa, kuninkaanveroa, tietai siltamaksuja? Onko yksikään räätäli ottanut häneltä
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maksua hänelle valm istam istaan vaatteista?
Onko
kukaan linnanherra, saatuaan hänet linnaansa vieraaksi,
vaatinu t häntä m aksam aan, m itä hän on siellä nautti
nut? E ivätkö kaikki kuninkaat ole kutsuneet häntä p öy
täänsä? Eikö joka ainoa neito ole häneen rakastunut
ja antautunut kokonaan hänen tahtonsa ja mielihalunsa
alaiseksi? Ja vielä viimeiseksi: m illoin on maailmassa
ollut, missä on tai tulee olemaan sellainen vaeltava ritari,
joka ei ole kyllin m iehuullinen antaakseen yksinään neljä
sataa selkäsaunaa neljällesadalle tuollaiselle maankier
täjälle, jotka asettuvat hänen tielleen?

K u u d e s v i i d e t t ä luku,

jossa kerrotaan merkillisestä seikkailusta järjestyksenvalvojien kanssa ja urhean ritarimme Don Quijoten anka
rasta vihanvimmasta.
Don Quijoten niin puhuessa kirkkoherra koki vak uu t
taa järjestyksenvalvojille, että Don Quijote oli järjil
tään, kuten he voivat nähdä hänen teoistaan ja sanois
taan, ja ettei heillä ollut aihetta ryh tyä asiassa enem piin
toim enpiteisiin, koska heidän, jos vangitsisivatkin täm än
hullun ja veisivät m ukanaan, kuitenkin olisi aivan pian
pakko päästää hänet irti. Siihen vastasi se m ies, jolla
oli vangitsem ism ääräys, ettei ollut hänen asiansa arvos
tella, oliko D on Quijote hullu, vaan tehdä m itä hä
nen esimiehensä oli käskenyt; kun hänet vain olisi
vangittu, saisivat päästää hänet irti vaikka kolm esataa
kertaa.
Tällä kertaa — sanoi kirkkoherra — ette kum m in
kaan taida saada häntä m ukaanne, eikä hän suostu
lähtem ään, mikäli minä asiaa ymmärrän.
Kirkkoherra osasi puhua heille niin vakuuttavasti, ja
Don Quijote osasi tehdä niin paljon hullutuksia, että
järjestyksenvalvojat olisivat olleet hullum pia kuin hän,
elleivät olisi ym m ärtäneet, mikä Don Quijotea vaivasi.
He siis katsoivat parhaaksi tyy n ty ä , vieläpä käydä
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välittäjiksi rauhaa solm ittaessa parturin ja Sancho Panzan välille, jotka yhä aivan kiukkuisesti jatkoivat kiis
taansa. V ihdoin he oikeudenpalvelijoina saivat sovinnon
syntym ään ja ratkaisivat asian erotuomareina sillä
tavalla, että kum pikin puoli oli, ellei aivan tyytyväinen,
niin ainakin jossakin määrin tyyd ytetty; he näet vaih
to iv at satuloita, m utta ei valjasvöitä eikä päitsiä. Mambrinon kypäriin nähden asia järjestyi siten, että kirkko
herra m aksoi salaa ja D on Quijoten tietäm ättä parturinvadista kahdeksan reaalia, ja parturi antoi hänelle siitä
kuitin luvaten olla esittäm ättä m itään enempiä vaati
muksia n yt ja milloinkaan, iankaikkisesta iankaikkiseen,
amen. K un siis oli saatu taukoamaan nämä kaksi kiis
taa, jotka olivat tärkeim m ät ja pahim m at, oli vielä saa
ta v a aikaan, että D on Luisin palvelijat suostuisivat sii
hen, että kolme heistä palaisi kotiin ja yksi lähtisi seu
raamaan isäntäänsä, minne Don Fernando aikoi hänet
viedä; ja suopea kohtalo ja parempi onni, joka n yt oli
alkanut taittaa peistä ja kum ota vaikeuksia m ajata
lossa oleskelevien rakastavaisten ja urhoollisten h y 
väksi, suvaitsi saattaa asian päätökseen ja onnelliseen
loppuun, sillä palvelijat ty y ty iv ä t kaikin puolin Don
Luisin tahtoon. Siitä Dona Clara ilahtui niin, että jokai
sen, joka silloin katseli hänen kasvojansa, tä y ty i havaita
hänen sielunsa riemu. Zoraida tosin ei ollut oikein ym 
m ärtänyt kaikkia näkemiään tapahtum ia, m utta hän
painui m urheelliseksi ja taas ilahtui aina sen mukaan,
m illaisia ilm eitä näki toisten kasvoissa, varsinkin espanjalaisensa kasvoissa, joihin hän alinomaa suuntasi kat
seensa kiintyneenä häneen koko sielullaan. Majatalonisäntä, jolta ei ollut jäänyt havaitsem atta kirkkoherran
parturille antam a lahja ja korvaus, vaati n yt maksua
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Don Quijoten oleskelusta sekä tärvellyistä nahkaleileistään ja m aahan vu odatetusta viin istä, vannoen, ettei
Rocinante eikä Sanclion aasi pääsisi lähtem ään m ajata
losta, ennenkuin hänen saatavansa oli m aksettu viim eistä
ropoa m yöten. Kirkkoherra kuitenkin järjesti asian, ja
Don Fernando m aksoi laskun, vaikka ylituom ari tarjou
tui hänkin varsin m ielellään sen suorittamaan; ja n y t
olivat kaikki rauhallisia ja ty y ty v ä isiä , niin ettei m aja
talo enää n äyttän yt Agram anten eripuraiselta leiriltä,
kuten Don Quijote oli sanonut, vaan siinä vallitsi sellai
nen rauha ja tyyn eys kuin Room an valtakunnassa kei
sari A ugustuksen ajalla. Ja yleinen m ielipide oli, että
kaikesta tästä saatiin kiittää herra kirkkoherran erin
om aista hyväntahtoisuutta ja suurta kaunopuheisuutta
sekä Don Fernandon verratonta auliutta.
K un D on Quijote n yt huom asi olevansa vapaa kaikista
näistä kiistoista, joihin hänen aseenkantajansa ja hän
itse olivat joutuneet, n äytti hänestä sopivalta lähteä ja t
kamaan aloittam aansa m atkaa ja saattaa päätökseen se
suuri seikkailu, johon hän oli kutsuttu ja valittu . N iin
hän meni päättävästi Dorotean luo ja polvistui hänen
eteensä, m utta täm ä ei sallinut hänen puhua sanaakaan,
ellei hän noussut. Don Quijote totteli, nousi seisomaan
ja sanoi:
— On aivan yleinen sananparsi, kaunis rouva, että
uutteruus voittaa kovan onnen, ja usein kokemus on
tärkeissä seikoissa osoittanut, että asianajajan into vie
hyvään päätökseen epäilyttävänkin jutun; m utta täm ä
totuus ei ilm ene missään selvem pänä kuin sodan aska
reissa, missä voidaan nopeasti ja reippaasti toim ien
ehkäistä vihollisen aikeet ja saavuttaa voitto, ennenkuin
vastustaja ehtii varustautua puolustautum aan. Minä
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sanon täm än kaikki, korkea ja kallis valtiatar, koska
m inusta tun tu u, ettei viipym isem m e tässä linnassa enää
m eitä ollenkaan hyödytä, vaan voi koitua meille suureksi
vahingoksi, kuten varmaan saamme nähdä jonakin kau
niina päivänä. Sillä kukapa tietää, eikö teidän vihollisenne, jättiläinen, ole jo n yt saanut salaisten ja uutterain vakoilijain avulla tietää, että minä olen matkalla
häntä tuhoam aan, ja eikö hän, kun aika ja tilaisuus sallii,
v etä yd y jonkin linnan tai linnoituksen suojaan, jota
on m ahdoton valloittaa ja jota vastaan m inun innokkaat
yritykseni ja väsym ättöm än käsivarteni voim a ovat
tehottom at? Ehkäiskääm m e siis, valtiattareni, kuten jo
sanoin, omalla toim innallam m e hänen suunnitelmansa ja
lähtekääm m e heti m atkaan luottaen hyvään onneemme,
sillä teidän korkeuttanne ei estä toivom aanne onnea saa
vuttam asta m ikään m uu kuin se, etten ole vielä päässyt
kohtaam aan teidän viham iestänne.
D on Quijote vaikeni, ei virkkanut enää m itään, vaan
jäi varsin rauhallisesti odottam aan kauniin prinsessan
vastausta. Täm ä vastasikin hänelle ylhäiseen tapaan
ja sovittaen esityksensä Don Quijoten tyyliin , näin
sanoen:
— Minä kiitän teitä, herra ritari, osoittamastanne
halusta auttaa m inua suurissa vaikeuksissani, mikä
sopii ritarille, joka tunnustaa velvollisuudekseen ja
kutsum uksekseen auttaa orpoja ja hädänalaisia, ja suo
koon taivas, että toivom uksem m e, teidän ja minun, tä y t
ty y , jotta saatte nähdä m aailmassa olevan kiitollisia
naisia. Mitä lähtööni tulee, tapahtukoon se n yt heti,
sillä minä en tahdo m itään m uuta kuin m itä te tah
dotte. Määrätkää m inuun nähden aivan oman tahtonne
ja m ielihalunne m ukaan, sillä nainen, joka on kerran
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jä ttän yt teidän tehtäväksenne itsensä suojelem isen ja
uskonut teidän toim eksenne valtakuntansa takaisin v a l
loittam isen, ei suinkaan halua vastustaa, m itä teidän v ii
sautenne määrää.
— Jum alan nimeen siis — virkkoi D on Quijote.
—- Koska on niin laita, että ylhäinen nainen alentuu
m inun edessäni, en tahdo jättää käyttäm ättä tilaisuutta
koroittaa hänet ja saattaa hänet hänen perimälleen v a lta 
istuim elle. Tapahtukoon siis lähtö m itä pikim m in, sillä
minua y llyttää toivom ustani toteuttam aan ja m atkaan
lähtem ään vanha sananparsi, että viivyttelyssä piilee
vaara, ja koska taivas ei ole luonut eikä kadotus koskaan
nähnyt ketään, joka voisi minua säikyttää tai peloittaa,
niin satuloi sinä, Sancho, Rocinante, valjasta oma aasisi
ja kuningattaren ratsu, sanokaamme jäähyväiset linnan
herralle sekä tälle herrasväelle ja lähtekääm m e tästä
n yt heti.
Sancho, joka oli ollut tätä kaikkea kuulem assa, pudisti
päätään ja sanoi:
— Arm ollinen herra, armollinen herra, kyläpahasessa
ovat asiat hullummin kuin m iltä kuuluu; olkoon se
sanottu tahtom atta loukata kunniallisia naisia!
— Mitä voikaan olla huonosti m issään kylässä tai
missään maailm an kaupungissa, niin että siitä voisi
minulle koitua vahinkoa, sinä lurjus?
— Jos teidän armonne suuttuu, — vastasi Sancho
— niin minä vaikenen ja jätän sanom atta, m itä olen
velvollinen ilm oittam aan uskollisena aseenkantajana ja
m itä jokaisen hyvän palvelijan tulee herralleen ilm oittaa.
— Sano m itä m ielit, — virkkoi D on Quijote — kunhan
vain sanojesi tarkoituksena ei ole m inun peloittam inen;
jos itse pelkäät, voit toim ia niinkuin oma luontosi käskee,
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m utta m inä, joka en pelkoa tunne, noudatan toim in
nassani oman olemukseni lakeja.
Jum ala m inua arm ahtakoon, en minä sitä tar
koita,
vastasi Sancho — vaan m inusta näyttää aivan
varm alta, että täm ä rouva, joka sanoo olevansa Micom iconin suuren valtakunnan kuningatar, ei ole se enem 
pää kuin oma äitini; jos näet hän olisi, mikä sanoo ole
vansa, ei hän suinkaan olisi vähän väliä nokitusten erään
tähän seuraan kuuluvan herran kanssa, kun vain toiset
eivät satu katsom aan ja silmä suinkin v älttyy.
Dorotea punastui kuullessaan, m itä Sancho sanoi,
sillä to tta oli, että hänen puolisonsa Don Fernando oli
m uutam ia kertoja toisten huom aam atta huulillaan naut
tinu t hiukan sitä palkkaa, jonka hänen rakkautensa
ansaitsi (Sancho oli sen nähnyt, ja hänestä tuntui, että
sellainen vapaa käytös sopi paremmin jollekin ilonaiselle kuin niin suuren valtakunnan kuningattarelle);
m utta hän ei voinut eikä tahtonut vastata Sancholle m i
tään, vaan antoi hänen jatkaa juttuaan. Sancho sanoi:
— Arm ollinen herra, m inä sanon täm än vain varoi
tukseksi; jos näet meidän kuljettuam m e teitä ja polkuja
ja vietettyäm m e huonoja öitä ja vielä huonompia päiviä
hän, joka n y t nauttii eläm ästään tässä majatalossa, tulee
riistäm ään m eiltä vaivojem m e hedelmän, ei kannata
kiirehtiä satuloim aan Rocinantea, kuormittamaan aasia
ja valjastam aan ratsua, vaan silloin on parempi jäädä
paikoillem m e, ja kehrätköön narttu, joka on kehrää
mään pantu; me käym m e aterialle.
Herra varjelkoon, kuinka hirm uisesti Don Quijote
suuttui kuullessaan aseenkantajansa sopim attom at sanat!
Hän vihastui niin, että puhkesi puhum aan vapisevalla
äänellä ja änkyttävin kielin, silmien tuiskiessa tulta:
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— Voi sinä halpam ainen lurjus, sinä järjetön, katala ja
typerä hölmö, sinä julkea, suurisuinen, häpeäm ätön
panettelija ja solvaaja! Uskallatko lausua sellaisia sanoja
minun ja näitten korkea-arvoisten naisten läsnäollessa
ja rohkenetko päästää hulluun m ieleesi sellaisia häpeälli
siä ja hävyttöm iä ajatuksia? Mene pois m inun n äkyvis
täni, sinä luonnon epäsikiö, sinä valhesäkki, sinä p etok 
sen varastohuone, sinä konnuuden kuilu, sinä ilkeyksien
keksijä, typeryyksien levittäjä, sen kunnioituksen vih ol
linen, jota kuninkaallisille henkilöille on osoitettava!
Mene tiehesi äläkä tule enää m inun silmieni eteen, ellet
m ieli kokea minun vihaani!
N iin sanoessaan hän rypisti otsaansa, pullisti poskiaan,
katsahteli puolelle ja toiselle ja polki m aata oikealla
jalallaan, siten ilm aisten mielessään kiehuvaa vihaa.
K uultuaan nuo sanat ja nähtyään herransa vim m astu
neet eleet Sancho säikähti ja oli niin peloissaan, että olisi
mielellään nähnyt maan heti avautuvan jalkojensa alla
ja nielaisevan hänet, eikä tietän yt m uuta keinoa kuin
kääntyä ja lähteä pois vihastuneen herransa näkyvistä.
Mutta älykäs Dorotea, joka jo hyvin tunsi D on Quijoten
m ielenlaadun, sanoi hänelle häntä lepytellen:
— Älkää närkästykö, herra Murheellisen hahm on
ritari, niistä typeryyksistä, joita kelpo aseenkantajanne
lausui, sillä voihan olla, ettei hän lausunut niitä aiheet
tom asti, ja ottaen huom ioon hänen hyvän ym m ärryk
sensä ja kristillisen om antuntonsa ei m yöskään voi epäillä
hänen sanovan väärää todistusta kenestäkään, joten on
aivan epäilem ättä uskottavaa, että täm än linnan ollessa
aivan täynnä noituutta, kuten te, herra ritari, itse sanotte,
voisi olla m ahdollista, tarkoitan, että Sancho on sellaisen
pirullisen vaikutuksen alaisena nähnyt, m itä sanoo näh
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neensä ja mikä niin ankarasti loukkaa minun kun
niaani.
— Minä vannon Jum alan kaikkivaltiaan nimessä,
— virkkoi n yt D on Quijote — että teidän korkeutenne
on osunut aivan oikeaan ja että tuolle syntiselle Sancholle
on ilm estyn yt jokin paha harhanäky, niin että hän on
nähnyt sellaista, m itä olisi ollut m ahdoton nähdä m uuten
kuin noituuden vuoksi; minä näet tiedän hyvin, kuinka
kelvollinen ja viaton tuo onneton mies on, voidakseni
sanoa, ettei hän kykene lausum aan väärää todistusta
kenestäkään.
— N iin on asia ja sellaisena se pysyy; — virkkoi Don
Fernando — ja siitä syystä, herra Don Quijote, teidän
armonne tulee antaa hänelle anteeksi ja ottaa hänet takai
sin suosionne helm aan, sicut erät in principio, ennenkuin
sellaiset harhanäyt saivat hänet järjiltään.
D on Quijote lupasi antaa hänelle anteeksi, ja kirkko
herra m eni hakemaan Sanchoa, joka tu li aivan nöyränä,
polvistui ja p yysi herransa kättä. D on Quijote ojensi
sen hänelle ja Sanchon sitä suudeltua antoi hänelle
siunauksensa sanoen:
— N y t sinä varm aan täysin oivallat, Sancho poikani,
kuinka to tta on, m itä olen sinulle jo m onta kertaa sano
nut, että tässä m ajatalossa tapahtuu kaikki noituudesta.
— Sen m inä uskon, — sanoi Sancho — lukuunotta
m atta poukotusta, joka totisesti tapahtui aivan luon
nollisella tavalla.
— Älä sitä usko; — vastasi D on Quijote — jos olisi
ollut niin laita, olisin kostanut sinun puolestasi sekä
silloin että nyt; m utta m inä en kyennyt siihen silloin
enem pää kuin nytkään, enkä edes nähnyt ketään, jolle
olisin kostanut kärsimäsi solvauksen.
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K aikki halusivat n yt saada tietää, m ikä tuo poukotus
oli ollut, ja m ajatalon isäntä kuvaili heille yk sityiskoh 
taisesti Sancho Panzan lentelyn. Se nauratti kovin
kaikkia, m utta olisi Sanchoa pahasti suututtanut, ellei
hänen isäntänsä olisi jälleen vakuuttanut, että se oli
noituutta. Sanchon yksinkertaisuus ei kuitenkaan ollut
koskaan niin suuri, ettei hän olisi p itän yt selvänä ja
varmana, kaikesta noituudesta vapaana tosiasiana, että
häntä olivat poukottaneet ilm ielävät ihm iset eivätkä
m itkään uneksitut tai k uvitellut haam ut, kuten hänen
herransa uskoi ja vakuutti.
Oli jo kulunut kaksi päivää, jotka täm ä ylhäinen seura
oli viettänyt m ajatalossa, ja koska heistä n yt n äytti
olevan aika lähteä, ryhdyttiin toim enpiteisiin, jo tta
kirkkoherra ja parturi voisivat kuljettaa D on Quijoten
kotiin, kuten halusivat, ja hankkia hänelle parannusta
hulluuteensa, Dorotean ja D on Fernandon tarvitsem atta
vaivautua seuraamaan häntä hänen kotikyläänsä saakka
jatkaen kuningatar Micomiconan vapauttam isretkeä.
N y t p äätettiin sopia erään ajomiehen kanssa, joka sattui
kulkemaan siitä ohi, että täm ä kuljettaisi Don Quijoten
kotiin härkärattaillaan seuraavaan tapaan. V alm istettiin
ristikkäin yhteenliitetyistä rimoista eräänlainen häkki,
joka oli niin tilava, että D on Quijote siihen m ukavasti
m ahtui, ja sitten Don Fernando ja hänen toverinsa sekä
Don Luisin palvelijat ja järjestyksenvalvojat, joihin
majatalon isäntäkin kuului, kaikki p eittivät kasvonsa ja
pukeutuivat valhepukuun kirkkoherran m ääräyksen ja
neuvon mukaan, m ikä milläkin tavalla, niin että Don
Quijote ei voinut tuntea heitä niiksi henkilöiksi, joita
oli tässä linnassa nähnyt. K un se oh teh ty, he läh tivät
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aivan hiljaa sinne, niissä hän nukkui leväten kestämistään taisteluista.
H e tu livat ritarin luo, joka nukkui kaikessa rauhassa,
osaam atta ollenkaan pelätä sellaista hyökkäystä, kävi
v ä t häneen lujasti käsiksi ja sitoivat hänen kätensä ja
jalkansa niin hyvin, että hän äkkiä herättyään ei voinut
hievahtaakaan eikä tehdä m itään m uuta kuin ihmeissään
ja häm m ästyneenä katsella edessään olevia outoja naa
moja. M utta samassa hänen aina toimelias ja järjetön
m ielikuvituksensa sai hänet luulem aan, että kaikki nuo
olennot olivat täm än noidutun linnan aaveita ja että
hän itse aivan varm aan oli noiduttu, koska ei voinut
liikahtaakaan puolustaakseen itseään, siis aivan täs
m ällisesti niin kuin oli otaksunut käyvän kirkkoherra,
koko täm än juonen järjestäjä. Sancho yksin oli kaik
kien läsnäolevien joukossa säilyttänyt ennallaan oman
ymmärryksensä ja oman hahmonsa. Vaikka ei paljoa
puuttunut, että häntäkin olisi vaivannut sama sairaus
kuin hänen isäntäänsä, hän sentään tunsi, keitä nuo
kum mannäköisiksi puetut henkilöt olivat, m utta ei
uskaltanut avata suutaan, ennenkuin saisi nähdä,
kuinka täm ä hänen isäntänsä yllättäm inen ja vangitse
m inen p äättyisi. D on Quijote ei hänkään virkkanut
m itään, vaan odotti, mihin täm ä hänen onnettomuutensa
johtaisi, ja päätökseksi tuli, että häkki kannettiin luo,
hänet suljettiin siihen ja rimat naulattiin kiinni niin
lujasti, ettei niitä hevin voinut irroittaa.
Sitten he n ostivat häkin olkapäilleen, ja heidän huo
neesta lähtiessään kuului ääni, niin peloittava kuin
suinkin voi saada kurkustaan lähtem ään parturi, ei
aasinsatulan om istaja, vaan toinen. Se lausui:
— Oi sinä Murheellisen hahmon ritari! Älköön sinua

»Oi sinä Murheellisen hahmon ritari! Älköön sinua huolestuttako
vankeus.»

» H u o m attu aan jo u tu n een sa siten häkkiin suljetuksi ja ra tta ille
sijoitetuksi . . .»

305
huolestuttako vankeus, jossa n yt olet, sillä se on v ä lttä 
mätön, jotta saadaan pikem m in päätökseen seikkailu,
johon sinun suuri urheutesi on saanut sinut ryhtym ään.
Se tulee loppuun suoritetuksi, kun Manchan hirmuinen
jalopeura ja Toboson valkoinen kyyhkynen y h ty v ä t
yhdeksi taivutettuaan kum pikin korskan niskansa aviol
lisen liiton lempeään ikeeseen, josta ennenkuulum atto
m asta yhtym yksestä urkenevat m aailm an valkeuteen
urheat jalopeuranpennut, varustettuina samanlaisilla
raatelevilla kynsillä kuin heidän urhoollinen isänsä. Ja
täm ä tulee tapahtum aan, ennenkuin pakenevan nym fin
vainooja ehtii kahteen kertaan käydä tervehtim ässä ta i
vaan säteileviä kuvioita nopeassa ja luonnollisessa juok
sussaan. Ja sinä, kaikkein jaloin ja kuuliaisin aseen
kantaja, jolla on milloinkaan ollut miekka vyöllään, parta
leuassaan ja hajuaisti nenässään, älä sinä kauhistu tai
närkästy nähdessäsi, kuinka vaeltavan ritarikunnan
kukkaa kuljetetaan tällä tavalla sinun om ien silmiesi
edessä; jos näet maailman luoja niin sallii, tulet aivan
pian huomaamaan olevasi niin ylhäinen ja ylenn etty,
ettet enää tunne itseäsi, ja ne lupaukset, jotka sinulle
on antanut hyvä herrasi, eivät suinkaan jää täyttym ättä.
Ja minä vakuutan sinulle tietäjänaisen Valehtelijana n
puolesta, että palkkasi sinulle m aksetaan, kuten itse
tu let näkemään. Seuraa sinä vain urhoollisen ja noidutun
ritarin askelia, sillä on oikein ja kohtuullista, että sinä
lähdet sinne, missä on teidän m olem pien tyyssija. Ja
n yt Jumalan haltuun, sillä m inun ei ole lupa sanoa
enempää; minä näet palaan paikkaan, jonka itse hyvin
tiedän.
Lopettaessaan ennustustaan hän koroitti ääntänsä v o i
m allisesti ja hiljensi sen sitten niin lem peäksi, että nekin,
Don Quijote I , — 20

306
jotka olivat tässä pilanteossa osallisina, melkein uskoi
v a t, että se, m itä he kuulivat, oli totta.
K uultu ennustus valoi D on Quijoten mieleen lohdu
tusta, sillä hän k äsitti heti täydellisesti sen merkityksen
ja ym märsi, että hänelle lu vattiin pääsy pyhään ja lailli
seen avioliittoon rakkaan Dulcinea Tobosolaisensa kanssa,
jonka siunatusta kohdusta tulisivat päivän valkeuteen
jalopeuranpennut, hänen om at lapsensa, Manchan ian
kaikkiseksi kunniaksi. H än uskoi tuon kaiken lujasti
ja vakaasti, koroitti äänensä, huokasi voim allisesti ja
lausui:
— Oi sinä, olitpa kuka tahansa, joka olet ennustanut
minulle niin paljon hyvää! Minä rukoilen sinua p yytä
m ään puolestani sitä viisasta noitaa, jonka huolena ovat
m inun asiani, ettei hän salli m inun tuhoutua tässä van
keudessa, johon n yt olen joutunut, ennenkuin näen tä y t
tyneinä ne ilah d uttavat ja verrattom at lupaukset, joita
tässä on minulle annettu; jos niin käy, pidän vankeuteni
vaivoja ylim pänä onnena, näitä jäsenteni ympärille kier
rettyjä kahleita lohtunani, ja täm ä sija, johon minut
lasketaan, ei ole m inulle m ikään tuim a taistotanner,
vaan pehm eä m akuupaikka ja auvoisa morsiusvuode.
Ja m itä tulee aseenkantajani Sancho Panzan lohduttam iseen, luotan hänen kuntoonsa ja m oitteettom uu
teensa niin, etten usko hänen m inua jättävän myötäeikä vastoinkäym isessä; jos näet kävisi niin, että hänen
ta i m inun kovan onneni vuoksi en voisi antaa hänelle
sitä saarta tai jotak in sam anarvoista, m inkä olen hänelle
luvannut, ei hän m issään tapauksessa jää ilm an palkkaa,
sillä jo tehdyssä testam entissani olen m äärännyt, mitä
hänelle tulee antaa, ei hänen m onien ja hyvien palvelustensa, vaan m inun varallisuuteni mukaan.
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Sancho Panza kumarsi erittäin kohteliaasti ja suuteli
hänen molempia käsiään; hän näet ei voinut suudella
toista, koska molem m at oli sidottu yhteen.
Sitten kum mitukset n ostivat häkin olkapäilleen ja
sijoittivat sen härkärattaille.

\

Seitsemäsviidettä

luku.

Kertomus siitä, kuinka Don Quijote Manchalainen ihmeel
lisellä tavalla noiduttiin, ja muista merkillisistä tapahtu
mista.
H uom attuaan joutuneensa siten häkkiin suljetuksi ja
rattaille sijoitetuksi D on Quijote lausui:
— Lukuisia ja ylen merkillisiä historioita olen lukenut
v aeltavista ritareista, m utta m illoinkaan en ole lukenut,
en n ähnyt enkä kuullut, että vaeltavia ritareita kuljete
taan tällä tavalla ja niin vitkaan kuin näiden laiskojen
ja hitaiden elukkain vau h ti edellyttää, sillä heitä kulje
tetaan yleensä ilm ojen teitä , ihm een nopeasti, jossakin
taajassa ja tum m assa pilvessä, tulisissa vaunuissa tai
jonkin hippogryfin tai m uun sellaisen eläimen selässä;
m utta m inua kuljetetaan n yt härkärattailla, ja se saa
m inut totisesti aivan ym m älle! M utta saattaa olla, että
nykyaikaiset ritariseikat ja noituudet tapah tu vat toisin
kuin entiset. Ja m ahdollista m yös, koska minä olen aivan
uudenlainen ritari m aailm assa ja ensim m äinen, joka on
herättänyt jälleen eloon seikkailevan ritarikunnan jo
unhoon vaipuneen toim en, että äskeisimpinä aikoina on
k ek sitty toisenlaisia noituuksia ja toisenlaisia tapoja
noiduttujen k uljettam ista varten. Mitä sinä siitä arve
let, Sancho poikani?
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E n minä tiedä, m itä siitä arvelisin, — vastasi
Sancho — sillä en ole lukenut vaeltavaa kirjallisuutta
niin paljon kuin teidän armonne; m utta uskallan kum 
minkin vakuuttaa ja vannoa, etteivät nämä täällä liik 
kuvat haam ut ole aivan oikeata väkeä.
— Oikeata väkeä? H yvä isä! — virkkoi D on Quijote.
Kuinka ne voisivat olla oikeata väkeä, kun ovat kaikki
pelkkiä piruja, jotka ovat paneutuneet aaveruum iiseen
tullakseen tätä tekem ään ja saattam aan minua tähän
tilaan? Jos tahdot nähdä, että on niin laita, kosketa
niitä ja tunnustele niitä, niin tulet huom aamaan, että
niiden ruumis on pelkkää ilm aa ja vain näennäisesti
olemassa.
— Jum aliste, arm ollinen herra, — virkkoi Sancho
minä olen jo niitä koskettanut, ja tuo piru, joka tuossa
niin touhuissaan hyörii, on oikein turpea äijä ja m uu
tenkin aivan toisenlainen kuin olen kuullut pirujen ole
van; väitetään näet, että ne kaikki haisevat tulikiveltä
ja m uulta pahalta, m utta täm ä tuoksahtaa am bralta
puolen peninkulman päähän.
Sancho tarkoitti D on Fernandoa, joka hienona her
rana varm aan tuoksui niinkuin Sancho oli sanonut.
— Älä sitä ihm ettele, hyvä Sancho; — vastasi D on
Quijote — sinun näet tulee tietää, että pirut ovat h yvin
ovelia ja että he, vaikka heillä on hajuja m ukanaan, eivät
itse haise m iltään, koska ovat henkiä, ja jos haisevat,
eivät voi haista m iltään hyvältä, vaan pahalta ja inhoittavalta. Ja syy siihen on tämä: koska he, missä liikku
vatkin, aina kuljettavat helvettiä m ukanaan eivätkä voi
saada minkäänlaista lievitystä tuskiinsa, ja koska hyvä
tuoksu on ilahduttavaa ja m iellyttävää, niin he eivät
m itenkään voi tuoksua hyvältä; ja jos sinusta tuntuu,

310
että m ainitsem asi pahahenki tuoksuu am bralta, niin joko
sinä erehdyt tai hän yrittää sinua pettää järjestäm ällä
asiat niin, ettet sinä voi pitää häntä pahanahenkenä.
N äin k eskustelivat isäntä ja palvelija; m utta Don
Fernando ja Cardenio pelkäsivät, että Sancho saisi tä y 
den selon heidän juonestaan, koska hän jo n yt vainusi
siitä yh tä ja toista, p äättivät senvuoksi kiirehtiä lähtöä,
k utsuivat syrjään m ajatalon isännän ja käskivät hänen
satuloida R ocinanten ja valjastaa Sanchon aasin; ja
isäntä tek i m itä kiiruimmin ty ö tä käskettyä. Kirkkoherra
oli sillävälin sopinut järjestyksenvalvojien kanssa, että
he saattaisivat D on Quijoten kotiin saaden palkaksi
m äärätyn päivärahan. Cardenio ripusti R ocinanten
satulankaareen toiselle puolen kilven, toiselle parranajovadin, antoi Sancholle m erkin nousta aasinsa selkään ja
tarttua R ocinanten ohjaksiin sekä sijoitti rattaitten kum 
m allekin puolelle järj esty ksenvalvoj an pyssyineen. R at
taat eivät kum minkaan olleet vielä lähteneet liikkeelle,
kun m ajatalon em äntä, hänen tyttärensä ja Maritornes
tu liv at sanomaan D on Quijotelle jäähyväisiä ollen kat
kerasti itkevinään hänen onnettom uuttaan. Don Quijote
lausui heille:
— Älkää itkekö, h yvät arvoisat naiset; kaikkia näitä
onnettom uuksia joutuvat välttäm ättä kokemaan ne,
jotk a harjoittavat m inun harjoittam aani tointa, ja minä
en suinkaan pitäisi itseäni suurimaineisena vaeltavana
ritarina, elleivät näm ä kovat kohtalot olisi tulleet minun
osakseni; tällaista näet ei satu m illoinkaan vähäpätöisille
ja vähäm aineisille ritareille, sillä kukaan maailmassa ei
m uista heitä; m utta urhoollisia m uistetaan: on paljon sel
laisia ruhtinaita ja m onia m uita ritareita, jotka kadehti
v a t heidän m iehuuttaan ja urhoollisuuttaan ja yrittävät
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huonoilla keinoilla tuhota hyviä ihm isiä. M utta h yve on
sittenkin n i i n voim allinen, että se aivan yksinään, huoli
m atta kaikesta siitä velhoudesta, johon oli perehtynyt
sen ensimmäinen keksijä Zoroaster, suoriutuu voittajana
kaikista vaaroista ja levittää valoaan m aailm aan niin
kuin aurinko sitä levittää taivaalle. Suokaa minulle
anteeksi, ihanat naiset, jos olen epähuom iossa tullut
tuottaneeksi teille jotakin ik ävyyttä (tahtoen ja tietäen
en ole sitä tuottan ut koskaan kenellekään), ja rukoilkaa
Jumalaa vapauttam aan m inut tästä vankeudesta, johon
joku ilkeäm ielinen noita on m inut saattanut; jos pääsen
siitä vapaaksi, niin m uististani ei häivy se suosio, jota
olette tässä linnassa minulle osoittaneet, vaan minä tulen
siitä kiittäm ään, sitä korvaamaan ja palkitsem aan ansion
mukaan.
Linnan rouvien näin seurustellessa D on Quijoten
kanssa kirkkoherra ja parturi sanoivat h yvästi Don
Fernandolle ja hänen kum ppaneilleen, kapteenille ja
hänen veljelleen sekä naisille, jotka olivat varsin ty y ty 
väisiä, erittäinkin Dorotea ja Luscinda. K aikki syleilivät
toisiaan ja lupasivat antaa toisilleen tietoa kohtalois
taan. Don Fernando ilm oitti kirkkoherralle, minne hänen
piti kirjoittaa antaen tietoa, kuinka D on Quijote alkoi
voida, vakuutti, ettei m ikään voinut hänestä olla mieleisempää kuin sellaisten tietojen saaminen, ja lupasi
itse kirjoittaa kirkkoherralle kaikesta, minkä arvasi
häntä huvittavan, om asta naimisiinmenostaan ja Zorai
dan kasteesta, Don Luisin asian kehittym isestä ja
Luscindan palaamisesta kotiinsa. Kirkkoherra lupasi
täyttää kaikki pyynnöt täsm ällisesti. He syleilivät to i
siaan vielä kerran ja lausuivat jälleen ystävällisiä vakuu
tuksiaan. Kirkkoherran luo tu li m ajatalon isäntä, toi
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hänelle joitakin papereita, jotka sanoi löytäneensä sen
m atkalaukun sivutaskusta, missä oli ollut Kertomus mie
lettömästä uteliaisuudesta, ja kehoitti kirkkoherraa otta
maan ne kaikki, koska m atkalaukun om istaja ei ollut
palannut sitä hakemaan; hän ei niistä välittänyt, kun
ei osannut lukea. Kirkkoherra k iitti häntä, selaili heti
papereita ja huom asi, että alkuun oli kirjoitettu: Ker
tomus Rinconetesta ja Cortadillosta, m istä hän arvasi, että
se oli jokin kertom us, ja m uistaessaan, että kertomus
m ielettöm ästä uteliaisuudesta oli ollut hyvä, hän otaksui
täm änkin sam anlaiseksi, koska ne saattoivat olla saman
tekijän tu otteita, ja otti ne haltuunsa lukeakseen ne,
kun saisi siihen tilaisuutta.
H än nousi n yt ratsunsa selkään, ja samoin teki hänen
ystävänsä parturi. Kum m allakin oli kasvoillaan naamio,
jo ttei D on Quijote heitä heti tun tisi, ja niin he lähtivät
ratsastam aan rattaitten jäljessä. He olivat järjestyneet
seuraavalla tavalla: edellä kulkivat rattaat, joita ajoi
niiden om istaja, kum m allakin puolella ratsasti, kuten
sanottu, järjestyksenvalvoja pyssyineen, sitten tuli
Sancho Panza aasillaan talu ttaen Rocinantea suitsista,
ja kaikkein viim eisinä tu livat kirkkoherra ja parturi
ratsastaen voim akkailla m uuleillaan, kasvot peitettyinä,
kuten jo m ainittiin, vakavina ja arvokkaina ja nou
dattaen härkien hidasta astuntaa. Don Quijote istui
häkissään, kädet sidottuina ja jalat suorina, nojaten
rimaristikkoon niin hiljaisena ja kärsivällisenä kuin ei
olisi ollutkaan elävä ihm inen, vaan kivipatsas. Niin he
m atkasivat h itaasti ja hiljaisina noin kaksi peninkulmaa
ja saapuivat sitten erääseen laaksoon, missä häränajajan
m ielestä oli sopiva paikka levätä ja päästää härät laitu
m elle, m utta hänen m ainittuaan asiasta kirkkoherralle
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parturi arveli, että oli parempi m ennä hiukan kauem 
maksi, sillä hän tiesi erään lähellä näkyvän kukkulan
takana olevan toisen laakson, paljon ruohokkaam m an ja
kaikin puolin paremman kuin se, johon n y t aiottiin p ysäh 
tyä. Parturin ehdotukseen suostuttiin, ja niin lähdettiin
taas jatkam aan matkaa.
Samassa kirkkoherra kääntyi katsom aan taakseen ja
huomasi, että heidän jäljessään tu li kuusi tai seitsem än
ryhdikästä ja upea-asuista ratsum iestä, jotk a pian heidät
saavuttivat, koska eivät kulkeneet härkien velttoon ja
rauhalliseen tahtiin, vaan niinkuin ainakin m iehet, jotka
ratsastivat tuomioherran muuleilla ja toivoivat pian eh ti
vänsä päivällislevolle m ajataloon, joka näkyi tuskin penikulman päässä sieltä. K iireesti kulkevat saapuivat
kohta hitaasti Vaeltavien luo, ja m olem m in puolin ter
vehdittiin kohteliaasti. Nähdessään h yvin järjestetyn
kulkueen, rattaat, järj esty ksenvalvoj at, Sanchon, Rocinanten, kirkkoherran ja parturin sekä vielä häkkiin sul
jetun ja sidotun Don Quijoten, eräs tulijoista, joka
sanalla sanoen oli Toledon tuom ioherra ja toisten hänen
kanssaan m atkustavien isäntä, ei voin ut olla kysym ättä,
miksi m iestä kuljetettiin sillä tavalla, vaikka olikin
järj esty ksenvalvoj ain virkam erkit nähtyään jo arvaillut,
että hänen tä y ty i olla joku katala rosvo tai m uu pahan
tekijä, jonka rankaiseminen oli P yhän Veljeskunnan teh 
tävä. Toinen järjestyksenvalvojista, jolta hän asiaa tie 
dusteli, vastasi:
— Arvoisa herra, m itä siihen tulee, että täm ä herra
m atkustaa tällä tavalla, niin selittäköön hän sen itse,
sillä me emme sitä tiedä.
Don Quijote kuuli keskustelun ja sanoi:
— Oletteko te, armolliset herrat ritarit, kenties tu tu s
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tuneet ja perehtyneet siihen, mikä koskee vaeltavaa
ritarikuntaa? Jos olette, niin m inä kerron teille onnetto
muuksistani; ellette, ei m inun kannata vaivautua niistä
puhum aan.
Sillävälin olivat saapuneet luo kirkkoherra ja parturi,
jotka huom asivat m atkustavaisten keskustelevan Don
Quijote Manchalaisen kanssa ja tahtoivat vastata niin,
ettei heidän juonensa tulisi ilmi.
Tuomioherra vastasi D on Quijoten lausumaan:
— Olen kyllä, hyvä ystävä; m inä näet tunnen ritarirom aanit paremmin kuin Villalpandon Summulat. Ellei
siis ole m uusta k ysym ys, v oitte em pim ättä kertoa minulle,
m itä haluatte.
— Tapahtukoon niin Jum alan nimeen — virkkoi
D on Quijote. — Koska on niin laita, tahdon ilm oittaa
teille, herra ritari, että m atkustan noiduttuna tässä
häkissä ilkeiden noitien kateuden ja petoksen tähden;
hyve näet saa osakseen enemmän vainoa pahojen kuin
rakkautta hyvien taholta. Minä olen vaeltava ritari,
m utta en kuulu niihin, joiden nimeä Maine ei ole m illoin
kaan m uistanut voidakseen sen piirtää ikuisiksi ajoiksi
kirjoihinsa, vaan kuulun niihin, jotka itse kateuden,
kaikkien Persiassa syn tyn eitten maagien, Intiassa siinn eitten bramaanien ja etiooppialaisten gym nosofistien
uhalla ja heistä huolim atta tulevat piirtäm ään nimensä
kuolem attom uuden tem ppeliin, jo tta se olisi tuleville
ajoille esimerkkinä ja m allina, josta vaeltavat ritarit
näkevät, m iten heidän on m eneteltävä, jos tahtovat
päästä asetoim en huipulle ja sen kunniakkaisiin kor
keuksiin.
— Herra D on Quijote Manchalainen puhuu totta,
— sanoi n yt kirkkoherra — sillä hän m atkustaa noidut
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tuna näillä rattailla, ei omien syittensä ja syntiensä
tähden, vaan niiden ilkeäm ielisyyden vuoksi, joille hyve
on hulluutta ja urhoollisuus pahennusta. H än on, armol
linen herra, Murheellisen hahmon ritari, jonka nim en
kenties olette joskus jo kuullut ja jonka urhoolliset
teot ja suuret sankarityöt tullaan kirjoittam aan kes
tävään pronssiin ja ikuiseen marmoriin, m iten kateus
väsym ättä yrittäneekin niitä him m entää ja ilkeys niitä
peittää.
Kuullessan vangitun ja vapaan puhuvan samaan
sävyyn tuomioherra oli valm is tekem ään ihm eissään
ristinmerkin voim atta käsittää, m itä miehelle oli tapah 
tunut; ja sama ihm etys valtasi kaikki, jotka kuuluivat
hänen seuraansa. Sillävälin Sancho Panza oli tullut
luo kuuntelem aan keskustelua ja sanoi kaiken m uun
hyvän lisäksi:
—• H yvät herrat, saatte pitää m inusta tai olla p itä 
m ättä sen vuoksi, m itä n yt teille sanon, m utta seikka
on se, ettei herrani D on Quijote ole noiduttu enempää
kuin oma äitini: hän on täydellä järjellä, hän syö, juo
ja tekee tarpeensa sam oinkuin m uut ihm iset ja sam oin
kuin hän ne teki eilen, ennenkuin hänet pantiin häkkiin.
Ja jos kerran niin on, kuinka tahdotaan minulle usko
tella, että hänet on noiduttu? Minä näet olen kuullut
monen henkilön sanovan, etteivät noidutut syö, nuku
eivätkä puhu, m utta m inun isäntäni puhuu enemmän
kuin kolm ekym m entä asianajajaa, kun häntä vain ei
estetä.
Sancho kääntyi katsom aan kirkkoherraa ja jatkoi näin:
— Voi, voi, herra kirkkoherra, herra kirkkoherra!
Luuliko teidän armonne, etten minä teitä tunne ja lu u 
letteko ehkä, etten minä arvaa ja aavista, m ihin nämä
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uudet noituudet tähtäävät? Tietäkää siis, että minä
tunnen teid ät, vaikka kuinka kasvonne peittäisitte, ja
tietäkää, että ymmärrän tarkoituksenne, vaikka kuinka
yrittäisitte juonianne salata. Sanalla sanoen, hyve ei voi
elää, missä kateus vallitsee, eikä anteliaisuus, missä itaruus. Piru pirun periköön; ellei teidän kunnianarvoisuu
tenne olisi asiaan sekaantunut, niin herrani olisi nyt jo
nainut prinsessa Micomiconan ja minä olisin vähintään
kreivi, sillä m uuta ei voinut odottaa hyvältä isännältäni
Murheellisen hahm on ritarilta, jolle olen teh nyt niin suu
ria palveluksia. M utta n yt huomaan olevan to tta , mitä
sanotaan: Onnen ratas pyörii vikkeläm m in kuin m yllyn
ratas, ja ne, jotk a eilen kukkuivat ylim m ällä oksalla,
m akaavat tänään m aassa. Lapsiani ja eukkoani minun
tulee surku; he saattoivat ja heidän pitikin toivoa näke
vänsä isän tulevan kotiin jonkin saaren tai valtakunnan
käskynhaltiana tai varakuninkaana, m utta n yt he näke
vätkin hänen tulevan tallirenkinä. Kaikella, m itä tässä
sanon, herra kirkkoherra, tahdon vain hartaasti pyytää
teidän kunnianarvoisuuttanne om antuntonne nimessä
ajattelem aan, kuinka huonosti herraani kohdellaan, ja
varom aan, ettei Jum ala toisessa elämässä vaadi teitä
tilille tästä isäntäni vangitsem isesta ja lue teidän syyk
senne, että herrani D on Quijoten tä y ty y tänä vankeu
tensa aikana jättää suorittam atta niin m onta avunantoa
ja hyväätyötä.
— Älkää puhuko pötyä! — sanoi n yt parturi. — Olet
teko siis tekin, Sancho, samaa lajia kuin teidän isän
tänne? H uom aanpa totisesti, että teidät pitää sulkea
hänen kanssaan häkkiin ja noitua sam oinkuin hänet,
koska teitäkin vaivaa hänen hulluutensa ja hänen ritariseikkansa! Pahaksi onneksi n äytte olevan hänen lupauk
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sistaan raskaana, ja valitettavasti on päähänne p iin ty 
n yt tuo saari, jota niin kovin him oitsette.
— E n m inä ole m istään raskaana, — vastasi Sancho
— eikä tätä poikaa saa raskaaksi kukaan, ei itse kunin
gaskaan, ja vaikka olen köyhä, olen vanhaa kristit
tyä juurta, en ole velkaa kenellekään, ja jos him oitsen
saaria, niin toiset him oitsevat paljon huonom paa, ja
kukin saa palkan teoistaan, ja koska kerran olen m ies,
voin päästä vaikka paaviksi ja sitä helpom m in jonkin
saaren käskynhaltiaksi, varsinkin, kun herrani voi niitä
valloittaa niin paljon, ettei tiedä, kenelle niitä jakaisi.
Ottakaa vaari om ista sanoistanne, herra parturi, sillä
parran ajeleminen ei ole koko maailm a, ja onhan sentään
pieni ero Pekan ja P aavon välillä. Minä sanon täm än
siksi, että me kaikki tunnem m e toisem m e, eikä m inua
tarvitse yrittääkään puijata. Ja m itä tuohon isäntäni
noitum iseen tulee, niin Jum ala totuuden tietää, ja
jääköön se sikseen, sillä pöyhim isestä se vain pahenee.
Parturi ei viitsin yt vastata Sancholle, jottei täm ä yk sin 
kertaisuudessaan ilm oittaisi, m itä hän ja kirkkoherra
yrittivät parhaansa mukaan salata. Kirkkoherra oli
samaa peläten kehoittanut tuomioherraa ratsastam aan
hänen kanssaan hiukan edelle, luvaten hänelle kertoa häk
kiin suljetun m iehen salaisuuden ja m uita seikkoja, jotka
luultavasti häntä huvittaisivat. Tuomioherra noudatti
kehoitusta, ajoi palvelijoineen edelle hänen kanssaan ja
kuunteli tarkasti, m itä hänellä oli kerrottavaa D on Quijo
ten oloista, elämästä, hulluudesta ja tavoista. K irkko
herra kertoi lyh yesti, m ikä oli ollut syynä hänen mielenvikaansa, m ainitsi kaikki hänen kohtalonsa aina siihen
saakka, kun hänet oli pantu tuohon häkkiin, ja selitti
tarkoituksen olevan kuljettaa hänet kotipaikalle, jo tta
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saataisiin nähdä, löytyikö hänen hulluuteensa mitään
parannuskeinoa. Tuomioherra ja hänen palvelijansa jou
tu ivat jälleen ihmeisiinsä kuullessaan Don Quijoten mer
killisen tarinan, ja kuunneltuaan sen loppuun saakka
tuom ioherra sanoi:
— T otta totisesti, herra kirkkoherra, minä puolestani
olen sitä m ieltä, että nuo niinsanotut ritariromaanit ovat
yhteiskunnalle vaarallisia. Vaikka olenkin joutilaan ja
väärän m ielihalun yllyttäm änä lukenut alun useimmista,
jotka ovat painosta ilm estyneet, en ole m illoinkaan saanut
lukeneeksi yhtäkään niistä alusta loppuun, sillä minusta
tun tu u, että ne ovat kaikki enem m än tai vähemmän
yh tä ja samaa ja ettei tähän eikä tuohon, toiseen tai toi
seen sisälly sen enem pää. Ja m inun m ielestäni sellaiset
kirjat ja sepitelm ät kuuluvat siihen tarinalajiin, jota
nim itetään m iletolaiseksi ja jonka järjettöm ät kerto
m ukset pyrkivät yksinom aan huvittam aan eikä ollen
kaan opettam aan, aivan päinvastoin kuin opettavaiset
kertom ukset, joista on sam alla kertaa huvia ja hyötyä.
V aikka sellaisten kirjojen päätarkoituksena on huvitta
m inen, en kum m inkaan tiedä, kuinka ne voivat tämän
tarkoituksensa saavuttaa, kun ovat aivan täynnä niin
suuria ja m ielettöm iä hullutuksia; täytyyh än näet sie
lussa syn tyvän ilon johtua kauneudesta ja sopusoinnusta,
jo ta ruum iin ta i hengen silmillä nähdään olioissa, joita
näkö ta i m ielikuvitus sielulle tarjoavat; mikään sellai
nen olio, johon sisältyy rum uutta ja epäsuhdetta, ei
voi tu ottaa m eille m inkäänlaista ty y d y ty stä . Millaista
kauneutta ta i m illaista osien ja kokonaisuuden ja koko
naisuuden ja osien välillä vallitsevaa hyvää suhdetta
voisikaan olla sellaisessa kirjassa tai tarinassa, jossa joku
kuusitoistavuotias poika iskee m iekalla tornin korkuista
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jättiläistä halkaisten hänet kahtia, kuin hän olisi mantelitahdasta, tai kun m eille taistelua kuvailtaessa ensin
sanotaan, että vihollisen puolella on m iljoona sotureita,
m utta m eidän tulee siitä huolim atta uskoa, tahdoim m e
tai emme, että tu ota suurta sotajoukkoa vastaan käyvä
ritari, kirjan sankari, on saanut voiton yksinom aan
väkevän käsivartensa voim alla? Ja m itä m eidän pitääkään ajatella nähdessäm m e, kuinka helposti jonkin
kuningas- tai keisarikunnan perijätär h eittä y ty y v a elta 
van ja tuntem attom an ritarin syliin? K enen ihmisen
mieli, ellei se ole aivan karkea ja sivistym ätön, voikaan
saada ty y d y ty stä lukiessaan, kuinka jokin suuri torni
täynnä ritareita kulkee y li meren kuin laiva m yötätuu 
lessa, on illalla Lombardiassa ja aamun koittaessa Intian
papin Johanneksen mailla tai muissa sellaisissa seuduissa,
joista ei ollut tietoa Ptolem aiolla ja joita Marco Polo ei
nähnyt? Ja jos tähän vastataan , että ne, jotka sellaisia
kirjoja sepittävät, kirjoittavat niitä vain esittääkseen
keksittyjä juttuja ja etteivät he niinm uodoin ole v elv o l
liset pitäm ään silmällä om antunnontarkkuutta ja to si
asioita, niin minä puolestani vastaan heille, että kek sitty
tarina on sitä parem pi, m itä todenm ukaisem m alta se
n äyttää, ja m iellyttää sitä enem m än, m itä enem m än
siihen sisältyy todennäköistä ja m ahdollista. K ek sitty 
jen tärinäin tulee sointua lukijoitten ym m ärrykseen, ja
ne pitää som m itella niin, että ne tek evät m ahdottom an
kin käsitettäväksi, suuret asiat siedettäviksi, p itävät
m ieltä jännityksessä ja siten herättävät ihailua, liiku 
tusta ja m ielenkiintoa ihm ettelyn ja ilon käydessä yh tä
rintaa. M utta m itään sellaista ei voi saada aikaan se,
joka karttaa todennäköisyyttä ja todellisuuden jäljittelyä,
mihin kirjallisen teoksen täydellisyys perustuu. Minä en
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ole nähnyt yhtäkään ritariromaania, jonka koko juoni
m uodostaisi yhden kokonaisuuden kaikkien sen eri osien
kanssa, niin että keskiosa sointuisi alkuun ja loppu alkuun
ja keskiosaan, vaan ne som m itellaan kokoon niin monista
jäsenistä, että n äyttää pikemm in siltä kuin olisi tarkoi
tuksena m uovata jokin epäsikiö tai hirviö kuin luoda
sopusuhtainen hahmo. Sitäpaitsi ne ovat raskaita ty y 
liltään, niiden tapahtum at ovat epätodennäköisiä, lemm enseikat irstaita, käytöstapa kömpelöä, taisteluiden
kuvaukset ylen laajoja, keskustelut typeriä, m atkat jär
jettöm iä, ja niistä puuttuu sanalla sanoen kaikki ta i
teellinen aisti, joten ne ansaitsisivat hyödyttöm änä joukkiona joutua karkoitetuiksi kristittyjen ihm isten kes
kuudesta.
Kirkkoherra kuunteli erittäin tarkkaavasti tuomioherran puhetta, ja täm ä n äytti hänestä järkevältä mie
heltä, jonka väitteet olivat aivan oikeat; hän siis sanoi
tuom ioherralle olevansa aivan samaa m ieltä ja vihaavansa ritariromaaneja, m istä syystä hän oli polttanut
kaikki D on Quijoten om istam at, joita oli ollut paljon.
H än kertoi, kuinka he olivat kirjastoa tarkastaneet, ja
m ainitsi, m itkä oli tuom ittu tuleen h eitettäviksi ja mitkä
olivat saaneet pitää henkensä. Se nauratti kovin tuomioherraa, ja hän sanoi, huolim atta kaikesta siitä pahasta,
m itä oli sellaisista kirjoista lausunut, havaitsevansa niissä
erään h yvän puolen, nim ittäin sen, että terävä ymmärrys
v o i niissä osoittaa kykyään, koska ne tarjoavat suuren
ja avaran alueen, missä kynä saa liikkua aivan esteettöm ästi, kuvailla haaksirikkoja, m yrskyjä, kahakoita ja
taistelu ita, esittää urhoollisen sotapäällikön kaikkine
niine om inaisuuksineen, joita sellaiselta vaaditaan, niin
että hän esiin tyy varovaisena ja viisaana estäessään

»Kirkkoherra kuunteli erittäin tarkkaavasti tuomioherran puhetta.»

»Eteemme ilmestyy äkkiä suuri pikijärvi, joka kiehuu ja poreilee.»
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vihollisten kavaloita aikomuksia ja kaunopuhujana
kehoittaessaan sotilaitaan johonkin ryhtym ään tai jo s
takin luopumaan, kypsästi harkitsevana, p äättäväisesti
toim ivana ja yhtä urhoollisena hyökkäystä odottaessaan
kuin siihen käydessään, kuvata milloin valitettavan ja
murheellisen tapahtum an, m illoin taas iloisen ja od otta
m attom an sattum an, m illoin ihanan naisen, kunniallisen,
älykkään ja siveän, m illoin hyvän kristityn ritarin, ur
hoollisen ja m oitteettom an, m illoin taas m ielettöm än kers
kailevan barbaarin tai kohteliaan, urhoollisen ja harkitse
van ruhtinaan, kertoa vasallien kelpoisuudesta ja uskol
lisuudesta sekä hallitsijani jaloudesta ja auliudesta.
H än voi osoittaa olevansa milloin astrologi, m illoin
mainio kosmografi, m illoin musiikkimies, m illoin älykäs
valtiom ies, ja tarjoutuupa hänelle toisinaan, jos hän niin
haluaa, tilaisuutta osoittaa olevansa velhokin. H än voi
esittää Odysseun viekkautta, Aeneaan hurskautta, Akhilleun urheutta, Hektorin onnettom ia kohtaloita, Sinonin petoksia, Euryalon y stä v y y ttä , Aleksanterin ante
liaisuutta, Caesarin m iehuutta, Trajanuksen lem peyttä
ja totuudenrakkautta, Zopyron uskollisuutta, Caton
varovaa viisautta ja sanalla sanoen kaikkia niitä seik
koja, jotka voivat tehdä kuuluisan miehen täydelliseksi,
joko niin, että hän sijoittaa sellaiset om inaisuudet
yhteen ainoaan henkilöön, tai niin, että hän jakaa ne
useampiin. Ja jos hän näin m enetellessään voi käyttää
m iellyttävää tyyliä ja m ielevää kekseliäisyyttä, joka
mahdollisuuden mukaan nojautuu todellisuuteen, niin
hän aivan varmaan saa syntym ään korean ja m oniväri
sen kudelman, joka valm istuttuaan osoittautuu niin
täydelliseksi ja kauniiksi, että saavuttaa kirjallisuuden
tavoittelem an korkeimman tarkoitusperän, joka, kuten
Don Quijote I , — 21
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jo sanoin, on siinä, että sellainen tuote samalla opettaa ja
huvittaa. Sellaisten teosten vapaa esitystapa näet antaa
tekijälle tilaisuutta esiintyä eepillisenä, lyyrillisenä, traagillisena ja koomillisena kirjailijana yhdistäen omassa
olemuksessaan kaikki ne h yvät om inaisuudet, joita runou
den ja kaunopuheisuuden kauniisiin ja m iellyttäviin tie
teisiin sisältyy; eepillisiä teoksia näet voidaan kirjoittaa
yhtä h yvin suorasanaisesti kuin runom ittaisesti.

Kahdeksasviidettä

luku,

jossa tuomioherra jatkaa esitystään ritariromaaneista ja
muista hänen neronsa arvoisista asioista.
— N iin on laita kuin sanotte, herra tuom ioherra, —
lausui kirkkoherra — ja senvuoksi ovat sitäkin m oitittavam pia ne, jotka tähän saakka ovat sepittäneet sellaisia
kirjoja välittäm ättä m istään järjellisyydestä, taiteesta
tai säännöistä, joita ohjeinaan pitäen he voisivat saa
vu ttaa suuren m aineen suorasanaisen kirjallisuuden alalla,
yh tä suuren kuin ovat säkeitten käyttäjinä saavuttaneet
kreikkalaisen ja latinalaisen runouden m olem m at ruhti
naat.
— Minä tunnustan — virkkoi tuomioherra — tu n te
neeni eräänlaista houkutusta ritariromaanin kirjoitta
m iseen ottaen siinä huom ioon kaikki m ainitsem ani sei
kat, ja totta puhuen olen sitä jo kirjoittanutkin toista
sataa sivua. Saadakseni selville, vastaako se omaa ar
viointiani, olen n äyttänyt sen eräille henkilöille, jotka
intohim oisesti harrastavat sellaista kirjallisuutta, oppi
neille ja älykkäille, m utta m yös tietäm ättöm ille, jotka
m ielivät ainoastaan kuulla hullutuksia, ja he kaikki ovat
arvostelleet sitä suopeasti; m utta siitä huolim atta en
ole työtän i jatkanut, sillä ensinnäkin on m inusta n ä y ttä 
n yt, että toim in siinä alalla, joka on am m atilleni vieras,
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ja toiseksi huom aan hyvin, että yksinkertaisia on pal
jon enem m än kuin viisaita; ja vaikka onkin parempi
saada kiitosta m uutam ilta ym m ärtäväisiltä kuin jou
tu a m onien typeräin ivailtavaksi, en sittenkään halua
alistua tyhm änkopean suuren joukon sekavan arvos
telun alaiseksi; he näet m uodostavat suurimman osan
sellaisten kirjojen lukijakuntaa.
M utta suurimpana
syynä siihen, että lakkasin sitä kirjoittam asta enkä
enää ole ajatellutkaan saattaa työtän i päätökseen, oli
eräs omassa m ielessäni tapahtunut harkinta, joka koski
nykyisin esitettyjä näytelm iä. Minä ajattelin näin: »Jos
ne näytelm ät, joita n yt esitetään, sekä ne, joiden aihe
on k uviteltu , että historialliset, ovat kaikki tai kaik
kein useim m at selvästi m ielettöm iä, som m itelm ia, joissa
ei ole päätä eikä pasm alankaa, ja jos kaikesta huo
lim atta ihm isten suuri joukko niitä mielellään kuuntelee ja h yväk syy ja kiittää niitä, vaikka ne ovat kaik
kea m uuta kuin h yviä, ja jos niiden sepittäjät ja niitä
esittävät n äyttelijät v äittävät, että niiden tulee olla
sellaisia, koska ihm isten suuri joukko tahtoo niiden
olevan sellaisia eikä toisenlaisia, että ne, joissa on suun
nitelm aa ja joiden toim innan kehittely noudattaa taiteen
vaatim uksia, kelpaavat vain m uutam ille niitä ym m ärtä
ville älykkäille henkilöille, kun sen sijaan m uut eivät
ollenkaan tajua niiden taiteellisu utta, ja että niinmuo
doin heidän on parem pi ansaita elatuksensa ty y d y ttä 
m ällä suurta joukkoa, kuin hankkia itselleen suosiota
m uutam ilta harvoilta, niin minunkin kirjani käy samoin,
vaikka olen ajatellut pääni puhki yrittäessäni noudattaa
m ainittuja sääntöjä, ja minä tulen olemaan kuin entinen
räätäli, joka neuloi ihm isille ilm aiseksi pannen vielä
langan omastaan.» Olen tosin toisinaan yrittänyt saada
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näyttelijöitä uskom aan, että he erehtyvät ollessaan sitä
m ieltä kuin ovat ja että he houkuttelisivat katsojikseen
enemmän väkeä ja saavuttaisivat suurempaa m ainetta,
jos esittäisivät näytelm iä, jotka noud attavat taiteen
sääntöjä, kuin esittäm ällä noita m ielettöm iä sepustuksia;
m utta he ovat niin lujasti piintyneet om aan käsitykseensä, etteivät m itkään perustelut ja todistu kset v oi
saada heitä siitä luopumaan. Muistan sanoneeni kerran
eräälle sellaiselle itsepintaiselle: »Kuulkaahan, ettekö
muista, että täällä Espanjassa m uutam ia vuosia sitten
esitettiin kolme tragediaa, jotka oli kirjoittanut eräs
maamme mainio runoilija ja jotka olivat niin oivallisia,
että kaikki kuulijat, sekä yksinkertaiset että älykkäät,
sekä ihm isten suuri joukko että harvat valitu t, joutuivat
ihm etyksen, ihastuksen ja häm m ästyksen valtaan ja
että näytelm äin esittäjät saivat näistä kolm esta kappa
leesta enemmän tuloja kuin kolm estakym m enestä m yö
hemmin sepitetystä parhaasta näytelmästä?» — »Epäi
lemättä», vastasi m ainitsem ani näyttelijä, »teidän ar
monne tarkoittaa näytelm iä Isabela, Phyllis ja Alek
sandra.» — »Juuri niitä minä tarkoitan», sanoin m inä,
»ja sanokaa n yt, eivätkö ne tarkoin noudattaneet ta i
teen sääntöjä ja eivätkö ne m iellyttäneet kaikkia ihm i
siä siitä huolim atta, että olivat niiden sääntöjen m ukai
sia. Vika siis ei ole ihm isten suuren joukon, joka p yytää
typeriä näytelm iä, vaan niiden, jotka eivät osaa tarjota
mitään parempaa. N iin, Kostettu kiittämättömyys ei
ollut mikään typerä kappale, eikä m ielettöm yyttä ollut
m yöskään Numanciassa, ei näytelm ässä Kauppias rakas
tajana, ei siinä, jonka nim i oli Suopea vihaajatar eikä
muutamissa muissa, jotka ovat tuottan eet älykkäille
tekijöilleen kunniaa ja m ainetta ja aineellista h yötyä
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niille, jotka ovat niitä näyttäm öltä esittäneet.» Minä
lisäsin näihin perusteluihin vielä toisia, ja nähdäkseni
sain hänet hiem an häm illeen, m utta en niin täydelli
sesti vakuutetuksi, että hän olisi luopunut harhaluu
lostaan.
— Herra tuom ioherra, — lausui n yt kirkkoherra —
teidän tässä m ainitsem anne seikka nostaa mieleeni van 
haa kaunaa, jo ta tunnen nykyisin suosittuja näytelmiä
kohtaan aivan sam assa määrässä kuin ritariromaaneja
kohtaan, sillä sen sijaan, että näytelm än tulisi, kuten
Cicero sanoo, olla inhim illisen elämän peili, tapojen esi
kuva ja totuuden kuvastaja, nykyaikana esitetyt näy
telm ät ovat m ielettöm yyden peilejä, typeryyksien esi
kuvia ja irstauden kuvastelijoita. Mitä suurempaa jär
jettö m y y ttä näet voisikaan esiintyä alalla, jota nyt
käsittelem m e, kuin se, että ensim m äisen näytöksen
ensim m äisessä kohtauksessa tuodaan näyttäm ölle kapalolapsi, joka toisessa kohtauksessa astuu näkyviin par
rakkaana miehenä? Ja onko m itään typeräm pää kuin
se, että meille esitetään urhoollinen ukkorahjus ja pelkurimainen nuori m ies, kaunopuheinen lakeija, hovipoika
valtioneuvoksena, kuningas päiväpalkkalaisena ja prin
sessa kyökkipiikana? Ja m itä sanonkaan siitä, miten
otetaan huom ioon aika, jona esitetyt tapahtum at voivat
tai voisivat tulla suoritetuiksi? Olen nähnyt näytelmän,
jonka ensim m äinen näytös alkaa Euroopassa, toinen
A asiassa ja kolmas p ää tty y Afrikassa, ja jonka neljäs
näytös, jos siinä niitä olisi niin m onta ollut, olisi var
m aan p äätty n y t Amerikassa, joten sen tapahtum ien
näyttäm önä olisivat olleet kaikki neljä maanosaa. Ja
jos kerran on to tta , että todellisuuden jäljittelem inen
on näytelm ässä kaikkein tärkeintä, niin kuinka on mah
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dollista minkään keskinkertaisenkaan älyn ty y ty ä siilien,
että kuvitellussa toim innassa, joka tapahtuu kuningas
Pipinin ja Kaarle Suuren aikoina, sen henkilön, joka n ä y t
telee pääosaa, väitetään olevan keisari Heraklius, joka
ristiä kantaen marssi Jerusalem iin ja valloitti pyhän
haudan aivan samoin kuin Gottfried Bouillonilainen,
vaikka näitä molempia erottavat toisistaan lu kem atto
mat vuodet, ja kuinka on m ahdollista, jos näytelm ä
perustuu pelkkään kuvitteluun, liittää siihen historiallisia
tositapauksia ja sekoittaa m ukaan kappaleita m itä eri
laisimmille henkilöille eri aikoina sattuneista seikoista,
eikä suinkaan siten, että ne vaik u ttavat todennäköisiltä,
vaan niin, että ne heti huomaa erehdyksiksi, joita ei
mitenkään käy puolustaminen? Ja pahinta on, että on
olemassa tietäm ättöm iä ihmisiä, jotka väittä v ä t, että
sellainen on m oitteetonta ja kaikki m uu turhaa herkut teluhalua. Entä m itä sanomme, jos otam m e käsiteltä
viksi hengelliset näytelm ät? Kuinka paljon vääriä
ihm eitä niissä sepitetäänkään, kuinka paljon apokryfisiä
ja väärinym m ärrettyjä seikkoja, esittäm ällä toisen p yh i
m yksen ihm etöitä toisen tekem inä! Ja m aallisissakin
näytelm issä uskalletaan tehdä ihm eitä ollenkaan häikäilem ättä tai harkitsem atta, kun vain näyttää siltä,
että jokin ihme tai ilm estys, kuten niitä nim itetään, n ä y t
täm ölle hyvin sopii, niin että tietäm ätön väki voi ällistellä ja juosta näytelm ää katsom aan. M utta kaikki täm ä
on haitaksi totuudelle ja vahingoksi historialle sekä vielä
häpeäksi espanjalaisille taiteilijoille, sillä ulkom aalaiset,
jotka noudattavat erittäin tarkasti näytelm än lakeja,
p itävät meitä barbaareina ja tietäm ättöm inä huom a
tessaan kaikki m eikäläisten tu otteitten typeryyd et ja
järjettöm yydet. Ja täm än seikan puolustukseksi ei suin
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kaan riitä, jos sanotaan, että h yvin järjestettyjen yhteis
kuntien tärkeim pänä tarkoituksena niiden salliessa näy
telm iä julkisesti esitettävän on hankkia kansalle jotakin
soveliasta huvia ja toisinaan johdattaa sen ajatuksia
pois niistä huonoista haluista, joita joutilaisuus yleensä
siittää, ja että, jos täm ä tarkoitus kerran saavutetaan
m illaisilla näytelm illä tahansa, hyvillä tai huonoilla, ei
ole m itään syytä säännöillä ja rajoittavilla määräyksillä
pakottaa niiden sepittäjiä ja esittäjiä tekem ään niistä
sellaisia kuin niiden tulisi olla, koska, kuten sanottu,
niiden tavoittelem a päämäärä saavutetaan millaisella
näytelm ällä tahansa. Siihen minä vastaisin, että tuo
tarkoitus saavutettaisiin aivan verrattom asti paremmin
h yvillä näytelm illä kuin sellaisilla, jotka eivät vaati
muksia tä y tä , sillä taiteellisen ja h yvin som mitellun näy
telm än kuuntelijalle ja katselijalle koituu iloa leikinlas
kusta, oppia todellisuuden kuvauksesta, ihm ettelyä
tapahtum ien sarjasta, u utta älyä järkevistä keskuste
luista, varovaisuutta juonista, viisautta esimerkeistä,
ja hän oppii vihaam aan p ahetta ja rakastamaan hyvettä;
kaikkia näitä m ielenliikutuksia näet tulee hyvän näytel
män herättää kuulijan m ieleen, olipa se kuinka sivisty
m ätön ja turta tahansa, ja kerrassaan m ahdotonta on,
ettei näytelm ä, johon sisältyvät kaikki nämä ominaisuu
det, ilahduta ja h uvita, ty y d y tä ja hyödytä paljoa enem
m än kuin sellainen, josta ne p uu ttuvat, niinkuin ne
enim m äkseen p u u ttu vat niistä, joita n yt tavallisesti
esitetään. M utta täm ä ei ole näytelm iä sepittävien runoi
lijoiden syy, sillä m uutam at heistä tietävät varsin hyvin,
missä kohden erehtyvät, ja ovat erinomaisen hyvin
selvillä siitä, m itä heidän tulee tehdä; m utta näytelm ät
ovat tulleet kauppatavaraksi, ja senvuoksi sanotaan ja
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sanotaan aivan oikein, etteivät n äyttelijät niitä ostaisi,
elleivät ne olisi m ainittua laatua, ja niin runoilija kokee
mukautua siihen, m itä häneltä vaatii n äyttelijä, jonka
tulee maksaa hänen työnsä. Täm än väitteen toden 
peräisyys käy ilm i niistä m onista, m elkein lu kem atto
m ista näytelm istä, joita on sepittänyt eräs m eidän kaik
kein nerokkaimpia kirjailijoitam me ja jotka ovat niin
m iellyttäviä, niin hupaisia, runom uodoltaan niin hienoja,
täynnä niin sujuvaa keskustelua, niin ytim ekkäitä lau
seita ja sanalla sanoen kieleltään niin erinomaisen kau
niita ja tyyliltään niin jaloja, että m aailm a on tulvillaan
hänen mainettansa; m utta hänkin on tahtonut m ukau
tua näyttelijöiden m akuun, ja senvuoksi eivät m uutam at
niistä ole saavuttaneet, niinkuin eräät, sitä tä y d elli
sy y ttä, jota ne edellyttävät. Toiset sepittävät n äytel
miään niin ajattelem atta, m itä tek evät, että niiden tultu a
esitetyiksi näyttelijäin tä y ty y paeta pois peläten jo u tu 
vansa rangaistukseen, kuten ovat m onta kertaa jo u tu 
neetkin, koska ovat esittäneet seikkoja, jotka ovat sol
vanneet hallitsevia ja häpäisseet joitakin ylhäisiä sukuja.
Mutta kaikista näistä epäkohdista päästäisiin ja lisäksi
useista m uista, jotka jätän tässä m ainitsem atta, jos
hovissa olisi joku älykäs ja hienoaistinen henkilö, joka
tarkastaisi kaikki näytelm ät, ennenkuin niitä esitetään,
ei ainoastaan niitä, joita näytellään pääkaupungissa, vaan
kaikkia, joita haluttaisiin esittää koko Espanjassa, ja
minkään paikkakunnan viranom aiset eivät saisi sallia
m itään näytelm ää esitettävän, ellei olisi sellaista sine
töityä ja allekirjoitettua hyväksym iskirjaa. Jos asia olisi
niin järjestetty, pitäisivät n äyttelijät huolen näytelm ien
lähettäm isestä pääkaupunkiin ja voisivat sitten kaikessa
rauhassa niitä esittää, ja näytelm ien sepittäjät tek isivät
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työnsä huolellisem m in ja tarkem m in, koska tietäisivät
teostensa joutuvan asiantuntijan ankaran tarkastuksen
alaiseksi; silloin kirjoitettaisiin h yviä näytelm iä ja saa
vu tettaisiin m itä varm im m in niiden tarkoitusperä: ne
h u vittaisivat yleisöä, saisivat osakseen Espanjan ete
vim pien henkilöiden hyväksym isen, näyttelijöillä olisi
siitä etua ja suojaa, eikä tarvitsisi nähdä vaivaa heitä
rankaisemalla; ja jos jollekin toiselle tai samalle henki
lölle annettaisiin tehtäväksi tarkastaa uusia ritariromaa
neja, niin varm aan voisi ilm estyä joitakin niin täydellisiä
kuin teidän armonne m ainitsi, sellaisia, jotka rikastuttai
sivat kieltäm m e kaunopuheisuuden m iellyttävillä ja
kallisarvoisilla aarteilla ja saisivat aikaan, että vanhojen
kirjojen maineen him m entäisivät loistavat uudet teokset,
jotk a ilm estyisivät ihm isten soveliaaksi ajanvietteeksi,
eikä ainoastaan joutilaita, vaan m yös sellaisia varten,
joilla ei ole kovin paljon vapaata aikaa, sillä jousta ei voi
pitää aina jänn itettyn ä, eikä ihm isen heikko luonnollinen
olemus p ysy voim assa, ellei se saa jotakin soveliasta vir
k istystä.
N iin kauas tuom ioherra ja kirkkoherra olivat ehtineet
keskustelussaan, kun parturi lähestyi heitä, saavutti
heidät ja sanoi kirkkoherralle:
— Tässä, herra lisensiaatti, on se paikka, jonka minä
sanoin sopivan levähdyspaikaksem m e, koska härät v o i
v a t sillävälin syödä tuoretta ja vehm asta ruohoa.
— Siltä se m inustakin näyttää — vastasi kirkkoherra.
H änen ilm oitettuaan tuom ioherralle, m itä aikoi tehdä,
täm äkin p äätti näkyvissä olevan kauniin laaksomaiseman
houkuttelem ana jäädä heidän seuraansa nauttiakseen
viehättävästä paikasta ja keskustelusta kirkkoherran
kanssa, johon hän oli jo eh tinyt kiintyä, sekä saadakseen
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yksityiskohtaisem m in kuulla D on Quijoten urotöistä.
Niin hän käski m uutam ia palvelijoistaan lähtem ään m aja
taloon, joka ei sijainnut pitkän m atkan päässä, ja nou
tamaan sieltä, m itä siellä saattoi olla syötävää, heitä
kaikkia varten, koska aikoi viettää tässä koko iltapuolen.
Siihen vastasi eräs hänen palvelijoistaan, että heidän
muonamuulinsa, joka varm aan oli jo eh tinyt m ajataloon,
kuljetti niin paljon ruokavaroja, ettei m ajatalosta tar
vinnut hankkia m uuta kuin kauroja m uuleja varten.
— Koska on niin laita, — sanoi tuom ioherra — v ie 
kää sinne kaikki juhdat ja lähettäkää m uonam uuli tänne.
Tällävälin Sancho huom asi voivansa puhua isäntänsä
kanssa epäilyttäviltä tuntuvien m atkakum ppaneitten,
Idrkkoherran ja parturin, keskustelua kuulem atta. H än
siis lähestyi häkkiä, missä hänen isäntäänsä k uljetettiin,
ja sanoi hänelle:
— Armollinen herra, keventääkseni om aatuntoani ta h 
don teille sanoa, kuinka teidän noitum isen laita oikeas
taan on; seikka näet on se, että ne, jotka tässä liikkuvat
kasvot peitettyinä, ovat oman paikkakuntam m e kirkko
herra ja parturi, ja minä ajattelen, että he ovat keksineet
täm än juonen ja k uljettavat teitä tällä tavalla pelkästä
kateudesta, joka heitä vaivaa, koska teidän armonne
on niin paljon eteväinpi kuin he suurten m ainetöiden
suorittajana. Jos kerran lähdetään tästä tosiasiasta,
niin siitä seuraa, ettei teitä ole noiduttu, vaan p etettv
ja puijattu. Tämän asian todistukseksi tahdon kysyä
teiltä erästä seikkaa, ja jos te minulle vastaatte niin
kuin uskon teidän välttäm ättä vastaavan, niin petos
tulee aivan kouraantuntuvaksi ja saatte nähdä, ettei
teitä ole noiduttu, vaan että teidän järkenne on häm 
m entynyt.

332
— K ysy m itä m ielesi tekee, parahin Sancho; — vas
tasi D on Quijote — minä kyllä tyyd ytän sinut ja annan
tietoa kaikesta, m itä haluat. M utta m itä tulee siihen
väitteeseesi, että nuo, jotk a m eidän ym pärilläm m e liik
kuvat, ovat paikkakuntalaisiam m e ja tuttaviam m e,
kirkkoherra ja parturi, niin saattaa kyllä n äyttää siltä
kuin he itse tässä olisivat, m utta ei sinun silti pidä suin
kaan uskoa, että he ovat tässä luonam m e aivan todellisina
ja ilm ielävinä. Sinun tulee vain uskoa ja ym märtää,
että heidän näyttäessään niiltä henkilöiltä, jotka m ai
n itsit, tä y ty y olla niin laita, että ne, jotka ovat minut
noituneet, ovat paneutuneet heidän hahm oihinsa ja
näköisikseen; noitien näet on aivan helppo omaksua
mikä hahm o tahansa, ja he ovat paneutuneet m ainitse
m iksesi ystäviksem m e antaakseen sinulle aihetta luulla,
m itä luulet, ja houkutellakseen sinut harhaluulojen
sokkeloihin, joista et voi selviytyä, vaikka sinulla olisi
Theseun lanka. L uultavasti he ovat m enetelleet niin
m yös siitä syystä, että saisivat päätökseni horjumaan ja
etten m inä oikein oivaltaisi, m iltä taholta täm ä onnetto
muus osakseni tulee; kun näet toiselta puolen sinä sanot
m inulle, että m inua saattelevat oman paikkakuntam m e
parturi ja kirkkoherra, ja toiselta puolen huomaan olevani
häkissä ja tiedän, etteivät m itkään inhim illiset voim at,
elleivät ne ole yliluonnollisia, olisi voineet minua häkkiin
sulkea, niin m itä tahdot m inun sanovan tai ajattelevan
m uuta kuin että m inua kohdannut noituus käy y li kaik
kien niiden, joista olen lukenut noiduttuja vaeltavia
ritareita käsittelevissä historioissa. V oit siis aivan huo
letta luopua siitä luulosta, että he ovat niitä henki
löitä, joiksi heitä väität, sillä he ovat niitä yh tä vähän
kuin m inä olen turkkilainen. M utta m itä siihen tulee,
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että haluat m inulta jotakin k ysyä, niin kysy, ja m inä
vastaan sinulle, vaikka kyselisit m inulta tästä hamaan
huomiseen saakka.
— Pyhä Jum alan äiti! — kirkaisi Sancho. — Onko
mahdollista, että teidän armonne on niin kovapäinen ja
niin heikkoajuinen, ettei huom aa, että se, m itä sanon, on
silkkaa to tta ja että tähän teidän vangitsem iseenne ja
onnettomuuteenne on suurempana syynä ilkeys kuin
noituus? Jos kum minkin on niin laita, niin tahdon teille
selvästi todistaa, ettei tässä ole kysym yksessä m ikään
noituus. Sanokaa siis m inulle, niin to tta kuin toiv o tte
Jumalan pelastavan teidät tästä surkeudesta ja niin
to tta kuin haluatte päästä armollisen neidin D ulcinean
syliin, kun kaikkein väh im min sitä aavistatte . . .
— Lakkaa minua vannottam asta — sanoi D on Quijote
— ja kysy m inulta, m itä haluat; sanoinhan sinulle jo,
että vastaan sinulle aivan täsm ällisesti.
— Sitähän minä juuri haluan, — vastasi Sancho — ja
pyydän teitä n yt minulle sanomaan, m itään lisääm ättä
tai pois ottam atta, aivan totuuden m ukaisesti, niinkuin
voi odottaa sanovan ja niinkuin sanovat kaikki ne, jotka
harjoittavat asetointa, niinkuin teidän armonne sitä
harjoittaa, vaeltavan ritarin nim ellä . . .
— Minä sanon, etten valehtele vähääkään — vastasi
D on Quijote. — K ysy n yt vihdoinkin, sillä m inua to ti
sesti jo väsyttävät kaikki nuo sinun selityksesi, anom uk
sesi ja esipuheesi, Sancho.
— Minä olen siis aivan varma isäntäni rehellisyydestä
ja totuudenrakkaudesta, ja niinm uodoin, koska täm ä
seikka on meille tärkeä, kysyn, luvalla sanoen, onko
teidän armonne, sinä aikana, jonka olette viettä n y t
häkissä ja oman luulonne mukaan noiduttuna, tuntenut
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halua ja kutsum usta tehdä suurempaa tai pienempää,
kuten on tapana sanoa.
— Minä en ym märrä, m itä tarkoitat puhuessasi suu
remman ja pienem m än tekem isestä, Sancho; sano asia
selvem m in, jos to iv o t m inun siihen selvästi vastaavan.
— Onko m ahdollista, ettei teidän armonne ymmärrä,
m itä m erkitsee pienem m än ja suuremman tekeminen?
Sehän opetetaan lapsille jo heitä rinnoista vieroitettaessa.
Tietäkää siis, että tarkoitan, oletteko tun tenu t tarvetta
tehdä, m itä ei v o i jä ttä ä kenenkään toisen tehtäväksi.
— Ahaa, n y t minä ym m ärrän, Sancho! Olen toki jo
m onta kertaa, ja n ytk in on sellainen vaiva. Päästä
m inut tästä pulasta, sillä tässä ei ole enää kaikki oikein
h yvässä siivossa!

Y h d e k s ä s v i i d e t t ä luku,

missä kerrotaan siitä älykkäästä keskustelusta, joka Sancho
Panzalla oli isäntänsä Don Quijoten kanssa.
— Kas niin! — sanoi Sancho. — N y t olette kiikiss;ä
juuri tätä minä tahdoin saada tietää, halusin sitä
täydestä sydäm estäni. K uulkaahan, armollinen herra:
voitteko kieltää, m itä yleensä sanotaan ihm isestä, joka
on huonovointinen: »En tiedä m ikä häntä vaivaa, hän
ei syö, ei juo, ei nuku eikä vastaa kunnollisesti hänelle
tehtyihin kysym yksiin, vaan n äyttää ihan kuin noidu
tulta»? Tästä voim m e päätellä, että ne, jotk a eivät
syö, juo ja nuku ja tee luonnollisia tarpeitaan, kuten
sanoin, ne ovat noidutuita, m utta eivät ne, joilla on
sellaisia haluja kuin teidän armollanne, joka juo, kun
hänelle juotavaa tarjotaan, syö, kun sattuu syötävää
olemaan, ja vastaa kaikkiin hänelle teh tyih in k y sy 
m yksiin.
— Sinä puhut totta, Sancho; — vastasi D on Quijote
— m utta olenhan jo sinulle sanonut, että on m onenlaista
noituutta, ja voisihan olla niinkin, että toinen laji ajan
pitkään m uuttuu toiseksi ja että noidutut henkilöt
nykyisin yleisesti tek evät kaikkea, m itä m inä teen, vaikka
eivät ole ennen niin tehneet. Eri aikojen erilaista k ä y 
täntöä vastaan ei niinmuodoin sovi väitellä eikä siitä
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voi tehdä m itään johtopäätöksiä. Minä tiedän ja olen
aivan selvillä siitä, että olen noiduttu, ja se riittää oman
tun ton i rauhoittam iseksi; tunnonvaivani näet olisivat
ylen suuret, jos ajattelisin, etten ole noiduttu, m utta siitä
huolim atta suostuisin jääm ään tähän häkkiin laiskana
ja pelkurim aisena, laim inlyöden m ahdollisen avunannon
monille hädänalaisille ja onnettom ille, jotka varm aan
tälläkin hetkellä kipeästi kaipaavat m inun apuani ja
suojaani.
— K aikesta huolim atta — virkkoi Sancho — väitän,
että suurem maksi vakuudeksi ja varm uudeksi olisi hyvä,
jos teidän armonne kokisi päästä tästä vankeudesta
(ja minä lupaan kaikin voim in teitä auttaa, vieläpä
teidät siitä vapauttaakin), yrittäisitte jälleen nousta
kelpo R ocinantenne selkään, joka astelee niin allapäin
ja surullisena, että sitäkin voisi luulla noidutuksi, ja me
sitten vielä kerran koettaisim m e onneamm e lähtem ällä
etsim ään uusia seikkailuja. E llei m eidän kävisikään
niissä h yvin, niin onhan meillä aikaa palata häkkiin,
ja m inä lupaan teille rehellisenä ja uskollisena aseen
kantajana astua siihen teidän armonne kanssa, jos teidän
armonne sattuisi olem aan niin onneton ta i m inä niin
yksinkertainen, etten saa suoritetuksi, m itä lupaan.
— Minä teen m ielelläni niinkuin sanot, Sancho veikko;
— virkkoi D on Quijote — kun keksit sopivan tilaisuu
den m inun vapauttam iseksi, niin m inä tottelen sinua
kaikin puolin; m utta sinä, Sancho, tu let varm aan huo
m aam aan, kuinka erehdyt m inun onnettom uuteeni näh
den.
N äin k eskustelivat vaeltava ritari ja hänen poloi
nen aseenkantajansa, kunnes saapuivat sinne, missä
kirkkoherra, tuom ioherra ja parturi jo m aahan astuneina
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heitä odottivat. Ajomies riisui heti härät valjaista ja
päästi ne vapaasti liikkum aan vihannassa ja m ielly t
tävässä paikassa, jonka raikkaus houkutteli siitä n au tti
maan, ei kumminkaan D on Quijoten laisia noiduttuja
henkilöitä, vaan ainoastaan hänen aseenkantajansa laisia
älykkäitä ja ym m ärtäväisiä. Sancho p yysi kirkkoher
ralta herralleen lupaa päästä hetkeksi ulos häkistä,
koska oli vaara tarjona, ettei täm ä vankila, jos häneltä
evättäisiin ulospääsy, säilyisi niin siistinä kuin hänen
isäntänsä kaltaisen ritarin arvo vaati. Kirkkoherra y m 
märsi, m itä hän tarkoitti, ja sanoi m ielellään suostuvansa
hänen pyyntöönsä, ellei tarvinnut pelätä, että Sanchon
herra, huom attuaan päässeensä vapauteen, tekisi ta v a l
lisia kolttosiaan ja lähtisi niin kauas, ettei kukaan häntä
enää näkisi.
— Minä takaan, ettei hän pakene — vastasi Sancho.
— Samoin minä, — sanoi tuomioherra — varsinkin,
jos hän lupaa minulle ritarisanallaan, ettei poistu m eidän
luotam m e, ennenkuin me siihen suostum me.
— Sen lupaan; — vastasi D on Quijote — joka oli
kuullut koko keskustelun — sitä m ieluumm in, kun se,
joka on noiduttu, niinkuin m inä, ei voi hallita persoo
naansa m iten itse haluaa, koska noita voi saada aikaan,
ettei noiduttu kykene liikahtam aan paikaltaan kolm een
sataan vuoteen, ja Voi palauttaa paenneen takaisin ilm o
jen tietä.
Koska niin oli laita, voivat he hänen m ielestään h y vin 
kin päästää hänet ulos, varsinkin, kun siitä oli etua kai
kille; jos näet eivät häntä päästäisi, niin hänen vakuu
tuksensa mukaan tulisi inha haju välttäm ättä heitä kiu
saamaan, elleivät väistyisi loitom m aksi.
Tuomioherra tarttui hänen käteensä, vaikka ne olivat
Don Quijote I a — 22
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m olem m at sidotut, ja hänet p äästettiin hänen sanansa ja
lujan lupauksensa nojalla häkistä ulos, m ikä häntä sano
m attom asti ilahdutti. Ensiksi hän ojenteli jäseniään,
m eni sitten R ocinanten luo, ta p u tti sitä pari kertaa
lautasille ja sanoi:
— Jum alan ja hänen siunatun äitinsä nim essä toivon
vielä, sinä kaikkien h evosten kukka ja kuvastin, että me
m olem m at aivan kohta saamme tehdä, m itä haluam m e,
sinä kantaa herraasi selässäsi ja m inä sinulla ratsastaa
harjoittaen sitä tointa, jota varten Jum ala on m inut
m aailm aan läh ettän yt.
N iin sanottuaan D on Quijote m eni San ehon kanssa
johonkin syrjäiseen paikkaan ja palasi sieltä sitten varsin
keventyneenä ja entistä enem m än haluten toteuttaa,
m itä hänen aseenkantajansa suunnitteli.
Tuomioherra katseli häntä ja ih m etteli hänen suuren
hulluutensa om ituista laatua sekä sitä, että hän kaikissa
puheissaan ja vastauksissaan osoitti olevansa erittäin
ym m ärtäväinen, horjahtaen hulluuteen, kuten jo aikai
semm in on m ainittu, ainoastaan silloin, kun tulivat
puheeksi ritariseikat. K un siis kaikki olivat istuutuneet
nurmikolle odottam aan tuom ioherran m uonavaroja, lau
sui täm ä, sääliä tuntien:
— Onko m ahdollista, herra hidalgo, että noiden mehuttom ien ja joutavien ritariromaanien lukem inen on v o i
nut järk yttää teidän ym m ärrystänne siinä määrässä,
että lu ulette olevanne noiduttu ja m uuta samanlaista,
m ikä on niin kaukana asiain todellisesta tilasta kuin valhe
totuudesta? Ja kuinka voi kukaan järkevä ihminen
uskoa, että m aailm assa on ollut niin lukem attom an
m onta A m adista ja niin paljon m uita kuuluisia ritareita,
niin m onta Trapezuntin keisaria, niin m onta Hyrkanian
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Felixmartea, niin paljon oivallisia tasa-astujia, niin
m onta vaeltavaa neitoa, niin paljon m atelijoita ja louhikäärmeitä, niin paljon jättiläisiä, niin paljon suunnatto
mia seikkailuja, niin m onenlaista n oituutta, niin paljon
taisteluita, niin paljon hurjia kahakoita, niin upeita
pukuja, n i i n paljon rakastuneita prinsessoja, niin paljon
aseenkantajia, jotka ovat päässeet kreiveiksi, niin paljon
sukkelia kääpiöitä, niin paljon lem m enkirjeitä, niin p al
jon kuhertelua, niin paljon sankarillisia naisia ja sanalla
sanoen n i i n paljon kaikenlaisia järjettöm iä seikkoja kuin
ritariromaanit sisältävät? Omasta puolestani voin sanoa,
että ne, kun niitä luen, m inua hiukan h u vittav a t niin
kauan kuin voin olla ajattelem atta, että kaikki on v a l
hetta ja joutavaa lorua, m utta m uistaessani sitten, m itä
ne oikeastaan ovat, m inä heitän parhaankin niistä sei
nään ja heittäisin tuleenkin, jos sattuisi olemaan siihen
tilaisuutta, sillä ne ansaitsevat h yvin sellaisen rangais
tuksen, koska ovat valheellisia ja petollisia ja esittävät
asioita tavalla, joka sotii luonnon yleistä järjestystä v a s
taan, perustamalla uusia oppeja ja uusia eläm äntapoja
ja saaden ihm isten tietäm ättöm än joukon uskom aan
ja pitäm ään tosina kaikkia typeryyksiä, joita niihin
sisältyy. Ovatpa ne niinkin julkeita, että uskaltavat
hämmentää älykkäitten m iesten ja jalosukuisten hidal
gojen ym märryksen, kuten h yvin nähdään siitä, m itä ne
ovat tehneet teidän armollenne saattaessaan teid ät niin
pitkälle, että on tä y ty n y t sulkea teid ät häkkiin ja lähteä
kuljettam aan teitä härkärattailla niinkuin kuljetetaan
jotakin leijonaa tai tiikeriä paikasta toiseen sitä n ä y 
tellen ja sen näyttelem isestä ansaiten. Jalo herra D on
Quijote, armahtakaa itseänne, palatkaa järjen helm aan,
oppikaa oikein käyttäm ään hyvää ym m ärrystä, jonka
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taivas on suvainnut teille lahjoittaa, ja viljelkää erin
om aisia neronlahjojanne lukem alla toisenlaista kirjal
lisuu tta, joka saattaa h yöd yttää henkeänne ja lisätä
m ainettanne! Jos sittenkin haluatte luonnollisen taipu
m uksenne yllyttäm än ä lukea kirjoja, joissa kerrotaan
sankaritöistä ja ritariseikoista, niin lukekaa Pyhästä
R aam atusta Tuomarien kirja; siitä löyd ätte suuren
moisia todellisia tapauksia ja yh tä todenm ukaisia kuin
urhoollisiakin sankaritekoja. Lusitaniassa oli Yiriatus,
R oom assa Caesar, K artagossa H annibal, Kreikassa A lek
santeri, K astiliassa kreivi Fernän Gonzalez, Valenciassa
Cid, Andalusiassa Gonzalo Fernandez, Extrem adurassa
D iego Garcia de Paredes, Jerezissä Garci Perez de Vargas,
Toledossa Garcilaso, Sevillassa D on Manuel de Leon,
ja heidän urotöihinsä tutustum inen voi h uvittaa, opettaa
ja ih astuttaa kaikkein hienoälyisintäkin, joka niistä
lukee. Sellainen lukem inen on varm aan teidän armonne
h yvän ym m ärryksen arvoista, parahin herra D on Quijote,
ja sen lukem isen päätettyänn e olette perehtyn yt h isto
riaan, ihastunut kuntoon, harjaantunut h yveisiin, te i
dän tapanne ovat jalostuneet, te olette urhoollinen ole
m atta uhkarohkea ja varovainen olem atta pelkuri, ja
kaikki täm ä tapah tu u Jum alan kunniaksi, eduksi itsel
lenne ja m aineeksi Manchalle, m istä teidän armonne,
kuten olen kuullut, juontaa sukujuurensa ja alkuperänsä.
D on Quijote kuunteli erittäin tarkasti tuomioherran
puh etta ja huom attuaan hänen lopettaneen katseli häntä
kauan aikaa lausuen sitten:
— Teidän armonne, herra hidalgo, n äyttää tahtovan
puheessaan tehdä m inulle tiettäväk si, ettei maailm assa
ole m illoinkaan ollut vaeltavia ritareita, että kaikki
ritarirom aanit ovat vääriä, valheellisia sekä yhteiskun
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nalle hyödyttöm iä ja vahingollisia ja että minä olen teh 
nyt väärin niitä lukiessani, vielä enem m än väärin niitä
uskoessani ja kaikkein enimmin väärin toim iessani n iit
ten mukaan antautum alla harjoittam aan vaeltavan rita
rin erinomaisen vaikeata tointa, jota niissä kuvaillaan;
tehän näet väitätte, ettei maailmassa ole ollut Amadisnim istä ritaria, ei Amadis Gallialaista, ei Amadis Kreikka
laista eikä niitä lukem attom ia m uita ritareita, joista
m ainitut teokset kertovat.
— K aikki on kirjaim ellisesti niinkuin teidän armonne
selittää — sanoi tuomioherra.
Siihen vastasi Don Quijote:
— Teidän armonne sanoi vielä enem m änkin v ä ittä es
sään, että m ainitut kirjat ovat tehneet m inulle suurta
vahinkoa, koska ovat häm m entäneet järkeni ja sa a tta 
neet minut häkkiin ja että m inun olisi sy y tä tehdä paran
nus ja vaihtaa luettavaa alkaen lukea todenperäisem piä
kirjoja, joista on suurempaa huvia ja h yötyä.
— Aivan oikein — sanoi tuom ioherra.
— Siinä tapauksessa — virkkoi Don Quijote — minä
puolestani olen sitä m ieltä, että järjetön ja noiduttu on
teidän armonne, koska olette rohjennut lausua niin
suuria herjauksia sellaista seikkaa vastaan, joka m aail
massa niin hyväksytään ja pidetään niin totena, että se,
joka aikoo sitä kieltää, niinkuin teidän armonne sen
kieltää, ansaitsisi saman rangaistuksen, jonka teidän
armonne sanoo m ääräävänsä kirjoille, kun niitä lu ette
ja ne teitä ik ävystyttävät. Jos näet tahtoo väittää,
ettei Amadista ole m illoinkaan ollut, enem pää kuin
muitakaan seikkailevia ritareita, joita historioissa v ilise
mällä vilisee, niin se m erkitsee samaa kuin tahtoa saada
joku uskomaan, ettei aurinko valaise, pakkanen palella
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ta i m aa m eitä kannata; voiko näet maailm assa olla ketään
järkevää ihm istä, joka voisi saada toisen uskom aan, ettei
ole to tta kaikki, m itä kerrotaan prinsessa Floripesistä
ja Guido Burgundilaisesta, Fierabrasista sekä Mantiblen
sillasta, m ikä kaikki tapahtui Kaarle Suuren ajalla?
Piru m inut periköön, ellei tuo ole yh tä to tta kuin että
n y t on päivä. Ja jos se on valh etta, niin silloin tä y ty y
m yös olla valh etta, että on ollut Hektor, Akhilleus,
Troian sota, Ranskan kaksitoista pääriä ja Englannin
Artus-kuningas, joka elää vieläkin korpiksi m uuttu
neena ja jota odotetaan palaavaksi takaisin valtakun
taansa minä hetkenä tahansa. Silloin luultavasti myös
uskalletaan v äittää valheeksi Guarino M ezquinon historia
sekä pyhän Graalin etsintä ja tekaistuiksi D on Tristanin
ja kuningatar Isolden sekä Ginevran ja Lancelotin lemm enseikat, vaikka on olemassa henkilöitä, jotka melkein
m uistavat nähneensä hovinaisen Quintanonan, joka oli
paras naispuolinen viininlaskija koko Isossa Britanniassa.
Täm ä on niin varm aa, että itse m uistan, kuinka
isoäitini, isäni äiti, tapasi m inulle sanoa, nähdessään
jonkun vanhan naisen kunnianarvoisine päähineineen:
»Tuo tuossa, rakas pojanpoikani, on hovinaisen Q uinta
nonan näköinen.» Siitä m inä päättelen, että isoäidin
tä y ty i hänet tun tea ta i että hän ainakin oli saanut nähdä
jonkin hänen m uotokuvansa. Ja kuka voikaan kieltää,
että kertom us P ietarista ja kauniista Magelonasta on
todenperäinen, kun kerran vielä tänäkin päivänä voi
kuninkaallisessa varushuoneessa nähdä palikan, jolla
urhoollinen Pietari ohjasi puuhevosta ratsastaessaan sillä
ilm ojen halki, joka palikka on hiukan isom pi kuin vaunujenaisa? Palikan vieressä on Babiecan satula, ja
Roncesvalissa on R olandin torvi, paksun hirren kokoi
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nen. Tästä seuraa, että on ollut kaksitoista pääriä, että
on ollut Pietari, että on ollut Cid ja m uita hänenlaisiaan
ritareita, niitä, joiden sanotaan liikkuvan seikkailemassa.
Ellei tätä m yönnetä, voidaan yh tä h yvin väittää v a l
heeksi, että urhoollinen lusitanialainen Juan de Merlo oli
vaeltava ritari, joka lähti Burgundiin ja taisteli Arrasin
kaupungissa Charnyn kuuluisaa herraa vastaan, jota
m ainittiin herra Pietarin nim ellä, ja m yöhem m in B ase
lin kaupungissa herra Heinrich von Rabensteinia vastaan
suoriutuen kum mastakin taistelusta voittajana ja saaden
niistä erinomaista kunniaa, ja samoin olisivat silloin
perättömiä ne seikkailut ja taistelut, joita Burgundissa
suorittivat urhoolliset espanjalaiset Pedro Barha ja
Gutierre Quijada (jonka viim eksim ainitun jälkeläinen
minä olen suoraan alenevassa polvessa miespuolelta)
voittaen kreivi Saint-Paulin pojat. Silloin voidaan yh tä
hyvin väittää, ettei Don Fernando de Guevara lähtenyt
seikkailuja etsim ään Saksaan, missä hän taisteli nuorta
junkkaria Georgia vastaan, joka oli ritari Itävallan hert
tuan hovissa; silloin voidaan sanoa, että Suero de Quiiionesin ottelu kuuluisassa aseleikissä on pelkkä keksitty
juttu , samoin herra Luis de Falcesin taistelu kastilialaista
aatelismiestä Don Gonzalo de Guzmänia vastaan, ja
samaa voitaisiin sanoa m onista m uista urotöistä, joita
ovat suorittaneet kristityt ritarit sekä täällä Espanjassa
että vieraissa maissa ja jotka ovat niin uskottavia ja tosia,
että vielä kerran sanon niiden todenperäisyyden kiel
täjän olevan vailla kaikkea järkeä ja hyvää ym m ärrystä.
Tuomioherra joutui ihmeisiinsä kuullessaan D on Quijoten siten sekoittavan totta ja valh etta ja huom atessaan,
kuinka hyvin hän tunsi kaikki seikat, jotka koskivat
hänen vaeltavan ritarikuntansa tekoja. H än vastasi:
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— E n v o i kieltää, herra D on Quijote, että siinä,
m itä teidän armonne sanoi, on jotakin to tta , varsinkin,
m ikäli tu levat kysym ykseen Espanjan vaeltavat ritarit,
ja samoin m yönnän m ielelläni, että Ranskan kaksitoista
pääriä ovat eläneet m aailm assa, m utta sitävastoin en
v o i uskoa, että he ovat suorittaneet kaikki ne teot, jotka
arkkipiispa Turpin m ainitsee heidän suorittamikseen.
Seikka näet oli todellisuudessa se, että he olivat ritareita,
jotk a valitsi R anskan kuningas ja joita m ainittiin päärien eli sam anarvoisten nim ellä, koska he kaikki olivat
m iehuudeltaan, arvoltaan ja urhoollisuudeltaan toistensa
veroisia, tai elleivät olleetkaan, oli ainakin tarkoitus,
että olisivat. H e siis m uodostivat eräänlaisen ritari
kunnan, jota voisi verrata nykyiseen Santiago- tai Calatrava-ritaristoon, jotk a ed ellyttävät, että niihin liitty 
v ä t henkilöt ovat tai että heidän tulee olla urhoollisia,
rohkeita ja jalosukuisia ritareita, ja sam oinkuin nykyjään
puhutaan Johanniittien tai Alcäntaran ritarikunnan
ritareista, puhuttiin silloin kahdestatoista pääristä, koska
tähän ritarikuntaan valittiin kaksitoista m ainitussa suh
teessa tasavertaista. On m yös aivan varm aa, että Cid
ja Bernardo del Carpio ovat eläneet, m utta luulen olevan
sangen epävarm aa, ovatko he suorittaneet niitä urotöitä,
joita heidän väitetään suorittaneen. Mitä tulee siihen
puikkoon, jonka teidän armonne sanoo kuuluneen kreivi
Pietarille ja olevan Babiecan satulan vieressä kuninkaal
lisessa varushuoneessa, tunnustan olevani vikapää tie
täm ättöm yyd en ta i lyh ytn äköisyyden syntiin, sillä en
ole sitä puikkoa nähnyt, vaikka olen nähnyt satulan ja
vaikka puikko teidän armonne sanojen m ukaan on niin
suuri.

»Siellä hänestä näyttää taivas läpikuultoisemmalta ja auringon
paiste kirkkaammalta kuin koskaan ennen.»

»Siiloin astuu salin ovesta sisään toinen nuori nainen, vielä kau
niimpi kuin yksikään edellisistä, istuutuu ritarin viereen ja alkaa hä
nelle kertoa, mikä linna tämä on ja että hän elää siellä noiduttuna.»
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— Siellä se kuitenkin on, aivan varm asti; — vastasi
D on Quijote — ja kaiken lisäksi sanotaan vielä, että se
on p istetty nahkakoteloon, jo ttei se hom ehtuisi.
— Sangen m ahdollista, — vastasi tuom ioherra —
m utta minä en m uista sitä nähneeni, niin to tta kuin
minut on virkaani vih itty. Siinäkään tapauksessa, että
myönnän sen siellä olevan, en kuitenkaan sitoudu usko
maan tosiksi kaikkien noiden Amadis-ritareiden h isto 
rioita ja kertomuksia koko tuosta ritarijoukkiosta, eikä
ole m itään järkeä siinä, että teidän armonne lainen erit
täin kunniallinen, oivallinen ja ym m ärtäväinen mies
luulottelee todenperäisiksi kaikki ne m ahdottom at hul
luudet, joita on kirjoitettu m ielettöm iin ritariromaaneihin.

Viideskym menes

luku,

jossa kerrotaan Don Quijoten ja tuomioherran älykkäästä
väittelystä sekä muista tapahtumista.
— Jopa n yt jotakin! — virkkoi D on Quijote. —
K irjat, jotk a on painettu kuninkaan luvalla ja niiden
h yväk sy m inä, joiden tark astettavik si ne on jä te tty ,
ja joita ovat m ielellään lukeneet ja luettuaan k iittä
neet sekä ylhäiset että alhaiset, köyhät ja rikkaat,
oppineet ja oppim attom at, rahvas ja ritarit, sanalla
sanoen kaikenlaiset ihm iset, olipa heidän säätynsä ja
am m attinsa mikä tahansa, nämä kirjat olisivat siis pelk
kää valh etta, vaikka niissä on ilm einen totuuden leim a,
koska ne m ainitsevat m eille puheenaolevan ritarin tai
puheenaolevien ritarien isän, äidin, synnyinseudun,
sukulaiset, iän, heidän urotyönsä sekä paikat, joissa ne
suoritettiin, kohta kohdalta ja päivä päivältä! Älköön
teid än armonne huoliko lausua sellaisia solvauksia, vaan
uskokaa m inua, kun tässä neuvon teitä m enettelem ään
niinkuin viisaan m iehen sopii menetellä: lukekaa ne,
niin saatte nähdä, m illaista huvia niiden lukem isesta
teille koituu. E llette usko, niin sanokaa minulle: onko
olem assa suurem paa nautintoa kuin saada nähdä esi
m erkiksi, kuinka eteem m e ilm estyy äkkiä suuri pikijärvi, joka kiehuu ja poreilee, kuinka siinä ui ja risteilee
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suuri määrä m atelijoita, käärm eitä, sisiliskoja ja paljon
muita julm ia ja kauheita eläim iä ja kuinka keskeltä jär
veä kuuluu ylen valittava ääni sanovan: »Sinä ritari,
olitpa kuka tahansa, joka seisot siinä katsellen tätä hir
m uista järveä, jos tahdot voittaa om aksesi aarteen, joka
piilee näitten m uistien vetten alla, niin osoita rohkean
sydämesi urheutta ja h eittäyd y keskelle tätä m ustaa ja
kiehuvaa järveä; ellet niin tee, et ole kyllin arvokas näke
mään niitä suuria ihm eitä, joita sisältävät ja sulkevat
piiriinsä täm än m ustan syvyyd en alla sijaitsevat seitse
män haltiattaren seitsem än linnaa», ja kuinka ritari
peloittavan äänen kuultuaan heti enempää harkitsem atta
ja ryhtym ättä ajattelem aan vaaraa, johon syöksyy, v ie
läpä riisum atta yltään raskaita varuksiaan, sulkeutuu
Jumalan ja valtiattarensa suojelukseen, h eittä y ty y kes
kelle kiehuvaa järveä ja ennenkuin arvaakaan tai aavis
taakaan, minne oikeastaan joutuu, huomaa olevansa
kukkaniityillä, joille Elysionin kentät eivät suinkaan
vedä vertoja. Siellä hänestä näyttää taivas läpikuultoisemmalta ja auringonpaiste kirkkaam m alta kuin koskaan
ennen, siellä hän näkee edessään lem peän lehdon, jonka
m uodostavat niin vehm aat ja lehväiset puut, että niiden
näkeminen ilahduttaa silmiä, ja korville tu ottavat nau
tintoa suloisella ja luontevalla laulullaan lukem attom at
pienet kirjavat linnut, jotka puikkivat taajojen oksien
lom itse. Tässä hän huomaa pienen puron, jonka raikas
vesi virtaa kuin juokseva kristalli yli kultajyväsinä k iil
televän hienon hiekan ja aitohelm inä hohtelevien v a l
koisten kivien. Tuossa hän näkee suihkulähteen, joka
on taitavasti rakennettu m onivärisestä jaspiskivestä ja
häikäisevästä marmorista; tuolla hän havaitsee om itui
sesti suunnitellun toisen suihkulähteen, missä pienet

348
sim pukankuoret ja valkoiset ja keltaiset näkinkengät
m iellyttävässä epäjärjestyksessä lu ovat kiiltävien kristallinpalasten ja keinotekoisten smaragdien kanssa niin
m onivivahteisen kokonaisuuden, että taide n äyttää tässä
luontoa jäljitellen v o ittavan luonnon tu o tteet. Sitten
hän yhtäkkiä huom aa hiukan kauem pana lujan linnan
ta i kom ean palatsin, jonka seinät ovat puhdasta kultaa,
huiput tim antteja, portit hyasintteja, ja joka on raken
teeltaan niin ihm eellinen, että siinä suoritettu ty ö on
vielä ih astuttavam pi kuin siihen k ä ytetyt ainekset,
vaikka se on te h ty pelkistä tim anteista, kiiltokivistä.
rubiineista, helm istä, kullasta ja smaragdeista. Eikä
siinä kyllin; tuon nähtyään hän näkee linnanportista
tulevan joukon nuoria neitoja, joiden puvut ovat niin
upeat ja loistavat, etten pääsisi milloinkaan kertom ukseni
päähän, jos ryhtyisin niitä n yt kuvailem aan, niinkuin
historiat niistä kertovat. Sitten se neito, joka näyttää
heistä kaikkein ylhäisim m ältä, ottaa kädestä pelotonta
ritaria, joka oli h eittä y ty n y t kiehuvaan järveen, ja ta lu t
taa hänet m itään virkkam atta kom eaan linnaan tai
palatsiin, antaa riisua hänet niin alastom aksi kuin hän
oli silloin, kun hänen äitinsä hänet syn n ytti, k ylvettää
hänet haaleassa vedessä ja antaa sitten voidella hänen
koko ruum iinsa hyvänhajuisilla voiteilla ja pukea hänen
ylleen m itä hienoim m an silkkipaidan, joka tuoksuu kaik
kein ihanim m ilta hajuaineilta, ja sitten rientää luo eräs
toinen nuori nainen ja h eittää hänen hartioilleen viitan,
jonka sanotaan m aksavan vähintään kokonaisen kau
pungin hinnan, vieläpä enem m änkin. Ja m itä saammekaan vielä nähdä, kun meille kerrotaan, että hänet täm än
kaiken jälkeen viedään toiseen saliin, jossa hän näkee niin
kauniisti k atettuja ruokapöytiä, että joutuu häm m ästyk
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sen valtaan? Entä sitten, kun hänen käsilleen kaadetaan
vettä, joka on tislattu pelkästä am brasta ja tuok suvista
kukkasista? E ntä sitten, kun hänet sijoitetaan istum aan
norsunluiselle tuolille? E ntä sitten , kun näem me kaikkien
neitojen häntä palvelevan ihm eellisen hiljaisuuden v a lli
tessa? Entä sitten, kun hänelle tuodaan niin paljon eri
laisia ja niin m aukkaasti laitettuja ruokalajeja, ettei hän
tiedä, m itä kohti kätensä ojentaa? Ja kuinka ihm eellistä
onkaan kuunnella m usiikkia, joka soi hänen aterioidessaan, hänen tietäm ättään, kuka laulaa tai m istä soitto
kuuluu? Ja aterian vihdoin loputtua, kun ruoka-astiat on
korjattu pois, kuinka ritari silloin istuukaan nojatuolissa
taaksepäin nojaten ja kenties kaivelee ham paitaan, kuten
nykyisin on tapana, ja kuinka silloin arvaam atta astuu
salin ovesta sisään toinen nuori nainen, vielä kauniim pi
kuin yksikään edellisistä, istuutuu ritarin viereen ja alkaa
hänelle kertoa, mikä linna täm ä on ja että hän elää
siellä noiduttuna sekä m uita seikkoja, jotka häm m ästyt
tävät ritaria ja ih astuttavat niitä, jotka hänen h isto
riaansa lukevat! En tahdo puhua tästä laajem m in, sillä
jo siitä, m itä olen kertonut, voi huom ata, että minkä
hyvänsä vaeltavasta ritarista kertovan historian jokainen
kohta välttäm ättä huvittaa ja ih m etyttää ketä lukijaa
tahansa. Teidän armonne voi huoletta uskoa, m itä
sanon, ja minä kehoitan teitä vieläkin lukem aan näitä
kirjoja, jotta saatte nähdä, kuinka ne karkoittavat m iel
tänne kenties rasittavan alakuloisuuden ja parantavat
oloanne, jos se sattuu tuntum aan huonolta. Omasta puo
lestani voin sanoa, että siitä lähtien, kun olen vaeltava
ritari, olen urhoollinen, kohtelias, aulis, sievä käytök
seltäni, jalomielinen, hieno, pelkääm ätön, lem peä, kär
sivällinen, siedän nurkum atta vaivoja, vankeutta ja n oi

350
tu u tta, ja vaikka vielä äsken olin häkkiin suljettuna kuin
m ielenvikainen, toivon kuitenkin, jos taivas m inua auttaa
eikä onneni ole aivan nurja, pääseväni käsivarteni v o i
m alla m uutam assa päivässä kuninkaaksi johonkin v alta
kuntaan, missä voin osoittaa povessani asuvaa kiitolli
suutta ja vieraanvaraisuutta. T otta totisesti, hyvä herra,
köyhän on m ahdoton harjoittaa anteliaisuuden h yvettä
ketään kohtaan, vaikka hänessä olisikin se h y v e mitä
suurim massa määrässä, ja kiitollisuus, joka jää pelkäksi
toivom ukseksi, on kuollut, niinkuin usko on kuollut
ilm an töitä. Siitä syystä toivoisin onnen suovan minulle
pian tilaisu u tta päästä keisariksi, jotta voisin osoittaa
m ielenlaatuani tekem ällä hyvää ystävilleni, varsinkin
tälle Sancho Panza rukalle, aseenkantajalleni, joka on
m aailm an paras mies; ja m ielisinpä lahjoittaa hänelle
kreivikunnan, jonka olen jo aikoja sitten hänelle luvan
n ut, ellen pelkäisi, ettei hän ole oikein kykenevä aluet
tansa hallitsem aan.
Sancho sattu i kuulem aan isäntänsä viim eiset sanat ja
virkkoi hänelle:
— P itäkää te, herra D on Quijote, vain huoli siitä,
että toim itatte m inulle sen kreivikunnan, jonka teidän
armonne on m inulle luvannut niin to tta kuin itse toivon
sen saavani; m inä kyllä lupaan, ettei m inulta pidä puuttua
k ykyä sen hallitsem iseen, ja jos puuttuisikin, niin olen
han kuullut kerrottavan, että m aailm assa on ihm isiä,
jotk a otta v a t ylhäisten herrojen tiluksia arennille m ak
saen heille vu osittain m äärätyn sum m an, ja näm ä p itä 
v ä t sitten huolen tilan hallitsem isesta ja herra saa istua
sääret suorina nauttien hänelle tulevaa vuokraa, m istään
m uusta välittäm ättä. N iin teen m inäkin enkä huoli
siitä enem pää kuin tästäkään, vaan luovun heti koko
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hoidosta ja nautin tulojani kuin herttua, ja hoitakoot
muut om at asiansa.
— H yvä Sancho, — virkkoi tuomioherra — tuo saattaa
kyllä olla oikein vuokratulojen nauttim iseen nähden,
m utta vallanpitäjän tulee hoitaa lainkäyttöä, ja siihen
vaaditaan taitoa ja hyvää arvostelukykyä ja ennen kaik
kea rehellistä tahtoa toim ia oikein; jos näet periaatteet
ovat puutteelliset, niin keinot ja tarkoituksetkin osoit
tautuvat aina kelvottom iksi, ja Jum ala varm aan au t
taa yksinkertaisen ihmisen hyvää tarkoitusta sam oinkuin
hän saattaa häpeään älykkään ihmisen huonot aikeet.
— En minä ymmärrä tuota filosofiaa; — vastasi
Sancho Panza — tiedän vain, että kreivikunnan saatuani
varmaan osaisin sitä heti hallita, sillä onhan minussa
ymmärrystä yhtä paljon kuin jossakin toisessa, ja ruhoa
minussa on saman verran kuin kaikkein pyylevim m ässä,
ja yhtä hyvä kuningas minä olisin omassa valtakunnas
sani kuin kuka muu tahansa omassaan, ja kun kerran se
olisin, tekisin m itä tahtoisin, ja kun kerran tekisin, mitä
tahtoisin, niin tekisin sellaista, mikä minua m iellyttää,
ja kun tekisin sellaista, mikä minua m iellyttää, olisin t y y 
tyväinen, ja kun ihminen kerran on tyytyväin en , ei hän
pyydä enää m itään, ja kun hän ei enää m itään p yydä,
niin leikki on lopussa, ja tuokaa tänne vain se kreivi
kunta ja sitten Jumalan haltuun ja näkemiin asti, kuten
sokea sanoi toiselle sokealle.
— Ei tuo filosofia niin kehnoa ole kuin sinä vä itä t,
Sancho; m utta paljonhan sitä voi sanoa tästä kreivi
kunta-asiasta.
Siihen vastasi Don Quijote:
Minä en tiedä, m itä tässä olisi vielä sanottavaa.
Minä noudatan niitä lukuisia ja erilaisia esimerkkejä,
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joita voisin m ainita tässä yhteydessä, esimerkkejä, saa
tuja om an ritarikuntani ritareilta, jotka aseenkantajiensa uskollisia ja m ainioita palveluksia palkiten osoitti
v a t heille erinom aista armoa tekem ällä heidät kaupun
kien ja saarien riippum attom iksi herroiksi; ja saattoivatpa
jonkun ansiot olla niinkin suuret, että hän aikoi, itses
tään liian hyvää luullen, päästä kuninkaaksi. Mutta
m iksi tuhlaankaan tähän näin paljon aikaa, kun m inulle
tarjoo loistavan esikuvan suuri ja aina ansaitsem aansa
k iitosta vaille jäävä Amadis Gallialainen, joka tek i aseen
kantajastaan Mannersaaren kreivin! Minäkin voin niinm uodoin ilm an m inkäänlaisia tunnonvaivoja tehdä krei
v in Sancho Panzasta, joka on kaikkein parhaita aseen
kantajia, m itä kenelläkään vaeltavalla ritarilla on m il
loinkaan ollut.
Tuomioherraa ih m etytti D on Quijoten lausum ien
h ullutusten järjestelm ällisyys, se tapa, jolla hän oli
kuvaillut Järven ritarin seikkailuja, se vaikutus, jonka
häneen olivat teh neet hänen lukem iensa kirjojen tuulestatem m atu t valh eet, ja sitäpaitsi hän vielä ihm etteli
Sanchon typ eryyttä, kun täm ä niin innokkaasti halusi
saada om akseen isäntänsä hänelle lupaam an kreivi
kunnan. Samassa tu livat takaisin tuom ioherran palve
lija t, ne, jotk a olivat m enneet m ajataloon hakemaan
m u o n a m u u l i a . N y t k atettiin p öytä viheriälle nurmelle
le v itety n p eitteen päälle ja istu ttiin aterioimaan siihen
p u itten varjoon, jo tte i häränajajalta m enisi hukkaan
täm än paikan hänelle tarjoam a etu, kuten aikaisemmin
jo huom autettiin. H eidän siinä aterioidessaan kuului
yhtäkkiä siinä lähellä kasvavista orjantappurapensaista
kovaa ryskettä ja kellonkilinää, ja sam assa he näkivät
viidakosta sukeltavan esiin korean m ustan-, valkoisen-
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ja harmaankirjavan vuohen. Sen jäljessä tu li vuohipai
men huutaen ja houkutellen sitä niinkuin paim enten
tapa on, jotta se pysähtyisi tai palaisi laum aan. Pakeneva
vuohi juoksi säikähtyneenä ja peloissaan ihm isten luo,
ikäänkuin heiltä suojaa pyytäen, ja p ysähtyi siihen.
Vuohipaimen tuli, tarttu i sen sarviin ja sanoi sille, aivan
kuin sillä olisi ollut järki ja ymmärrys:
— Voi sinä rasavilli, rasavilli, kirjo, kirjo, m itä sinä
nyt tällä tavalla juosta nilkutat! Mitkä sudet sinua n yt
peloittavat, tyttöseni? Sanohan m inulle, m itä täm ä
merkitsee, kullannuppu? Mutta m itä se voikaan merkitä
m uuta kuin että sinä olet nainen etkä voi pysyä alallasi;
piru sen periköön, tuon teidän rauhattom an luonnonlaatunne ja samoin kaikkien niiden, joiden kaltaisia te
olette! Lähde takaisin, lähde takaisin, rakas ystävä;
vaikka tarhassa ei olekaan niin hauskaa, olet siellä kumppaniesi kanssa sentään paremmassa turvassa. Jos sinä,
jonka tulee toisia vartioida ja johtaa, juoksentelet tällä
tavalla omin päin ja harhateillä, niin m iten niiden toisten
sitten käy?
Vuohipaimenen sanat h uvittivat kuulijoita, varsinkin
tuomioherraa, joka sanoi hänelle:
— Kuulkaahan, hyvä ystävä, tyyn tyk ää n yt hiukan
ja älkää huoliko pitää niin kiirettä korjatessanne tä tä
vuohta laumaan takaisin; se on nainen, kuten sanoitte,
ja sen tä y ty y noudattaa luonnollista vaistoansa, vaikka
kuinka yrittäisitte sitä estää. Maistakaa n yt hiukan
ruokaa ja ottakaa kulaus viiniä, niin vihanne siitä lauh
tuu ja vuohi saa sillävälin levätä.
N iin sanoessaan hän samalla ojensi miehelle veitsen kärjellä kappaleen kylm ää kaniininpaistia. Vuohipaimen
otti sen ja k iitti, joi viiniä, ty y n ty i ja sanoi sitten:
Don Quijote 1 2 — 23
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— Olisin palloillani, jos arm olliset herrat pitäisivät
minua hölm önä, kun puhuin täm än eläimen kanssa ikään
kuin se olisi järjellinen olento; lausum issani sanoissa näet
on todella salaista tarkoitusta. Minä olen sivistym ätön,
m utta en siinä määrässä, etten tietäisi, kuinka on seu
rusteltava ihm isten ja kuinka eläinten kanssa.
— Sen uskon m ielelläni, — sanoi kirkkoherra — sillä
tiedän kokem uksesta, että m etsissäkin kasvaa oppineita
m iehiä ja että paim enten majoissa asuu ajattelijoita.
— Ainakin siellä asuu sellaisia, jotka ovat tulleet
vahingosta viisaiksi, hyvä herra; — vastasi vuohipaim en
— ja jo tta täm än uskoisitte ja asia tulisi teille ilm isel
väksi, ja vaikka n äyttäisi siltä, että minä tulen kuin
kuokkavieraaksi kenenkään minua kutsum atta, — ellei
se teitä ik ävystytä ja jos haluatte, h yvät herrat, kuun
nella m inua tarkkaavasti vähän aikaa — kerron teille
tositapauksen, joka vakuuttaa oikeaksi sekä tämän
herran (hän osoitti kirkkoherraa) että m inun oman v ä it
teeni.
Siihen vastasi D on Quijote:
— K oska huom aan tässä asiassa olevan eräänlaista
ritariseikkailujen leim aa, niin m inä puolestani kuuntelen
teitä , hyvä ystävä, erittäin m ielelläni, ja samoin tekevät
kaikki nämä herrat, sillä he ovat erittäin älykkäitä ja
p itävät m erkillisistä tarinoista, jotka jänn ittävät, ilah
d uttavat ja h u vittavat m ieltä, niinkuin varm aan uskon
teidän kertom uksenne tekevän. A loittakaa siis, hyvä
ystävä; me kaikki kuuntelem m e.
— Minä otan pois, m itä minulle kuuluu; — sanoi
Sancho — m enen tuonne puron partaalle, vien täm än
pasteijan m ukanani ja syön itseni siellä kylläiseksi kol
m en päivän verosta; olen näet kuullut herrani D on Quijo-
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ten sanovan, että vaeltavan ritarin aseenkantajan tulee
syödä, kun hänellä on siihen tilaisuus, niin paljon kuin
suinkin jaksaa, koska voi hyvinkin joutua niin sankkaan
metsään, ettei pääse sieltä pois kuuteen päivään, ja
ellei ihminen ole oikein kylläinen tai kuljeta m ukanaan
hyvin varustettua haarapussia, hän voi jäädä sinne,
niinkuin usein jääkin, kunnes on pelkkää luuta ja nahkaa.
— Sinä olet oikeassa, Sancho; — virkkoi D on Quijote
— mene, minne m ielit, ja syö niin paljon kuin jaksat;
minä puolestani en kaipaa enää m itään m uuta kuin
sielun virkistystä, jota saan kuunnellessani täm än kelpo
miehen kertom usta.
— Sellaista virkistystä me saamme kaikki siitä —
virkkoi tuomioherra.
Sitten hän pyysi vuohipaim enta aloittam aan, m itä oli
luvannut. Vuohipaimen tapu tti pari kertaa vuohensa
kuvetta pidellen sitä sarvesta ja sanoi sille:
— Pane nyt m aata tähän viereeni, kirjo; me ennä
tämm e kyllä vielä kotiinkin palata.
Vuohi n äytti ym m ärtävän hänen sanansa, sillä pai
menen istuutuessa se paneutui aivan rauhallisesti m a
kuulle miehen viereen ja katsoi häntä silmiin, siten osoit
taen kuuntelevansa, m itä paimen sanoi; ja paimen
aloitti tarinansa näin.

Y hdeskuudetta

luku,

jossa mainitaan, mitä vuohipaimen kertoi kaikille niille,
jotka kuljettivat Don Quijotea.
— K olm en penikulm an päässä tästä laaksosta sijait
see kylä, joka pienuudestaan huolim atta on kaikkein
varakkaim pia näillä tienoilla. Siinä asui eräs suuressa
arvossa p id etty talonpoika, ja arvonato, joka yleensä
joh tu u henkilön varallisuudesta, tu li hänen osakseen
pikem m in hänen kuntonsa kuin hankkim iensa rikkauk
sien vuoksi. H än itse sanoi olevansa onnellinen varsin
kin senvuoksi, että hänellä oli niin erinomaisen kaunis,
harvinaisen älykäs, m iellyttävä ja siveä tytä r, että
kaikki, jotka hänet tun sivat ja häntä k atselivat, ihailivat
ja ih m ettelivät n iitä erinomaisia lahjoja, jotka taivas ja
luonto olivat hänelle suoneet. H än oli kaunis jo pienenä
ty ttö n ä , ja hänen ihanuutensa lisääntyi yhä, niin että
hän kuudentoista Vuoden ikäisenä oli oikea kaunotar.
H änen kauneutensa m aine alkoi levitä naapurikyliin;
m itä sanonkaan, ei ainoastaan naapurikyliin, vaan myös
kaukaisiin kaupunkeihin, vieläpä ru h tin asten k in palat seihin ja kaikenlaisten ihm isten kuuluviin, jotka saa
p u ivat joka tah olta näkem ään häntä kuin jotakin har
v in aista olentoa tai jotakin ihm eitätekevää pyhää kuvaa.
H änen isänsä vartioi häntä ja hän vartioi itse itseänsä,
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sillä ei ole m itään lukkoa, suojaa tai salpaa, joka voisi
varjella nuorta ty ttö ä paremmin kuin hänen oma si
veytensä.
Isän rikkaus ja tyttären kauneus saivat m onet k ylä
läiset ja m uukalaiset pyytäm ään häntä vaim okseen,
m utta isä, jonka asiana oli pitää huolta tästä suuresta
kalleudesta, epäröi voim atta päättää, kenelle kaikista
niistä lukem attom ista, jotka häntä pyynnöillään ahdis
tivat, antaisi tyttärensä. N iiden m onien joukkoon, joilla
oli täm ä rehellinen toivom us, kuuluin m inäkin, ja minä
toivoin hartaasti voivani saattaa sen suotuisaan päätök
seen, koska tiesin isän m inut hyvin tuntevan, koska olin
kotoisin samasta kylästä, puhdasta k ristittyä sukuperää,
parhaassa iässäni, sangen varakas ja m yös hyvillä hengen
lahjoilla varustettu. T yttöä kosi m yös eräs toinen saman
kylän nuorukainen, jolla oli sam at edut kuin m inulla, ja
siitä syystä isä epäröi ja oli kahden vaiheilla; hänestä
näet tuntui, että hän voisi hyvin luovuttaa tyttärensä
kummalle tahansa, ja niin hän p äätti tästä epäröinnistä
vapautuakseen ilm oittaa asian Leandralle; — sillä n i
mellä m ainittiin tätä rikasta ty ttö ä , joka on teh nyt m i
nusta niin köyhän — hän näet ajatteli, että olisi hyvä,
koska me molemmat olimme tasavertaiset, antaa rak
kaan tyttären ratkaista asia oman mielensä m ukaan,
jota m enettelyä kannattaa noudattaa kaikkien vanhem 
pien naittaessaan lapsiaan. E n kumminkaan tahdo sa
noa, että heidän tulee sallia lastensa valita pahoja ja
kehnoja, vaan tarkoitan, että heidän tulee ehdotella
lapsilleen hyviä ja että lasten tulee sitten saada valita
mielensä mukaan. Minä en tiedä, m illainen Leandran
mieli oli, tiedän vain, että isä p itk itti asiaa sanomalla
meille molemmille kosijoille, että hänen tyttärensä oli
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vielä liian nuori, ja lausum alla yleisiä sananparsia, jotka
eivät häntä itseään m itenkään sitoneet, m utta eivät
m yöskään sisältäneet selvää kieltoa. K ilpakosijani oli
nim eltään Anselm o, ja m inun nim eni on Eugenio, jotta
tu n n ette henkilöiden nim et tässä m urhenäytelm ässä,
joka ei vieläkään ole tu llu t päätökseen, vaikka näyttää
siltä, että se saa onnettom an lopun.
Siihen aikaan saapui kylääm m e eräs Y icente de la
R oca, jonkun sam an paikkakunnan köyhän talonpojan
poika. Täm ä Y icente palasi Italiasta ja erinäisistä m uista
m aista, missä oli ollut sotilaana. H änen ollessaan kah
dentoista vuoden ikäinen oli eräs kapteeni, joka sattui
kom ppaniansa kanssa kulkem aan kylän läpi, vienyt
hänet m ukanaan, ja n y t, kun oli kulunut vielä kaksi
to ista v u otta, hän palasi nuorena m iehenä, sotilaspuvussa,
upeillen tuhansin eri värein, koristettuna lukem atto
m illa kristallihelyillä ja hienoilla teräs\itjoilla. Tänään
hän k äytti toista korua, huom enna toista, m utta ne
olivat kaikki ohuita, epäaitoja, kevyitä ja arvottom ia.
Maalaiset, jotk a luonnostaankin ovat pahaelkisiä ja
tilaisuuden tarjoutuessa ilkeitä kuin itse piru, huom asi
v a t sen, tu tk ivat tarkoin hänen korunsa ja kalleutensa
ja huom asivat, että hänellä oli kolm e eriväristä pukua
polvihousuineen ja sukkineen; m utta hän sovitteli ja
yhdisteli niitä niin, että m oni, ellei niitä olisi niin tarkoin
tu tk ittu , olisi voin u t vannoa hänellä nähdyn enemmän
kuin kym m enen eri vaatepartta ja kolm attakym m entä
sulkatöyhtöä. Teidän ei tule panna pahaksenne eikä
pitää tarpeettom ana, että tässä kerron niin laajasti
hänen vaatteistaan, sillä ne m erkitsevät paljon tarinas
sani. H än istui usein penkillä kylän torilla kasvavan
suuren poppelin alla ja kertoi m eille urotöistään, niin
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että me kuuntelimme häntä suu auki ja henkeä pidät
täen. Koko maailmassa ei ollut ainoatakaan m aata,
jossa hän ei ollut käynyt, ei yhtäkään taistelua, johon
hän ei ollut ottanut osaa. Hän oli surmannut maureja
enemmän kuin niitä on koko Marokossa ja Tunisissa,
taistellut oman väitteensä mukaan useampia kaksin
ta istelu ja kuin Gante ja Luna, Diego Garcia de Paredes
ja tuhannet muut hänen m ainitsemansa sankarit ja oli
suoriutunut kaikista otteluista voittajana m enettäm ättä
niissä verenpisaraakaan. H än n äytti m eille kuitenkin
muutamia arpia, joita tosin ei voinut nähdä, m utta
joiden hän väitti olevan eri taisteluissa ja kahakoissa
saatujen am pumahaavojen jälkiä. Sitäpaitsi hän puhutteli sanomattoman julkeasti vertaisiaan, vieläpä n iitä 
kin, jotka kuuluivat hänen tuttaviinsa, sanoi isäkseen
omaa käsivarttaan, sukuperäkseen sankaritöitään ja
v äitti, ettei ollut sotilaana itse kuningastakaan huo
nompi. K aiken täm än kerskauksen lisäksi tuli, että
hänessä oli hieman musikantin vikaa ja että hän osasi
hiukan rimputella kitaraa, niin että m uutam at sanoivat
kitaran puhuvan hänen käsissään. Mutta siihenkään
eivät hänen taitonsa loppuneet, sillä hän oli vielä runo
niekka ja sepitti jokaisesta kylässä sattuvasta joutavasta
seikasta puolentoista peninkulman pituisen laulun.
Tämän nyt kuvailem ani sotilaan, täm än Yicente de
la Rocan, täm än urhon, täm än keikarin, täm än soitto
niekan, täm än säesepon näki Leandra eräästä torin
puolella olevasta kotinsa ikkunasta ja katseli häntä siitä
m onet kerrat. T yttö m ieltyi miehen räikeitten v a a t
teitten katinkultaan, ihastui hänen lauluihinsa, joita
hän jakoi jokaista parikymm entä jäljennöstä; miehen
kertomukset omista urotöistä tulivat hänen korviinsa,
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ja vihdoin — niin oli paholainen nähtävästi asian järjes
tä n y t — hän rakastui m ieheen, ennenkuin täm ä oli
ajatellutkaan ty ttö ä tavoitella. Ja koska lemmenseikoissa tulee kaikkein helpoim m in toivottu u n päätök
seen sellainen aie, jota nainen suosii, Leandra ja Vicente
pääsivät aivan helposti yksim ielisyyteen, ja Leandra sai
toiveensa täyttym ä än , ennenkuin kukaan hänen m onista
kosijoistaan vielä aavistikaan hänen sydäm ensä taipu
m usta, jä tti rakkaan isänsä kodin (hänen äitinsä näet ei
ollut enää elossa) ja pakeni kylästä sotilaan kanssa, joka
sai tässä yrityksessä suuremman voiton kuin missään
niistä, joilla hän oli kerskaillut. K aikki kyläläiset ihm et
telivät tapausta ja sam oin kaikki m uut, jotka saivat
siitä kuulla. Minä olin aivan suunniltani, Anselmo oli
kuin ukkosenlyöm ä, Leandran isä m urheellinen, hänen
sukulaisensa tun sivat olevansa solvattuja, oikeuden
palvelijat p u u ttuivat asiaan, järj esty ksenvalvoj at läh ti
vät liikkeelle, kuljettiin kaikki tiet, tu tk ittiin m etsät ja
m uut paikat, ja kolm en päivän kuluttua löyd ettiin m ie
letön Leandra eräästä m etsän luolasta paitasillaan ja
ilm an niitä runsaita rahoja ja erinomaisen kalliita koruja,
jotk a hän oli ottan ut kotoaan m ukaansa. H änet vietiin
m urheellisen isän luo ja k yseltiin häneltä hänen onnetto
m uudestaan. H än tunnusti estelem ättä, että Vicente
de la R oca oli p että n y t hänet ja houkutellut lähtem ään
isän kodista lu vaten m ennä hänen kanssaan naimisiin,
oli sanonut vievänsä hänet m aailm an lcomeimpaan ja
ylellisim pään kaupunkiin, N apoliin, ja Leandra oli
ym m ärtäm ättöm yydessään ja pahoin p etettyn ä usko
nut hänen puheitaan, oli varastanut isältään rahoja ja
antautunut m iehen vietäväksi samana yönä, jona oli
kotoa poistunut, ja m ies oli vien yt hänet jylhään met-

»Koko maailmassa ei ollut ainoatakaan maata, jossa hän ei ollut
käynyt, ei yhtäkään taistelua, johon hän ei ollut ottanut osaa.»

»Järjestyksenvalvojat lähtivät liikkeelle — — ja kolmen päivän
kuluttua löydettiin mieletön Leandra eräästä metsän luolasta
paitasillaan.»
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sään ja sulkenut hänet luolaan, josta hänet sittem m in
löydettiin. Leandra kertoi vielä, että sotilas oli hänen
kunniaansa riistäm ättä ryöstänyt häneltä kaikki, m itä
hänellä oli, jättän yt hänet luolaan ja m ennyt m eno
jaan, mikä jälleen ih m etytti kaikkia. V aikeata, hyvä
herra, oli uskoa sen veijarin pidättyneen pahim m asta,
m utta Leandra vak uu tti sitä niin ehdottom asti, että
hänen isänsä löysi siitä jotakin lohtua, sillä hän ei v ä lit
tänyt m enettäm istään rahoista ja kalleuksista, kun hänen
tyttärensä vain oli saanut säilyttää sen kalleuden, jota ei
voi toivoa milloinkaan saavansa takaisin, jos sen kerran
m enettää. Samana päivänä, jona Leandra oli löyd etty ,
hänen isänsä vei hänet pois m eidän näkyvistäm m e
erään lähiseudulla sijaitsevan kaupungin luostariin to i
voen ajan h äivyttävän osan sitä huonoa m ainetta, johon
hänen tyttärensä oli joutunut. Leandran syyllisyyden
lievennyksenä oli hänen nuori ikänsä, ainakin niiden
mielestä, jotka eivät välittäneet, oliko hän hyvä- v ai
huonotapainen, m utta ne, jotka tu n sivat hänen hyvän
älynsä ja ym m ärtäväisyytensä, eivät katsoneet hänen
virheensä johtuneen tietäm ättöm yyd estä, vaan hänen
kevytm ielisyydestään ja naisten luontaisesta laadusta,
joka useim m iten on ajattelem aton ja epävakainen.
Kun Lendra oli suljettu luostariin, Anselm on silm ät
tulivat kuin sokeiksi tai niillä ei ainakaan ollut m itään
sellaista katseltavaa, josta hän olisi voin ut iloita. Mi
nunkin silmäni him m enivät, m ikään valonsäde ei ohjan
nut niitä m ihinkään m iellyttävään. Leandran ollessa
poissa surumme kasvoi, kärsivällisyytem m e loppui, me
kirosimme sotilaan helyjä ja Leandran isän varom atto
m uutta. Lopuksi Anselmo ja m inä päätim m e lähteä pois
kylästä ja tulla tänne laaksoon, missä hän kaitsee suurta
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omaa lam m aslaum aa ja m inä m onipäistä vuohikatrasta,
joka on sam oin m inun om ani, ja niin me vietäm m e
aikaam m e täällä m etsässä antaen tunteittem m e purkau
tua, jopa niin, että yhdessä laulam m e kauniin Leandran
k iitosta tai m oitetta tai huokailem m e yksin ja uskomme
yksinäisyydessä taivaalle sydäm em m e valitukset. Monet
m uut Leandran kosijat ovat noudattaneet esimerk
kiäm m e ja ovat tulleet tähän jylhään m etsäseutuun,
missä elävät sam oinkuin m e, ja m eitä on täällä niin
paljon, että täm ä seutu n äyttää m uuttuneen pai
m enten Arkadiaksi, niin täynn ä paim enia ja laumoja
se on, eikä ole m itään kolkkaa, missä ei kuulisi m ainitta
van kauniin Leandran nimeä. Toinen kiroo häntä ja
n im ittää häntä kevytm ieliseksi, epävakaiseksi ja kun
niattom aksi, toinen tuom itsee hänet m yöntyväiseksi ja
helposti vieteltäväksi, toinen vap auttaa hänet kaikista
syytöksistä ja antaa hänelle anteeksi, toinen tuom itsee
ja soim aa, toinen ylistää hänen kauneuttaan, toinen
m oittii hänen luonnettaan, ja niin kaikki häntä solvaav a t ja kaikki häntä p alvovat, ja kaikkien hulluus on
niin suuri, että on sellaisiakin, jotka va litta v a t, että hän
on heidät hylänn yt, vaikka eivät ole m illoinkaan hänen
kanssaan puhuneet, ja vielä sellaisia, jotk a vaikeroivat
ja tu n tev a t hurjaa m ustasukkaisuuden kipua, johon hän
kum m inkaan ei ole antanut aihetta kenellekään, koska,
kuten jo sanoin, hänen harha-askelensa saatiin tietää
ennenkuin hänen sydäm ensä taipum us. Täällä ei ole
yh täkään kallioluolaa, ei yhtäkään puron rantam aa, ei
yh tään paikkaa p uitten varjossa, missä ei olisi jokin
paim en, joka laulaen purkaa valitu staan ilmoille; kaik
kialla, m issä kaiku soi, se toistelee Leandran nimeä,
Leandraa kajahtelevat vuoret, Leandraa solisevat purot,
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ja Leandra pitää m eitä kaikkia sellaisessa jännityksessä
ja lumouksessa, että toivom m e yhä, vaikka toivoa ei
ole, ja pelkäämme, tietäm ättä m itä pelkäämm e. N äiden
mielettöm ien joukossa on kilpakosijani Anselm o se, joka
osoittaa huonointa ja parasta ymmärrystä; vaikka hä
nellä on niin paljon m uuta valittam isen syytä, hän sit
tenkin valittaa vain y että Leandra on poissa, ja laulaa
ihastuttavan hyvin käsittelem änsä viulun säestyksellä
valituslauluja, jotka osoittavat hänen hyvää ym m är
rystään. Minä puolestani käytän helpom paa ja nähdäk
seni oikeampaa keinoa ja puhun pahaa naisten k e v y t
m ielisyydestä, heidän epävakaisuudestaan, heidän p e
tollisuudestaan, heidän hauraista lupauksistaan, heidän
uskottom uudestaan ja vielä siitä, kuinka huonosti he
osaavat valita tunteittensa ja taipum ustensa esineitä.
Ja täm ä, h yvät herrat, oli syynä siihen, m itä sanoin ja
lausuin vuohelleni tänne tullessani; koska näet sekin
on nainen, minä sitä halveksin, vaikka se on paras koko
katraassani. Tämä on tarina, jonka lupasin teille kertoa.
Jos olen tuhlannut sanoja sitä esittäessäni, en aio m yös
kään säästellä varojani, jos saan teitä palvella; m ajani
on tässä lähellä, minulla on siellä tuoretta m aitoa ja
mehukasta juustoa sekä m onenlaisia m aukkaita hedel
miä, joita katselee ja m aistelee yhtä mielellään.

K ahdeskuudetta
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Don Quijoten ja vuohipaimenen tappelusta ja merkillisestä
seikkailusta katumuksentekijöiden kanssa, jonka ritarimme
saattoi onnelliseen päätökseen otsansa hiessä.
Vuohipaim enen kertom us m iellytti kaikkia kuulijoita,
varsinkin tuom ioherraa, joka erinomaisen uteliaana tark
kasi, kuinka hän oli sen kertonut ollenkaan näyttäm ättä
sivistym ättöm ältä vuohipaim enelta ja esiintyen pikem 
min hienona hovim iehenä, ja siksi hän lausui, että
kirkkoherra oli ollut aivan oikeassa, kun oli sanonut
m etsissä kasvavan oppineita m iehiä. K aikki k iittivät
E ugenioa, m utta kukaan ei ollut kiitosta jakaessaan niin
aulis kuin D on Quijote. H än sanoi:
— Parahin vuohipaim en, jos m inulla olisi m ahdolli
su utta aloittaa jokin uusi seikkailu, niin m inä aivan var
maan lähtisin h eti m atkaan saattaakseni teidän asianne
h yvään päätökseen, hakisin pois luostarista Leandran,
joka varm aan on siellä vastoin omaa tahtoansa, en
v ä littäisi m itään abbedissasta enem pää kuin m uista
kaan, jotk a tah toisivat sitä estää, ja jättäisin hänet
teidän haltuunne, jo tta saisitte tehdä hänelle m itä ikänä
tah d otte ja h yväksi n äette, kuitenkin noudattaen rita
rillisuuden lakeja, jotka velvo itta v a t olemaan tekem ättä
m itään vääryyttä kenellekään nuorelle naiselle; ja joka
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tapauksessa toivon Jum alan, meidän Herramme p itä 
vän huolen siitä, ettei pahanilkisen noidan voim a mahda
niin paljon kuin toisen suopeamman noidan väk evyys,
ja siltä varalta minä lupaan teille suojaa ja apua, niin
kuin minua siihen velvoittaa oma kutsum ukseni, jonka
tarkoituksena on juuri heikkojen suojaam inen ja hädän
alaisten auttam inen.
Vuohipaimen katseli häntä, näki hänet huonossa asussa
ja surkeana, ihm etteli ja kysyi parturilta, joka istui hä
nen vieressään:
— H yvä herra, kuka on tuo mies, joka on niin om i
tuisen näköinen ja puhuu tuolla tavalla?
— Kuka muu — vastasi parturi — kuin suurimaineinen Don Quijote Manchalainen, solvauksien kostaja,
vääryyksien korjaaja, neitojen suoja, jättiläisten kauhu
ja kaikkien taisteluiden voittaja?
— Tuo tuntuu minusta — virkkoi vuohipaim en —
sellaiselta, mitä saa lukea kirjoista, jotka kertovat v a el
tavista ritareista, sillä he tek ivät kaikkea, m itä teidän
armonne sanoo täm än miehen tekevän; m utta m inä
otaksun joko teidän armonne laskevan leikkiä tai tuon
hyvän herran pääkopassa olevan tyhjiä paikkoja.
— Te olette lurjuksien lurjus ja suuri konna, — sanoi
n yt Don Quijote — te olette itse tyhjäpäinen ja vialli
nen, sillä m inun pääni on paremmassa kunnossa kuin
nartun, joka teidät synnytti.
Niin sanoen hän samassa sieppasi leivänkim paleen,
joka sattui olemaan käsillä, ja heitti sen vasten v u o 
hipaimenen kasvoja niin vihaisesti, että m iehen nenä
litistyi; m utta vuohipaim en, joka ei ym m ärtänyt sel
laista leikkiä ja huomasi joutuvansa totisesti pahoin
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pidellyksi, ei välittän yt m atosta, pöytäliinasta eikä
aterioivasta seurueesta, vaan hyökkäsi Don Quijoten
kim ppuun ja tarttu i m olem m in käsin hänen kurkkuunsa
niin tuim asti, että olisi varm aan hänet tukehduttanut,
ellei Sancho Panza olisi parahiksi saapunut paikalle,
tarttu nu t häntä hartioihin ja h eittän yt keskelle ruoka
p öytää, niin että lautaset ja lasit särkyivät sirpaleiksi ja
kaikki, m itä siinä oli, kaatui ja sinkosi pois. H uom at
tuaan päässeensä vapaaksi D on Quijote kiiruhti hyök
kääm ään vuohipaim enen päälle, joka kasvot verissä ja
San ehon potkim ana ryöm i nelinkontin etsien jotakin
p öytäveistä kostaakseen sillä verisesti; m utta tuomioherra ja kirkkoherra estivät hänen aikeensa. Parturi
järjesti kum m inkin niin, että vuohipaim en sai D on Qui
joten alleen ja paukutti häntä nyrkeillään niin, että
ritariparan kasvoista vu oti verta yh tä paljon kuin hänen
om istaan. Tuomioherra ja kirkkoherra olivat pakahtua
nauruun, järj esty ksenvalvoj at hyppivät iloissaan, ja
kaikki u su ttelivat heitä toistensa kimppuun kuin
tappelevia koiria; Sancho Panza vain oli epätoivois
saan, kun ei p äässyt irtautum aan tuomioherran palve
lijan käsistä, joka esti häntä m enem ästä isäntäänsä
auttam aan.
K un siis kaikki m uut, lukuunottam atta molempia
toisiansa m öyhentäviä tappelijoita, iloitsivat ja riem uit
sivat, kuului sam assa torven ääni, joka kaikui niin surulli
selta, että kaikki kääntyivät katsom aan sinnepäin, m istä
ääni kuului. M utta torven äänen kuulem inen vaikutti
kaikkein voim akkaim m in Don Quijoteen, joka tosin
oli yhä vielä vuohipaim enen alla aivan vastoin ta h 
toansa ja saaden selkäänsä enemmän kuin kohtuullista
oli, m utta siitä huolim atta sanoi hänelle:
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— Parahin piru, sillä m ikään m uu sinä et voi olla,
koska sinulla on ollut kyllin rohkeutta ja voim aa kukis
taa m inut, minä pyydän sinua tekem ään kanssani ase
levon, vain yhdeksi tunniksi, sillä tuo torven valittava
ääni, joka kaikuu korviimme, tuntuu kutsuvan minua
johonkin uuteen seikkailuun.
Vuohipaimen oli jo väsyn yt kurittam aan ja saam aan
kuritusta, ja päästi hänet heti. Don Quijote nousi sei
somaan, käänsi kasvonsa siihen suuntaan, m istä ääni
kuului, ja näki samassa, että erästä kukkulan rinnettä
laskeutui joukko miehiä puettuina valkoisiin vaatteisiin
kuin katum uksentekijät.
Seikka oli se, että taivaan pilvet olivat sinä vuonna
evänneet m aalta kosteutensa, ja kaikilla sen seudun
paikkakunnilla tehtiin pyhiinvaelluksia, pidettiin ru
kouksia ja harjoitettiin katum usta rukoillen Jum alaa
avaamaan laupeutensa kädet ja antam aan sadetta; ja
siinä tarkoituksessa saapui n yt jonkin läheisen kylän
väki kulkueena erään hurskaan erakon luo, jonka asu
mus oli tässä laaksossa sijaitsevalla kum mulla. Don
Quijote näki katumuksenharjoittajien om ituiset p uvut,
ei tullut ollenkaan m uistaneeksi, että oli nähnyt niitä
jo m onet kerrat ennen, kuvitteli, että tässä oli jonkin
lainen seikkailutilaisuus ja että yksin hänen, vaeltavan
ritarin asia oli siihen käydä. Tätä hänen luuloaan v a h 
visti vielä se, että hän otaksui erään heidän kanta
mansa, suruharsoon verhotun pyhän kuvan ylhäiseksi
naiseksi, jota nämä roistot ja h ävyttöm ät m aantierosvot veivät väkisin; ja tuo oli tuskin ehtinyt iskeä
hänen mieleensä, kun hän jo riensi laitum ella käyvän
Rocinanten luo, otti satulankaarelta suitset ja kilven ja
pani suitset heti ratsunsa suuhun. Sitten hän pyysi
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Sancholta m iekkaansa, nousi R ocinanten selkään, otti
kilven käsivarrelleen ja lausui raikuvalla äänellä kaikille
läsnäolijoille:
— N y t, urheat seuralaiseni, saatte nähdä, kuinka tär
keätä on, että maailm assa on ritareita, jotka kuuluvat
vaeltavaan ritarikuntaan; n y t, sanon minä, saatte nähdä
siitä, m iten m inä vapautan tuon vankina kuljetetun
jalon rouvan, tuleeko vaeltavia ritareita kunnioittaa
v a i ei.
N iin sanoen hän painoi pohkeensa Rocinanten kupei
siin — hänellä näet ei ollut kannuksia — ja ratsasti
tä y ttä ravia (täyd estä laukasta ei ole milloinkaan puhe
tässä todenperäisessä historiassa, kun R ocinanten juok
sua kuvataan) katum uksenharjoittajia vastaan, vaikka
kirkkoherra, tuom ioherra ja parturi kokivat häntä pidät
tää. Se ei ollut m ahdollista eikä häntä m yöskään pidät
tä n y t Sanchon huuto:
— Mihin n y t, armollinen herra D on Quijote? Mikä
piru teitä n yt riivaa ja y llyttää hyökkääm ään katolista
uskontoam m e vastaan? Huom atkaa hiidessä, että tuo on
katum uksenharjoittajien kulkue ja että tuo rouva, jota
he kuljettavat jalustalla, on pyhän tahrattom an N eitsyt
Marian kuva. H arkitkaa, herra, m itä teette, sillä tällä
kertaa ei käy sanom inen, ettette sitä tiedä.
Sancho näki suotta vaivaa, sillä hänen isäntänsä hyök
käsi niin innoissaan paitapukuisia vastaan ja vap autta
maan suruharson verhoam aa ylhäistä naista, ettei kuul
lu t sanaakaan eikä olisi k ääntynyt, vaikka olisi kuullut
kin ja vaikka kuningas olisi käskenyt kääntym ään.
H än saapui kulkueen lu o, p ysäh d ytti R ocinanten, joka
jo m ielellään hiukan levähti, ja lausui vapisevalla ja kar
m ealla äänellä:

»Sancho

Panza vain oli epätoivoissaan, kun ei päässyt
maan tuomioherran palvelijan käsistä.»

irtautu

»Sanchon

siinä

huutaessa

ja

valittaessa

Don

Quijote

virkosi.»
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— Te, jotka p eitätte kasvonne, lu ultavasti siitä syystä,
että tiedätte oman kehnoutenne, huom atkaa ja kuunnel
kaa, m itä minulla on teille sanottavaa.
Ensimmäisinä p ysähtyivät kuvankantajat, ja eräs
niistä neljästä papista, jotka lauloivat litaniaansa, huo
matessaan oudonnäköisen Don Quijoten, laihan Rocinanten ja muita naurettavia om inaisuuksia, joita Don
Quijotessa ilm eni, vastasi sanoen:
— Parahin herra, jos aiotte sanoa meille jotakin, niin
sanokaa pian, sillä nämä veljet piiskaavat itsensä p i
lalle, emmekä me voi eikä ole oikeinkaan pysähtyä kuun
telem aan m itään, ellei se ole niin lyh yttä, että se voidaan
lausua parilla sanalla.
— Minä sanon sen yhdellä sanalla, — virkkoi Don
Quijote — ja se sana on tämä: teidän tulee heti laskea
vapaaksi tuo kaunis rouva, jonka kyynelet ja m urheelli
nen ulkomuoto aivan selvästi osoittavat, että te kulje
ta tte häntä vastoin hänen tahtoansa ja että olette tehneet
hänelle jotakin ilm eistä vääryyttä. Minä, joka olen syn 
ty n y t maailmaan, jotta torjuisin sellaisia solvauksia, en
salli häntä kuljetettavan askeltakaan eteenpäin, ellei
hänelle anneta takaisin kaivattua vapautta, jonka hän
hyvin ansaitsee.
Näistä sanoista kaikki kuulijat huom asivat, että Don
Quijoten tä y ty i olla joku hullu mies, ja he alkoivat nau
raa sydämen pohjasta. Mutta heidän naurunsa oli kuin
ruutia Don Quijoten mielessä syttyneeseen vihaan. Hän
ei sanonut enää sanaakaan, vaan tarttu i miekkaansa ja
hyökkäsi paarien luo. Eräs kantajista lu ovu tti heti
taakkansa tovereilleen ja lähti D on Quijotea vastaan
heiluttaen jotakin tadikonvartta tai kalikkaa, joka oli
paarien tukena hänen levätessään. Don Quijote iski
Don Quijote I , — 24
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siihen niin voim allisesti, että se katkesi kolmeksi kappa
leeksi, m utta mies löi käteen jääneellä tyngällä Don
Quijotea oikeaan olkapäähän, jota kilpi ei voinut suo
ja ta sellaista m oukkam aista väkivaltaa vastaan, niin
tuim asti, että D on Quijote parka suistui maahan pahoin
pideltynä. Sancho Panza oli huohottaen juossut hänen
jälkeensä ja n y t, nähdessään hänen pudonneen ratsun
selästä, huusi hänen kurittajalleen, ettei hän enää
löisi, koska täm ä oli noiduttu ritari, joka ei ollut teh nyt
pahaa kenellekään koko ikänänsä. Mutta talonpoikaa
ei hillinnyt Sanchon huuto, vaan se, että hän tuli kat
sahtaneeksi D on Quijoteen, joka ei hievahduttanut
kättänsä eikä jalkaansa. H än luuli surmanneensa mie
hen, kahm aisi kouriinsa katum uspaitansa helm at ja pa
keni pitkin kenttää kuin kauris.
Sillävälin olivat kaikki D on Quijoten seuralaiset ehti
neet hänen luokseen, m utta kulkueessa olevat, jotka
näkivät heidän tulevan juosten ja näkivät heidän seu
rassaan olevat järj esty ksenvalvoj at ampuma-aseineen,
pelkäsivät asian p äättyvän huonosti, k eräytyivät kaikki
piiriin pyhän kuvan ym pärille, n ostivat kauhtanainsa
päähineet, tarttu ivat lujasti ruoskiinsa sam oinkuin papit
vahakynttilöihinsa ja od ottivat siten hyökkäystä päät
täen puolustautua ja, m ikäli m ahdollista, hyökätäkin
ahdistajaa vastaan. Onni oli parempi kuin he luulivat,
sillä Sancho vain h eittä y ty i herransa ruumiin päälle ja
viritti siinä m itä surullisimman ja naurettavim m an
valitusvirren, koska luuli, että hän oli kuollut.
Kirkkoherran tunsi eräs toinen kirkkoherra, joka oli
tu llu t kulkueen mukana, ja täm ä seikka sai molempien
joukkojen pelon tyyn tym ään . Ensim m äinen kirkkoherra
selitti toiselle parilla sanalla, m illainen mies D on Quijote

371
oli, ja hän lähti koko katum uksentekijäjoukon kanssa
katsom aan, oliko ritariparka kuollut. He kuulivat Sancho
Panzan itkien lausuvan:
— Oi sinä ritarillisuuden kukka, jonka h yvin k ä y tet
tyjen ikävuosien juoksun katkaisi yksi ainoa kartunisku!
Oi sinä kunnia suvulle, sinä kunnia ja kaunistus koko
Manchalle ja koko maailmallekin, joka n yt sinun m en
tyäsi tulee olemaan täynnä pahantekijöitä, joiden ei
enää tarvitse pelätä, että heitä rangaistaan ilkitöistään!
Oi sinä, joka olit anteliaam pi kuin kaikki Aleksanterit,
koska jo kahdeksan kuukauden palveluksen jälkeen olit
lahjoittanut minulle parhaan saaren, m itä meri syleilee
ja piirittää! Oi sinä, joka kohtelit nöyrästi ylpeitä ja
kopeasti nöyriä, sinä, joka syöksyit vaaroihin, kärsit sol
vauksia, rakastuit ilman syytä, jäljittelit h yviä, olit pa
hojen vitsaus ja kaiken kehnon vihollinen, sanalla sanoen
vaeltava ritari, mikä onkin kaikki, m itä sanoa voidaan!
Sanchon siinä huutaessa ja valittaessa Don Quijote
virkosi ja sanoi ensimmäisiksi sanoikseen:
— Hän, joka elää poissa teidän luotanne, suloisin
Dulcinea, kokee vielä pahempaa kurjuutta kuin täm ä.
Auta minua, hyvä Sancho, pääsemään niille noidutuille
rattaille; minä en kykene n yt painollani rasittam aan
Rocinanten satulaa, sillä koko täm ä olkapääni on rikki.
— Sen minä teen kovin m ielelläni, herrani; — v a s
tasi Sancho — ja palatkaam me n yt kotikylään näiden
herrojen kanssa, jotka toivovat teidän parastanne; siellä
voimme sitten pitää neuvoa uuden retken tekem isestä,
josta meille koitukoon enemmän hyötyä ja m ainetta.
— Olet oikeassa, Sancho; — vastasi D on Quijote —
n yt lienee varsin viisasta antaa mennä ohi vallitsem assa
olevan tähtien huonon vaikutuksen.
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Tuomioherra, kirkkoherra ja parturi sanoivat hä
nelle, että hän m enettelisi aivan oikein, jos tekisi niin
kuin sanoi, ja niin he, nautittuaan Sanchon yksinkertai
sista puheista, sijoittivat D on Quijoten rattaille, joilla
hän oli jo aikaisem m in ollut. K ulkue järjestyi jälleen
ja jatk oi m atkaansa, vuohipaim en sanoi jäähyväiset
kaikille, järjestyksenvalvojat eivät halunneet lähteä
kauem m aksi, ja kirkkoherra maksoi heille, m itä heidän
tu li saada. Tuomioherra p yysi kirkkoherraa ilm oitta
m aan, kuinka D on Quijoten kävisi, parantuisiko hän
hulluudestaan vai jäisikö sitä potem aan, ja niin hän
sanoi h yvästi lähtien jatkam aan m atkaansa. Sanalla
sanoen: kaikki erosivat ja läh tivät kukin taholleen, niin
että jäljelle jäivät vain kirkkoherra ja parturi, Don
Q uijote ja Panza ja kelpo R ocinante, joka sieti yhtä
kärsivällisesti kuin hänen isäntänsä kaikki, m itä oli jou 
tu n u t kokemaan.
Häränajaja valjasti härkänsä, sijoitti Don Quijoten
heinäkuvon päälle ja lähti tavalliseen hiljaiseen tahtiin
kulkem aan kirkkoherran osoittam aa tietä, ja niin he
kuuden päivän kuluttua saapuivat D on Quijoten kylään.
H e tu livat sinne keskellä päivää, joka sattui olemaan
sunnuntai, ja koko kylän väk i oli torilla, jonka halki
Don Quijoten rattaat vierivät. K aikki riensivät luo näke
mään, m itä rattailla oli, ja häm m ästyivät kovin tun ties
saan kylänm iehen; eräs poika juoksi ilm oittam aan hänen
em ännöitsij älleen ja sisar entyttärelleen, että heidän
enonsa ja isäntänsä saapui kotiin laihana ja kelmeänä
m aaten heinissä härkäraltailla. Surkeata oli kuulla,
kuinka m olem m at naiset huusivat, nähdä, kuinka he
löivät kasvojaan ja taas kirosivat kirottuja ritarikirjoja;
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ja täm ä kaikki uudistui, kun he näkivät Don Quijoten
ajavan sisään portista.
K un oli saapunut tieto Don Quijoten tulosta, saapui
Sancho Panzan eukko, joka oli jo aikoja sitten saanut
tietää, että hänen miehensä oli läh tenyt aseenkantajana
ritaria palvelemaan, ja Sanchon nähtyään hän k) syi
ennen m uuta, kuinka aasi voi. Sancho vastasi, että
se voi paremmin kuin aasin isäntä.
— Jumalalle kiitos, — virkkoi eukko — että hän on
ollut minulle niin armollinen; m utta kerro n yt, hyvä
ystävä, m itä hyvää olet saanut aseenkantajantoim.estasi. Tuotko minulle korean hameen? Ja sieviä kenkiä
lapsille?
— En minä tuo m itään sellaista, eukkoseni, — sanoi
Sancho; m utta kyllä m inulla on m uuta parempaa ja
arvokkaamp aa.
— Sepä oikein hauskaa; — vastasi eukko — näytä
minulle, mitä sinulla on parempaa ja arvokkaampaa,
ystäväni; minä tahtoisin sen nähdä, jotta saisin hiukan
iloa sydämeeni, joka on ollut niin surullinen ja ty y 
tym ätön koko tänä pitkänä aikana, jonka olet ollut
poissa.
— K yllä minä sen näytän, eukkoseni, kun tästä kotiin
ehditään, — sanoi Panza — m utta ole n yt niin kauan
hiljaa; jos näet Jumala suo, että lähdemme vielä kerran
etsimään seikkailuja, niin sinä saat pian nähdä m inut
kreivinä tai jonkin saaren käskynhaltiana, ei minkään
sellaisen retusaaren, jonka löytää m istä tahansa, vaan
kaikkein parhaan saaren, m itä maailmassa voi olla.
— Suokoon Jumala, että niin käy, rakas mieheni,
sillä kyllä me sitä tarvitsisim m e. Mutta sano m inulle,
mitä ne ovat, ne sellaiset saaret, en minä sitä ymmärrä.
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— E i ole hunaja aasin suuta varten; — vastasi Sancho
sinä saat nähdä sen aikanaan ja joudutpa ihm ettele
mään, kun kuulet, kuinka kaikki alustalaisesi nim ittävät
sinua armolliseksi rouvaksi.
Mitä sinä puhut, Sancho, armollisista rouvista ja
saarista ja alustalaisista? — virkkoi Juana Panza. Se
näet oli Sanchon eukon nim i, vaikka he eivät olleet suku
laisia, sillä Manchassa on tapana, että nainen ottaa
miehensä sukunimen.
— Älä n y t pidä niin kiirettä, Juana, ehdithän sinä
vielä saada kaikki tietää; riittää, kun sanon sinulle
totuuden, ja tuki n y t suusi. Minä voin sanoa sinulle
tässä ohim ennen ainoastaan, ettei maailm assa ole
m itään hauskem paa kuin olla arvossapidetty mies ja
seikkailuja etsivän vaeltavan ritarin aseenkantaja. T otta
kyllä, etteivät useim m at seikkailut p ääty niin m ieleisesti kuin voisi toivoa, sillä sadasta sellaisesta p ää tty y
yleensä yhdeksänkym m entäyhdeksän ihan hullusti. Minä
tiedän sen om asta kokem uksestani, sillä minua on t o i
sinaan pouk otettu, toisinaan paukutettu, m utta sitten 
kin on hauskaa odottaa seikkailuja ja kulkea yli vuorten,
läpi m etsien, nousta korkeille huipuille, käydä linnoissa
ja oleskella m ajataloissa aivan vap aasti ja m aksam atta
yh tään pirun m aravediä.
Sancho Panza ja Juana Panza, hänen eukkonsa, kes
k ustelivat näin sillä aikaa kuin D on Quijoten em ännöitsijä ja hänen sisarentyttärensä o ttiv a t herransa vastaan,
riisuivat hänet ja sijoittivat hänen vanhaan sänkyynsä.
H än m ulkoili heihin eikä voin u t oikein käsittää, m i h i n
oli joutunut. Kirkkoherra kehoitti sisarentytärtä h oita
m aan enoansa oikein h yvin ja varom aan tarkoin, ettei
hän pääsisi enää pakenem aan, sekä kertoi, m illaista
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vaivaa oli täy ty n y t nähdä, ennenkuin hänet oli saatu
takaisin kotiin. N yt m olem m at naiset alkoivat jälleen
huutaa taivasta avukseen, n yt he jälleen kirosivat ritariromaaneja, n yt he rukoilivat taivasta heittäm ään sel
laisten valheitten ja hullutusten sepittäjät helvetin sy 
vimpään kuiluun. Vihdoin he alkoivat pelätä jäävänsä
jälleen ilman isäntäänsä ja enoansa niin pian kuin hän
hiukan toipuisi; ja kävikin niinkuin he otaksuivat.
Vaikka täm än historian kirjoittaja on kaikella huolella
ja uutteruudella etsinyt tietoa niistä urotöistä, joita
Don Quijote suoritti kolmannella retkellään, ei hän
sittenkään ole voinut löytää m itään mainintaa niistä,
ei ainakaan m istään luotettavista m uistiinpanoista;
Manchan muistoissa on säilynyt ainoastaan huhu, että
Don Quijote kolmannen kerran kotoaan lähtiessään meni
Zaragozaan ollen läsnä eräässä kuuluisassa turnauk
sessa, joka pidettiin siinä kaupungissa, ja että hänelle
siellä sattui seikkoja, jotka olivat hänen urheutensa ja
hyvän ymmärryksensä arvoisia.
Hänen elämänsä viim eisistä vaiheista ja hänen kuole
mastaan kirjoittaja ei m yöskään voin ut saada m inkään
laista selkoa eikä olisi tullut tietäm ään niistä m itään,
ellei hänen hyvä onnensa olisi johdattanut häntä tapaa
maan erästä vanhaa lääkäriä, jolla oli hallussaan lyijylaatikko, joka hänen tiedonantonsa mukaan oli löy d etty
erään uudistettavana olevan vanhan erakonasumuksen
perustuksesta. Tässä laatikossa oli ollut m uutam ia
pergam enttilehtiä, täynnä vanhanaikaista, m utta kastiliankielistä kirjoitusta, säkeitä, jotka kuvailivat useita
Don Quijoten sankaritöitä ja kertoivat D ulcinea Tobosolaisen kauneudesta, R ocinanten ulkom uodosta, Sancho
Panzan uskollisuudesta ja itse Don Quijoten hautajai
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sista sekä sisälsivät erinäisiä hautakirjoituksia ja ylistysrunoja hänen elämälleen ja töilleen. N e, jotka voitiin
lukea ja selittää, täm än uudenlaisen ja verrattom an
historian lu otettava tekijä liittää tähän. Tekijä pyytää
lukijoiltaan palkaksi siitä suunnattom asta vaivasta, joka
hänellä oli tutkiessaan ja etsiessään kaikkia Manchan
arkistoja saadakseen sen päivänvaloon, ainoastaan, että
he lu o ttavat häneen samalla tavalla kuin älykkäät ihm i
set yleensä lu ottavat ritariromaaneihin, jotka ovat m aail
m assa niin hyvässä m aineessa. Siten hän katsoo saa
vansa täyden palkan ja tyyd y ty k sen ja innostuu etsi
mään ja vetäm ään päivänvaloon toisiakin, jotka ehkä
eivät ole yh tä todenm ukaisia, m utta ainakin yh tä kekse
liäitä ja hupaisia.
Ensim m äiset sanat, jotk a oli kirjoitettu lyijylaatikosta
lö y d etty y n pergam enttiin, olivat nämä:
MANCHAN KAUPUNGIN ARGAMASILLAN
AKATEMIAN JÄSENET
URHOOLLISEN DON QUIJOTE MANCHALAISEN
ELÄMÄSTÄ JA KUOLEMASTA
HOC

SCRIPSERUNT

Murjaani, A r g a m a s ill a n a k a te m ia n jäsen,
Don Quijoten hautapatsaaseen.

Hautakirjoitus.
Se hullu mies, mi Manchaa runsaammin
kuin Jason Kretaa voitonmerkein puki,
se äly, pilviin mi nous silloinkin,
kun maassa^parempi ois ollut tuki,
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se vahva käsi, jonka jälkihin
maat Rivast’ aina Gaetaan eivät kuki,
mi niinkuin julma Muusa pronssihin
piirs’ säkeitänsä, joita kansat luki,
hän, jota kantoi sankaruus ja lempi
ohitse monen kuulun Amadiin,
mies Galaoreita paljon ylhäisempi,
hän, ratsastaja Rocinante-hevon,
mies eksynyt niin moniin vaiheisiin,
tään kylmän paaden alla löysi levon.

Loiseläjä,

Argamasillan

akatemian

I N L A U D E M D U L C I N E A E DEL TOBOSO.

Sonetti.
Hän, jonka tässä näätte, korkein povin
ja kiihkein elein, Dulcinea on,
tuo kuningatar tobosolaishovin
ja lemmitty Quijoten mainion,
mi lemmen tähden samos pitkän tovin
ylitse Sierra Negran vuoriston
ja Montielin aavan aution,
vain jalan kulkein, uupuneena kovin
vuoks Rocinanten. Kova onni moinen,
voi että kohtasit sä naista tätä
ja tätä ritaria urhoollista!
Näät nuorna kuihtumaan jäi heistä toinen,
ja toista piinas lemmen tuska, hätä,
vaikk’ onkin muisto hällä marmorista.

jäsen,
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Oikullinen, A rg a m a silla n ak atem ian ylen
y m m ä r t ä v ä i n e n j ä s e n , D o n Q u i j o t e Ma n chalaisen ratsun Rocinanten ylistykseksi.

Sonetti.
Hän istuimeltaan kullan välkky vältä,
mi Marsin askelista verestää,
ritari Manclian, katsoo, huimapää,
ja lippu kädestänsä kohoo häitä.
Myös säilä, jota vihamies ei vältä,
ja varustukset siinä lepäjää.
Uus urotöitten muoto! Tyyli tää
on onnistunut löytö tekijältä.
Jos Galliakin kerskuu Amadiistaan,
jonk’ urhoj älkeläiset Kreikanmaan
vei kunniaan ja jaloon voittoldistaan,
Quijote kruunu on Bellonan hovin,
kuin Gallia tai Kreikka urhoistaan,
niin hänest’ ylpeä on Mancha kovin.
Ei hälle koskaan unhonaika koita,
kun Brilladoro tai Bayardokaan
näät Rocinanten raisuutta ei voita.

Pilkkakirves, Argamasillan akatemian
jäsen, Sancho Panzalle.

Sonetti.
Mies lyhyt varreltaan on Sancho Panza,
mut ihme! suuri kunnoltaan on hän.
Niin vilpitön ja rehti toimessansa,
ett’ asemies ei kukaan, vannon tän.
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Ois kreivikskin hän noussut arvoltansa,
mut vastaan sai hän juonen ilkeän,
näät häntä kietoi pahain miesten ansa,
mi aasiakaan ei näy säästävän.
Kas aasillaan (jos sanoa saa luvan)
näät seuras asemies tää rehti, lauha
ain’ herraa, jota Rocinante kantoi.
Voi turhat toiveet, petos harhakuvan!
On niillä huulillansa lepo, rauha,
mut savun, varjon lopuks vain ne antoi.

Pirunku vainen, A rgam asillan a k a tem ia n
jäsen, Don Qu ij oten haudalla.

Hautakirjoitus.
Eräs ritari lepää tässä;
hän ajaen Rocinantellaan
jäi aina pulaan pahimpaan
kovin kärsien elämässä.
Myös asemies Sancho Panza on
hänen viereensä haudattu tähän,
oli järkeä hänellä vähän,
mut uskollisuus verraton.

Piumpaum, Arg amas i l l an a k a t e m i a n jäsen,
Dulcinea Tobosolaisen haudalla.

Hautakirjoitus.
On Dulcinean hauta tää;
hänet kesken kukoistusta
vei kuolon syli musta,
vain tomu hänestä nyt jää.
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Ei ykskään jalo syntyinen
hänt’ ollut ylhäisempi,
Quijote häntä lempi,
ja kylä muistaa kaivaten.
Näm ä säkeet olivat säilyneet niin eheinä, että ne
voitiin lukea; m uissa kirjoitus oli niin rappeutunut, että
ne jä tettiin eräälle akatem ianjäsenelie, jotta hän ottaisi
selkoa niiden todennäköisestä sisällöstä. H änen kerro
taan m onta unetonta yötä v ietettyään ja suurta vai
vaa nähtyään teh tävän suorittaneen ja aikovan Don
Quijoten kolm atta m atkaanlähtöä odottaessaan ne jul
kaista.

Forse altri canterä con miglior plettro.
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32 Micomicona, Micomicon. Näiden nimitysten kantasana
on erästä pitkähäntäistä apinaa merkitsevä mico.
36 saan muuttumaan valkoisiksi tai keltaisiksi: hopea- tai
kultakolikoiksi.
38 Pegasos-hevonen — mauri Muzaraque — Zuleman kumpu —
Complutumin kaupunki. P., kuten tiedämme, oli Medusan verestä syntynyt siipiratsu, josta myöhemmät
runoilijat tekivät tunnetun runoratsun. — Mauri M.
on suuresta maineestaan huolimatta painunut syvään
unohduksen yöhön. — Z:n kumpu sijaitsee lounaiseen
Ptolemaion mainitsemasta Complutumin kaupungista,
jonka paikalla on Alcalä de Henaresin kaupunki, missä
syntyi Miguel de Cervantes Saavedra.
40 Meotis-järvi: nykyinen Asovin meri, roomalaisten Maeotis.
47 Don Azote, Don Jigote. Azote = piiska; jigote = hakattu
liha.
62 sopiihan lahja hihaan pääsiäisen jälkeenkin. Munkkiveljet keräsivät avaroihin hihoihinsa lahjoja, joita var
sinkin pääsiäisenä saattoi kertyä runsaasti.
64 ken hyvän saa ja huonon valitsee jne. Sananlasku kuuluu:
»Quien hien tiene y mal escoge, por mal que le venga no
se enoje». (Ken valitsee huonon, vaikka omistaa hyvän,
älköön panko pahakseen, jos käy huonosti.) Sancho
muuttaa sananlaskun jälkipuolen aivan mielettömäksi.
76 Gonzalo Hernandez (Fernandez) de Cordoba (1443—1515),
kuuluisa espanjalainen sotapäällikkö, joka saavutti
suuren maineen taisteluissa maureja vastaan sekä Italian-sodassa, missä hänen saamansa voitot takasivat
Espanjalle Napolin kuningaskunnan omistuksen.
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Diego Garcia de Paredes (1469— 1533): suuren kokonsa
ja valtavien ruumiinvoimiensa vuoksi suurta kansan
suosiota saavuttanut espanjalainen sotaurho.
87 nainen, josta Viisas puhuu jne. Viisas on tietenkin Salomo,
jonka Sananlaskujen 31. luvun 10. värsystä löydetään
kysymys: »Kuka löysi kunnon vaimon?» Cervantesin
käyttämä sanamuoto viittaa Vulgatan tekstiin (Mulierem fortem quis inveniet?).
92 Luigi Tansillo (Tansello): aikoinaan — hän eli 1510— 1570
— kuuluisa italialainen runoilija. »Pyhän Pietarin kyy
nelet» oli kääntänyt kastiliankieleen mm. Luis Gälvez
de Montalvo, Cervantesin hyvä ystävä.
93 kertoo tehneen sen maljakokeen jne. Maljakokeesta kerto
vat vanhat kansantarinat, ja Ariosto on käyttänyt
aihetta »Raivoisassa Rolandissaan». Eräs ritari (ei
mikään »yksinkertainen tohtori», kuten Cervantes
sanoo), jonka linnaan, Mantuan seuduille, Roland
oli yöpynyt, näytti tälle ilta-aterian päätyttyä ihmeel
lisen maljan, jonka sanoi ilmaisevan aviomiehelle,
oliko vaimo uskollinen vai ei: jos oli, niin mies voi
maljasta onnekseen juoda, ellei, niin viini valahti
hänen rinnoilleen. Roland kieltäytyi kokeeseen rupea
masta, sanoi tietävänsä, että nainen on heikko, ja
tahtovansa säilyttää oman luottamuksensa lujana:
76

»Mia donna e donna, ed ogni donna e molle:
Lasciam star mia credenza come stasse».
»Yksinkertainen tohtori», joka tosin ei joutunut teke
misiin taikamaljan kanssa, esiintyy myös Arioston
runoelmassa ja edustaa hänkin mieletöntä uteliai
suutta, joten on hyvin ymmärrettävää, että Cervantes
sekoitti yhteen nämä kaksi eri kertomusta.
95 Danae: Kuningas Akrision ainoa tytär, jonka hänen
isänsä sulki torniin siten ehkäistäkseen kaameiden
ennustusten vuoksi estettävältä näyttävän suvunjatkumisen. Zeus lankesi kultasateena vanki-neidon hel
maan, ja siitä syntyi Perseus.

118 niiden neljän s:n lisäksi, jotka jne. Tarkoitetaan sanojen
sabio (viisas), solo (yhtä ainoata palvovainen), solicito (uuttera, huolellinen palvonnassaan) ja secreto
(vaitelias) ilmaisemia hyviä rakastajan-ominaisuuksia.
— Tekstissä oleviin lemmen-aakkosiin nähden huo
mautettakoon, että niiden suomenkieliseen asuun saat
taminen tuottaa vaikeutta vasta, kun ehtii ö:hön, jolla
alkavia sanoja kielessämme on vähänlaisesti. Olisi
ehkä kelvannut »öykkäri», koska se merkitsee mm.
pohattaa, mutta mieluummin valitsin sentään »öntyrin», joka tarkoittaa »voimallista henkilöä» (Lönnrotin
Lisäwihko s. 210: »stark 1. kraftfull person»). X:n pois
jättämisen perustelu (»koska se on k a r h e a äänne»)
tuntuu sitäkin pätevämmältä, jos muistamme, että
tällä kirjaimella merkittiin espanjankielessä aikaisem
min äännettä, jonka merkkinä nykyisin on j, siis
tuota esim. Don Quijoten nimessä esiintyvää äännettä,
jota lausuttaessa sopii ja tulee kurkkua karahduttaa.
126 uutena ja ahdistettuna Penelopeiana. Tarvitseeko selit
tää, että P. oli Odysseun jalo puoliso, kaikkien uskol
listen aviovaimojen klassillinen perikuva?
132 että hänellä oli puolisonaan uusi Porcia jne. Marcus Junius
Brutuksen puoliso P. oli jalo ja uskollinen roomalainen
aviovaimo.
133 Leonela otti . . . viiniä ja pesi sillä haavan jne. Francisco
Rodriguez Marin huomauttaa kommentaarissaan, että
sokea mies (ks. I nidos, s. 34), rikottuaan ruukunsirpaleilla Lazarillon poskipäät, käytti voiteena viiniä,
ja mainitsee viinin parantavaa voimaa tähdentävän
espanjalaisen lauseparren:»; Maldita la llaga que el
vino no sana!» (Kirottu se haava, jota ei viini paranna!)
Siitä ei pahasti eroa suomalainen: »Jos ei viina ja
sauna auta» jne.
136 hirmuisesta taistelusta nahkaisia punaviinileilejä vastaan
jne. Sellainen »leili» oli cuero ei ole mikään pikkunassakka, vaan kokonainen häränvuota, josta on leikattu
pois pää ja jalat polvia myöten; vuota ommellaan
umpeen ja siihen sovitetaan tarpeellinen ruuti, hen-
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kuri ja laskuhana. Ei siis ihmekään, että moinen
kuvatus saattoi Don Quijoten silmissä ja käsissä muut
tua päättömäksi jättiläiseksi.
147 monsieur de Lautrec Suurta sotapäällikköä Cordoban Gonzalo Fernandezia vastaan jne. Tässä Cervantesin muisti
kuuluu pettävän: Lautrecin saapuessa Napolin kunin
gaskuntaan Suuri sotapäällikkö oli jo aikoja sitten
palannut Espanjaan.
168 kylläpähän nähdään, kun munia paistetaan jne. Tämä
sananparsi näyttää olevan peräisin vanhasta Melchor
Santa Cruzin julkaisemasta juttukokoelmasta »Floresta espanola». Eräässä siihen sisältyvässä tarinassa
kerrotaan, kuinka kuljeksiva hiilikauppias myy muuta
malle eukolle korillisen hiiliä ja pistää salavihkaa
eukon paistinpannun tyhjään koriinsa. Eukko kysyy,
ovatko hiilet tammipuun hiiliä ja muuten hyvää laa
tua, ja varas vastaa: »Kyllä näette, kun (munia) pais
tatte.»
187 päätti lähteä Intiaan. Intia (Las Indias) merkitsi »LänsiIntiaa», nykyisin sillä nimellä mainittuja saaria ja
espanjalaisten valloittamaa Amerikan manteren osaa.
188 Alessandria della Paglia: Pohjois-Italiassa sijaitseva linnoituspaikka.
190 olisin voinut toivoa . . . saavani jonkin meriseppelen.
Meriseppelen 1. laivaseppelen, corona navalis, rooma
laiset antoivat merivoiton saavuttaneelle päällikölle.
190 Juan Andrean amiraalilaiva. Tämä Juan Andrea oli
Giovanni (Gianettino) Andrea Doria, kuuluisan genovalaisen merisankarin veljenpoika.
191 Don Alvaro de Bazdn (1526— 1588), mainio espanjalainen
amiraali.
196 pakeni arnautiksi puettuna. Arnautti = albanialainen.
198 mitä oli jäänyt jäljelle »Luostariveljen» rakentamasta jne.
»Luostariveli», El Fratin (ital. sanasta fratino, joka oli
munkkien pilkkanimi), oli italialaissyntyinen linnoitustenrakentaja Giovanni Paleazzo.
201 espanjalainen sotilas, jonka nimi oli Saavedra: Cervantes
itse.

385
Siv.

219 tuhatviisisataa zoltania. Zoltani (soitani), »sulttaanin
raha», turkkilainen kultaraha, eri paikoissa ja eri
aikoina arvoltaan erilainen (16. ja 17. vs. siihen las
kettiin 140 asproa, jotka vastasivat suunnilleen 9
pesetaa).
224 maurilaisia bagarinoja.
Bagarinojen (arabialaisesta
sanasta bahari = merimies) nimellä mainittiin vapaita
soutajia, jotka saivat työstään palkan (siis ei kaleerivankeja).
232 Cava rumia. Cervantesin mainitsema nimen selitys on
kansanetymologiaa. — Puheenaoleva »kehno kristitty
nainen» oli I nidoksessa mainitun Ceutan kreivin
Julianin tytär (muist. s. 357).
255 Palinurus: Aeneaan aluksen perämies, joka uneen uupu
neena syöksyi mereen ja hukkui.
262 kolmikasvoinen taivaanvalo: kuu (ensimmäinen neljännes,
täysikuu, viimeinen neljännes), Horatiuksen diva tri-

formis.
262 sille kevytjaikaiselle kiittämättömälle jne.: viittaus Apollon
ja Daphnen mytologiseen taruun.
289 hän huomasi yhtäkkiä joutuneensa Agramanten leiriin.
Tarinan kertoo Ariosto. Arkkienkeli Mikael lähettää
eripuraisuuden jumalattaren pakanakuninkaan Agra
manten leiriin siten auttaakseen Parisissa piirityksessä
olevaa Kaarle-keisaria.
302 sicut erät in principio: »niinkuin oli alussa (t. alkujaan).
305 ennenkuin pakenevan nymfin vainooja ehtii jne. Vainooja
ja nymfi: Apollo ja Daphne.
312 Kertomus Rinconetesta ja Cortadillosta: Eräs niistä novel
leista, jotka Cervantes myöhemmin julkaisi nimellä

Novelas ejemplares.
314 Villalpandon Summulat. Segovialainen Gaspar Cardillo
de Villalpando, mainio teologi ja Alcalän yliopiston
opettaja, julkaisi v. 1557 teoksen Summula summularum, joka oli mainitussa opinahjossa dialektisten opin
tojen virallisena tekstinä..
319 Intian papin Johanneksen mailla. Tätä Johannesta, jonka
Cervantes mainitsee jo aikaisemmin (I nidos, s. 23),
Don Quijote I 2 — 25
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pitivät ranskalainen historioitsija Joinville (13 vs.)
ja italialainen matkailija Marco Polo historiallisena
henkilönä, jonka Aasiaan perustaman valtakunnan
muka valloitti suuri Dshingiskhan (v:n 1200 tienoilla).
325 kolme tragediaa (La Isabela, La Filis, La Alejandra).
Niiden tekijä oli Lupercio Leonardo de Argensola
(1559— 1613), jonka muisto on säilynyt tämän Cervantesin maininnan vuoksi pikemmin kuin hänen heikonlaisten kirjallisten tuotteittensa nojalla.
325 Kostettu kiittämättömyys (La Ingratitud vengada) , Numan-

cia (La N.), Kauppias rakastajana (El Mercader
amante), Suopea vihaajatar (La Enemiga favorable).
Ensimmäinen oli Lope de Yegan, toinen Cervantesin,
kolmas Gaspar de Aguilarin ja neljäs tuomioherra
Francisco Tärregan kirjoittama.
329 eräs meidän kaikkein nerokkaimpia kirjailijoitamme:
Lope de Yega, jota C:n kritiikki tässä nähtävästi muu
tenkin koskee.
343 lusitanialainen Juan de Merlo jne. Don Quijote mai
nitsee tarunomaisia ja todella eläneitä henkilöitä.
Juan de Merlo, Pedro Barba, Gutierre Quijada,
Fernando de Guevara, Suero de Quinones, Luis de
Falces ja Gonzalo de Guzmän kuuluvat jälkimmäiseen
ryhmään.
344 arkkipiispa Turpin: aikaisemmin mainittu I nid. s. 84
(muist.).
348 portit hyasintteja. Hyasintti merkitsee tässä erästä jo
Raamatussa mainittua väriltään kirkkaanpunaista
(t. oranssinkeltaista) jalokiveä.
371 kohtelit nöyrästi ylpeitä ja kopeasti nöyriä. »Suu sanan
erehdyttää»: Sancho tulee murheessaan määritelleeksi
herransa käyttäytymisen päinvastoin kuin oikeastaan
olisi pitänyt.
374 Manchassa on tapana, että nainen ottaa miehensä suku
nimen. Muualla Espanjassa oli ja on vieläkin yleistä,
että vaimo säilyttää oman sukunimensä, johon hän voi
liittää miehensä nimen; Sanchon puoliso olisi siis saat
tanut olla nimeltään Juana Gutierrez de Panza (tai
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Teresa Cascajo de Panza — romaanin toisessa osassa
hän näet saa säännöllisesti nimen Teresa ja väittää
itse tyttönimensä olleen Teresa Cascajo).
376 Manchan kaupungin Argamasillan Akatemian jäsenet.
Säkeissä saattaa piillä viittauksia Cervantesille var
maan tutun pikkukaupungin Argamasilla de Alban
oloihin ja henkilöihin, mutta tutkimus ei ole voinut
seikkaa paljonkaan valaista.
378 Brilladoro, Bayardo: edellinen Rolandin, jälkimmäinen
Rinaldon sotaratsu (kts. Ariosto: »Orlando furioso»).
380 Forse altri canterä jne. Säe Arioston »Raivoisasta Rolan
dista»: »Toinen kenties laulaa laatuisammin.»
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