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Musta nuoli
Kertomus ruusujen ajalta. 1

Alkupuhe

John Kostaja.

Eräänä iltapäivänä kevään loppupuolella kuultiin
Tunstallin Moat Housen 2 kellon soivan tunnilla,
jolloin se tavallisesti oli äänetönnä. Likellä jakaukana
metsässä ja kentillä pitkin virtaa jätti kansa työnsä
rientääkseen ääntä kohti. Ja Tunstallin pienessä ky-
lässä oli joukko talonpoikia kokoontunut ihmettele-
mään ja keskustelemaan siitä, mitä tuo kutsunta
mahtoi tarkoittaa.

Tunstallin kylä oli tähän aikaan, se on, vanhan ku-
ningas Henrik kuudennen hallitessa, melkein saman-

1 Punainen ja valkoinen ruusu, kaksi Englannissa keskiajan
loppupuolella kuninkaanvallasta taistelevaa valtiollista puoluetta
li sukuhaaraa, Lancasterin ja Yorkin.

2 Suomeksi: Linnanhaudan talo.
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näköinen, kuin se on vielä tänäkin päivänä. Noin
parikymmentä paksuista tammihirsistä kyhättyä ra-
kennusta sijaitsi siellä täällä pitkässä viheriäisessä,
jokeenpäin viettävässä laaksossa. Laakson pohjassa
vei silta joen yli, ja toisella puolella jokea tie taas
nousi ja hävisi metsänreunaan matkallaan Moat Hou-
seen ja sieltä eteenpäin Holywoodinl luostarille.
Puolitiessä sillan ja kylän välillä seisoi kirkko puna-
katajien ympäröimänä. Kummallakin puolella vi-
heriät jalavat ja viheriään pukeutuvat tammet kau-
nistivat vierut ja rajoittivat näköalaa.

Ihan sillan korvassa seisoi kiviristi kunnaalla, ja
sinne oli tuo kansanjoukko kokoontunut puolen
tusinaa naisia ja pitkä, tummanuttuinen mies
tiedustellen, mitä tuo kellon ääni merkitsi. Puoli
tuntia sitten oli pikalähetti kulkenut kylän läpi.
Kiireen takia hän ei ollut uskaltanut astua maahan,
vaan oli juonut hevosen selässä istuessaan kipan
olutta. Hän ei itse tiennyt mitä oli tekeillä, sanoi
vain vievänsä suljetun kirjeen Sir Daniel Brackleylta
papille, Sir Oliver Gatesille, joka isännän poissa
ollessa isännöitsi Moat Housessa.

Vaan nyt kuului kaviontöminää, ja pian sen jäl-
keen tuli ratsastaja näkyviin metsänrinteestä ja
kulki kumisevan sillan yli. Se oli nuoriherra Richard

Suomeksi: Pyhä metsä.
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Shelton, Sir Danielin holhotti. Hän ainakin tietää
antaa selkoa asiasta, he arvelivat. He huusivat hänelle
ja pyysivät häneltä tietoja. Suostuen puheisille hän
pysäyttikin hevosensa. Hän oli nuori, ei vielä kahdek-
santoistavuotias, päivettynyt, harmaasilmäinen nuo-
rukainen. Yllänsä hänellä oli hirvennahkainen nuttu,
kaulus mustasta sametista japäässä harmaa hytyrä,
selässä teräksinen varsijoutsi. Pikalähetti oli todel-
lakin hänen puheensa mukaan tuonut tärkeitä uutisia.
Tappelu oli tulossa. Sir Daniel oli antanut käskyn,
että joka miehen, joka kykeni virittämään jousta
tahi kantamaan keihästä, tuli kiireimmiten saapua
Kettleyhin hänen ankaran suuttumuksensa uhalla.
Vaan kenenkä puolesta oli taisteltava tahi missä
tappelu oli odotettavissa, sitä ei Dick tietänyt
mainita. Sir Oliver itse oli pian saapuva, jaBennet
Hatch, joka oli tuleva joukon johtajaksi, varustautui
jo par’aikaa.

»Se on tämän rakkaan maan häviö», sanoimuuan
nainen. »Kun paroonit käyvät sotaa, saa maamies
syödä juuria.»

»Oh!» sanoi Dick, »joka mies, joka on mukana,
saa kuusi penniä 1 päivältä ja joutsimies kaksitoista.»

»Niin, voinevat saada, jos jäävät eloon», vastasi
nainen, »vaan entä jos kaatuvat, nuoriherra, kuin-
kas silloin?»

Englannin penni = noin 10 J /2 Suomen penniä.
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»Eivät he voi paremmin kuolla kuin luonnollisen
isäntänsä puolesta», sanoi Dick.

»Ei ainakaan minun luonnollinen isäntäni», sanoi
tuo tummanuttuinen mies. »Minä ja kaikki muutkin
olimme Walsinghamin puolella Brierleyn tappeluun
saakka kaksi vuotta sitten kynttilänpäivästä. Ja nyt
minun täytyy yhtyä Brackleyhin! Laki sen teki; sitäkö
te sanotte luonnolliseksi? Mutta nyt, huolimatta
Sir Danielista ja huolimatta Sir Oliverista joka
on paremmassa tuttavuudessa lain kuin rehellisyyden
kanssa ei minulla ole toista luonnollista herraa
kuin kuningas Henrik kuudes raukka, Jumala
häntä suojelkoon! Se viaton raukka ei ymmärrä erot-
taa oikeata kättänsä vasemmasta.»

»Te käytätte pahaa kieltä, ystävä,» vastasi
Dick, »kun samalla hengenvedolla soimaatte hy-
vää isäntäänne ja herraani kuningasta. Mutta ku-
ningas Henrik pyhimysten olkoon kiitos! on
jälleen tointunut järjilleen ja on sovinnossa jär-
jestävä kaikki hyvään kuntoon. Ja mitä Sir Da-
nieliin tulee, niin olette kovin urhoollinen hänen
selkänsä takana. Mutta en ole kielikello, ja siinä
tarpeeksi.»

»En soimaa teitä, nuoriherra Richard», vastasi
talonpoika. »Te olette vielä nuorukainen; vaan kun
ehditte miehen ikään, niin huomaatte kyllä olevane
puilla paljailla. En sano sen enempää; pyhimykset
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auttakoot Sir Danielin naapureita, ja Pyhä Neitsyt
varjelkoon hänen holhottejaan.»

»Clipsby», sanoi Richard, »te puhutte semmoista,
mitä minun ei kunnolla sovi kuulla. Sir Daniel on
minun hyvä isäntäni ja holhoojani.»

»No, selittäkää minulle arvoitus», vastasi Clipsby,
»kenen puolella on Sir Daniel?»

»En tiedä», vastasi Dick punastuen hiukan, sillä
hänen holhoojansa oli näinä levottomina aikoina alin-
omaa vaihdellut puoluetta, ja jokainen vaihdos oli
tuottanut lisää hänen kukkaroonsa.

»Niin», vastasi Clipsby, »eikä sitä tiedä kukaan
muukaan. Sillä semmoinen hän on, että panee maata
lancasterilaisena ja nousee yorkilaisena.»

Silloin hevosen rautakengät panivat sillan jymise-
mään, väkijoukko kääntyi sinnepäin ja näki Bennet
Hatchin tulevaa ratsastaen täyttä laukkaa. Hän oli
tumma-ihoinen, harmahtavatukkainen, vankkakäti-
nen, tuimakasvoinen mies. Aseina hänellä oli miekka
ja keihäs, päässä teräskypäri ja yllänsä nahkanuttu.
Hän oli mahtava mies näillä seuduin, Sir Danielin oi-
kea käsi rauhassa ja sodassa ja tähän aikaan isän-
tänsä vaikutuksesta kihlakunnan vouti.

»Clipsby», huusi hän, »pian Moat Houseen ja
lähetä kaikki muut kuhnustelijat samaa tietä. Bo-
wyer antaa teille sotanutut ja kypärit. Meidän täy-
tyy lähteä ennenkuin iltakello soi. Ja muista, se joka
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viimeisenä ruumisportille saapuu, hän on saapa vas-
taavan palkinnon Sir Danielilta. Paina tarkoin mie-
leesi tämä! Tiedän että olet aika kuhjus. Nance», lisäsi
hän yhdelle naisista, »onko Appleyard 1 kylässä?»

»Missäpähän hän olisi», vastasi nainen, »varmaan-
kin pellollaan.»

Sitten väkijoukko hajosi. Clipsby käveli kiirettä
tekemättä sillan yli, Bennet ja nuori Shelton ratsas-
tivat kylän kautta eteenpäin kirkon ohi.

»Saatte nähdä», sanoi Bennet, »että tuo vanha
mörökölli kuluttaa enemmän aikaa mörisemiseen
ja lavertelemiseen Henrik viidennestä, kuin mitä
kuluu hevosen kengittämiseen. Ja kaikki tämä
siitä syystä, että hän on ollut mukana Ranskan so-
dissa.»

Tupa, jonnepäin he olivat menossa, oli kylän
äärimmäinen; se oli siellä eripäällään sireenien ympä-
röimänä. Sen takana oli kolmella puolella viljelys-
maata, joka ulottui metsänrintaan saakka.

Hatch astui hevosen selästä, kietaisi ohjakset aitaan
kiinni jakäveli, Dickin pysyessä hänen kintereillään
sinnepäin, missä vanha soturi polviin saakka painu-
neena kaaleihinsa näkyi kaivavan maata, silloin täl-
löin särkyneellä äänellä hyräillen jotain laulun-
pätkää. Hän oli yltäyleensä nahkapuvussa, ainoas-
taan hytyrä ja laaja kaulus olivat mustaa nukka-

Omenatarha, miehen nimi



9

kangasta ja tulipunaisilla nauhoilla reunustetut. Hä-
nen kasvonsa olivat saksanpähkinän näköiset sekä
värin että ryppyjen puolesta. Vaan hänen vanhat
harmaat silmänsä olivat vielä kirkkaat, ja hänen
näkönsä oli heikkenemätön. Kenties hän oli huono-
kuuloinen, kentiesi hän ei pitänyt vanhan, Azin-
courtin tappelussa olleen joutsimiehen arvon mukai-
sena ottaa huomatakseen tämmöisiä pikkuhäiriöitä,
sillä ei hätäkellon kaamea kaiku eikä Bennetin ja
nuorukaisen lähestyminen näyttänyt laisinkaan
herättävän hänen huomiotaan. Hän vain itsepin-
taisesti jatkoi kaivamistaan jalauleli ohuella, vapise-
valla äänellään:

Nyt, rouva armahainen, pyydän sua
sydämes suosiosta säälimähän mua .

»Nick Appleyard», sanoi Hatch.
»Sir Oliver sulkeutuu suosioosi jakäskee sinun tun-

nin kuluessa tulla Moat Houseen ottaaksesi päällik-
kyyden haltuusi.»

Vanha soturi nosti silmänsä.
»Jumala varjelkoon teitä, hyvät herrat!» sanoi hän

irvistäen. »Ja mihin herra Hatch lähtee?»
»Herra Hatch lähtee Kettleyhin ottaen mukaansa

jokamiehen, jonkavoimme asettaa hevosen selkään»,
vastasi Bennet. »On tulossa tappelu, kuten näyttää,,
ja isäntäni odottaa hsäväkeä.»
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»Oh, todellako,» vastasi Appleyard, »ja mitä sit-
ten jätätte minulle linnaväeksi?»

»Jätän sinulle kuusi vankkaa miestä ja Sir Olive-
rin päälliköksi.»

»Se ei riitä linnaa puolustamaan», sanoiAppleyard.
»Luku on liian vähäinen, pari tusinaa on tarpeen.»

»No niin, siitähän syystä tulimmekin tänne sinun
puheillesi, vanha veikko», vastasi toinen. »Kukapa
muu kuin sinä kykenisi jotain toimittamaan sem-
moisessa talossa semmoisella linnaväellä?»

»Vai niin! kun rupee jalkaa likistämään, muistatte
vanhaa kenkää!» vastasi Nick, »ei ole teissä ainoata-
kaan, joka kykenisi istumaan kunnollisesti hevosen
selässä tahi pitelemään tapparakeihästä; ja mitä
joutsella ampumiseen tulee, niin pyhän Mikaelin
kautta! jos vanha Henrik viides nousisi haudas-
taan, niin hän olisi valmis asettumaan teille maali-
tauluksi farthingista 1 joka ampumalta!»

»Eipä niinkään, Nick, onhan vielä yksi ja toinen,
joka kykenee jousta virittämään», sanoi Bennet.

»Virittämään jousta!» huudahti Appleyard.
»Niin, mutta kukakelpaa ampumaan nuolen pilkkaan?
Siihen on tarkka silmä tarpeen ja pää paikallaan.
Kuulkaa, Bennet Hatch, mitä oikeastaan sanotte

pitkäksi ampumamatkaksi?»

Englantilainen vaskiraha = noin 2 '/„ Suomen penniä.
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»Noh», sanoi Bennet katsoen ympäriinsä, »pitkä
ampumamatka olisi ehkä tästä metsään.»

»No niin, se olisi pitkähkö ampumamatka», sanoi
vanhus ja kääntyi katsahtamaan olkansa yli. Sitten
hän varjosi silmiänsä kädellään ja jäi tuijottamaan
metsään päin.

»Noh, mitä katselet?» tokaisi hihittäen Bennet.
»Näetkö kuningas Henrik viidennen?»

Sotavanhus yhäti vain äänetönä tähysteli mäkeä.
Aurinko valaisi koko terältänsä kenttää, jolla joita-
kuita valkoisia lampaita kävi laitumella. Kaikki oli
hiljaista, ainoastaan kellon sointu kuului kaukaa.

»Mitä katselet, Appleyard?» kysyi Dick.
»Katselen lintuja», sanoi Appleyard.
Ja todellakin näkyi parvi lintuja levottomana

lentelevän sinne tänne puitten latvojen ylitse, missä
metsänkieleke pistäytyi peltojen väliin, päättyen
muutamiin lehtiviin jalaviin noin ampumamatkan
päässä siitä paikasta, missä he seisovat.

»Mitä varten lintuja katselet?» sanoi Bennet.
»Oh», vastasi Appleyard, »olettepa te viisas mies

mennäksenne sotaan, herra Bennet. Linnut ovat
hyvä sotavartio. Metsämaissa ne ovat etumaisim-
pana sotarintamana. Katsokaa, jos tässä nyt oli-
simme leirissä, niin saattaisi tuolla metsässä hiivis-
kellä joutsimiehiä väijymässä meitä, jame täällä vain
istuisimme levollisina aavistamatta mitään.»
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»Vaan kuulepas, vanha veitikka», sanoi Hatch,
»nyt ei ole joutsimiehiä likempänä meitäkuin Sir Da-
nielin väki Kettleyssä. Täällä olemme yhtä hyvässä
turvassa kuin Lontoon Towerissa, jasinäkoetat meitä
pelästyttää muutamilla peipposilla ja varpusilla!»

»Kuules sitä!» sanoi Appleyard irvistäen. »Eiköhän
näillä seuduin ole Jumala ties kuinka monta roistoa,
jotka luopuisivat kahdesta korvalehdestään saadak-
seen sijoittaa nuolen jompaankumpaanmeistä! Pyhän
Mikaelinkautta, mies! he vihaavat meitäkuin ruttoa!»

»Niin, se on kyllä totta, he vihaavat Sir Danielia»,
vastasi Hatch totisena.

»He vihaavat Sir Danielia javihaavat jokamiestä,
joka on hänen palveluksessaan», sanoi Appleyard, »ja
heidän vihansa ensimäisenä esineenä ovat Bennet
Hatch javanha Nick joutsimies. Katsokaa! jos tuolla
metsän reunassa olisi rohkea joutsimies, ja jos te ja
minä seisoisimme täällä alttiina heidän nuolillensa

niinkuin, Pyhä Mikael, seisommekin kum-
manko meistä he valitsisivat?»

»Sinut, sen veikkaan», sanoi Hatch.
»Minun takkini teidän nahkavyötänne vastaan,

että te se olisitte», huusi vanha joutsimies. »Te
poltitte Grimstonen, Bennet sitä he eivät milloin-
kaan anna teille anteeksi, hyvä herrani. Mitä minuun
tulee, niin olen Jumalan avulla pian oleva semmoi-
sessa säilyssä, etteivät nuolet, eivät tykinluodit ei-
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vätkä minkälaiset konnankeinot minua tapaa. Minä
olen vanha mies ja lähestyn nopeasti kotia, missä
vuode on minulle valmiina. Mutta te, Bennet, te
jäätte tänne omalle vastuullenne, ja jos te elätte mi-
nun ikääni joutumatta hirsipuuhun, niin kylläpä
vanha oikea englantilainen henki on kuollut.»

»Sinä olet ilkein vanha vahingon-vaakkuja koko
Tunstallin metsässä», vastasi Hatch, silminnähtävästi
hieman kammahtaen moista kamalaa ennustusta.
»Ryhdy aseisiisi, ennenkuin Sir Oliver tulee, ja jätä
lavertelut pitkäksi ajaksi. Jos olisit laverrellut yhtä
paljon Henrik viidennelle, niin olisi hänenkorvissaan
ollut enemmän tavaraa kuin hänen taskuissaan.»

Samassa silmänräpäyksessä soi nuoli ilmassa
kuin herhiläisen surina. Se sattui Appleyardiin lapa-
luiden väliin ja lävisti hänet ihan tykkänään, niin
että hän kaatui silmillensä kaaleihin. Hatch päästi
tukahutetun huudahduksen jakarkasi pystyyn, sitten
hän kumarassa hiipi tuvan taakse suojaan. Sillä ai-
kaa oli Dick Shelton vetäytynyt sireenipensaan
taakse, virittänyt joutsensa ja asettanut sen poskel-
leen terävästi tähystellen metsänrinnettä.

Ei lehtikään liikahtanut. Lampaat kävelivät
levollisina syömässä, linnutkin olivat rauhoittuneet.
Vaan tuossa makasi vanha mies, kyynäränpituinen
nuoli ruumiissaan. Hatch pysyi tuvan suojassa, jaDick
makasi sireenipensaan takana valmiina ampumaan.
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»Näettekö mitään?» kysyi Hatch.
»Ei oksakaan liiku», vastasi Dick.
»On häpeä jättää hänet makaamaan», sanoi

Bennet, astuen taas esille epäilevin askelein jakovin
kalpeana. »Pidä metsää tarkasti silmällä, nuori-
herra Shelton »pidä metsää silmällä tarkasti.
Pyhimykset päästäkööt meidät synnistä! sepä oli
aika ampuja!»

Bennet nosti vanhan joutsimiehen polvivaraah.
Hän ei vielä ollut kuollut, hänen kasvonsa väräh-
telivät, hänen silmänsä sulkeutuivat ja aukenivat
konemaisesti ja hän näytti kärsivän kauheita tuskia.

»Voitko kuulla, vanha Nick?» kysyi Hatch.
»Onko sinulla mitään viimeistä toivomusta, ennen-
kuin lähdet, vanha veikko?»

»Vetäkää ulos nuoli ja antakaa minun kuolla, py-
hän Marian nimessä!» läähätti Appleyard. »Olen
suorittanut välit vanhan Englannin kanssa. Vetäkää
se ulos!»

»Nuoriherra Dick», sanoi Bennet, »tulkaa tänne

ja riuhtaiskaa nuoli haavasta. Hän haluaa kuolla,
syntis-parka.»

Dick laski joutsensa maahan ja vetäisi voimak-
kaalla otteella nuolen vanhuksen ruumiista. Verisuihku
kumpusi haavasta; vanha joutsimies nousi puoleksi
pystyyn, huusi vielä herraa Jumalaa avukseen ja
kaatui sitten kuolleena maahan. Polvillansa kaaleissa



Dick vetäisi voimakkaalla otteella nuolen vanhuksen
ruumiista.
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rukoili Hatch hartaasti lähteneen hengen puolesta.
Vaan rukoillessakin hänen mielensä oli silmin-
nähtävästi kääntyneenä kahtaalle päin, sillä herkeä-
mättä hän tarkalla silmällä tähysteli sitä kohti met-
sään, mistä nuoli oli tullut. Lopetettuansa hän nousi
seisaalleen, veti rautakintaan kädestään ja pyyh-
käisi kalpeita kasvojaan, jotka olivat tuskanhiestä
kosteat.

»Oh», sanoi hän, »tulevana kertana on minun
vuoroni.»

»Kuka tämän on tehnyt, Bennet?» kysyi Richard,
joka vielä piti nuolta kädessään.

»Niin, pyhimykset sen tietävät», sanoi Hatch.
»Täällä on runsaasti parikymmentä kristittyä
sielua, jotka olemme ajaneet pois kodista ja kon-
nusta, hän ja minä. Hän on maksanut vel-
kansa, mies parka, eikä viipyne kauankaan aikaa,
ennenkuin ehkä minäkin maksan omasta puo-
lestani. Sir Daniel pitelee väkeä liian kovakäti-
sesti.»

»Tämähän on harvinainen nuoli», sanoi nuo-
rukainen katsellessaan kädessään olevaa nuolta.

»Niinpä onkin, kunniani kautta!» huudahti Ben-
net, »musta, ja musta on sulkakin. Tämä on paha-
enteinen nuoli, se on varmaa, sillä mustan sanotaan

ennustavan hautajaisia. Ja tähän on jotakin kir-
joitettu. Pyyhi pois veri. Mitä näet?»
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»Appleyard John Kostajalta..»,
luki Shelton, »mitä se merkitsee?»

»Tuo ei minua miellytä», vastasi Bennet Hatch
pudistellen päätään. »John Kostaja! se on konnan
nimi kaikkien parempionnisten silmissä! Vaan
mitä varten seisomme täällä nuolien pilkkana?
Ottakaa, hyvä nuoriherra Shelton, häntä polvista,
niin minä nostan olkapäistä ja viekäämme hänet
huoneeseensa. Tämä on paha isku Sir Oliver rau-
kalle, hän varmaankin vaalenee kuin palttina ja
päpättää rukouksia kuin tuulimylly.»

He nostivat vanhan joutsimiehen ja veivät hänet
huoneeseen, missä hän yksinäisenä oli eleskellyt.
Sinne he sitten laskivat hänet lattialle, jotteivät
vuodevaatteita ryvettäisi, ja koettivat kykynsä mu-
kaan ojentaa ja sovitella hänen jäseniään.

Appleyardin huone oli siisti ja yksinkertainen.
Sinne oli sinipeitteinen vuode, astiakaappi, iso arkku,
pari laskutuolia, laskupöytä takannurkassa ja sei-
nässä riippui vanhan soturin varustukset, joutsia ja
puolustusaseita. Hatch alkoi uteliaasti katsella ympä-
riinsä.

»Nickillä oli rahaa», sanoi hän. »Lienee ollut hy-
vinkin viisi-, kuusikymmentä puntaa arkun pohjalla.
Haluaisin saada ne päivän valoon! Paras lohdutus,
nuoriherra Richard, kadottaessamme vanhan ystä-
vän, on periä hänen omaisuutensa. Katsokaa tuota

2 Musia nuoli.
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arkkua, panen vetoa, vaikka paljostakin, että siinä
on kosolta kultaa. Hänellä oli tanakka käsi otta-
maan sisään, ja luja käsi pitämään, mitä oli otta-
nut, niin oli Appleyard joutsimiehellä, Jumala
olkoon hänen sielulleen armollinen! Pian kahdek-
sankymmentä vuotta hän oli liikkunut ja hom-
mannut, ja aina hän hyötyi, vaan nyt hän ma-
kaa selällään, mies parka, eikä enää kaipaa mi-
tään, ja jos hänen kolikkonsa joutuisivat hyvän
ystävän haltuun, niin luulenpa hänen iloitsevan
taivaassaan.»

»Malttakaa, Hatch», sanoi Dick, »kunnioittakaa
hänen sammuneita silmiään. Tahtoisitteko ryöstää
mieheltä itse hänen ruumiinsa ääressä? Muistakaa,
hän voipi nousta kummittelemaan.»

Hatch teki monta ristinmerkkiä, mutta hän oli
jälleen toipunut ennalleen, eikä ollut helppoa luo-
vuttaa häntä päätöksestään. Pahoin olisi arkun
käynyt, jollei samassa veräjä olisi narahtanut ja heti
sen jälkeen tuvan ovi auennut. Sisään astui koo-
kas, muhkea, punakka, mustasilmäinen noin viisi-
kymmenvuotias messukasukkaan ja kauhtanaan
puettu mies.

»Appleyard», rupesi vastatullut puhumaan as-
tuessaan sisään, vaan vaikeni äkisti. »Ave Maria!»
hän huudahti. »Pyhimykset varjelkoot meitä! min-
kälaiset pidot täällä ovat käymässä?»
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»Kylmät pidot ne ovat Appleyardille, herra pas-
tori», vastasi Hatch, varsin levollisena. »Ammuttu
oman ovensa eteen ja seisoo kai paruillaan kiirastu-
len portilla. Heh, siellä hän ei suinkaan kaipaa lämmi-
tystä eikä valaistusta, jos ihmisten puheissaon perää.»

Sir Oliver kompuroi vaivalla laskutuoliin, jolle
hän vaipui istumaan kalpeana ja hervotonna.

»Tämä on Jumalan tuomio! Julkea teko!» mu-
tisi hän ja rupesi latelemaan rukouksia.

Hatch sillä aikaa riisui kypärinsä ja lankesi kun-
nioittavasti polvilleen.

»Bennet», sanoi pappi hiukan toivuttuansa, »mitä-
hän tämä oikein merkitsee? Mikä vihamies on teh-
nyt tämän?»

»Tässä, Sir Oliver, on nuoli. Katsokaa, tässä on
kirjoitus», sanoi Dick.

»Oh», sanoi pappi, »huonoja uutisia! John Kos-
taja! Sepä nimi! Ja musta, paha enne! Hyvät ystä-
vät, tämä kirottu nuoli ei minua miellytä. Nyt ovat
neuvot tarpeen. Kukahan lienee tuon lähettäjä?
Koetapas aprikoida, Bennet. Kuka meidän monista
vihamiehistä uskaltaisi näin rohkeasti uhaten astua

meitä vastaan? Simnel? Tuskinpa. Walsinghamit?
He eivät vielä ole niin masentuneet, he toivovat
vielä lain avulla voivansa voittaa meidät, kun ajat
muuttuvat. Vaan entäpäs Simon Malmesbury? Mitä
arvelet, Bennet?»
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»Mitä luulette Ellis Duchworthista, herra pastori»,
kysyi Hatch vuorostaan.

»Ei, Bennet, ei milloinkaan. Ei, ei hän», sanoi
pappi. »Kapinanhenki ei milloinkaan ala alhaalta
päin, Bennet siinä kohden ovat kaikki arvostelu-
kykyiset historiantutkijat yksimielisiä. Kapina kul-
kee aina ylhäältäkäsin alaspäin, ja jos Pekat, Tuo-
maat ja Heikit tarttuvat aseisiin, niin tutki tarkoin
asiata päästäksesi selville siitä, mikä ylimys on jutun
takana. No nyt, kun Sir Daniel on taas yhtynyt ku-
ningataren puolueeseen, niin hän on Yorkin herrojen
mustassa kirjassa. Sieltäpäin, Bennet, isku tulee
kenen kädessä ase on, sitä en vielä kykene erotta-
maan, mutta siinä on tämän onnettomuuden ponsi.»

»Teidän suosiollanne, Sir Oliver», vastasi Bennet,
»pyörien akselit tässä maassa ovat niin kuumat, että
jo kauan aikaa olen tuntenut tulen käryä. Janiin
teki tämä Appleyard-parkakin. Ja paha sanoa;

ihmisten mielet ovat niin kiihtyneet meitä kaikkia
vastaan, ettei tarvita Yorkia eikä Lancasteria usutta-
maan heitä meitä vastaan. Minun halpa ajatukseni
on tämä: te, joka olette kirkon mies, ja Sir Daniel,
joka purjehtii joka tuulen mukaan, olette ryöstä-
neet omaisuuden monelta mieheltä ja tuomin-
neet tahi hirtättäneet yhden ja toisen. Teidät
vaaditaan nyt edesvastaukseen siitä; jutut oikeu-
dessa ovat aina ratkenneet niin, että te pääsette
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voitolle, en tiedä millä keinoilla, ja te luulette, että
sillä on kaikki hyvä. Mutta suvaitkaa minun sanoa,
Sir Oliver: mies, jolta olette ryöstäneet omaisuuden
ja jota olette suomineet, on sitä vihaisempi, ja jona-
kin päivänä, kun paholainen on liikkeellä, se mies
tarttuu joutseensa ja lähettää kyynäräisen nuolen
sisälmystenne läpi.»

»Ei, ei Bennet, sinä olet väärässä. Bennet, olisi
hyödyksi sinulle pitää järkesi aisoissa», sanoi Sir
Oliver. »Sinä olet lörpöttelijä, Bennet, suunpieksäjä,
hölökieli; sinun suusi on avonaisempi kuin kaksi
korvaasi. Ota ojentuaksesi, Bennet, ota ojentuaksesi.»

»Heh, en sano sen enempää, käyköön teille, niin-
kuin mielenne tekee», sanoi Bennet.

Pappi nousi tuolilta ja otti kirjoituslippaasta,
joka riippui hänen kaulastaan, sinettivahan, vaha-
kynttiläkierukan ja tulukset. Näillä neuvoin hän Sir
Danielin sinetillä sulki arkun ja astiakaapin, Ben-
netin seisoessa nurpean näköisenä katselemassa. Sit-
ten koko seura hiukan pelonalaisena meni ulos tuvasta
ja astui hevosen selkään.

»Tähän aikaan meidän pitäisi jo olla matkalla, Sir
Oliver», sanoi Hatch pitäessään papille jalustinta,
kun tämä nousi hevosen selkään.

»Niin; mutta Bennet, olot ovat muuttuneet», vas-
tasi pappi. »Ei nyt ole Appleyardia rauha hänen
sielulleen linnaväkeä komentamassa. Minun täy-
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tyy pidättää sinut, Bennet. Minä tarvitsen vankkaa
miestä, johon voin luottaa tänä mustien nuolien päi-
vänä. 'Nuoli, joka lentää päivällä’, sanoo evankeliumi
. . .en muista jatkoa. Oh, minä olen kehno pappi,
olen vaipunut liian syvälle maallisiin asioihin. Kas
niin, vouti Hatch, laskekaamme nyt laukkaa, ratsu-
miehet ovat kai jo kirkolla.»

He ratsastivat tietä myöten, tuuli liehutteli papin
vaipan liepeitä. Heidän takanansa rupesi nouse-
maan pilviä himmentäen laskevan auringon valon.
He olivat sivuuttaneet kolme niistä hajallansa ole-
vista taloista, jotka muodostivat Tunstallin kylän,
kun tien polvekkeessa kirkko tuli heidän näkyviinsä.
Kymmenkunta rakennusta sijaitsi taajana ryhmänä
kirkon ympärillä, vaan sen takapuolella oli niittyjä
ja peltoja. Ruumisportin kohdalla oli parikymmentä
miestä, joista toiset istuivat hevosen selässä, toiset
taas seisoivat hevosten päitten kohdalla. Miesten asut

ja ratsut olivat kovin erilaisia. Toisilla oli keihäät,
toisilla tapparakeihäät, toisilla joutset; muutamien
hevoset olivat äsken vetäneet auraa ja olivat vielä
pellon saven tahraamina. Sillä nämä miehet olivat
maan alhaisinta kerrosta, kaikki paremmat miehet
varustuksineen olivat jo Sir Danielin kanssa sota-
retkellä.

»Tämä ei näytä huonolta, kiitetty olkoon Holy-
woodin risti! Sir Daniel tulee kyllä tyytymään toi-
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miimme», huomautti pappi arvioiden mielessään
miesten lukua.

»Kuka tuolla? Seis, jos olet kunnollinen mies»,
huudahti Bennet.

Mies hiipi kirkko tarhan punakatajien seassa.
Kuullessaan Bennetin huudahduksen hän nousi eikä
huolinut enää piilotella, vaan pötki nopeasti pakoon
metsään päin. Portin kohdalla seisovat miehet, jotka
eivät olleet häntä ennen huomanneet, heräsivät nyt
ja hajaantuivat sinne tänne. Ne heistä, jotka olivat
astuneet hevosen selästä rupesivat kiipeämään ylös
satulaan, toiset ajoivat juoksevaa miestä takaa, vaan
heidän oli pakko kiertää kirkkotarhan vihitty maa,
ja piankin kävi selväksi, että heidän saaliinsa oli pää-
sevä heiltä pakoon. Match koetti kiroten japauhaten
pakottaa hevosensa aitauksen yli sulkeaksensa takaa-
ajetulta pakotien, mutta hevonen teki tenän, karkasi
pystyyn ja heitti ratsastajan lokaan koipiansa pyris-
telemään. Ja joskinhän heti nousi ja tarttui ohjaksiin,
oli aika jo ehtinyt liukua hänen käsistään, ja pake-
neva mies oli päässyt niin pitkälle, ettei ollut toivoa-
kaan enää saada häntä kiinni.

Toisia neuvokkaampi oli Dick Shelton ollut.
Sen sijasta, että hän olisi ruvennut turhaan takaa-
ajoon, hän oli tarttunut varsijoutseensa, virittä-
nyt sen ja asettanut nuolen paikalleen. Ja nyt
kun muut olivat lakanneet takaa-ajostaan, hän
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kääntyi Bennetin puoleen ja kysyi, pitikö hänen
ampua.

»Ammu! ammu!» huusi pappi verenhimoisella
rajuudella.

»Laita että häneen osaat, nuoriherra Dick», sa-
noi Bennet. »Ammu hänet maahan kuin kypsä
omena.»

Pakenijalta puuttui ainoastaan pari askelta pääs-
täkseen suojaan, mutta mäki jyrkkeni, joten hänen
juoksunsa hidastui. Iltahämärä ja karkaajan epä-
tasaiset liikkeet vaikeuttivat tähtäämistä, ja suun-
natessaan joustaanDick tunsi vähän sääliä, jopa mel-
kein toivoi ampuvansa sivuitse. Nuoli lensi.

Mies horjahti ja lankesi maahan. Hatch toverei-
neen päästi riemuhuudahduksen. Vaan he olivat
myyneet nahan, ennenkuin karhu oli ammuttu.
Mies oli vikkelästi langennut, vaan oli vikkelästi nous-
sutkin, kääntyi, heilutti hattuansa pilkallisesti ja
seuraavassa silmänräpäyksessä hän hävisi metsään.

»Rutto hänet periköön!» huusi Bennet, »hänellä
on varkaan jalat, kylläpä hän osaa juosta, pyhän
Banburryn kautta! Mutta osasitte kuitenkin häneen,
nuoriherra Shelton, hän on varastanut nuolenne,
vaan enpä häntä kadehdi.

»Mutta mitä hän kirkon luona toimitti?» kysyi
pappi. »Clipsby, hyvä mies, astupas alas hevosen
selästä ja haeskele tarkoin punakatajien alalta.»
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Ei ollut Clipsby montakaan aikaa ollut poissa,,
ennenkuin hän jo palasi paperiliuska kädessään.

»Tämä kirjoitus oli naulattu kirkon ovelle», sanoi
hän ojentaessaan paperin Sir Oliverille. »En muuta
löytänyt, herra pastori.»

»Mutta, pyhän Kirkko-Äidin kautta, tämä on
melkein pyhänhäväistystä. Se on toinen seikka, jos
kuninkaan suosioksi ja linnanherran hyödyksi naula-
taan julistuksia. Mutta että jokahinen viheriänuttui-
nen mieronkiertäjä kiinnittää ilmoituksia kirkonovelle

niin, se on jo melkein pyhänhäväistystä, moni
mies on roviolla palanut vähemmästäkin! Vaan mitä
tämä kirjoitus sisältää? Ilta hämärtyy nopeasti.
Hyvä nuoriherra Richard, teillä on tarkat silmät.
Lukekaa tämä herjauskirjoitus.»

Dick Shelton otti paperin ja luki sen ääneen. Se
sisälsi muutamia epätasaisia runosäkeitä, käsiala oli
huonoa, kirjaimet isoja ja kirjoitus kovin virheel-
listä. Hiukan korjattuna se kuului näin:

Neljä mulla vyössä on mustaa nuolta,
neljä niille, jotka toi mulle tuskaa ja huolta
Neljä miestä minulle pahaa aikoi,
katalasti tielleni kuoppaa kaivoi.

Jo lensi jousesta yksi nuoli,
ja vanha Appleyard äkkiä vaipui ja kuoli.

Pian Bennet Hatch toisen saa läpi rinnan,
hän poltti poroksi Grimstonen linnan.
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Kolmas kostaa Oliver Oatsin juonet.
Hän katkoi Harry Sheltonin kaulasuonet.

Sir Daniel on neljännen päämäärä.
Ei sano kenkään, että sen suunta on väärä.

Sydän teillä oli mustempi syttä,
siksi kantaa mustia nuolia kyttä.

Alas polvistukaa jo ja rukoelkaa.
Veren verestä, konnat, te olette velkaa.

Vihreän metsän Kostaja ja hänen iloiset kumppaninsa.
Item. Meillä on enemmänkin nuolia ja hyvää hamppunuoraa

teikäläisten varalle.

»Mutta pyhän laupeuden ja Jumalan armon ni-
messä!» voivotteli Sir Oliver. »Hyvät ystävät, paha
on maailma, jossa elämme, ja pahemmaksi se joka
päivä käy. Vannon Holywoodin ristin kautta, olen
niin viaton kuin äskensyntynyt lapsi. Olen viaton
tuon hyvän ritarin kuolemaan sekä ajatuksissa että
työssä. Eikä häneltä kulkkua leikattukaan, siinäkin
he erehtyvät, on vielä elossa luotettavia todistajia,
jotka voivat sen toteen näyttää.»

»Turhaan puhutte, herra pastori», sanoi Bennet.
»Turha on tuhlata sanoja enää siihen asiaan.»

»Ei, ei, vouti Bennet, ei niin. Pysykää aisois-
sanne, hyvä Bennet», vastasi pappi. »Minä tahdon
saada viattomuuteni toteen näytetyksi. En millään
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ehdolla tahdo erehdyksen takia menettää henkikul-
taani. Otan kaikki läsnäolijat todistajiksi, etten ole
syypää tuohon tekoon. En edes silloin ollut kotona
Moat Housessa. Minut lähetettiin asialle ennen kello
yhdeksää —»

»Sir Oliver», keskeytti hänet Bennet Hatch, »koska
ette suvaitse pitää suutanne kiinni, täytyy minun
ryhtyä toisiin keinoihin. Goffe, soitalähtöön ja mars!»

Torven soidessa Bennet lähestyi hämmästynyttä
pappia ja kuiskasi vihaisena pari sanaa hänen kor-
vaansa.

Dick Shelton huomasi papin pelästyneenä vilkai-
sevan häneen. Hänellä oli kyllin syytä miettimiseen,
sillä tuo puheena oleva Sir Harry Shelton oli hänen
oma luonnollinen isänsä. Mutta sanaakaan hän ei
lausunut, eivätkä hänen kasvonsakaan osoittaneet,
mitä hän ajatteli.

Hatch ja Sir Oliver pitivät vähän aikaa kes-
kenänsä neuvoa, mihin toimenpiteihin nyt oli ryh-
dyttävä, kun Appleyardin kuolema oli muuttanut

asiaintilan. Kymmenen miestä päätettiin jättää
niinhyvin tekemään linnaväen palvelusta kuin
saattoväeksi Sir Oliverille hänen matkallaan metsän
läpi. Koska Bennet Hatch oli jäävä linnan päälli-
köksi, uskottiin kootun apujoukon päällikkyys nuo-
relle Sheltonille. Muuta neuvoa ei ollut. Miehet oli-
vat hitaita, typeriä ja tottumattomia sotatoimiin,
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Shelton sensijaan oli väen suosiossa ja sitäpaitsi
päättäväinen ja vakaantunut paljon enemmän kuin
hänen ikäisensä tavallisesti. Vaikka hän oli kasvanut
näissä yksinkertaisissa maalaisoloissa, oli hän saanut
kirjallistakin kasvatusta Sir Oliverin johdolla, ja
Bennet Hatch itse oli opettanut hänelle useitten
käyttöä ja päällikkyyden alkeistoimia. Bennet oli
aina ollut ystävällinen jaavulias häntäkohtaan. Hän
oli niitä miehiä, jotka ovat julmia kuin tiikeri niille,
joita pitävät vihollisinaan, vaan juromaisen ystäväl-
lisiä ja uskollisen hyväntahtoisia ystävilleen. Sillä
aikaa kuin Sir Oliver astui lähimpään mökkiin hie-
nolla ja näppärällä kynällään kirjoittaakseen kerto-
muksen Sir Daniel Brackleylle päivän tapauksista,
tuli Bennet oppilaansa luo toivottaakseen hänelle
menestystä matkalle.

»Teidän täytyy kiertää silta, nuoriherra Shelton,
vaikka tie onkin pitempi, henkeänne suojellaksennel
Pankaa luotettava mies kulkemaan viisikymmentä
askelta edellä tähystelijänä ja ratsastakaa hiljaa,
siksi kuin olette päässyt metsän ohi. Jos roistot hyök-
käävät teidän kimppuunne, niin kannustakaa eteen-
päin, seisahtumisesta ei ole apua. Ja yhä eteenpäin,
nuoriherra Shelton, älkääkä palatko takaisin, jos hen-
kenne on teille rakas, sillä täällä Tunstallissa ei ole
apua saatavissa, muistakaa se. Ja kun nyt lähdette
tuohon suureen kuningassotaan ja minä jään tänne
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henkeni uhalla ja ainoastaan pyhimykset tietävät,
tapaammeko toisiamme enää täällä maan päällä,
niin annan teille viimeiset neuvoni lähtiessänne. Pitä-
kää Sir Danielia tarkoin silmällä; häneen ei voi luot-
taa. Älkää myöskään mustatakkiin luottako hän
ei tarkoita pahaa, mutta hän juoksee toisten asioita.
Hän on Sir Danielin käsiputki! Valitkaa itsellenne
hyvä isäntä jahankkikaa mahtavia ystäviä, pitäkää
huolta siitä. Ja ajatelkaa joskus Bennet Hatchia.
Onhan pahempia konnia mailmassa kuin Bennet.
Ja Jumalan haltuun!»

»Ja Jumala olkoon teidänkin kanssanne, Bennet»,
vastasi Dick. »Te olette/ollut hyvä ystävä minulle,
sitä en unhota.»

»Ja, kuulkaa, nuoriherra», lisäsi Hatch hiukan
hämillään, »jos tuo John Kostaja lähettäisi ruumii-
seeni nuolen, niin ehkä suvaitsisitte uhrata kulta-
rahan tahi pari sieluraukkani puolesta, sillä luulta-
vasti menen suoraa tietä kiirastuleen.»

»Niinkuin tahdotte, Bennet», vastasi nuori Shel-
ton. »Mutta, mitä joutavia! kyllä me vielä toisemme
tapaamme, siellä missä kippa olutta on paremmin
onneksenne kuin messut.»

»Pyhimykset sen suokoot, nuoriherra Shelton»,
vastasi toinen. »Vaan tuossa tulee Sir Oliver. Jos hän
olisi yhtä näppärä käyttämään jousta kuin kynää,
niin hän olisi oivallinen soturi.»
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Sir Oliver jätti nuorelle Sheltonille sinetillä sulje-
tun mytyn, jonka päällekirjoitus kuului näin: »Kor-
keasti kunnioitetulle herralleni, Sir Daniel Brackleylle,
ritarille, kiireessä lähetetty.»

Shelton pisti kirjeen nuttunsa povitaskuun, antoi
tunnussanan ja läksi joukkoineen kylästä länteen-
päin.



ENSIMÄINEN KIRJA.
Kaksi nuorukaista.

Ensimäinen luku.

Majatalo »Aurinko» Kcttlcyssä.

Samana yönä, jolloin esipuheessa mainitut seikat
olivat tapahtuneet, istui sir Daniel Kettleyn maja-
talossa. Koska ympäristö oli rämeistä, tuntui yö
kylmältä, jaTunstallin ritarin täytyi turvautua takka-
valkeaan pysyäkseen lämpimänä. Siitä huolimatta
hän oli ollut jalkeilla keskiyöstä asti, vaikkei hänellä
ollut mitään syytä pelkoon, koska vartio oli vahva.
Mutta hänen levottomuuteensa olikin syynä aivan
toiset seikat.

Sir Daniel oli näet niitä miehiä, jotka eivät kos-
kaan lepää, kun rahojen hankkiminen on kysymyk-
sessä, eivätkä kammoa mitään keinoja, ei huonoja-
kaan. Niinpä ei hänen itaruutensa sinäkään yönä
suonut hänelle lepoa.

Kello kahden paikkeilla aamulla hän jo istui
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kapakkahuoneessa takkatulen ääressä. Hänen vie-
ressään oli pullo höystettyä olutta. Hän oli riisunut
silmikolla varustetun kypärinsä, yllänsä hänellä oli
veripunainen lämmin vaippa, ja kaljua, laihaa ja
tuimahahmoista päätään hän nojasi käteensä. Oven
luona oli tusinan verran sotilaita; toiset seisoivat
vartijoina ovella, toiset viruivat penkeillä nukku-
massa. Vähän likempänä makasi lattialla vaip-
paansa kääriytyneenä noin kaksi- tahi kolmetoista-
vuotias nuorukainen. »Auringon» isäntä seisoi mah-
tavan miehen edessä.

»Pane nyt, isäntä, mieleesi», sanoi sir Daniel, »ja
noudata tarkoin käskyjäni, niin saat minusta hyvän
herran. Minä tarvitsen luotettavia miehiä poliisi-
miehiksi ja minä tahdon Adam-a-Moren heidän yli-
konstaapelikseen. Pidä huolta siitä. Jos valitset toi-
senlaisia miehiä, niin paha sinut perii. Niitten suh-
teen, jotkaovat maksaneet veroa Walsinghamille, aion
ryhtyä sopiviin keinoihin sinä, isäntä, olet yksi
niitä.»

»Hyvä ritari», sanoi isäntä, »vannon Holywoodin
ristin kautta, minä maksoin veron Walsinghamille
ainoastaan pakosta. Niin, jalo ritari, en rakasta
Walsinghamin veijareita; he olivat köyhiä kuin var-
kaat, jalo ritari! Toista on semmoinen herra kuin te,
jalo ritari! Niin, tehkää hyvin ja kysykää naapureil-
tani, minä olen kova Brackleyn puolustaja.»
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»Olkoon niin», sanoi Sir Daniel kuivasti, »Te
maksatte siis kahdenkertaisesta»

Majatalon isäntä irvisti pahasti tämän kuulles-
saan. Mutta siihen aikaan oli tällainen menettely
niin tavallista, että vuokraaja saattoi iloita päästes-
sään niinkin vähällä.

»Tuo tänne tuo veijari tuolta, Selden», huusi
ritari.

Yksi palvelijoista toi hänen eteensä vanhan,
köyryselkäisen miesraukan, joka oli kalpea kuin
kynttilä ja värisi suokuumeesta.

»No ukkoseni», sanoi Sir Daniel, »mikä on ni-
mesi?»

»Teidän suosiollisella luvallanne», vastasi mies,
»nimeni on Condall Shorebyn Condall —, teidän
ylhäisyytenne luvalla.»

»Sinusta on minulle kerrottu rumia juttuja», sanoi
ritari, »sinä hommailet maanpetosta, lurjus; sinua
epäillään pahasti monen miehen murhasta. Olet
rohkea veijari, vaan kyllä minä ylpeytesi masennan.»

»Korkeasti kunnioitettu herrani», huudahti mies,
»tuon ovat häijyt kielet keittäneet teidän korkean
selkänne takana. Olen vain halpa mies enkä ole ke-
tään loukannut.»

»Alituomari kertoi minulle kovin pahoja juttuja
sinusta», sanoi ritari. ,Tuo Shorebyn Tyndall on
vangittava', sanoi hän.»
3 Musta nuoli.
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»Condall, hyvä herra, Condall on minun halpa
nimeni», sanoi onneton mies.

»Condall tahi Tyndall, samantekevä», vastasi
Sir Daniel tylysti. »Täällä sinä nyt vain olet, ja minä
kovin epäilen kunnollisuuttasi. Jos tahdot niskasi
pelastaa, niin sinä heti kirjoitat minulle sitoumuksen
kahdestakymmenestä punnasta.» 1

»Kahdestakymmenestä punnasta, hyvä herra!»
huusi Condall. »Sehän on ilmeistä hulluutta. Minun
koko omaisuuteni ei nouse seitsemääntoista shillin-
kiin.»

»Condall tahi Tyndall», vastasi Sir Daniel irvis-
tellen, »minä vastaan tappiostani, kirjoita minulle
kaksikymmentä, ja saatuani kaikki mitä voin sinulta
saada, olen sinulle hyväntahtoinen herra ja annan
sinulle anteeksi loput.»

»Voi surkeata, hyvä herrani, se on mahdotonta,
en osaa kirjoittaa», vaikeroi Condall.

»Ai, ai», vastasi ritari, »asia näyttää pahalta.
Olisin kumminkin mielelläni tahtonut pelastaa sinut,
Tyndal, jos omatuntoni olisi sallinut. Selden, hirtä
tämä vanha jörri lähimpään puuhun, jottavoin häntä
tervehtää ohi ratsastaessani. Hyvästi, hyvä herra
Condall, rakas herra Tyndall, pääsette pikapostilla
paratiisiin, onnea matkalle.»

1 Englannin punta = 25 Suomen markkaa; punnassa on 20
shillingiä, 1 sh. = 1 mk. 25 p.
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»Ei, ei, leikkisä herrani», vastasi Condall pakot-
taen itsensä nöyrästi hymyilemään, »koska olette niin
ankara, niin koetan minäkin noudattaa Teidän hyvän-
tahtoista käskyänne, heikon kykyni mukaan.»

»Ystäväni», sanoi Sir Daniel, »nyt sinä kirjoitat
neljäkymmentä puntaa. Nopeasti! Selden, katso,
että hän kirjoittaa kunnollisen sitoumuksen, ja toi-
mita se todistetuksi.»

Ja Sir Daniel, joka oli varsin hupaisa ritari, nie-
laisi kulauksen höystettyä olutta janojautui nauraen
taapäin.

Sillä aikaa alkoi lattialla makaava nuorukai-
nen liikkua, nousi istumaan ja katsoi pelästyneen
näköisenä ympärillensä.

»Tänne», sanoi Sir Daniel. Poikanen nousi ja
lähestyi häntä hitaasti. Sir Daniel heittäytyi taa-
päin ja nauroi täyttä kurkkua. »Pyhän ristin
kautta!» hän huudahti, »vankka poika!»

Poika punastui vihasta ja heitti mustista silmis-
tään leimuavan katseen Sir Danieliin. Nyt kun hän
oli pystyssä, oli varsin vaikea arvata hänen ikäänsä.
Hänen kasvojensa ilme näytti hiukan vanhemmalta,
vaan hänen ihonsa oli hieno kuin nuoren lapsen, hä-
nen ruumiinrakennuksensa oli tavattoman hento ja
hänen käyntinsä tuntui hiukan kömpelöltä.

»Olette kutsunut minut, Sir Daniel», hän sanoi.
»Sitäkö varten, että saisitte nauraa kurjaa tilaani?»
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»Oh, salli minun nauraa», sanoi ritari. »Salli
minun nauraa, senkin veitikka. Jos voisit nähdä
itsesi, niin nauraisit itse ensimäisenä, minä va-
kuutan.»

»Hyvä», sanoi nuorukainen punastuen, »te saatte
vastata tästä kuten kaikesta muustakin. Naurakaa
niin kauan kuin vielä voitte.»

»Oh, rakas serkku», vastasi Sir Daniel vähän
totisempana, »eihän pieni pila liene kiellettyä näin
sukulaisten ja hyvien ystävien kesken. Tahdon toi-
mittaa sinulle tuhannen punnan arvoisen naimakau-
pan. Mitä siitä arvelet? Otin sinut tosin hiukan tör-
keällä tavalla, olojen pakosta, mutta tästä läh-
tien tahdon auliisti sinua elättää ja ystävällisesti
kohdella. Sinusta on tuleva rouva Shelton lady i

Shelton, kautta kunniani, sillä pojasta lupaa tulla
kelpo mies. Kas niin, älä pelkää kelpo naurua, se
poistaa alakuloisuuden, konnat eivät naura, serkku
kulta. Hyvä isäntä, toimita ateria serkulleni,'nuori-
herra Johnille. Istu, kultaseni, ja syö.»

»En», sanoi poika, »en tahdo suurusta. Olette
pakottanut minut tähän syntiseen tilaan, ja minä
aion paastota. Mutta, hyvä isäntä, pyydän kohte-
liaasti, antakaa minulle lasi raitista vettä, niin olen
teille kiitollinen.»

Lady, lue: leedi, armollinen rouva, hieno rouva.
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»Syntinen tilasi! Kyllä sinut synnistäsi päästetään,
älä pelkää!» lausui ritari, »ei sinun synnintunnus-
tuksesi vaikeaksi käy, totta tosiaan! Tyydy nyt
ja syö.»

Mutta nuorukainen oli itsepintainen, joi lasin
vettä, verhoutui vaippaansa ja meni syrjäiseen nurk-
kaan, jossa hän sitten istui synkissä mietteissä.

Pian sen jälkeen syntyi vilkas liike kylässä, kuul-
tiin aseitten räminää ja kavionkapsetta, ja ravin-
tolan ovesta astui sisään joukko miehiä, etunenässä
nuori Shelton, liejuisena ja savisena.

»Jumala varjelkoon Teitä, Sir Daniel», hän sanoi.
»Kuinka! Dick Shelton! »huudahti ritari, »miksi

ei Bennet Hoch tullut?» Sheltonin nimeä mainit-
taessa loi toinen nuorukainen uteliaan katseen tuli-
jaan.

»Tehkää hyvin, herra ritari, ja lukekaa tämä Sir
Oliverin lähettämä kirje, joka ilmoittaa kaikki. Ja
vielä tehkää hyvin ja rientäkää kiireesti Risinghamin
luo; tapasimme matkalla pikalähetin, joka ratsasti
hurjaa vauhtia. Hän vei kirjeitä, ja kertoi Rising-
hamin lordin olevan huutavassa hädässä ja että hän
suuresti tarvitsee teidän apuanne.»

»Mitä sanot? Huutavassa hädässä?» vastasi ritari.
»Höh, siis me pysymme ,kiireesti’ alallamme, hyvä
Richard. Nykyoloissa ratsastaa se turvallisimmin,
joka pitää pienintä kiirettä. Ja kuten sanan-
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lasku sanoo: liika hoppu, huono loppu, pane se
mieleesi, Dick. Vaan katsokaamme ensiksi, minkä-
laista karjaa olet tuonut tänne. Selden, soihtu tänne!»

Sir Daniel astui ulos kylätielle ja tarkasti soih-
dun punaisessa valossa äskentullutta väkeä. Hän oli
vihattu naapuri ja vihattu isäntä, mutta sotapääl-
likkönä häntä rakastivat ne, jotka seurasivat hänen
lippuaan. Hänen hyökkäystapansa, hänen taattu
rohkeutensa, hänen huolenpitonsa sotilasten hyvin-
voinnista, jopahänen törkeät pilapuheensakin olivat
kaikki hänen soturiensa tapojen ja mielenlaadun mu-
kaisia.

»Ah, mutta pyhän ristin kautta!» hän huusi,
»mitä poloisia koiria nämä ovat? Toiset ovat käy-
riä kuin Joutsi, toiset taas hoikkia kuin keihäs. Ystä-
vät, teidät pannaan ensimaiseen tappeluriviin, teistä
ei minulle ole mitään hyötyä, ystävät. Katsokaa
tuota talonpoikaa tuossa papurikon selässä. Kaksi-
vuotias lammas sian selässä näyttäisi uljaammalta!
Haa! Clipsby, sinäkö siellä olet, vanha kettu. Sinun-
kaltaisestasi minä voin ihan itkemättä luopua, sinä
saat mennä kaikkien muiden edellä, maalaamme ison
pilkun sinun nuttuusi, jotta joutsimiehet sinuun pa-
remmin osaisivat. Sinä lurjus saat näyttää meille tietä.»

»Minä kyllä näytän tien minne tahansa, Sir Daniel,
mutta en vihollisen puolelle», vastasi Clipsby jörösti.

Sir Daniel purskahti nauruun.
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»Hyvin sanottu!» virkkoi hän, »sinulla on ovela
kieli. Annan sinulle tuon hauskan sanan anteeksi.
Selden, toimita ruokaa sekä miehille että elukoille.»

»Ja nyt, Dick ystäväni», hän sanoi, »tulepas.
Täällä on hyvää olutta ja pöystiä. Syö sillä aikaa,
kun minä luen kirjeen.»

Sir Daniel avasi kirjeen, ja lukiessa hänen kas-
vonsa synkistyivät. Luettuansa hän kotvan aikaa istui
miettimässä. Sitte hän terävästi katseli holhottiansa.

»Dick», hän sanoi, »oletko nähnyt tämän sepus-
tuksen?»

Nuorukainen vastasi myöntäen.
»Siinä on mainittu isäsi nimi», jatkoi ritari, »ja

joku mielipuoli syyttää poloista pastoriamme hä-
nen murhastaan.»

»Hän kielsi sen kovin kiihkeästi», vastasi Dick.
»Niinkö?» huudahti ritari terävästi. »Älä ota

korviisi mitä hän lavertelee. Hänellä on höllä kieli,
hän visertää kuin varpunen. Jonakin päivänä, Dick,
kun on parempi aika, tahdon itse sinulle laveammalta
selittää nämät asiat. Siitä syytettiin erästä Duck-
worthia, mutta ajat olivat levottomia, eikä ollut mah-
dollista laillista tietä päästä asian perille.»

»Tapahtuiko se Moat Housessa?» pisti Dick vä-
liin sykkivin sydämin.

»Se tapahtui Moat Housen ja Holywoodin vä-
lillä», vastasi Sir Daniel tyynesti. Mutta hän loi sa-
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laa epäluuloisen katseen Dickin kasvoihin. »Ja nyt»,
jatkoi hän, »syö nopeasti, sinun pitää palata Tunstal-
liin viemään kirjelippu minulta.»

Dickin kasvot synkistyivät.
»Sir Daniel», huudahti hän, »lähettäkää joku mie-

histä, minärukoilen teitä, päästäkää minut tappeluun,
minä osaan kyllä iskeä, sen lupaan.»

»En epäile sitä», vastasi Sir Daniel ja istui kirjoit-
tamaan. »Vaan tässä ei voiteta kunniaa, minä jään
Kettleyhin, siksi kunnes saan varmat tiedot sodasta,
ja silloin yhdyn voittajaan. Älä puhu pelkurimaisuu-
desta, se on vain viisautta, Dick. Tämä maa raukka
on niin täynnä kapinaa, ja kuninkaan nimi vaihtuu
niin usein, ettei yksikään mies tiedä, mitä huomispäivä
tuot myötään. Hupsut yltiöpäät pitävät hoppua,
mutta järkimies malttaa odottaa.»

Sen sanottuansa Sir Daniel kääntyi selin Dickiin
ja jatkoi pitkän pöydän päässä kirjettään, suu pa-
hasti vinossa, sillä tämä mustan nuolen juttu huoles-
tutti häntä kovin.

Sillä aikaa nuori Shelton kiitettävällä ahkeruu-
della osoitti aterialleen kunniaa. Äkkiä hän tunsi jon-
kun koskettavan käsivarteensa, ja hyvin hiljainen
ääni kuiskasi hänen korvaansa.

»Älkää olko huomaavinanne», sanoi ääni, »lau-
peuden nimessä neuvokaa minulle suorin tie Holy-
woodiin. Hyvä poika, auttakaa vaarassa ja suuressa
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hädässä olevaa ihmisraukkaa ja neuvokaa minulle tie
turvapaikkaani.»

»Kulje tuulimyllyn tietä lauttapaikalle ja tiedus-
tele siellä sitten tarkemmin», kuiskasi Dick päätään
kääntämättä ja keskeyttämättä syömistään. Mutta
kun poika hiipi salaa ovesta ulos, heitti Dick häneen
salavihkaa nopean silmäyksen.

»Mitä!» ajatteli hän, »yhtä nuori kuin minä, ja
kuitenkin hän minulle sanoi: hyvä poika! Jospa vain
olisin sen huomannut, ennenkuin rupesin häntä aut-
tamaan, niin kyllä minä! No, jos hän kulkee suon
tietä, tapaan hänet kyllä ja silloin minä lämmitän
hänen korviaan.»

Puolen tunnin kuluttua Sir Daniel antoi Dickille
kirjeen ja käski hänen mitä pikimmin viedä sen
Moat Houseen. Ja puoli tuntia sen jälkeen saapui
Risinghamin herran pikalähetti, joka ilmoitti seuraa-
vaa: »Tappelu alkoi varhain tänä aamuna, ja olemme
jo lyöneet etujoukon jahajottaneet vihollisten oikean
siiven. Ainoastaan keskusta pitää vielä puoliaan. Jos
teidän verekset joukkonneolisivat mukana, voisimme
ne pian ajaa virtaan. Toden totta, Sir Daniel, missä
viivytte? Kunnianne tähden, joutukaa! Tahdotteko
jäädä viimeiseksi omaksi vahingoksennne?»

»Olen juuri tulossa», vastasi ritari, »Selden, soit-
takaa torvea. Tulen heti, herra lähetti, lisäjoukkoni
on vasta äsken saapunut. Ohoi, pojat, joutukaa.»
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Torvi soi, joka kulmalta hyökkäsivät Sir Danielin
miehet pääkadulle ja asettuivat ravintolan edustalle.
Kymmenen minuutin kuluttua oli sata hyvin ases-
tettua ja hyvään sotakuriin tottunutta miestä koossa
valmiina lähtemään tappeluun. Enimmät olivat Sir
Danielin väreissä, tummanpunaisessa ja sinisessä, ja
näyttivät niissä komeilta. Ensimäisinä marssivat par-
haat joukot ja viimeisenä edellisenä yönä saapunut
kurja apujoukko.

Sir Daniel katseli väkeään ylpeänä, ja lähettikin
arveli: »Uljaita miehiä nuo tosiaan, vahinko vain,
etteivät ennemmin ole lähteneet.»

»Ei haittaa», vastasi Sir Daniel noustessaan he-
vosen selkään. Vaan sitten hän äkkiä huudahti:
»Mutta mitä nyt? John! Johanna!Pyhän ristin kautta!
Missä hän on? Missä on tyttö?» kysyi hän kääntyen
majatalon isännän puoleen.

»Tyttö?» sanoi majatalon isäntä, »en minä ole
mitään tyttöä nähnyt.»

»No, poika sitten, vanha narri», sanoi ritari,» etkö
jaksanut nähdä, että hän oli tyttö? Se, jolla oli
tummanpunainen vaippa, joka joi vettä suuruksen
asemesta, hölmö, missä hän on?»

»Kaikkien pyhimysten nimessä! herra ritari, sa-
noittehan häntä nuoriherra Johniksi, en minä voinut
mitään muuta epäillä. No niin, hän on poissa. Näin
pojan tytön näin hänet tallissa noin tunnin
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aikaa sitten, siellä hän satuloi harmaan hevo-
sen.»

»Pyhän ristin kautta!» huusi ritari, »tyttö oli
enemmän kuin viidensadan punnan arvoinen minulle.»

»Herra ritari», huomautti katkerasti lähetti,
»sillä aikaa, kun te täällä pidätte melua viidestä-
sadasta punnasta, ratkaistaan muualla taistelu Eng-
lannin kuninkuudesta.»

»Oikein», vastasi ritari, »Seldon», jatkoi hän, »ota
kuusi joutsimiestä ja ota hänet kiinni. Maksoi mitä
maksoi, mutta palatessani Moat Houseen, täytyy hä-
nen olla siellä. Muista se, niskasi kaupalla, Seldon.»

Ja nyt joukko läksi menemään täyttä ravia.
Seldon ja hänen kuusi seuralaistaan jäivät kadulle
töllistelevien kyläläisten pariin.

TOINEN LUKU.

Suolla.

Kuuden paikkeilla aamulla Dick alkoi ratsastaa
suota kohti kotiinpäin. Hän oli koko yön istunut satu-

lassa, vaan hänen mielensä oli hilpeä, hänen ruumiinsa
raitis, jakaunis oli ilmakin, iloisena hän ratsasti eteen-
päin yhä alemmas suomaahan, kunnes kaikki hänen
ympärillään oli autiota erämaata. Tienviittaa ei näky-
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nyt, muuta kuin hänen takanansa Kettleyn tuuli-
myllyn pyörivät siivet ja hänen edessään Tunstallin
tummansininen metsänharja. Oikealla ja vasemmalla
ei ollut muuta kuin Suota ja suota, vireän tuulen
mukaan notkuvaa ruovikkoa ja pajukkoa ja siellä
täällä joku pettäväinen allikko, jonkasen vihreä peite
teki vielä vaarallisemmaksi.

Tämän suomaan keskitse vei suora, muinaisroo-
malaisten sotamiesten rakentama tie. Paikoittain
se oli vajonnut suohon, niin että satoja metriä oli ve-
den peitossa. Eräässä paikassa tämmöinen veden
vallassa oleva syvänne oli tavallista pitempi ja sy-
vempi, eikä tottumaton millään muotoa voinut erot-
taa tien suuntaa. Huolimatta siitä, että vesi nousi he-
vosen polviin asti, Dick ratsasti rauhallisesti eteen-
päin vedenalaisella kovalla tiellä, pitäen merkkinään
tuulimyllyn siipiä ja Tunstallin metsäylännettä. Vaan
hän ei voinut tukehuttaa jonkinmoista levottomuutta
ajatellessaan tuota toista seutuun perehtymätöntä
nuorukaista, jolle hän oli antanut niin epämääräisiä
tietoja tiestä.

Päästyänsä niin pitkälle, että hän josaattoi huomata
tien, joka nousi syvänteen toisella puolella, kuuli hän
äkkiä kovaa molskinaa oikealta puoleltaan, ja luodes-
saan silmänsä sinnepäin, mistä ääni tuli, huomasi hän
harmaan hevosen, joka oli vatsaa myöten vajonnutsuo-
hon javieläkaikin voimin ponnisteli henkensä puolesta.
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Ikäänkuin eläin raukka olisi aavistanut avun lä-
hestyvän, rupesi se surkeasti hirnahtelemaan. Pelosta
hurjistuneena se mulkoili vertyneillä silmillään, ja
piehtaroivan hevosraukan nousi rämeestä
koko pilvi pisteleviä hyönteisiä.

»Taivas varjelkoon!» ajatteli Dick, »olisiko nuoru-
kaisparka sortunut suohon? Tuo on hänen hevosensa,
aivan varmaan kelpo harmo! Niin, ystävä, koska
noin surkeasti valittelet, tahdon tehdä mitä voin, jottei
sinun tarvitseisi noin kurjasti tuuma tuumalta va-
jota kuolemaan.»

Näin sanoen hän otti varsijoutsensa ja lähetti
nuolen elukan pään läpi.

Tämän kovan laupeudentyön tehtyänsä hän rat-

sasti eteenpäin alakuloisena ja tarkoin katsellen ym-
pärilleen, huomaisiko hän mitään jälkiä onnettomasta

nuorukaisesta.
»Minun olisi pitänyt häntä paremmin neuvoa»,

ajatteli hän, »pelkään hänen hukkuneen rämeikköön.»
Samassa hän kuuli äänen huutavan hänen ni-

meänsä tien varrelta, ja luodessaan silmänsä sinne-
päin hän keksi nuorukaisen kasvot ruovikosta.

»Siinäkö oletkin?» sanoi hän pidättäen hevosensa.
»Sinä olet niin ruokojen peitossa, että olin ratsastaa
ohitse sinua huomaamatta. Näin hevosesi vajon-
neena rämeikköön ja lopetin sen tuskat. Se sinun
olisi pitänyt itse tehdä, jos sinussa olisi ollut enem-
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män sääliväisyyttä. Vaan tule nyt pois piilostasi, ei
täällä ole ketään sinua vainoomassa.»

»Ei minulla ole asetta, hyvä poika, enkä kykenisi
sitä käyttämään, jos olisikin», vastasi toinen köm-
piessään ulos ruovikosta tielle.

»Minkätähden sanot minua pojaksi?» huusi Dick.
»Et suinkaan sinä luullakseni ole meistä kahdesta
vanhempi.»

»Hyvä nuoriherra Shelton», sanoi toinen, »pyy-
dän anteeksi. En millään muotoa tahdo teitä lou-
kata. Päinvastoin. Minä olen nyt pahemmassa pu-
lassa kuin milloinkaan, ja minun täytyy vedota tei-
dän jalomielisyyteenne. Olen näet eksynyt tieltä ja
kadottanut vaippani ja hevoseni. Minulla on jäl-
jellä vain ratsasruoska ja kannukset. Ja ennen kaik-
kea», lisäsi hän, surullisen näköisenä katsellen vaat-
teitaan, »ennen kaikkea olen surkean likainen.»

»Ohoh!» huudahti Dick. »Sitäkö suret, että olet
vähän likainen? Veri haavasta ja tomu matkasta,
se on miehen kaunistus.»

»Kyllä minä vaan heistä paremmin pidän puh-
taina», arveli toinen, »vaan sanopas, mitä minä teen.
Hyvä nuoriherra Shelton, auta minua viisaalla neu-
volla. Jollen pääse turvallisena Holywoodiin, olen
hukassa.»

»Autan paremminkin kuin neuvolla», sanoi Dick
astuen hevosen selästä, »ota sinä hevoseni, niin minä



47

juoksen rinnalla, kunnes väsyn, sitten vuorotellaan
eteenpäin.»

Niin sovittiin, ja siten pyrittiin eteenpäin, niin
joutuisasti kuin huono ja epätasainen tie salli, Dick
piti kätensä toisen polvella.

»Mikä on nimesi?» kysyi Dick.
»Sano John Matcham», oli vastaus.

»Ja niistä syystä pyrit Holywoodiin?» jatkoi Dick.
»Pyytääkseni suojelusta sitä miestä vastaan, joka

tahtoo minua sortaa», vastasi toinen. »Holywoodin
hyvä apotti on vankka turva vähäväkisille.»

»Mutta mitenkä sinä olet joutunut Sir Danielin
seuraan?» uteli Dick edelleen.

»Oh», vastasi toinen, »väkivallan pakosta! Hän
ryösti minut väkisin maatilaltani, puki minut tähän
pukuun, pakotti minut rasastamaan, kunnes olin
väsymyksestä nääntyä, hän on pilkannut minua niin
että itketti, jakun muutamat ystäväni ajoivat meitä
takaa vapauttaakseen minut hänen käsistään, asetti
hän minut jälkijoukkoon nuolelle alttiiksi, jopariipai-
sikin nuoli oikeata jalkaani, niin että minun on vai-
kea kävellä. Mutta tulee vielä tilinteon aika, jolloin
välimme suoritetaan.»

»Tahdotko ampua kuuta pyssyllä?» sanoi Dick.
»Hän on voimakas ritari, jahänellä on rautainen käsi
Jos hän aavistaisi, että minä olen ollut jossain teke-
misessä sinun pakosi kanssa, kävisi minun pahoin.»
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»Oi poika raukka», vastasi toinen, »sinä olet hä-
nen holhottinsa, kuten minäkin luullakseni olen, aina-
kin hän niin väittää, tai myöskin hän on ostanut
naittajaoikeuden minun suhteeni, en oikein tiedä.
Kaikissa tapauksissa hänellä on joku keino, jolla
hän aikoo minut masentaa.»

»Taaskin ,poika'!» sanoi Dick.
»No, pitääkö minun sanoa: tyttö?» kysyi toinen.
»Tytöt hiiteen! minä heitä inhoon, halveksin koko

joukkoa», vastasi Dick.
»Sinä puhut poikamaisesti», sanoi toinen, »sinä

pidät enemmän heistä kuin tahdot myöntää.»
»Minäkö?» sanoi Dick, »en heitä ajattelekaan.

Tytöt hiiteen, sanon vielä! Toista on, kun saa metsäs-
tää, tapella ja huvitella. En milloinkaan ole kuullut
naisesta, joka olisi johonkin kyennyt, paitsi yhdestä
ainoasta, ja se raukka poltettiin noituudesta jasiksi,
että hän huolimatta sukupuolestaan kävi miehenvaat-
teissa.»

Nuoriherra Matcham teki ristinmerkin ja näytti
rukoilevan.

»Mitä teet?» kysyi Dick.
»Rukoilen hänen sielunsa puolesta», vastasi toi-

nen äänellä, jossa oli säälin sävy.
»Noidan sielun puolestako?» huudahti Dick. »No

rukoile vain hänen puolestaan, jos sinua miellyttää.
Hän oli tosiaan paras tyttö Euroopassa, niin hän oli
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tuo Jeanne d^rc. 1 Vanha Appleyard juoksi häntä
pakoon, niin hän itse sanoi, kuin olisi tyttö ollut ilmi-
paholainen. Niin, hän oli kelpo tyttö.»

»Mutta, hyvä nuoriherra Richard», vastasi toinen
»jos noin halveksit tyttöjä, et ole oikea mies.»

»Lörpötystä!» sanoi Dick, »sinä olet piimäsuu
lapsi ja sovit parhaiten tyttöjen seuraan. Enkö mieles-
täsi ole oikea mies? Koetapas astua maahan, niin
opetan selällesi, olenko mies vai enkö?»

»Oh, ei minusta ole tappelijaksi», virkkoi toinen
vilkkaasti, »en aikonut sinua loukata, laskin vain pi-
laa. Puhun tytöistä vain siksi, että satuin kuule-
maan sinun pian menevän naimisiin.»

»Minäkö naimisiin?» huudahti Dick. »Senpä kuu-
len ensimäistä kertaa. Ja entä kenenkä kanssa?»

»Erään Johanna Sedleyn kanssa», vastasi toinen
punastuen. »Se on Sir Danielin vehkeitä, aikoo kai
ansaita rahaa kummaltakin puolelta.»

»No niin. Avioliitto samoin kuin kuolema on ker-
ran meidän kaikkien osa», sanoi Dick alistuvaisesti.

»Tytönkin olen kuullut haikeasti valittelevan,
hän näyttää siinä kohden olevan yhtä mieltä kuin
sinäkin, tai kenties tuo sulhanen muutoin on hänelle
vastenmielinen.»

»Kylläpä nuo tytötkin ovat hätäisiä. Ruveta va-

1 Orleansin neitsyt.
4 Musta nuoli.
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littelemaan, ennenkuin hän on minua edes nähnyt.
Valittelenko minä? En. Mutta jos minun on men-
tävä naimisiin, tahdon sen tehdä vetistelemättä.
Tunnetko tytön? Minkälainen hän on? Onko hän
kaunis vai ruma? Onko hän ikävä vai hauska?»

»Mitäpäs siitä? Jos sinä menet naimisiin, niin
menet naimisiin ja sillä hyvä. Yhdentekevähän
silloin, onko morsian kaunis vai ruma. Sinähän et ole
piimäsuu, kyllä sinä joka tapauksessa voit vetiste-
telemättä naimisiin mennä», arveli toinen.

»Hyvin sanottu», tokaisi Dick väliin, »minä en
siitä välitä hölyn pölyä.»

»Tyttö raukka, ei hän suinkaan miellyttävää
miestä saa», huokasi toinen.

»Kuinka niin?» kysyi Dick.
»Kovaa on mennä noin puiselle miehelle», vastasi

toinen.
»Kylläpä minä olenkin puusta tehty mies, kun

tallustelen täällä jalkaisin, ja sinä istut mukavasti
hevoseni selässä. Vaan hyvää puuta olenkin», arveli
Dick.

»Anna anteeksi, hyvä Dick», virkahti toinen, »en
tarkoittanut pahaa, sinulla on paras sydän koko Eng-
lannissa, hyvä Dick.»

»Ole huoleti!» vastasi Dick hiukan hämillään, »en
ole, Jumalan kiitos, niin närkäs. Hiljaa! Kuuletko?
Torventoitotusta takanamme!»



»Minä olen hukassa», sanoi Matcham kalman-
kalpeana, »he ovat huomanneet pakoni, ja nyt ei ole
minulla hevosta. Minä olen hukassa.»

»Etpä niinkään», vastasi Dick tyynesti, »meillä on
pitkä ennätys ja pian ehdimme lautalle. Ja minähän
tässä olen ilman hevosta.»

»Ei, ei, kyllä he minut tapaavat», valitteli pako-
lainen. »Dick, hyvä Dick, auta minua, auta vähäisen,
minä rukoilen niin hartaasti.»

»Mikä sinun on?» mutisi Dick, »enkö minä sinua
auta, minkä vain voin? Rohkaise toki mielesi! John
Matcham koska nimesi on John kyllä minä,
Richard Shelton, vien sinut turvallisesti Holywoodiin,
tulkoon mikä tahansa, niin totta kuin pyhimykset
minua auttakoot. No, rohkaise mielesi, sinä kalpea-
naama! Tie tulee nyt paremmaksi; kannusta he-
vosta, äläkä ole minusta huolissasi, minä osaan
juosta kuin hirvi.»

Ja niin he kiiruhtivat eteenpäin, Matcham hevosen
selässä ja Dick rinnalla juosten. Pian he pääsivätkin
suon päähän ja saapuivat virran rantaan lautturin
mökin kohdalle.

51



52

KOLMAS LUKU.

Lautta.

Tili-joki oli leveä, hitaasti juokseva ja savinen
virta, joka liejuisten, pajukkoa kasvavien saarten
välitse hiipi pois soista.

Tie päättyi poukaman rantaan, missä lautturin
sievä savimökki seisoi. Dick avasi oven ja meni si-
sään. Siellä makasi lautturi vanhalla, likaisella sarka-
takilla, kalpeana ja laihana, väristen vilutaudista.

»Ohoi, nuoriherra Shelton», virkkoi hän, »laut-
taako te kysytte? Huonot ajat, huonot ajat! Pitäkää
itse huolta asiastanne. Ei ole nyt lautturia. Kiertä-
kää ja menkää siltatietä.

»Ei käy laatuun, Tom lautturi», sanoi Dick, »on
kova kiire, joka minuutti on kallis.»

»Semmoinen itsepäinen otus», mutisi lautturi.
»Jos pääsette eheänä Moat Houseen, voitte kiittää
onneanne, en sano sen enempää. Ahah, kuka tämä
on?» kysyi hän huomatessaan toisen nuorukaisen.

»Sukulaiseni, nuoriherra Matcham», vastasi Dick.
Matcham, joka oli laskeutunut hevosen selästä,

lähestyi nyt ohjaten hevosta suitsista. Hyvää päivää,
lautturi ystävä! Olkaa hyvä ja laskekaa aluksenne
vesille, meillä on kova kiire.»

Laiha, kuihtunut lautturi jäi seisoa töllistelemään
suu auki.
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»Pyhän neitsyen nimessä!» huudahti hän viimein
purskahtaen leveään nauruun.

Nuori Matcham punastui korvia myöten, Dick
puolestaan laski suuttuneena kätensä miehen olalle.
»Mitä nyt, hölmö?» sanoi hän. »Ryhdy työhösi,
äläkä pilkkaa niitä, jotka ovat sinua parempia.»

Lautturi irrbitti mutisten aluksensa ja työnsi
sen syvemmälle veteen. Dick talutti hevosen lau-
talle, ja viimeisenä seurasi Matcham.

»Te olette kovin hienoa rakennetta, hyvä nuori-
herra!» sanoi mies katsellen naurusuin häntä, »tässä
piilee jotain hm, siltä minusta näyttää. Mutta
olen teidän miehiänne, nuoriherra Shelton. Satuin
vain luomaan syrjäkatseen nuoriherra Matchamiin.»

»Vaiti, mies! ei sanaakaan enää; käännä selkäsi
meihin päin», sanoi Dick. Lautturi tarttui airoihin.

He saapuivat nyt lahdelman suuhun ja saattoivat
nähdä pitkin virtaa sekä ylös- että alaspäin. Se oli
täynnä pieniä liejurantaisia, pajutiheikön peittämiä
saaria. Ruovikot aaltoilivat, ja pääskyset lenteli-
vät iloisina liverrellen ja viilettivät liki vedenpintaa,
johon taivaan kirkas sini kuvastui. Ihmishahmoa
vain ei näkynyt tässä vesisokkelossa.

Lautturi oli kuitenkin levoton. »Minulla on
paha aavistus, hyvä nuoriherra, sanoi hän, »että
Suo-John piileskelee [täällä jossakin saaressa. Hän
vihaa kauheasti kaikkia, jotka jollain tavalla ovat



54

Sir Danielin yhteydessä. Mitäs, jos poikkeaisin ylös-
päin virtaa ja nousisimme maihin noin nuolenkanta-
man päähän tiestä. Ei ole hyvää joutua tekemisiin
Suo-Johnin kanssa.»

»Kuinka niin? Onko hän sitä joukkoa, josta äsken
mainitsitte?» kysyi Dick.

»Parasta olla vaiti», vastasi lautturi, »mutta
kyllä minä tahtoisin pyrkiä ylöspäin, nuoriherra
Dick. Kuinka olisi, jos nuoriherra Matcham saisi
nuolen hipiäänsä?» ja taas hän nauroi.

»Niinkuin tahdot, Tom», vastasi Dick.
»Kuulkaa nyt», jatkoi hän, »virittäkää joutsenne,

noin, ja pankaa nuoli paikalleen hyvä on. Kään-
tykää nyt minuun päin ja katselkaa minua ankaran
näköisenä.»

»Mitä tämä merkitsee?» kysyi Dick.
»Katsokaa, jos lauttaan teidät virran yli, täytyy

näyttää siltä, kuin tekisin sen pakosta», vastasi vie-
kas lautturi, »muussa tapauksesa saan Suo-Johnista
ikävän naapurin.»

»Niinkö rohkeita nuo miehet ovat, että uskalta-
vat hallita Sir Danielin omaa lauttaa?»

»Niin», kuiskasi Tom salaa vilkaisten. »Sir Daniel
on jo tuomittu, hänen aikansa on tullut, mutta siitä
vaiti!»

Soudettuaan kappaleen matkaa ylöspäin he tuli-
vat ahtaaseen kanavaan likelle rantaa.
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»Tässä minun täytyy laskea rantaan, pajukkoon»,
sanoi Tom.

»Mutta täällä ei ole tietä laisinkaan, ainoastaan
pajusuota ja rämettä», vastasi Dick.

»Nuoriherra Shelton», sanoi Tom. »Teidän oman
henkenne tähden, en uskalla teitä alemmaksi viedä.
Hän vaanii Joutsi kädessä kaikkia, jotka jollain
tavalla kannattavat Sir Danielia, ja ampuu heidät
kuoliaaksi niinkuin jänikset. Olen kuullut hänen
pyhän ristin kautta vannovan sen. Jollen minä olisi
tuntenut teitä pahasesta pojasta alkaen, olisin anta-
nut teidän mennä omaa tietänne. Mutta vanhan tutta-
vuuden tähden, ja kun teillä on tämä lelu seuras-
sanne, joka ei kelpaa sotaleikkiin, olen omien korvieni
uhalla kuljettanut teidät tänne. Niin tyytykää siis,
en muuta voi, niin totta kuin tahdon tulla autuaaksi.»

Tuskin oli lautturi lopettanut puheensa, kun
lähimmän saaren pajukosta kuului kova huuto, ja
heti sen jälkeen kahinaa, ikäänkuin voimakas mies
olisi raivannut itselleen tietä.

»Kaikki pyhät!» huusi Tom, »hän olikin ylem-
mässä saaressa.» Hän souti suoraa tietä rantaa
kohti. »Uhatkaa nyt, hyvä Dick herra, joutsellanne
minua oikein selvästi. Olen tehnyt voitavani
pelastaakseni teidät, pelastakaa te nyt minut.»

Samassa alus kohahti tiheään pajukkoon. Dickin
viittauksesta Matcham hyppäsi rannalle. Dick puo-
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lestaan tarttui hevosen suitsiin aikoen seurata, mutta
raskas hevonen vajosi pohjattomaan liejuun ja kie-
toutui taajaan viidakkoon, johon hänkin takertui.

»Ei käy laatuun», sanoi Dick, »ei tämä ole sopiva
maallenousupaikka.» Hän ponnisteli voimainsa ta-
kaa päästäkseen irti, hevosen tuskallisesti hirnuessa
ja potkiessa.

Silloin ilmestyi äkkiä saaren rannalle kookas mies,
pitkä Joutsi kädessään. Dick näki vilahdukselta
miehen, joka kiireesti jännitti joutsensa.

»Kuka matkustaja on, Tom?» karjui hän.
»Nuoriherra Shelton, John», vastasi lautturi.
»Seis, Dick Shelton!» huusi mies, »en tee teille mi-

tään pahaa, pyhän ristin kautta! Seis, minä sanon.
Takaperin, Tom lautturi.»

Dick huusi uhmaavasti: »Suus kiinni!»
»Ohoh», sanoi mies, »menkää sitten jalkaisin

eteenpäin», ja samassa lensi nuoli/joka sattui hevo-
seen. Tuskissaan ja peloissaan tämä rupesi potkimaan,
niin että alus kaatui, ja seuraavassa silmänräpäyk-
sessä kaikki pulikoivat sekaisin virran pyörteissä.

Kun Dick nousi veden pintaan, oli hän vain muu-
taman jalkaa rannasta, ja ennenkuin hänen silmänsä
olivat ennättäneet selvitä liejuisesta vedestä, tarttui
hänen kätensä koneellisesti johonkin lujaan ja kiin-
teään, joka heti rupesi vetämään häntä rantaan päin.
Se oli hänen toverinsa ratsuruoska. Matcham oli
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näet kavunnut veden yli ulkonevalle puunrungolle,
ja ojensi ruoskan hänelle.

»Pyhän messun nimessä», huusi Dick päästyään
onnellisesti maihin. »Oletpa totta tosiaan pelastanut
henkeni. Minä uin kuin kivi.»

Sitten hän kääntyi katselemaan saarelle päin.
Puolitiessä virtaa ui Tom aluksineen ja ran-

nalla seisoi Suo-John raivoissaan onnistumatto-
masta yrityksestä. Hän huusi täyttä kurkkua lauttu-
rille käskien häntä kiirehtimään.

»Tule, John!» sanoi Shelton, »rientäkäämme pois,
ennenkuin Suo-John ennättää saada aluksen hal-
tuunsa jakuntoon.»

He lähtivät kiitämään harpaten pajujen lomitse
mättäältä mättäälle, ehtimättä tarkemmin valita
suuntaansa, he koettivat vain päästä niin pitkälle
kuin suinkin virrasta.

Pian maa alkoi kohota, ja Dick arvasi siitä heidän
olevan oikealla tolalla. Kohta he saapuivatkin jalavia
ja pajuja kasvavalle niitynrinteelle.

Mutta nyt heittäytyi Matcham, joka oli jäänyt
yhä jäljemmälle, maahan ja huusi läähättäen: »Jätä
minut, Dick, en jaksa enää.»

Richard kääntyi ja palasi hänen luokseen.
»Minäkö jättäisin sinut, John! Sepä olisi kau-

nista. Olithan sekä hukkua että tulla ammutuksi
pelastaessasi henkeni. Niin totta tosiaan huk-
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kua, sillä pyhimykset yksin tietävät, mistä se johtui,
etten vetänyt sinua alas veteen.»

»Silloin olisin pelastanut meidät molemmat, minä,
näetkös, osaan uida.»

»Osaatko todellakin?» huudahti Richard hämmäs-
tyneenä, sillä uiminen oli miehen taidoista ainoa,
jossa hän ei ollut taitava. »Niin», jatkoi hän, »tästä
näkee, ettei pidä halveksia ketään. Lupasin viedä
sinut turvassa Holywoodiin, mutta näyttää siltä
kuin sinä voisit paremmin pitää minusta huolta.»

»Älkäämme siitä puhuko sen enempää. Olem-
mehan nyt hyviä ystäviä, Dick?» arveli toinen.

»Tietysti, emmehän milloinkaan ole muuta ol-
leetkaan», sanoi Dick, »sinä olet kelpo poika omalla
tavallasi, vaikka oletkin muutamissa kohden lelli-
poika. En milloinkaan ole semmoista tavannut.
Vaan koetapas nyt reipastua, meidän täytyy jou-
tua eteenpäin. Tämä ei ole sopiva paikka lörpötte-
lyyn.»

»Jalkaani särkee pahasti», valitteli Matcham.
»Oh, en muistanut kipeätä jalkaasi», vastasi

Dick. »Hyvä», meidän täytyy siis kulkea hitaammin.
Paha vain, etten oikein tiedä, missä olemme. Vaan
parempi onkin, jos oikein ajattelen, ettemme ole löy-
täneet oikeata tietä, sillä jos nuo lurjukset vartioit-
sevat lauttaa, niin kyllä he tietäkin pitävät silmällä.
Tule, John, nojaa olkapäätäni vasten, poika raukka!
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Oh, sinä et yletä, et ole kyllin pitkä; vanhako olet-
kaan? Kaksitoista vuotta?»

»Kuusitoista», vastasi toinen.
»Mitä? No, kylläpä olet pieni ikäiseksesi», sanoi

Dick, »vaan tartuhan nyt käteeni, niin pyrimme
verkalleen eteenpäin, olen henkeni sinulle velkaa,
ja minun on tapana maksaa velkani, sekä pahat että
hyvät.»

Ja eteenpäin pyrittiin mäkeä ylös.
»Kyllä me löydämme tien, kun vain ehdimme, ja

sitten reippaasti eteenpäin», jatkoiDick, »mutta kas,
sinullapa on pieni käsi, minua oikein hävettäisi, jos
minulla olisi noin mitätön käsi. »Kuules», jatkoi hän
hihittäen, »usko pois, totta vie, lautturi luuli sinua
tytöksi!»

»Ei, ei!» huudahti toinen punastuen.
»Kyllä hän luuli, eikä kummakaan, sillä olet

todellakin hiukan oudonnäköinen pojaksi, tyttönä
sitävastoin olisit oikein sievä», arveli Dick.

»Mutta tiedäthän sinä, etten ole», vastasi toinen
kovin punastuen.

»Kyllä, kyllä, pilanpäiten vain niin sanoin», loh-
dutteli Dick.

Samassa he kulkivat tien varrella pulppuavan
pienen lähteen ohitse. »Dick hyvä», sanoi toinen,
»odotapas, kun juon. Ja voi, Dick, minun on kovin
nälkä.»
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»Mikset sinä, hupsu, syönyt Kettleyssä?» ky-
syi Dick. »Tässä on, syö nyt», lisäsi hän antaen eväs-
pussinsa Matchamille.

Tämän syödessä Dick rupesi tarkemmin tutkis-
telemaan paikkaa, missä he olivat. Pienen lorisevan
puron toisella puolella kasvoi suurempaa metsää,
tammia ja koivuja, eikä ainoastaan viidakkoa, kuten
tähän saakka.

Huomattuansa tammen, joka oli muita puita pal-
jon korkeampi, hän rupesi kiipeämään sitä ylös.
Päästyään sen latvaan hänellä oli lavea näköala.
Hän näki koko suolakeuden Kettleyhin saakka, hi-
taasti juoksevan Tili-joen saarinensa ja toisaalle
päin metsän läpi kiemurtelevan keltaisen tien. Laut-
turin alus oli nyt käännetty pohjalleen ja oli keskellä
jokea palaamassa toiselle rannalle. Hän aikoi jo ru-
veta pyrkimään alas, kun hän äkkiä huomasi keskellä
suota pienen ratsasjoukon, joka hyvällä vauhdilla
Kettleystä päin lähestyi lauttaa. Nopeasti hän las-
keutui maahan ja palasi toverinsa luo.
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NELJÄS LUKU.

Viheriän metsän veljeskunta.

Kun Matcham oli levännyt ja virkistynyt, jat-
koivat nuorukaiset matkaansa vielä suuremmalla no-
peudella. Dick kertoi, mitä hän oli puun latvasta
huomannut. Nopeasti he taivalsivat loppupuolen
viidakkoa, menivät kenenkään estämättä tien poikki
ja rupesivat nousemaan Tunstallin metsämäkeä ylös.
Puut ryhmittyivät nyt yhä enemmän puistomaisiksi
lehdikoiksi, joitten välillä oli kanervaa kasvavia, hie-
taisia aukeamia ja siellä täällä jokunen punakataja.
Maanpinta kävi yhä epätasaisemmaksi ja kuoppai-
seksi, ja mitä ylemmäksi he nousivat, sitä tuimem-
maksi kävi tuuli, niin että pitkät puut notkuivat
kuin ongenvavat.

He olivat juuri tulleet tuommoiseen aukeamaan,
kun Dick äkkiä heittäytyi kasvoilleen maahan risuk-
koon ja rupesi ryömimään takaperin lehdikon suo-
jaan. Tyrmistyneenä Matcham seurasi toverinsa
esimerkkiä, vaikka hän ei laisinkaan käsittänyt syytä
tähän kummalliseen temppuun. Vasta kun he olivat
päässeet tiheän viidakon suojaan, selitti Dick syyn
käytökseensä viitaten aukeaman toisessa päässä ole-
vaan korkeaan kuuseen.

Suorana kuin pylväs nousi puu maasta, mutta

noin viidenkymmenen jalan korkeudella se jakaantui
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kahdeksi vahvaksi haaraksi, ja haarauksessa seisoi
viheriään asetakkiin puettu mies tähystämässä ym-
pärilleen. Hänen tukkansa kiilteli auringon säteissä,
kädellään hän varjosti silmiänsä paremmin nähdäk-
seen konemaisesti yhä käännellessään päätään puo-
leen ja toiseen.

Nuorukaisten silmät kohtasivat toisiaan.
»Kiertäkäämme vasemmalle», sanoi Dick, »olim-

mehan joutua suoraan suden kulkkuun.»
»Kymmenen minuutin perästä he saapuivat po-

lulle, jota Dick ei tuntenut, mutta, »koettakaamme,
minne se vie», sanoi hän, ja niin he tekivätkin.

Tie johti ensiksi harjulle, ja alkoi sitten jyrkästi
viettää alaspäin päättyen maljakkomaiseen syven-
nykseen, jonka pohjastapari noen mustaamaa huoneen
päätyä ja yksi ainoa korkea savutorvi rakennusrau-
nioineen kohosi orapihlajapensaista.

»Mitä tämä merkitsee?» kuiskasi Matcham.
»En tiedä, pyhimysten nimessä!» vastasi Dick,

»olen kuin pilvistä pudonnut. Olkaamme varuil-
lamme.»

Sykkivin sydämin he astuivat alas orapihlaja-
pensaikon läpi. Siellä täällä he näkivät jonkun he-
delmäpuun tahi metsistyneen keittiökasvin, aurinko-
kello oli kaatunut maahan, nähtävästi he olivat
joutuneet entiseen kasvitarhaan.

Vielä jonkun askeleen astuttuaan he saapuivat
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raunioituneen talon edustalle. Se oli kaikesta päättäen
ollut kaunis ja suuri herraskartano. Sitä ympäröi
syvä ja leveä oja, joka nyt osaksi oli muurikivillä
täytetty ja jonka yli pari puuta oli asetettu sillaksi.
Koko rakennus oli tulen ryvettämänä raunioröyk-
kiönä paitsi taimmaiset seinät, jotka vielä seisoivat
pystyssä.

»Nyt tiedän», kuiskasi Dick viimein, »tämä on
varmaankin Grimstone. Se oli erään Simon Malmes-
buryn oma. Sir Danielin käskystä poltti Bennet
Hatch hänen talonsa noin viisi vuotta sitten. Va-
hinko komeaa linnaa.»

Alhaalla laaksossa, missä tuuli ei käynyt, oli läm-
min ja tyyni. Äkkiä Matcham koski Dickin käsi-
varteen. »Hiljaa», sanoi hän, »kuulin jotain ääntä.»

Omituinen ääni keskeytti hiljaisuuden. Se uudistui
kolme kertaa, ja sitte he äkkäsivät, että se oli kulk-
kuaan puhdistelevan miehen ääntä. Ja heti senjäl-
keen alkoi käheä, soinnuton miehenääni laulaa:

Ja metsäpoikain kuningas se virkkoi: „Miehet hoi,
Tunstallin metsään vihantaan mi toimi teidät toi?"
Ja vastas siihen Gamelyn ja katsoi kasvoihin:
„On metsän mies, ken olla saa ei kansaa kaupungin."

Laulaja herkesi, kuului heikkoa raudan kilinää.
Sitten oli kaiki hiljaa.

Nuorukaiset katselivat toisiinsa kalpeina. He ei-
vät käsittäneet, mistä ääni tuli. Likellä se vain oli.
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Äkkiä Matcham ryömi siltahirsiä myöten kaivannon
yli ja kiipesi varovaisesti soraläjän yli, joka täytti
katottoman talon sisäpuolen. Dick, joka ei ehtinyt
pidättää häntä, ei osannut muuta kuin seurata häntä.

Eräässä raunion nurkassa oli pari hirttä muodos-
tanut jonkinlaisen katoksen, joka ei ollut kirkon-
penkkiä tilavampi. Tähän nuorukaiset hiljaa hiipi-
vät. He olivat siellä täydellisesti piilossa ja entisestä
joutsen ampumareiästä he saattoivat tähystellä
näköalaa. Mutta sanoin selittämätön oli heidän kau-
histuksensa, kun he näkivät mitä siellä heidän edes-
sänsä oli. Palata he eivät uskaltaneet, eivätkä hie-
vahtaakaan. Tuskin tohtivat hengittää. Tuolla,
toisella puolella kaivantoa, noin kolmenkymmenen
jalan päässä heistä, porisi ja höyrysi rautainen kat-
tila hehkuvalla tulella, ja vieressä seisoi kookas, puna-
naamainen, ränstyneen näköinen mies kuuntelevassa
asennossa. Siinä oli siis laulaja. Hän oli silminnähtä-
västi seisonut hämmentämässäkattilan sisällystä kun
joku varomaton nuorukaisten liikunto oli herättänyt
hänen huomionsa, sillä hänellä oli vielä rautalusikka
kädessään. Vyössään hänellä oli torvi jahirveä tikari.

Vähän matkan päässä makasi toinen mies nukku-
massa verhoutuneena ruskeaan vaippaan, ja kukki-
van orapihlajan oksilla riippui Joutsi jakimppu nuolia.

Hetken aikaa mies "seisoi kuunnellen, sitten hän
tyyntyneenä nosti lusikan suulleen maistellakseen
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keitosta, nyökäytti päätään jarupesi uudestaan lau-
lamaan;

„On metsän mies, ken olla saa ei kansaa kaupungin.
Ei paha meillä mielessä, mut paistiks ammutaan
me hirvi kunnon kuninkaan, jos missä kohdataan."

Laulaessaan hän tuon tuostakin otti lusikallisen
keittoa kattilasta, puhalsi siihen jamaisteli, kuten tot-
tunut keittäjä ainakin. Viimein keitos häntä tyydytti,
hän otti vyöstä torvensa ja puhalsi siihen kolmesti.

Toinen mies heräsi, nousi istumaan, ajoi pois
päänsä ympärillä liipottelevat perhoset ja virkkoi:

»Mitä nyt, toveri? Päivällinenkö?»
»Niin, hölmö», vastasi keittäjä, »päivällinenhän

se on, jakuiva päivällinen onkin, ei olutta eikä leipää.
Ei ole nyt hauska elää viheriässä metsässä. Toista
oli ennen aikaan, jolloin reipas mies saattoi elää täällä
pulskasti kuin piispa ikään, ellei ota sadetta ja kyl-
mää lukuun. Silloin oli olutta ja viiniä yllin kyllin,
mutta nykyään ei ole enää miehenmieltä. Ja John
Kostaja, Herra varjelkoon! ei ole muuta kuin kiltti
narri vain, variksen pelätti.»

»Ja sinä, Lawless olet liiaksi ruokaan ja juomaan
menevä. Maltahan, kyllä hyvä aika vielä palaa»,
vastasi toinen.

»Katsos», jatkoi keittäjä, »olen odottanut noita
hyviä aikoja pienestä paitaressusta alkaen, olen ollut
harmaa veli, olen ollut kuninkaallinen joutsimies,
5 Musta nuoli.
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olen merimiehenä purjehtinut valtameriä ja olen en-
nen tätä elänyt metsissä, todentotta, ampumassa
kuninkaan hirviä. Mitä hyvää siitä on ollut? Eipä mi-
tään! Viisaampaa olisi ollut jäädä luostariin. John
Apotista on enemmän hyötyä kuin John Kostajasta.
Pyhän neitsyen kautta, tuolla ne tulevat.»

Parvi komeita, kookkaita miehiä saapui nyt toi-
nen toisensa jälkeen. Kukin heistä otti perille pääs-
tyään esille puukon ja sarvisen kupin, jolla hän kat-
tilasta varasi itselleeen nälänviihdykettä, ennenkuin
istuutui.

He olivat varsin erilaisissa aseissa ja asuissa. Toi-
set ruosteenvärisissä mekoissa, aseinaan ainoastaan
puukko ja vanha joutsi, toisilla taas oli metsämiehen
komea puku, viheriä nuttu ja hytyrä, sirot riikin-
kukon sulilla koristetut nuolet vyössä, torvi olka-
hihnassa ja miekka sekä tikari kupeella. Nälkäisinä
he astuivat kattilan ääreen, töin tuskin murahtivat
hyvän päivän, ennenkuin kävivät ruuan kimppuun.

Noin kaksikymmentä miestä oli jo koolla, kun
kuului riemuhuuto, jahetken kuluttua orapihlajapen-
saista astui viisi kuusi miestä kantaen paareja. Etu-
nenässä asteli pitkä, rivakka, harmahtavatukkainen
mies, jonka kasvot olivat ruskeat kuin parkittu
nahka. Hänen ryhtinsä oli käskijän, hänellä oli Joutsi
selässään ja kiiltävä metsäkarjukeihäs kädessään.

»Pojat!» huusi hän, »hyvät toverit ja iloiset ys-
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tävät! kaikki, te olette pitkät ajat eläneet laihasti
ja laulaneet kuivin kurkuin. Vaan mitä minä olen
aina sanonut? Odottakaa kärsivällisesti Onnetarta.
Hän palaa, hän palaa joutuisaan. Ja katsokaahan,
tässä on hänen esikoisensa olutta, toverit, olutta.»

Suosionhuuto kaikui, kun kantajat samassa py-
sähtyivät, laskien kantamuksensa maahan ja näky-
viin tuli aika tynnyri.

'»Ja nyt pojat, joutukaa», hän jatkoi, »me saamme
aika urakan. Äsken saapui lautalle parvi tumman-
punaisia ja sinisiä joutsimiehiä. Ei yksikään heistä
saa päästä tästä metsästä elävänä. Meitä on viisi-
kymmentä; jok’ainoa meistäenkärsinyt mitä ilkeintä
sortoa ja vääryyttä. Ystäviämme on tapettu, omai-
suutemme on ryöstetty, henkipattoja olemme
kaikki sorron saaliina. Ja kuka on syypää kaikkeen
tähän pahaan? Kukapa muu kuin Sir Daniel, ystä-
vät! Pyhän ristin kautta! Saako hän siis rauhassa
järsiä meistä lihat, luut omissa taloissamme? Pi-
tääkö hänen saada häiritsemättä viljellä maitamme?
Ei, totta tosiaan. Aina hän oikeudessa voittaa, olipa
hänen asiansa kuinka kehnot tahansa vaan nyt on
minulla tässä vyössä kirjoitus, joka, pyhimyksille
kiitos, on hänet kukistava.»

Keittäjä Lawless oli juuri tyhjentämässä toista
olutpikaria. Hän nosti pikarinsa ikäänkuin juodak-
seen puhujan terveydeksi.
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»Herra Ellis», sanoi hän, »te märehditte ainoas-
taan kostoa no, olkoon se teidän asianne. Mutta
Viheriän metsän toveri-rukka, jolla ei milloinkaan
ole ollut kotia eikä kontua, hän haluaa ensi sijassa
jotain kouraan tuntuvaa. Häntä miellyttäisi kulta-
noopeli I ja pullo kanariviiniä paremmin kuin kaikki
kiirastulen kosto.»

»Lawless,» vastasi toinen, »tullaksensa Moat
Houseen täytyy Sir Danielin kulkea tämän metsän
halki. Me teemme hänelle tämän matkan kalliim-
maksi kuin ikinä mikään tappelu. Kun hänen mie-
hensä ja hänen ystävänsä ovat kaatuneet tai pötki-
neet käpälämäkeen, silloin me piiritämme tuon

vanhan ketun ja teemme hänestä surkean lopun.
Hän on lihava kauris, toverit! Hän riittää päiväl-
liseksi meille kaikille.»

»Niinpä kyllä», vastasi Lawless, »olen kyllä ennen-
kin syönyt monta semmoista päivällistä, mutta, hyvä
herra Ellis, semmoisen päivällisen valmistaminen on
varsin kuumaa työtä. Ja mitäme sitä ennen teemme?
Me valmistamme mustia nuolia, kirjoitamme runo-
pätkiä ja juomme kylmää vettä.»

»Sinä lörpöttelet, Will Lawless! Sieramiisi käy
vieläkin haju harmaaveljesten ruoka-aitasta. Ahneu-
tesi vie sinut vielä onnettomuuteen», vastasi Ellis.

1 Vanha englantilainen kultaraha = 8 mk. 40 p.
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»Me otimme kaksikymmentä puntaa Appleyardilta,
ja viime yönä seitsemän markkaa lähetiltä ja toissa
päivänä viisikymmentä kauppamieheltä.»

»Ja tänään minä», sanoi yksi heistä, »seisahutin
lihavan anekauppiaan, joka oli matkalla Holywoo-
diin, ja otin häneltä kukkaron, tässä se on.»

Ellis laski kukkaron sisällyksen.
»Sata shillinkiä!» murahti hän. »Narri, hänellä

oli enemmänkengissään tai vaatteisiinsa ommeltuna.
Sinä olet lapsi, ystäväni, sait kultakalan käsiisi ja
annoit sen sitte uida luotasi.»

Mutta siitä huolimatta Ellis varsin luontevasti
pisti kukkaron taskuunsa. Hän seisoi nojaten kei-
hääseensä ja katseli miehiä, jotka istuivat erilaisissa
asennoissa ja ahneesti ahmivat lihakeittoa ja oluella
helpottivat sen vaellusta vatsaan. Heillä oli nyt hyvä
päivä. Onnetar oli ollut heille suosiollinen. Mutta työ
oli edessä, heidän täytyi joutua. Ensiksi saapuneet
olivat jo lopettaneet syöntinsä. Jotkut heistä pa-
neutuivat pitkälleen ja vaipuivat heti uneen, kuten
jättiläiskäärme syötyänsä. Toiset pakinoivat tahi
tarkastelivat aseitaan, jayksi, joka oli kovin iloisella
tuulella, nosti olutsarvensa ja rupesi laulamaan:

..Viheriässä metsässä ei lain pakko paina,
ja ruoka ja juoma on runsas meillä aina;
kaurispaisti makeasti maistuvi täällä,
ja hauska meill’ on 010 suven suloisella säällä,
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Kun tulee lumituiskut ja talvi päälle päätyy,
kun räntää viikot viskoo ja virrat, järvet jäätyy,
käy, veltto, kammioosi ja piile turkin taljaan
ja laita roihu takkaan ja lämmin viini maljaan."

Sillä aikaa olivat molemmat nuorukaiset piilostaan
katselleet ja kuunnelleet miesten elämää kuin jotain
näytelmää. He eivät uskaltaneet liikahtaakaan,
ainoastaan Richard oli irroittanut joutsensa vetokou-
kun voidakseen tarpeen vaatiessa ampua. Äkkiä kuul-
tiin suhiseva ääni, sitten seurasi kilahdus, ja muuri-
kiven sirusia sinkoili alas korkeasta savutorvesta.

Matcham ei voinut pidättää tukahutettua huu-
dahdusta, ja Richardinkin kädestä pääsi vetokoukku,
mutta samassa he molemmat älysivät, että varmaan-
kin tuo puussa seisova tähystelijä, jonka he olivat
nähneet, oli tällä tavoin antanut tovereilleen merkin.

Kaiketi miehet olivat odottaneet tätä merkkiä,
sillä he karkasivat seisaalleen, toiset kiinnittivät vöi-
tään, toiset koettelivat joutsenjänteitään tahi tar-

kastelivat miekkojaan ja tikareitaan. Ellis nosti kä-
tensä; hänen kasvonsa olivat äkkiä muuttuneet hur-
jan tarmokkaiksi, ja silmänvalkuaiset kiilsivät hänen
ruskeissa kasvoissaan.

»Pojat», huusi hän, »te tiedätte paikkanne. Äl-
kää päästäkö ainoatakaan sielua pakoon. Appleyard
oli kuin ruokaryyppy, nyt menemme pöytään.
Minä vaadin kostoa kolmen miehen puolesta: Harry
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Sheltonin, Simon Malmesburyn ja» iskien leveään
rintaansa ja Ellis Duckworthin, kautta pyhän
messun.»

Samassa hyökkäsi orapihlajapensaista esiin juok-
susta punoittava mies. »Ei Sir Daniel vielä tule»,
läähätti hän, »heitä on ainoastaan seitsemän. Onko
nuoli lentänyt?»

»Kyllä äsken ikään», vastasi Ellis.
»Hitto vieköön!» mutisi sanantuoja, »olinkin kuu-

levinani sen viuhunaa, en ole vielä saanut päivällistä.»
Minuutin kuluessa olivat kaikki Mustan nuolen

miehet hävinneet eri haaroille, kukin edeltäkäsin
määrätylle paikalleen. Paikalle oli jäänyt ainoastaan
kattila ja sammuva tuli sekä kuollut kauris, jonka
miehet äsken olivat tuoneet ja jättäneet orpihlaja-
pensaihin makaamaan.

VIIDES LUKU.

Verinen ajo.

Nuorukaiset makasivat liikkumatta, kunnes vii-
meiset askelten äänet olivat haihtuneet tuuleen. Sil-
loin he nousivat ja kömpivät jäykkinä ja väsyneinä
raunioista takaisin toiselle puolelle kaivantoa.

»Nyt», sanoi Matcham, »nopeasti Holywoodiin.»
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»Holywoodiin!» huudahti Dick, »kun hyvät tove-

rini ratsastavat suoraa tietä surman suuhun. Ei toki.
En, vaikka mikä olisi!»

»Jätätkö minut, Dick?» sanoi Matcham.
»Niinpä niin», vastasi Dick. »Ellen ehdi heitä

varoittaa, tahdon kuolla heidän kanssansa. Pitäisikö
minun pettää omat mieheni, joitten kanssa olen elä-
nyt? Eipä niinkään. Anna minulle joutseni veto-
koukku.»

Mutta siihen ei Matcham ollut kovinkaan taipu-
vainen. »Dick», sanoi hän, »olet pyhimysten kautta
vannonut vieväsi minut eheänä Holywoodiin. Tah-
dotko rikkoa valasi ja jättää minut?»

»Valaani en aio rikkoa», vastasi Dick, »niinpian
kuin olen varoittanut miehiä, palaan tänne ja saatan
sinut Holywoodiin.»

»Sinä vain teet minusta pilkkaa», jatkoi Matcham,
»juuri nuo miehet, joita auttaaksesi sinä jätätminut,
ajavat minua takaa.»

Dick raapi korvallistaan.
»En keksi mitään neuvoa», sanoi hän, »ei auta,

sinä olet täällä turvassa, mutta heitä vartoo kuolema.
Anna minulle vetokoukku!»

»Richard Shelton», sanoi Matcham katsoen häntä
vakavasti silmiin, »tahdotko todellakin kuulua Sir
Danielin miehiin? Etkö kuullut mitä tuo Ellis sanoi?
Etkö välitä omasta verestäsi, isästäsi, jonka he tap-
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poivat? 'Harry Shelton', sanoi hän. Ja Harry Shelton
oli sinun isäsi.»

»Pitäisikö minun uskoa varkaita?» huusi Dick.
»Ei, mutta sen olen kuullut jo ennenkin», vastasi

Matcham. »Käy yleinen huhu, että Sir Daniel hänet
tappoi, vieläpä hänen omassa talossaan. Taivas vaa-
tii häneltä kostoa isäsi verestä ja sinä, murhatun
oma poika, menet taistelemaan murhaajan puolesta.»

»Mitä minun sitten tulee tehdä?» huudahti Dick.
»En tiedä, saattaa kyllä niin olla, mutta katsos, Sir
Daniel on minua elättänyt jakasvattanut; hänen vä-
kensä kanssa olen metsästänyt ja leikkinyt. Pitäisikö
minun nyt vaaran uhatessa pettää heidät? Ei ikinä!
Jos niin tekisin, olisin kunnoton roisto. Ei, toveri, et

voi semmoista minulta vaatia.»
»Mutta isäsi?» sanoi Matcham. »Isäsi ja valasi?

Sinä vannoit pyhimysten kautta.»
»Isäni!» huudahti Dick. »Niin, isäni kehoittaisi

minua menemään. Jos niin on, että Sir Daniel
tappoi isäni, niin minä kyllä sen hänelle maksan,kun
aikani tulee mutta pettää hänet ja hänen miehensä
hädän hetkellä, sitä en tee. Ja mitä valaani tulee, hyvä
ystävä, niin sinä varmaankin päästät minut siitä.»

»Minäkö, Dick? En ikinä», vastasi toinen. »Jos
sinä minut jätät, niin olet valapatto.»

»Vereni kiehuu», sanoi Dick, »anna minulle veto-

koukku! Heti paikalla!»



74

»En anna», kiisti Matcham.
»Etkö?» huudahti Dick, »kyllä minä sinut ope-

tan.»

»Koetapas», vastasi Matcham.
Kotvan aikaa he seisoivat vastatusten katsoen

vihaisesti toisiansa silmiin. Sitten Dick hypähti kohti,
Matcham karkasi pakoon, vaan kahdella harppauk-
sella Dick hänet saavutti, heitti hänet maahan ja
väänsi vetokoukun hänen kädestään. Matcham
makasi suullaan nurmikossa.

»Kyllä minä sinulle näytän», huusi Dick raivois-
saan. »Mene sen kattilaan kaikkine valoinesi.» Ja
sitten hän rupesi juoksemaan. Matcham puolestaan
karkasi pystyyn ja alkoi juosta hänen jälkeensä.

»Mitä sinä tahdot?» huudahti Dick seisahtaen.
»Mitä varten juokset perässäni? Mene matkoihisi!»

»Tahdon seurata sinua», sanoi Matcham, »metsä
on yhtä hyvin minun kuin sinunkin. Vai nostat sinä
joutsesi? No niin, ammu, ammu, olethan sinä aika
sankari.»

Dick alensi joutsensa hämillään. »Mene nyt tie-
hesi», sanoi hän, »olet jo tehnyt minulle kylliksi
kiusaa. Mene hyvällä, taikka minun täytyy pakottaa
sinut menemään, jollet tule järkiisi.»

»Hyvä», sanoi Matcham itsepintaisesti, »sinä
olet väkevämpi, tee mitä tahdot, mutta minä seuraan
sinua, ellet estä väkivoimin.»
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Dick seisoi tyrmistyneenä. Lyödä hän ei saatta-
nut niin heikkoa ja turvatonta olentoa, mutta hän
ei myöskään voinut keksiä neuvoa, millä päästä tästä
vastuksellisesta ja, kuten hän rupesi epäilemään,
tuskin luotettavasta toveristaan.

»Sinä olet hullu», sanoi hän. »Minä riennän vi-
hollistesi luo, ja sinä vain seuraat.»

»En välitä», vastasi toinen, »jos sinä riennät kuo-
leman kitaan, niin minä tulen mukaan. Mieluummin
joudunsinunkanssasi vankeuteen, kuin jään vapaaksi
ilman sinua.»

»Hyvä!» sanoi Dick, »en jouda enää kiistelemään
kanssasi. Tule siis mukaan, jos välttämättä tahdot.
Mutta älä vaan rupea petolliseksi, sillä et pitkälle
potki. Saat nuolen nahkaasi, poika.»

Niin sanottuaan Dick rupesi nopein askelin kulke-
maan eteenpäin viidakossa, jaMatcham seurasi häntä
uskollisesti. Tultuansa aukeammalle maalle he huoma-
sivat jonkun matkan päässä kummun, jonne Dick
suuntasi kulkunsa saadakseen avaramman näköalan.
He eivät kuitenkaan ehtineet monta askelta astua,
ennenkuin Matcham kosketteli Dickin käsivartta ja
osoitti kummun vasemmalla puolella olevaa notkoa,
josta puolentusinaa vihreänuttusia miehiä paraikaa
astui ruosteenkarvaisen kanervan peittämää rinnettä
myöten kummun laelle. Etunenässä käveli Ellis Duck-
worth, joka oli helppo tuntea metsäkarjukeihästään.
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Dick katsahti Matchamiin leppeämmin.
»Sinä siis kuitenkin olet uskollinen minulle», sanoi

hän. »Pelkäsin sinun olevan toisten puolella.»
Mactham rupesi nyyhkimään.
»Mitä hulluja!» sanoi Dick. »Pyhimykset var-

jelkoot! rupeetko vetistelemään yhdestä sanasta?»
»Sinä loukkasit minua, kun heitit minut maahan»,

nyyhki Matcham. »On raukkamaista tehdä pahaa
heikommalleen.»

»Mitä jaarittelet?» vastasi Dick. »Sinulla ei ollut
minkäänlaista oikeutta vetokoukkuuni, hyvä nuori-
herra. Minun olisi oikeastaan pitänyt antaa sinulle
selkäsauna. Jos tahdot tulla seurassani, niin saat
myös totella minua; ja nyt mennään.

Tällä aikaa olivat metsäsissit kaikki ehtineet
kummun yli ja hävinneet toiselle puolelle. Dick siis
riensi hyvää vauhtia sinnepäin. Matcham puolestaan
alussa epäröi, vaan päätti sitten seurata Dickiä.
Mutta tällä oli nopeammat jalat, ja maa oli kovin
epätasaista, kanervikko sakeaa ja pitkää ja mäki
jyrkkää, niin että Dick oli jo aikaa sitten ehtinyt
kummun laelle japiiloutunut korkeaan kanervikkoon,
ennenkuin Matcham läähättäen ehti paikalle ja ääne-
tönnä painautui hänen viereensä.

Alhaalla laakson pohjassa näkyi Tunstallin ky-
lästä alas suolle päin vievä tie. Paikoittain sen var-
rella oli matalia metsikköjä ja viitoja, paikoittain
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aukeata maata kahden puolen. Kaukana alhaalla
kiilui auringon valossa seitsemän teräskypäriä.
Sieltä he nyt olivat tulossa, nuo Sir Danielin miehet,
jotka hän oli lähettänyt ajamaan Matchamia takaa.

»Näetkö tuota puu-saarentoa tuolla tien varrella?»
sanoi Dick. »Kunpa vain pääsisin sinne, niin voisin
heille antaa merkin. Mutta epätoivo valtaa sydämeni,
heitä on vain seitsemän niin monta vastaan, japelkät
varsijoutset aseina, vihollisilla sitävastoin pitkät
joutset.»

Sillä aikaa Sir Danielin miehet, Selden etunenässä,
lähenivät lähenemistään vaaraa aavistamatta. Ker-
ran he kuitenkin seisahtuivat jakokoontuivat yhteen
ikäänkuin kuunnellakseen ja pitääkseen neuvoa.
Mutta se ääni, joka oli herättänyt heidän huomio-
taan, oli jotain aivan toista. Se oli kumeaa tykin-
jyskettä, jonka kovat tuuli aika ajoin kantoi kaukai-
selta taistelutantereelta. Ja se suunta, mistä ääni
tuli, ilmoitti heille, että taistelu oli vetäytynyt itään-
päin ja että siis Sir Danielin puolue, »punaisen ruu-
sun» herrat, olivat kärsineet tappion.

Pian kuitenkin tuo pieni joukko rupesi taas liik-
kumaan eteenpäin. Nyt he tulivat ihan aukealle
paikalle, ainoastaan yksinäinen metsänkieleke ulot-
tui tielle saakka. Kun he olivat edenneet tämän koh-
dalle, lensi nuoli metsiköstä, yksi miehistä nosti
kätensä ilmaan, hevonen karkasi pystyyn, ja molem-
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mat, mies ja hevonen, sortuivat maahan, yleisen
hämmingin ja hälinän syntyessä toisten joukossa.
Tämän kohtauksen saattoivat molemmat nuoru-
kaiset varsin hyvin sekä nähdä että kuulla.

Hiukan tyyn-
nyttyään ensimäi-
sestä hämmästyk-
sestään ja säikäh-
dyksestään rupesi
yksi miehistä astu-
maan alas hevosen
selästä, kun jo toi-
nenkin nuoli tulla
suhahti heihin, teh-
den vielä enemmän-
kin tuhoa kuin ensi-
mäinen. Yksi mies
taas suistui satu-
lasta ja se, joka jo
oli astumaisillaan
alas, päästi ohjak-

set käsistään, hevonen laukkasi täyttä vauhtia pa-
koon laahaten mukanaan jalustimesta kiinniriippu-
vaa ratsastajaa, jota kivet jahevosen kaviot pahoin
runtelivat.

Nyt oli siis ainoastaan neljä miestä jäljellä. Heistä
yksi kääntyi huutaen jakiljuen takaisin suolle päin,
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muut kolme laukkasivat hurjaa vauhtia eteenpäin
Tunstallin tietä, nuolien lentäessä jokaisesta puuryh-
mästä, jonka sivuitse he riensivät. Pian yksi hevo-
nen kaatui ja ratsastaja jäi juoksemaan toisten pe-
rään, kunnes uusi nuoli teki hänestä lopun. Kaksi
oli enää jäljellä. Taas kierähti heistä toinen maahan,
ja heti sen jälkeen kaatui toiselta hevonen. Koko
joukosta oli siis yksi ainoa jäljellä ja hänkin oli nyt
jalkamieheksi muuttunut. Kolmen valtoimeksi jää-
neen hevosen kavionkapse haipui kaukaisuuteen.

Kaiken tämän tapahtuessa ei hyökkääjistä ollut
näkynyt vilahdustakaan.

Ainoa henkiin jäänyt ratsastaja seisoi kauan
aikaa kauhuissaan tiellä kaatuneen ratsunsa vie-
ressä, tähystellen ympärilleen, eikö jo hänenkin
vuoronsa tulisi. Vaan kun ei mitään tapahtunut,
rohkaistui vähitellen hänen mielensä, ja hän irroitti
varsijoutsensa ikäänkuin hankkiutuakseen ampu-
maan. Oli jotakin hänen liikunnoissaan, joista Dick
heti tunsi hänet Seldeniksi.

Mutta metsästä hänen ympäriltään soi kaikuva
nauru. Heti sen jälkeen lensi nuoli hänen olka-
päänsä ylitse. Onneton mies harppasi taka-askeleen.
Sitten tuli toinen nuoli, joka tarttui maahan hänen
viereensä. Sitten kolmas hänen eteensä. Ja sitten
raikui taas tuo äänekäs ilkkunauru joka haaralta.
Ilmeisesti hänen vihollisensa vain pilkkasivat häntä,
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kuten kissa leikkii hiirellä. Hän päästi vihanulvon-
nan, nosti joutsensa ja lähetti umpimähkään nuolen
metsään päin. Eikä turhaan, sillä joutsen viuhunaan
vastasi tukahutettu kiljahdus metsästä. Silloin hän
turvasi jalkoihinsa, heitti joutsensa pois ja lähti juok-
semaan täyttä vauhtia melkein suoraan sitä paikkaa
kohti, missä Dick ja Matcham makasivat piilossa.

Nyt rupesivat »Mustan nuolen» miehet tekemään
totta. Mutta paras hetkipä olikin heiltä jo livahtanut
ohi. Aurinko paistoi heitä suoraan silmiin vaikeut-
taen tähtäämistä, ja Selden teki äkkimutkia pakoon
harpatessaan.

Näytti jo siltä kuin hän pääsisi karkuun. Vaan
äkkiä soi vihellyspilli kolme kertaa metsässä, sitten
vielä kaksi kertaa. Siihen tuli vastaus toiselta taholta,
ja metsästä kuului kovaa rytinää miesten syök-
syessä viidakon läpi.

Selden yhä vain juoksi. Silloin tällöin lensi nuoli
hänen jälkeensä. Jännitetyinmielin ja vapisevin sydä-
min molemmat nuorukaiset katselivat tätä turman
leikkiä. Dick piti joustansa valmiina auttaakseen
pakenevaa miestä, ja Matchamkin oli unhottanut että
tämä oli hänen vihollisensa. Selden oli jo ehtinyt
parin sadan päähän heistä, kun nuoli sattui häneen ja
hän lankesi maahan. Heti hän nousi ja rupesi uudes-
taan juoksemaan, vaan nyt hän hoiperteli kuin sokea
ja erehtyi suunnastaan.
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Dick karkasi seisaalle. »Tännepäin!» hän huusi
»tännepäin! täällä on apua! Juokse, mies, juokse!»

Mutta samassa tuli toinen nuoli, joka sattui Sel-
denin hartiaan, lävisti hänen rautarengaspaitansa
saumauksen ja hänen nuttunsa sekä langetti hänet
maahan kuin kiven.

»Oi, mies parka!» huudahti Matcham väännellen
käsiään.

Dick seisoi kivettyneenä mäellä, nuolten maali-
tauluna. Epäilemättä olisikin hänen viimeinen het-
kensä heti tullut, jollei Ellis Duckworthin mahtava
ääni olisi kajahtanut.

»Seis!» huusi hän. »Älkää ampuko! Ottakaa hä-
net elävältä! Se on nuori Shelton Harryn poika.»

Samassa soi taas vihellyspillin räikeä ääni monta
kertaa perätysten, johon yhtäläinen ääni sieltä täältä
metsästä vastasi. »Kostajan» sotapilli täten antoi
käskynsä väelleen.

»Tuhat tulimmaista!» huusi Dick. »Nyt olemme
hukassa. Nopeasti, toveri, nopeasti.»

Samassa he kääntyivät ja puittivat pakoon met-
sään, minkä käpälistä lähti.

6 Musta nuoli.



82

KUUDES LUKU.

Päivän kuluessa.

Onni oli nuorukaisille suopea. Joka haaralta rien-
sivät »Mustan nuolen» miehet mäenrinnettä kohti
ja muutamat olivat jo melkein ehtineet kummun
laelle saakka, kun sen toisella puolella Dick ja hänen
turvattinsa pujahtivat tammistoon, jossa maa oli
kova ja pensaista vapaa sekä loivan viettävä, niin
että he saattoivat kiitää aika vauhtia. Sitten tuli
eteen aukea maa, ja heidän täytyi poiketa vasem-
malle pysyäkseen metsän suojassa, joten he lähene-
mistään lähenivät maantietä ja samaa jokea, jonka
yli he aikaisemmin samana päivänä olivat tulleet.

Heidän takaa-ajajansa sitävastoin taipuivat toi-
saalle, Tunstalliin päin, otaksuen nuorukaisten pyr-
kivän sinne Sir Danielin linnan turviin. Ainoastaan
joku heistä oli eksynyt vasemmalle, kuten nuorukai-
setkin.

Huomatessaan, ettei heitä ajettu takaa, nuorukai-
set seisahtuivat hengähtämään. Dick koetti kuun-
nella korva maata vasten, vaan kova- tuulen kohina
metsässä esti saamasta täyttä varmuutta, jonka täh-
den hän komensi: »eteenpäin taas».

Huolimatta väsymyksestään, ja vaikka Matcha-
mille kävi vaikeaksi loukkaantuneella jalallaan nil-
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kutella eteenpäin, he jatkoivat pakoansa, milloin
sakean tammiston, milloin harvemman viidakon
läpi.

»Seis!» jylisi äkkiä miehen ääni.
Puitten välissä, noin viidenkymmenen askeleen

päässä, seisoi kookas vihreänuttuinen mies, juoksusta
hengästyneenä ja läähättäen. Hän ojensi joutsensa
heitä kohti. Matcham seisahtui kovasti kiljahtaen.
Dick puolestaan paljasti väkipuukkonsa jahyökkäsi
nopeana kuin salama miehen kimppuun. Joko pojan
rohkeuden yllättämänä tai saamaansa kieltoa nou-
dattaen tämä jätti ampumatta, seisoi vain typerty-
neenä, puolustautumatta, kun Dick tarttui hänen
kurkkuunsa ja heitti hänet selälleen maahan. Joutsi
lennähti toisella puolelle ja nuoli toiselle. Aseeton
mies kävi hyökkääjäänsä kiinni, vaan väkipuukko
välkähti ja painui kahdesti. Pari huokausta kuu-
lui, Dick nousi ja seisoi liikkumattoman ruumiin
ääressä.

»Pois, pois!» hän huusi, ja niin lähdettiin taas
juoksemaan, Matcham perässä nilkutellen; mutta
jopa täytyi heidän hiljentää vauhtiaan. Dickiäkin
rupesi väsymys painamaan, ja Matchamin jalkaasärki
kovasti.

Äkkiä he saapuivat metsän rajaan, ja Risingha-
mista tuleva tie oli heidän edessään. He seisahtuivat.
Tie kulki kahden korkean metsäseinämän välitse.
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Seisoessaan siinä neuvottomina he äkkiä erottivat
epämääräistä ääntä, ensiksi ikäänkuin vahvaa tuulen-
huminaa, mutta nopeasti se kasvoi ja läheni, eikä ollut
enää epäilemistä, se oli laukkaavien hevosten jalan-
jytinää. Kohta ilmestyikin tien mutkasta kokonainen
komppania ratsuväkeä, jokaepäjärjestyksessä ja hur-
jaa vauhtia ikäänkuin henkensä edestä kiiti nuoru-
kaisten ohitse, tuli ja hävisi. Nuorukaiset ehtivät
kuitenkin huomata, että miehissä oli paljon haavoit-
tuneita, ja joukossa laukkasi miehettömiäkin hevosia
satulat verissä. Ilmeisesti pakolaisia siitä suuresta
tappelusta, josta tykkien jyske jo oli tuonut tiedon.

Tuskin oli joukko ehtinyt hävitä näkyvistä, kun
taas kuului kavionkapsetta. Vaan nyt ilmestyi ai-
noastaan yksinäinen ratsastaja, jonka loistava sota-
asu ilmaisi hänet ylhäiseksi mieheksi. Häntä seurasi
joukko kuormavankkureita, joitten ajajat pieksivät
hevosiaan henkensä takaa. Nämät olivat varmaan jo
aikaiseen päivällä lähteneet pakoon, joka ei heitä
kuitenkaan pitkälle auttanut. Sillä juuri nyt heidän
ehdittyään kummissaan katselevien nuorukaisten
kohdalle saavutti heidät aseellinen mies, joka rai-
voissaan rupesi heitä hakkaamaan lyhyellä säilällään.
Osa heistä pakeni metsään, mutta muut hän,yhä sada-,

telien, hakkasi maahan istuinlaudoiltaan.
Ja taaskin kaukainen kolina ilmoitti uusia tuli-

joita. Ja tällä kertaa se kasvoi entistä paljon ko-
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vemmaksi. Vaunujen rytinä, kaviontöminä, miesten
huudot, kauhea, sekava melske täytti ilman. Kokonai-
nen sotajoukko aaltoili tietä pitkin kuin vedentulva.

Dick katseli synkästi tätä näytelmää. Hän oli
tuntenut Risinghamin herran värit ja hän käsitti,
että tappelu oli päättynyt Lancasterin, punaisen
ruusun, täydelliseksi tappioksi. Mutta missä oli Sir
Daniel? Oliko hänet otettu vangiksi, oliko hän hä-
viöön joutunut pakolainen, vai oliko hän kunnia-
pattoisena paennut vihollisen, Yorkin valkoisen ruu-
sun puolelle?

Se olisi ruma juttu.
Dick oli aikonut seurata maantietä Holywoodin

tienhaaraan saakka, mutta nyt hänen täytyi muuttaa

päätöksensä.
»Tule!» sanoi hän Matchamille synkkänä ja vaka-

vana. He palasivat takaisin metsään ja kävelivät
kotvan aikaa sanaakaan virkkamatta. Aurinko oli
mailleen menemäisillään jailma kävi koleaksi.

»Olisipa jotain syötävää!» huudahti Dick.
Matcham istahti maahan ja alkoi itkeä.
»Kylläpä sinä nyt osaat itkeä illallisen tähden»,

sanoi Dick halveksivaisesti, »vaan kun kysyttiin
seitsemän miehen henkeä sinun tähtesi, silloin oli
sydämesi kova. Sinulla on seitsemän miehen kuo-
lema tunnollasi, toveri. Sitä en milloinkaan anna
sinulle anteeksi.»
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»Minun tunnollani?» huudahti Matcham katsellen
häntä tuimasti. »Ja sinun väkipuukkosi on vielä
punainen miehen verestä. Minkätähden tapoit sen
miesraukan? Hän viritti joutsensa, mutta hän ei
ampunut. Sinä olit hänen vallassaan, mutta hän
säästi sinut. Olethan sinä urhoollinen sankari.»

Dick seisoi äänetönnä.
»Tein sen rehellisessä tastelussa», sanoi hän vii-

mein, »hyökkäsin tähdättyä jousta vastaan.»
»Teit raukkamaisesti», vastasi Matcham. »Olet

vain suurisuinen kerskuri, nuoriherra Dick. Sinä
väärinkäytät etuasi, kun olet yläkynnessä, mutta

kunhan tulee joku sinua väkevämpi, kylläpä olet
nöyrä silloin. Isäsi murhan jätät kostamatta, mutta

jos tiellesi tulee turvaton naisparka, jolla ei ole voi-
mia eikä asetaitoa, vaan joka tahtoisi olla sovussa
sinun kanssasi kas silloin olet mies hänet masen-
tamaan.»

Dick oli siihen määrin raivoissaan, että häneltä
jäi huomaamatta tuo naisparka, joka liiassa innossa
oli livahtanut Matchamin kieleltä.

»Sieluni kautta!» huusi hän. »Kahdesta on toi-
nen väkevämpi. Väkevämpi sortaa heikompaa, jos
tämä sen ansaitsee, ja sinä, nuoriherra Matcham, olet
ansainnut selkäsaunan pahankurisuudesta ja kättä-
mättömyydestä suojelijaasi kohtaan. Ja mitä sinä
ansaitset, sen saatkin.»
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Sen sanottuaan hän tyynesti rupesi irroittamaan
vyötään.

»Tästä saat illallisen», sanoi hän tuimasti.
Matcham oli lakannut itkemästä. Hän oli kalpea

kuin palttina, tuijotti vain liikahtamatta toista
kasvoihin. Dick astui askelen heilauttaen vyötään.
Mutta toisen suuret silmät ja hennot, väsyneet kasvot
häntä tyrmistyttivät. Rohkeus oli pettämäisillään.

»Tunnusta olleesi väärässä», sanoi hän hiukan
epävarmana.

»En», sanoi Matcham, »olin oikeassa. Anna tulla,
julmuri! Jalkani on loukkautunut, olen väsyksissä,
en vastusta. En ole sinulle mitään pahaa tehnyt.
Tule jalyö pelkuri!»

Noista sanoista vimmastuneena Dick nosti vyön
lyödäkseen, mutta nähdessään, kuinka toinen va-
vahti ja hiivistäytyi kokoon, hänen kävi sääliksi, käsi-
varsi hihnoineen vaipui, ja hän jäi seisomaan neuvot-
tomana.

»Paha sinut periköön!» sanoi hän viimein. »Kun
olet noin heikko, pitäisi sinun hillitä kieltäsi. Vaan
menköön pääni, jos lyön sinua.» Ja hän kiinnitti
vyön taas paikoilleen. »En tahdo sinua lyödä»,
jatkoi hän, »mutta anteeksi en anna sinulle en
milloinkaan. En sinua tuntenut, sinä olit isäntäni
vihollinen, lainasin sinulle hevoseni, päiväikseni olet
syönyt, olet sanonut minua pelkuriksi jakerskuriksi.»
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»Ja sittenkään et minua lyö», vastasi Matcham.
»Vaiti!» sanoi Dick, »vaiti! sanon minä sinulle.

Olet mahtanut saada huonon kasvatuksen, mutta
huomaan, että sinussa on hyvä pohja, jaennen kaik-
kea sinähän pelastit minut virrasta. Kas, sen unoh-
dinkin kokonaan, olen ollut yhtä kiittämätön kuin
sinäkin. Mutta nyt, menkäämme. Jos aiomme päästä
Holywoodiin tänä iltana tahi aikaisin huomis-
aamuna, on parasta panna jalat liikkeelle.»

Mutta nyt oli Matchamin vuoro. Vaikka Dick
oli tyyntynyt, ei Matcham tahtonut hänelle antaa
anteeksi. Hänen rajuutensa, tapetun metsäsissin
muisto ja ennen kaikkea tuon nostetun vyön näky
ei mennyt hänen mielestään.

»Kiitän sinua muodon vuoksi», sanoi hän. »Mutta,
puhuakseni totta, hyvä nuoriherra Shelton, kulkisin
mieluummin yksin. Metsä on laaja, menkäämme
kumpikin omaa tietämme. Olen sinulle velkaa ate-
rian ja nuhdesaarnan. Hyvästi!»

»Niinkö?» sanoi Dick. »Jos vedät sitä virttä,
niin olkoon, ja paha sinut periköön!»

Niin he erosivat, ja kumpikin rupesi kulkemaan
omaa tietään välittämättä minnepäin, ajatellen ai-
noastaan riitaansa. Dick ei ollut kuitenkaan monta
askeletta astunut, ennenkuin kuuli nimeänsä mai-
nittavan, ja Matcham riensi hänen jälkeensä.

»Dick», huudahti hän, »olisihan sopimatonta
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erota näin jäykästi. Tässä on käteni ja sydämeni
myös. Kaikesta hyvästä, mitä olet minulle tehnyt,
avusta ja neuvosta, kiitän sinua, en muodon vuoksi,
vaan sydämestäni. Ja onnea matkalle.»

»Hyvä toveri!» vastasi Dick. »Onnea matkalle
vain, jos onni suinkin voi sinua seurata. Sinä olet
liian riitaisa.»

Sitten he erosivat toistamiseen, mutta heti Dick
taas tällä kertaa riensi Matchamin perään.

»Tässä on joutseni», sanoi hän »ei sinun sovi kul-
kea ihan aseetonna.»

»Joutsi!» sanoi Matcham, »Ohoh, mitä minä sillä
teen, en jaksa sitä vetää enkä osaa tähdätä. Ei siitä
ole minulle apua. Kuitenkin kiitän sinua.»

Yö oli jo tehnyt tuloa, japuiden alla he eivät enää
erottaneet toistensa kasvonilmeitä.

»Yö on pimeä», sanoi Dick, »minä kävelen hiukan
matkaa kanssasi, ainakin siksi, kunnes pääset po-
lulle. Kunpa ei vaan sinulle mitään tapahtuisi.»

Enempää puhumatta hän rupesi kulkemaan eteen-
päin, ja Matcham perässä, kuten ennenkin. Yhä
sankemmaksi kävi pimeys. Siellä täällä metsän-
aukeamissa he näkivät tähtituikkeisen taivaanlaen.
Kaukaisuudesta kuului yhä heikkenevä kaiku Lan-
casterin sotajoukon pakohälinästä.

Kuljettuansa puolen tuntia äännetönnä he tulivat
aukealle kankaalle. Kanervat kimaltelivat tähtien



valossa. Punakatajaryhmät siellä täällä näyttivät
pieniltä saarilta. Nuorukaiset katselivat toisiaan.

»Sinä olet väsyksissä?» sanoi Dick.
»Niin, kovin väsyksissä», vastasi toinen, »oikein,

että tahtoisin laskeutua maahan kuolemaan.»
»Kuulen veden solinaa», sanoi Dick, »menkäämme

sinnepäin, minua kovin janottaa.)
He astuivat loivaa rinnettä alas, ja siellä noron

pohjassa lorisi pensaitten reunustama puro. He las-
keutuivat vatsoilleen ja joivat viileätä vettä kyl-
likseen.

»Dick», sanoi Matcham, »nyt en jaksa enää,
käyköön miten tahansa.»

»Astuessamme tänne alas huomasin pienen hieta-
kuopan», sanoi Dick, »menkäämme sinne nukku-
maan.»

»Kaikesta sydämestäni», sanoi Matcham.
Kuoppa oli kuiva, toisessa reunassa kasvoi sini-

vatukkapensaita, jotka muodostivat jonkinlaisen
katoksen. Nuorukaiset laskeutuivat levolle liki-
tysten pysyäkseen lämpöisinä. Riita oli unhottunut
ja pian he sikeästi nukkuivat levollista unta tähti-
taivaan alla.

90
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SEITSEMÄS LUKU.

Valepukuinen mies.

Päivän valjetessa, -ennenkuin aurinko oli noussut,
nuorukaiset heräsivät. Itäisen taivaanrannan väri-
loiste kuitenkin ilmoitti, että päivän ruhtinas oli
tulossa, puissa joku lintu silloin tällöin hiljaisella
sirkutuksella valmistautui ottamaan häntä vastaan.
Nälkääntyneinä ja väsyksissään nuorukaiset makasi-
vat liikumatta, suloiseen hervottomuuteen vaipu-
neina. Äkkiä heidät havahutti kellon ääni.

»Kello!» huudahti Dick nousten istualle. »Olem-
meko niin likellä Holywoodia?»

Kotvasen kuluttua kello soi uudestaan, vaan tällä
kertaa vielä likempänä. Ja sitten taas uudestaan
ja uudestaan, yhä vain likempänä.

»Mitähän tämä oikein merkinnee?» arveli Dick,
joka nyt oli täysin valveilla.

»Joku liikkuu», sanoi Matcham, »ja hänen kävel-
lessään soi kello.»

»Sen kyllä älyän», sanoi Dick, »mutta mitä var-
ten? Mitä hän Tunstallin metsissä toimittaa? Jack»,
lisäsi hän, »naura, jos tahdot, mutta tuo kolea sointi
ei minua miellytä.»

»Niin», sanoi Matcham väristen, »se soi niin
kaamealta. Ellei jo olisi päivä —.»
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Hän ei ehtinyt lopettaa, ennenkuin kilinä kävi
varsin kiireelliseksi ja tiheäksi, sitten kuului yksi-
näinen kilahdus, ja sitten se taukosi.

»On niinkuin joku olisi ensiksi juossut ja sitten
hypännyt puron yli.»

»Nythän taas kulkee rauhallisesti», sanoi Mat-
cham.

»Eipä niinkään», vastasi Dick, »ei niinkään
rauhallisesti. Hän käy nopeasti ja levottomasti.
Aivan niinkuin olisi hengenhädässä tahi kiireisissä
asioissa. Etkö huomaa, kuinka nopeasti kilinä lähe-
nee?»

»Nyt se on ihan lähellä», huomautti Matcham.
He olivat kavunneet hietakuopan partaalle, ja

kun kuoppa oli kummun rinteessä, avautui heidän
eteensä kanervikkoaukio metsään saakka. Aukion
poikki kiemurteli valkeana juovana polku, Dickin
mielestä Moat Houseen päin.

Polkua myöten hoiperteli valkoinen clento. Nyt
hän seisahtui ja katsoi ympärilleen. Sitten hän
taas hitaasti eteni kumartuneena miltei kaksin-
kerroin. Joka askeleella tiuku kilisi. Kasvoille oli
valkoinen päähine vedetty ikäänkuin silmikoksi niin
syvälle, ettei niitä laisinkaan näkynyt. Kulkija näytti
tunnustelevan tietä sauvallaan. Nuorukaisten selkä-
piitä karmi pelkc.

»Pitaalinen», änkytti Dick.
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»Se on kuoleman oma, ketä hän koskettaa», sanoi
Matcham. »Juoskaamme.»

»Ei», sanoi Dick. »Etkö näe? Miesparka on
sokea ja tunnustelee tietä sauvallaan. Hän on enem-
män surkuteltava kuin pelättävä.»

»Kyllä häntä surkuttelen, kun hän vain on men-
nyt ohi», arveli Matcham.

Sokea pitaalinen oli nyt tullut ihan likelle, ja sa-
massa silmänräpäyksessä aurinko nousi ja valaisi
kirkkaasti hänen valkoista päähinettään. Hän oli
ollut pitkä mies, ennenkuin tuo ilkeä tauti oli hänet
painuttanut, ja vieläkin hän astuskeli voimakkaasti.
Tiuvun surullinen kilinä, sauvan kolahtelu maahan,
silmäaukoton kasvojen peite ja tieto siitä, että hän ei
ollut ainoastaan kärsimykseen ja kuolemaan tuo-
mittu, vaan ihmisten seurastakin eristetty, saattoi
nuorukaiset kammosta värisemään.

Tullessaan kuopan kohdalle hän seisahtui ja
käänsi kasvonsa nuorukaisia kohti:

»Neitsyt Maaria auttakoon meitä!» kuiskasi Mat-
cham. »Hän näkee meidät.»

»Vaiti!» kuiskasi Dick vastaan. »Hän väin kuun-
telee. Onhan hän sokea, höperö.»

Pitaalinen katseli tahi kuunteli muutamia se-
kunteja. Sitten hän taas rupesi liikkumaan eteen-
päin, vaan ei montakaan askelta, ennenkuin vielä ker-
ran seisahtui ja kääntyi nuorukaisiin päin ikään-
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kuin katsellakseen. Nyt myöskin Dick kalpeni ja
ummisti silmänsä. Vaan pian tiuku taas kilisi ja
pitaalinen sen enempää empimättä kulki eteenpäin
metsään saakka, johon hän hävisi.

»Hän näki meidät», sanoi Matcham. »Sen vaikka
vannon.»

»Lorua!» sanoi Dick. »Hän vain kuunteli. Hän
oli peloissaan, mies parka. Jos sinä olisit sokea ja
aina kävelisit umpipimeässä, säikähtäisit jo lehden
kahinaakin tai linnun piipitystä.»

»Dick hyvä! hän näki meidät», toisti Mat-
cham. »Tuolla tavoin ei kukaan kuuntele. Hänellä
on paha mielessä. Kuulehan hänen tiukunsa ei soi
enää.»

»Se on totta», sanoi Dick. »Se ei tiedä hyvää.
Menkäämme, pyhän messun kautta.»

»Hän meni itäänpäin, menkäämme me länteen»,
sanoi Matcham. »En voi tyynesti hengittää, ennen-
kuin tuo pitaalinen on selkäni takana.»

»Olet liian pelkuri, Jack», vastasi Dick. »Aiom-
mehan pyrkiä suoraa tietä Holywoodiin, niin suo-
raan kuin osaamme, ja siis meidän on mentävä poh-
joiseen päin, ymmärtääkseni.»

He rupesivat heti kävelemään, ja päästyänsä ki-
veltä kivelle harpaten puron yli he pyrkivät jyrkem-
pää äyrästä ylös metsään päin. Maa kävi epätasai-
seksi, siellä täällä kasvoi yksinäinen puu tahi puu-
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ryhmä. Oli vaikea pysyä suunnasta selvillä, ja lisäksi
vielä nälkä sekä väsymys hidastutti kulkua.

Äkkiä he muutamalta mäennyppylältä näkivät
pitaalisen parinsadan jalan päässä kävelevän poikit-
tain heidän editseen. Tiuku ei nyt kilissyt eikä sauva
survonut maata. Hän astui reippaasti ja varmasti,
kuten näkevä ainakin. Seuraavassa tuokiossa hän oli
hävinnyt pensaikkoon.

Nuorukaiset piiloutuivat säikähtyneinä kaner-
vikkoon.

»Aivan varmaan hän ajaa meitä takaa,» sanoi Dick.
»Näitkö, hän piti tiuvun kielestä kiinni, jottei se
soisi, nyt auttakoot meitä pyhimykset, pitaalisen
kanssa minä en pysty taistelemaan.»

»Mitä hän aikoo?» huudahti Matcham. »Mitä
hän tahtoo? Onko milloinkaan kuultu, että pi-
taalinen, vain pahaa tehdäkseen, on vainonnut
onnettomia? Eikö hänellä ole tuo tiuku juuri ih-
misiä varoittamassa? Dick, tässä piilee jotakin pa-
hempaa.»

»En käsitä, mitä tämä tietää», kuiskasi Dick,
»olen ihan hervoton. Pyhimykset auttakoot meitä!»

»Aiotko jäädä tähän loikomaan?» sanoi Matcham.
»Palatkaamme aukiolle, siellä hän ei voi huomaa-
matta hiipiä kimppuumme.»

»En minä», sanoi Dick. »Voimani on mennyttä;
ja kenties hän menee ohi meitä huomaamatta.»
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»Jännitä edes joutsesi», huudahti toinen. »Oletko
sinä olevinasi mies?»

Dick teki ristinmerkin. »Älä, älä!» sanoi hän.
»Terveiden ihmisten kanssa kyllä taistelen, mutta en
aaveiden enkä pitaalisten; en tiedä, kumpiko on
kimpussamme. Taivas suojelkoon meitä!»

»Jos miehen rohkeus on tuollaista, niin kylläpä
hän on aika raukka!» sanoi Matcham.

Silloin kuultiin taas tiuvun kilahdus.
»Hän ei enää pidä kiinni tiuvun kielestä», kuis-

kasi Matcham. »Pyhimykset auttakoot! kuinka li-
kellä hän on!»

Dick ei vastannut sanaakaan; hänen hampaansa
kalisivat.

Nyt vilahti jotain valkeaa pensasten välistä, ja
sieltä tuli näkyviin ensiksi pää ja sitten koko haamu.
Äkkiä hän päästi huudon ja juoksi suoraa tietä nuo-
rukaisia kohti. Nämä pakenivat kirkaisten, yksi yh-
täälle, toinen toisaalle. Vaan heidän kauhistava vi-
hollisensa hyökkäsi Matchamiin, saavutti hänet muu-
tamalla harppauksella ja tempasi hänet käsiinsä.

Nuorukainen päästi parahduksen, johon kaiku
metsästä vastasi läheltä ja kaukaa, hänen hento ruu-
miinsa värvähteli, sitten hänen jäsenensä löyhtyivät
ja hän lankesi taintuneena kiinniottajan käsiin.

Dick kuuli parahduksen. Hän kääntyi ja näki
Matchamin lankeavan. Silloin hänen rohkeutensa ja
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voimansa palasi. Säälin ja vihan huuto pääsi hänen
suustaan jasamassa hän jännitti varsijoutsensa. Vaan
ennenkuin hän ehti ampua, nosti pitaalinen kätensä.

»Seis, Dick!»
huusi tuttu ääni.
»Älä ammu, houk-
kio! Etkö tunne
ystävääsi?»

Samassa hän
laski Matchamin
maahan ja paljasti
kasvonsa.

»Sir Daniel!»
huudahti Dick.

»Juuri niin, py-
hän messun kautta,
juuri Sir Daniel!»
vastasi ritari. »Aict-
ko ampuakasvatta-
jaasi, veijari? Mutta
tässä on tämä —.»

Hän keskeytti ja

Kauhistava vihollinen tempasi
Matchamin käsiinsä.

osoittaen Matchamia hän kysyi »Miksi häntä sa-
not, Dick?»

»Niin», sanoi Dick, »minä sanon häntä nuoriherra
Matchamiksi. Ettekö häntä tunne? Hän sanoi teidän
tuntevan hänet.»
< Musta nuoli,
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»Kyllä tunnen», vastasi Sir Daniel hihittäen.
»Hän on mennyt tainnoksiin ja, totta puhuen, vä-
hemmästäkin hän olisi voinut pyörtyä. Hei, Dick,
pelästytinkö teidät hyvinkin?»

»Kyllä, Sir Daniel, kyllä te meitä kauheasti pe-
lästytitte», sanoi Dick ja päästi vieläkin huokauk-
sen muistellessaan sitä. »Teidän luvallanne, Sir, oli-
sin yhtä hyvin tahtonut kohdata itse mustan paholai-
sen. Ja totta puhuakseni värisyttää minua vieläkin.
Mutta mikä saattoi teidät esiintymään tuommoisessa
valepuvussa?»

Sir Danielin kasvot mustenivat vihasta.
»Mikäkö minut saattoi?» hän sanoi. »Hyvä, että

muistutit minulle. Mikä? Minä piiloskelen hen-
keäni täällä omissa metsissäni. Jouduimme onnetto-
muudeksemme liian myöhään tappelupaikalle, juuri
parhaiksi suuren pakopyörteen nieltäviksi. Missä
ovat reippaat ratsumieheni? Pyhän messun kautta,
Dick, en tiedä itsekään. Meidät pyyhkäistiin pois,
jouduimme keskelle pahinta mellakkaa; en ole näh-
nyt ainoatakaan väriäni kantavaa miestä, senjälkeen
kuin näin kolmen heistä kaatuvan. Minä itse pääsin
eheänä Shorebyhyn, ja »Mustaa nuolta» muistellen
hankin itselleni tämän puvun ja tiuvun ja rupesin
hiljakseni pyrkimään Moat Houseen. Tämä valepuku
on kerrassaan verraton, Dick. Tiuvun kilinä suojelee
pahimmaltakin rosvolta, sen ääni panee kaikki kalpe-
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nemaan. Viimein satuin kulkemaan sinun ja Matcha-
min ohitse; en heti varmuudella teitä tuntenut, pää-
hine esti minua selvästi näkemästä, ja senlisäksi oli
minun mahdoton käsittää, mitenkä te olitte joutu-
neet yhteen. Mutta huomaan», keskeytti hän,
»että tämä sinun toveriparkasi rupee näyttämään
toipumisen oireita. Pari tippaa hyvää viiniä ei liene
vahingoksi hänelle.»

Näin sanoen, hän veti tilavan kaapunsa alta isoh-
kon pullon jarupesi hieromaan Matchamin ohimoita
sekä kostuttamaan hänen huuliaan viinillä. Vähitel-
len tämä tointui tuntoihinsa, avasi silmänsä ja kat-
seli kummastuneena vuorotellen Sir Danielia jaDickiä.

»Rauhoitu, Jack!» sanoi Dick, »ei se ollutkaan
pitaalinen, se oli Sir Daniel, näetkö!»

»Otapas kunnollinen kulaus tätä», sanoi ritari, »se
palauttaa miehuutesi. Senjälkeen annan teille hyvän
atrian ja sitte kiirehdimme kaikki kolme kotiin
Tunstalliin. Sillä tunnustanpa suoraan, Dick», jatkoi
hän asetellessaan heidän eteensä leipää ja lihaa, »mi-
nulla on kiihkeä halu päästä neljän muurin turvaan.
Siitä alkaen, kun ensikerran nousin hevosen selkään,
en ole ollut näin kovassa ahdingossa; henkeni ja omai-
suuteni on vaarassa, kaiken lisäksi ajavat nuo roistot
metsässä minua takaa. Mutta en ole vielä hukassa.
Kyllä jokunen joukko miehistäni pelastautuu kotiin.
Bennet Hatchilla on kymmenen miestä, Seldenillä oli
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kuusi. Ei, kyllä me pian jälleen olemme entisissä voi-
missa. Kunhan vain pääsen sovintoon onnen suotta
suosiman Yorkin herran kanssa, Dick, niin olen kyllä
taas miestä ja valmis vaikka mihin.»

Ritari täytti viinillä juomasarvensa juodakseen
Dickin terveydeksi, joka seisoi siellä tyrmistyneen
näköisenä.

»Selden», hän ankkasi, »Selden —» ja sitte hän
vaikeni.

Sir Daniel laski juomasarvensa alas juomatta.
»Mitä!» huusi hän muuttuneella äänellä. »Selden!

puhu! Mitä hänestä tiedät?»
Dick kertoi änkyttäen, mitä oli tapahtunut.
Ritari kuunteli äänetönnä, viha jamurhe vääristi-

vät hänen kasvojaan.
»Malttakaa», huusi hän, »vannon oikean käteni

kautta, kyllä minä kostan! Minä murskasin tuon

Duckworthin kuin ruovon; poltin katon hänen päänsä
päältä, saatoin hänet mieron tielle, ajoin hänet pois
näiltä mailta, ja nyt hän palaa astuaksensa minua
vastaan! Mutta, odotapa, Duckworth, kyllä saat
tämän vielä maksaa!»

Hän seisoi kotvasen aikaa äänetönnä. Hänen kas-
voissaan kuvastui kova sisäinen taistelu.

»Syökää!» huusi hän, »ja sinä siinä, vanno mi-
nulle», jatkoi hän Matchamille, »että seuraat minua
Moat Houseen.»
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»Kunniani kautta», vastasi Matcham.
»Viis minä sinun kunniastasi?» huusi ritari.

»Vanno minulle äitisi autuuden kautta!»
Matcham vannoi vaaditun valan. Sir Daniel jär-

jesti päähinettään, otti tiukunsa ja sauvansa.
»Syökää nopeasti», sanoi, hän, »ja seuratkaa sitten

minua kotiin!»
Niin sanoen hän poistui viidakkoon ja heti rupesi

tiuku jälleen kilisemään. Nuorukaiset istuivat kuun-
nellen kilinän häviämistä kaukaisuuteen.

»Sinä aiot siis Tunstalliin?» kysyi Dick.
»Totta kai», vastasi Matcham, »kun täytyy. Olen

urheampi Sir Danielin selän takana kuin hänen kas-
vojensa edessä.»

He söivät sittenkiireesti jaalkoivat astua Tunstal-
liin päin. Pari tuntia kuljettuaan he näkivät Moat
Housen punaisten muurien ja kattojen vilahtavan
puitten välistä.

»Nyt», sanoi Matcham seisahtuessaan, »saat jät-
tää ystäväsi Jackin hyvästi, et enää koskaan näe
häntä. Anna, Dick, hänelle anteeksi, jos hän on sinua
loukannut, niinkuin hän sydämestään jarakkaudella
antaa sinulle anteeksi.»

»Mitä tarkoitat?» kysyi Dick. »Jos me molemmat
menemme Tunstalliin, tapaamme tietysti toisemme
useinkin.»

»Et sinä milloinkaan enää saa nähdä Jack Mat-
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cham parkaa», vastasi toinen, »häntä, jokaoli sellainen
pelkuri ja niin vaivaloinen ja jokakuitenkin veti sinut
virrasta. Kunniani kautta, Dick. Kun olemme saapu-
neet Moat Houseen et sinä enää näe Jack Matchamia.»

Hän avasi sylinsä, ja molemmat nuorukaiset sy-
leilivät toisiaan.

»Ja, Dick», jatkoi Matcham, »minä aavistan,
ettei hyvä meitä Tunstallissa odota. Sir Daniel ei ole
enää sama kuin ennen. Onni on tähän saakka ollut
hänelle myötäinen, mutta nyt, kun hänen kohtalonsa
on kypsymäisillään ja hänen on taisteltava henkensä
puolesta, pelkään että hänestä tulee huono isäntä
meille kummallekin. Hän saattaa olla uskollinen tap-
pelussa, mutta hänellä on vilpistelijän silmä. Hänen
silmissään, Dick, piilee pelko, ja pelko on julma kuin
susi! Me menemme sisään tähän taloon, Pyhä Maaria
auttakoon meidät siitä pois!»

Vähän matkaa äänettöminä käveltyänsä he astui-
vat ulos metsästä. Heidän edessänsä kohosi Sir Da-
nielin pyöreätorninen metsälinna. Linnankaivannon
veteen kuvastuivat tummanpunaiset, siellä täällä
sammaltuneet muurit. Heti kun nuorukaiset joutui-
vat näkyviin, avautuivat-linnan portit, nostosilta las-
kettiin alas, ja Sir Daniel itse, Hatch ja pappi hänen
vieressään seisoivat valmiina vastaanottamaan hei-
dät linnan muurien sisäpuolelle.



TOINEN KIRJA.

Tunstallin Moat House.

ENSIMÄINEN LUKU.

Dick kyselee.

Tunstallin linna sijaitsi vähän matkan päässä
kuoppaisesta metsätiestä. Rakennus muodosti luja-
tekoisen neliön, jonka jokaisessa nurkassa oli yrgpy-
riäinen torni. Punaisista kivistä rakennetussa muu-
rissa oli ampumareikiä ja ylinnä oli rintavarus saka-
roineen. Sisäpuolella oli vähäinen piha. Koko raken-
nusta ympäröi noin kahdentoista jalan levyinen lin-
nankaivanto, »Moat», jonka yli yksi ainoa nostosilta
veilinnanporttiin. Pienestä lammikosta johtioja vettä
hautaan.

Kun pojat saapuivat linnaan, oli osa linnanväkeä
pihalla puolustushankkeissa. Huolestuneina kes-
kusteltiin piirityksestä, toiset tekivät nuolia, toiset
hioivat miekkoja, jota tehdessään he arvelevaisesti
pudistelivat päitään.
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Sir Danielin ratsumiehistä oli kaksitoista hengissä
palannut taistelusta. Näistäkin oli kolme pahoin
haavoittunut, kaksi Risinghamin tappelussa ja yksi
kotimatkalla, kahakassa sissien kanssa. Kun näitten
lisäksi laskettiin Sir Daniel itse, Bennet Hatch ja
nuori Shelton sekä ne miehet, jotka ennestään olivat
linnassa, niin oli kaksikymmentäkaksi miestä linnaa
puolustamassa, siis riittävästi väkeä kyllä, erittäin-
kin kun toivottiin pakolaisia vielä saapuvan.

Väen puute ei siis painanutmieliä, siihen oli toinen
syy. »Musta Nuoli» se kummitteli miesten ajatuk-
sissa. York-puolueen vihollisuus ei heitä niinkään
paljon huolestuttanut. »Olot muuttuvat pian», oli
kansan tapana sanoa tähän aikaan. Mutta nuo metsä-
naapurit saivat heidät pelosta vapisemaan. Sillä
nämät eivät vihanneet ainoastaan Sir Danielia.
Kaikki hänen miehensä tiesivät menetelleensä jul-
masti ja väkivaltaisesti koko likiseudussa. He olivat
kaikki olleet Sir Danielin julmia käskyläisiä. Ja nyt
oli parin tunnin taistelu johon suurin osa heistä ei
ottanut osaakaan kokonaan muuttanut Sir Danie-
lin aseman, hän ja hänen miehensä olivat nyt vain
pieni joukko valtionkavaltajia, jotka suojelusta vailla
olivat suljetut mitättömään linnaan leppymättömien
vihollisten lakkaamattoman vainon alaisina.

Yön kuluessa oli kokonaista seitsemän ratsua il-
man ratsastajaa ja pelosta hirnuen saapunut uiko-
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puolelle linnan porttia. Kaksi kuului Seldenin jouk-
koon; viisi oli niitä, jcilla Sir Danielin kanssa taiste-
luun lähteneet miehet olivat ratsastaneet. Ja päivän
valjetessa hoiperteli haavoittunut keihäsmies linnan-
haudan partaalle, ja heitti siihen henkensä.

Rohkea Bennet Hatch oli myöskin huolissaan.
Ja saatuansa Dickiltä kuulla Seldenin kohtalon, hän
hervotonna vaipui kivirahille —ja itki. Hämmästy-
neinä jakauhistuneina muut miehet katselivat häntä,

••

vaan eivät rohjenneet mitään kysyä.
»Oi, nuoriherra Shelton», sanoi Hatch viimein,

»enkö minä sitä sanonut? Niin, meidän täytyy kaik-
kien seurata. Selden oli luja mies; hän oli minulle
kuin veli. Hän on mennyt toisena. Niin, meidän täy-
tyy kaikkien seurata. Sillä mitä tuossa runossa sa-
nottiin:

„Sydän teili' oli mustempi syttä,
Siksi kantaa mustia nuolia kyttä."

»Niin, Appleyard, Selden, Smith ja vanha Hump-
hrey ovat menneet, ja John Carter raukka makaa
kuolemankielissä ja huutaa pappia.»

Dick säpsähti. Matalasta ikkunasta ihan läheltä
kuului voihkinaa ja valitusta.

»Tuolla sisälläkö hän makaa?» hän kysyi.
»Niin, portinvartian kammiossa», vastasi Hatch,

»emme voineet viedä häntä edemmäs. Joka aske-
leella luulimme hengen lähtevän hänestä. Vaan sielu
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nyt luullakseni enimmin kärsii. Hän huutaa tau-
koamatta pappia, mutta Sir Oliver ei vain tule, en
tiedä mistä syystä. Siitä syntyy pitkä rippi.»

Dick lähestyi ikkunaa. Pieni kammio oli matala
ja pimeä, hän saattoi kuitenkin erottaa olkivuo-
teella makaavan vaikeroivan miehen.

»Carter, ystävä parka, kuinka on laitasi?» hän ky-
syi.

»Oi, nuoriherra Shelton», sai kuoleva kuiskatuksi,
»taivaan tähden, hankkikaa tänne pappi. Minä olen
mennyttä miestä. Rientäkää, se on viimeinen palvelus,
jenkavoitte minulle tehdä. Minulla on omallatunnol-
lani jotain, joka vetää minut syvyyteen.»

Silloin Sir Daniel äkkiä ilmestyi hallin ovelle,
kirje kädessään.

»Miehet», hän sanoi, »kova isku on kohdannut
meitä, minkätähden koettaisimme sitä kieltää? Pyr-
kikäämme siis uudestaan nopeasti satulaan. Vanha
Henrik kuudes on kohta mennyttä. Peskäämme siis
hänet käsistämme. Minulla on hyvä ystävä, joka on
herttuan lähin mies Wensleydalen lordi. No niin,
hänelle olen kirjoittanut kirjeen, jossa pyydän hänen
hyväntahtoista suosiotaan. Olen tarjonnut runsaan
hyvityksen menneisyydestä ja riittävän vakuuden
tulevaisuutta varten. Hän on varmaankin antava
suotuisan vastauksen. Lahjaton pyyntö on kuin
laulu ilman säestystä. En ole säästänyt lupauksia.



107

Mutta vielä puuttuu jotakin. Tarvitsen kirjeenviejän
toimi on vaikea ja vaarallinen, en sitä salaa. Met-

sät ovat kuten tiedätte, täynnä vihollisia. Nopeutta
kysytään. Mutta nopeus ei yksin auta, tarvitaan
myös viekkautta ja varovaisuutta. Kuka siis teistä
ottaa viedäkseen tämän kirjeen Wensleydalen lordille
ja tuodakseen minulle hänen vastauksensa?»

Yksi miehistä nousi heti. »Minä kyllä sen vien, jos
suvaitsette», hän sanoi.

»Ei, ei, joutsimies Dicky», vastasi ritari. »Sinä
olet kyllä viekas, mutta et nopea, et kelpaa.»

»Jos niin on, Sir Daniel», sanoi toinen, »niin tässä
olen minä».

»Pyhimykset varjelkoot», sanoi ritari, »sinä olet
kyllä nopea, mutta et viekas. Sinä syöksyisit suin-
päin John Kostajan leiriin. Kiitän teitä kumpaakin
hyvästä tahdostanne ja rohkeudestanne, mutta ei
kumpikaan teistä sovi.»

Silloin Hatch tarjoutui. »Sinä olet täällä tarpeelli-
nen, hyvä Bennet, sinä olet oikea käteni», vastasi
ritari. Hetken aikaa valikoituaan Sir Daniel määräsi
erään miehen kirjeenviejäksi.

»Nyt», sanoi hän, »riippuu kaikki sinun nopeu-
destasi ja älystäsi. Tuo minulle hyvä vastaus, niin
kolmessa viikossa puhdistan metsäni noista paholai-
sista, jotka silmiemme edessä levittävät kauhistusta
jakuolemaa ympärilleen. Mutta huomaa, Throgmor-
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ton: toimesi ei ole helppo. Sinun täytyy hiipiä mat-
kaan yöllä ja liikkua kuin kettu. Ja mitenkä aiot
päästä Tili-joen yli? Et voi käyttää siltaa eikä laut-
taa.»

»Osaan uida», vastasi Throgmorton. »Olkaa huo-
leti, kyllä minä perille pääsen.»

»Hyvä ystävä, mene nyt ruokahuoneeseen, syö ja
juo vahvasti», vastasi Sir Daniel. Näin sanottuaan
Sir Daniel palasi halliin.

»Sir Daniel on viisas», sanoi Hatch hiljaa Dickille.
»Joku toinen olisi nykyisissä oloissamme koettanut
kaunistella asioita, vaan hän puhuu suoraa kieltä
miehilleen. Tässä on vaara, sanoo hän, ja tässä on
vaikeuksia, ja sitä sanoessaan hän laskettelee pilaa-
kin. Totta tosiaan, pyhän Barbaran kautta, hän
on syntynyt päälliköksi! Ei ole sitä miestä täällä,
joka ei olisi äsken hänen puheestaan hiukan roh-
kaistunut. Näettekö, millä vauhdilla he ryhtyvät
työhön?»

Kuullessaan Sir Danielia näin innokkaasti kiitet-
tävän Dick vaipui mietteisiin.

»Bennet», sanoi hän, »kuinka oli isäni kuoleman
laita?»

»Älkää kysykö!» sanoi Hatch. »Ei minulla ollut
osaa siinä, enkä siitä mitään tiedä. Sen enempää en
puhu. Omista töistänsä sopii puhua, niinkuin itse
tietää, vaan muitten töistä huhujen jakulkupuheitten



109

mukaan ei pidä puhua. Kysykää Sir Oliverilta
niin, jaCarterilta, jos tahdotte, vaan ei minulta.»

Ja Hatch poistui vartiokierrolle jättäen Dickin
mietteisiinsä.

»Minkätähden hän ei tahtonut minulle kertoa?»
ajatteli nuorukainen. »Ja minkätähden hän mainitsi
Carterin? Carter olisiko hän ehkä syyllinen?»

Hän astui sisään ja astui kapean käytävän läpi
kammioon, missä haavoitettu sotilas makasi.

»Oletteko tuonut papin?» kysyi tämä kiivaasti.
»En vielä», vastasi Dick. »Tähden ensiksi puhua

pari sanaa sinun kanssasi. Mikä oli syynä isäni, Harry
Sheltonin, kuolemaan?»

Miehen kasvot muuttuivat heti.
»En tiedä», vastasi hän lyhyesti.
»Sinä tiedät kyllä», vastasi Dick, »älä koeta mi-

nua pettää.»
»En tiedä», toisti Carter.
»Siis saat kuolla ripitönnä», sanoi Dik. »Täällä

minä olen ja tänne jään. Et tarvitse pappia, sillä
mitä hyödyttää katumus ja rippi, jollet aio korjata
niitä väärintekoja, joissa olet ollut osallisena?»

»Ette tarkoita, mitä sanotte, nuoriherra Dick»,
sanoi kuoleva. »Ette voi niin kohdella kuolevaa
miestä. Se ei olisi teidän arvoistanne, eikä se teitä hyö-
dyttäisi. Jääkää, jos tahdotte. Siten te kyllä syök-
sette sieluni kadotukseen vaan itse ette sillä mi-
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tään voita. Se on viimeinen sanani.» Ja hän kääntyi
toiselle kyljelleen.

Dick huomasi puhuneensa malttamattomasti ja
oli häpeissään.

»Carter», sanoi hän, »älä ymmärrä minua väärin.
Tiedänhän minä, että olit ainoastaan välikappaleena
toisen kädessä. Olit pakotettu tottelemaan isäntääsi,
en tahdo sinulle mitään pahaa. Vaan minä olen ru-
vennut monesta syystä huomaamaan, että raskas
velvollisuuteni on, vaikka olenkin nuori ja kokema-
ton, kostaa isäni murhaajalle. Pyydän siis, hyvä
Carter, unohda uhkaukseni, ja auta minua hyvästä
tahdostasi ja oikein katuaksesi.»

Haavoittunut mies ei hiiskahtanut sanaakaan.
»Hyvä», sanoi Dick kotvasen aikaa odotettuaan

vastausta, »minä menen pappia hakemaan. Sillä ol-
koon syntisi minun ja omaisteni suhteen kuinka
suuri tahansa, en minä tahdo puolestani vahingoittaa
miestä, joka tekee lähtöä.»

Tätäkin puhetta kuunteli vanha soturi vastaa-
matta siihen mitään. Hänen valituksensakin olivat
nyt lakanneet. Poistuessaan Dick ei voinut olla ihai-
lematta miehen järkähtämätöntä lujuutta.

»Ja kuitenkin», ajatteli Dick, »mitä hyödyttää
lujuus ilman älyä. Jos hän olisi ollut syytön, olisi hän
puhunut. Hänen vaitiolonsa tunnusti enemmänkuin
mitä hänen sanansa olivat tehneet. Niin, joka haa-
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raita saan todistuksia siitä, että Sir Daniel taikka hä-
nen miehensä ovat sen rikoksen tehneet.»

Raskaat mietteet painoivat hänen sydäntänsä.
Pitikö hänenkin nyt, kun Sir Danielin cnnentähti oli
laskemaisillaan, kun toiselta puolelta »Musta nuoli»
häntä vainosi ja toiselta puolelta voittoisa Yorkin
puolue oli julistanut hänet lainsuojattomaksi, pitikö
hänenkin kääntyä sitä miestä vastaan, joka oli hänen
kasvattajansa.

»Jumala suokoon että hän olisi syytön», sanoi hän
itsekseen.

Kuului askeleita käytävän kivilattialla, ja Sir
Oliver lähestyi synkännäköisenä.

»Teitä ikävöidään hartaasti», sanoi Dick papille.
»Olenkin menossa, hyvä Richard», vastasi pappi.

»Carter parka! hän on mennyttä miestä.»
»Ja vielä sairaampi kuin hänen ruumiinsa on hä-

nen sielunsa», vastasi Dick.
»Oletko häntä nähnyt?» kysyi pappi säpsähtäen.
»Olen, tulen juuri hänen luotaan», vastasi Dick.
»Mitä hän sanoi mitä hän sanoi?» änkytti

pappi.
»Hän huusi vain kiihkeästi teitä, Sir Oliver. Hyvä

olisi, jos rientäisitte», vastasi nuorukainen.
»Menen viipymättä», sanoi pappi. »Oh, me

olemme kaikki syntisparkoja, ja meidän täytyy kaik-
kien kuolla.»
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»Niin, sir, ja onnellinen se, joka voi hyvällä
omallatunnolla astua kuolemaa kohti», vastasi Dick.

Pappi loi silmänsä maahan ja kiirehti pois jupis-
ten hiljaista rukousta.

»Hänkin», ajatteli Dick hänen poistuttuaan,
»hänkin, joka on opettanut minulle uskonoppia.
Minkälaisessa maailmassa elämmekään, jos kaikki,
jotka ovat pitäneet huolta minusta, ovat syypäät
isäni kuolemaan! Kostoa! kostoa! Voi, minua onne-
tonta, jonka täytyy kostaa ystävilleni.»

»Ystävilleni», tämä sana johdattihänen mieleensä
Matchamin. Muistellessaan omituista matkatove-
riansa hän hymyili ja kummasteli, ettei hän ollut
poikaa nähnyt siitä alkaen, kun he yhdessä astui-
vat sisään Moat Housen portista. Hän ikävöi häntä
nähdä.

Noin tunnin kuluttua kokoontui talonväki halliin
päivällisille. Halli oli pitkä, matala suoja. Seinät
olivat peitetyt kudotuilla verhoilla, joihin oli kuvattu
hurjia miehiä ja nuuskivia verikoiria. Siellä täällä
riippui keihäitä, joutsia ja kilpiä. Suuressa tuli-
pesässä leimusi iloinen roihu, ja pitkin seiniä kulki
verhottuja lavitsoita. Keskellä lattiata seisoi katettu
ja runsaasti varustettu pöytä odottamassa päivällis-
vierasten tuloa. Ei Sir Daniel itse eikä hänen puoli-
sonsa ollut läsnä, ja Sir Oliverkin, pappi, oli poissa.
Samoin Matcham. Dick rupesi käymään levotto-
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maksi. Hän muisteli toverinsa surullista ennustusta
ja arveli itsekseen, olisiko jotain pahaa hänelle tehty.

Päivällisen jälkeen hän tapasi emännöitsijä Hat-
chin, jokakiirehti lady Brackleyn luo.

»Emännöitsijä hyvä», sanoi hän, »missä on nuori
herra Matcham? Näin teidän saattavan häntä sisään
tullessamme tänne.»

Vanha nainen nauraa hohotti.
»Kylläpä teillä, nuoriherra Dick, on terävät sil-

mät päässänne.» Ja taas hän nauroi.
»No, mutta missä hän siis on?» uteli Dick.
»Ette milloinkaan enää saa häntä nähdä», vastasi

nainen. »Ette milloinkaan, se on varmaa.»
»Jollen saa häntä nähdä, tahdon tietää syyn sii-

hen», vastasi nuorukainen. »Hän ei tullut tänne
vapaaehtoisesti. Vaikka olenkin nuori, olen kuiten-
kin hänen paras suojelijansa, ja minä tahdon pitää
huolta siitä, että häntä hyvin kohdellaan. Minä ru-
peen vainuamaan merkillisiä salaisuuksia täällä, ja
minä alan niihin kyllästyä.»

Hänen näin puhuessaan laskeutui raskas käsi
hänen olalleen. Bennet Hatch oli heidän huomaa-
mattaan lähestynyt heitä. Peukalonsa vihjauksella
hän kehoitti vaimoansa poistumaan.

»Dick ystävä», sanoi hän, niin pian kuin he olivat
kahden kesken, »oletteko vallan hullu? Jollette lak-
kaa sekaantumasta muutamiin asioihin, on meren
8 Musta nuoli.
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pohja parempi vuode teille kuin Tunstallin Moat
House. Te olette kysellyt minulta, te olette ahdista-
nut Carteria ja te olette säikähyttänyt mustatakkia.
Viisastukaa, mieletön nuorukainen. Kun Sir Daniel
kutsuu teidät luoksensa, koettakaa näyttää tyyneltä
japunnitkaa vastauksenne, sillä hän aikoo luultavasti
kuulustella teitä perinpohjaisesti.»

»Hatch», sanoi Dick, »tämäkaikki haiskahtaa pa-
halta omaltatunnolta.»

»Jollette tahdo viisastua, saatte piankin haistella
verta», vastasi Bennet. »Tahdon vain teitä varoit-
taa. Ja tässä tullaan teitä noutamaan.»

Samassa tulikin lähetti käskemään Dickiä Sir Da-
nielin luo.

TOINEN LUKU.

Kaksi valaa.

Sir Daniel käveli vihaisen näköisenä edestakaisin
hallissa takkatulen edessä. Sir Oliver istui arkana
huoneen perässä lukien matalalla äänellä rukouskir-
jaansa.

»Olette kutsunut minut, Sir Daniel», sanoi Dick.
»Olen todellakin kutsunut sinut», vastasi ritari.
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»Mitä minä kuulen? Olenko ollut sinulle niin tyly
holhooja, että sinulla on syytä ensi tilaisuudessa ru-
veta epäilemään minusta pahaa? Vai aiotko minut
pettää, nähdessäsi onnenkin minua pettävän? Pyhän
messun kautta, semmoinen ei isäsi ollut. Hän piti
uskollisesti ystäviensä puolta myötä- ja vastoinkäy-
misissä. Mutta sinä, Dick, näytät olevan hyvän päi-
vän ystävä jakoetat nyt päästä uskollisuuden velvol-
lisuudestasi.»

»Erehdytte! Sir Daniel», vastasi Dick vakavasti.
»Olen sekä kiitollinen että uskollinen, kun minun pi-
tää niin olla. Ja ennenkuin jatkan, kiitän sekä teitä
että Sir Oliveria. Teillä on oikeus vaatia kiitollisuutta
minulta, jakatala raukka olisin, jos sen unhottaisin.»

»Hyvä on», sanoi Sir Daniel, »mutta», lisäsi hän
tuimistuneena, »kiitollisuus ja uskollisuus ovat sa-
noja, Dick Shelton. Minä vaadin tekoja. Tällä hädän
hetkellä, kun nimeni on häväisty, omaisuuteni mene-
tetty, kun metsät ympärillämme vilisevät sissejä,
jotka janoavat häviötäni, tällä hetkellä vaaditaan
tekoja eikä sanoja. Mitä sinä puolestasi teet? Sinä
koetat salaisilla kuiskimisilla myrkyttää sen vähä-
lukuisen joukon mieltä, joka minulla nyt enää on
jäljellä. Jumala minua varjelkoon semmoisesta kii-
tollisuudesta. Mitä sinä oikeastaan tarkoitat? Puhui
minä vastaan.» ! ■>

»Sir Daniel», vastasi Dick. »Isäni sortui minun
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lapsena ollessani. Korviini on tullut, että vilppi jari-
kos olivat syynä hänen kuolemaansa. Korviini on
tullut sekin tahdon olla suora että te olisitte
ollut joissakin tekemisissä isäni kuoleman kanssa. Ja
totta puhuakseni, mieleni ei voi rauhoittua, enkä
voi teitä tarmolla auttaa, ennenkuin saan vastausta
epäilyksiini.»

Sir Daniel istuutui. Hän nojasi leukansa käteen
ja katseli tutkivaisesti Dickiä.

»Ja sinä luulet, että minä haluaisin olla sen nuo-
rukaisen holhooja, jonkaisän olen murhannut?» kysyi
hän.

»Antakaa minulle anteeksi», vastasi Dick, »jos
puhun taitamattomasti, vaan tiedätte itse varsin hy-
vin, että holhoojan toimi on edullinen toimi. Ettekö
näinä holhousvuosina ole korjannut tulojani ja käs-
kenyt miehiäni? Eiköhän teidän hallussanne vielä ole
oikeus olla minun naittajanikin, josta on voittoa siitä-
kin, en tiedä kuinka paljon? Pyydän vielä anteeksi,
mutta tahdon olla suora; jos olette ollut kyllin
halpamielinen murhataksenne suojeluksenne alaisen
miehen, niin voisitte kyllä tehdä vähemmän halvan
teon.»

»Kun minä olin sinun iässäsi», vastasi ritari toti-
sena, »ei minun mieleni ollut noin taipuvainen epä-
luuloihin. Ja Sir Oliver, pappi», hän lisäsi, »kuinka
saattaisi hän olla vikapää semmoiseen tekoon?»
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»Sir Daniel», sanoi Dick, »minne isäntä käskee,
sinne koira menee. Tiettyä on, että tämä pappi ei ole
muuta kuin teidän välikappaleenne. Puhun suoraa
kieltä mitään peittelemättä. Ja pyydän suoraa vas-
tausta. Vaan vastausta en saa! Te vain yhä kysytte.
Jollette anna suoraa vastausta, lisäätte siten epä-
luulojani vain.»

»Tahdon antaa sinulle suoran vastauksen, nuori-
herra Richard», sanoi ritari vihoissaan. »Tule minun
luokseni, kun olet omavaltainen mies, enkä minä
enää ole sinun holhoojasi, ja minä tahdon vastata,
niinkuin sinä ansaitset, korvapuustilla. Siihen saakka
on sinulla kaksi tietä valittavana: joko peruutat
loukkaavat sanasi, pidät suusi kiinni jataistelet sen
miehen puolesta, joka on elättänyt ja suojellut sinua
lapsuudestasi alkaen; tahi ovi on auki, metsät ovat
vihollisiani täynnä mene!»

Se uljuus, millä nämät sanat lausuttiin, ja se
katse, joka niitä seurasi, horjutti Dickin mieltä, vaan
sittenkään hän ei voinut olla huomaamatta, ettei hän
nytkään saanut vastausta.

»En mitään niin halukkaasti toivo, Sir Daniel,
kuin että voisin uskoa teitä», sanoi Dick. »Vakuut-
takaa minulle olevanne syytön.»

»Hyväksytkö kunniasanani, Dick?» kysyi ritari.
»Hyväksyn», vastasi Dick.
»Kunniani kautta», sanoi ritari, »sieluni ikuisen
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autuuden kautta, niinkuin minä olen vastedes vas-
taava teoistani, vannon, etten minä neuvoilla enkä
teoilla ollut osallinen isäsi murhaan.»

Hän ojensi kätensä, ja Dick tarttui siihen haluk-
kaasti. Ei kumpikaan heistä huomannut pappia,
joka juhlallista valaa kullessaan kauhistuneena ko-
hosi istuimeltaan seisaalle.

»Sir Daniel», huudahti Dick, »voitteko jalomieli-
sesti antaa minulle anteeksi? Olin hölmö teitä epäil-
lessäni. Mutta nyt en sitä enää tee. Sanani jakäteni
siitä.»

»Annan sinulle anteeksi, Dick. Et tunne maail-
maa. Se on täynnänsä panettelua ja parjausta», vas-
tasi ritari.

»Olin sitä enemmän moitittava», sanoi Dick,
»koska pärjääjät eivät suorastaan tarkoittaneet teitä,
vaan Sir Oliveria .»

Tätä lausuessaan hän kääntyi pappiin päin, mutta
katkaisi äkkiä puheensa. Tämä kookas, lihava ja
tanakka mies oli sanalla sanoen luhistunut kokoon.
Hänen kasvoistaan oli väri hävinnyt, ja hänen
valkeat huulensa supisivat rukouksia. Ja nyt, kun
Dickin silmät äkkiä sattuivat häneen, parahti hän,
kuten säikähtynyt peto ja peitti kasvot käsiinsä.

Parilla askeleella Sir Daniel hyökkäsi hänen luok-
seen ja ravisti häntä kovasti olkapäistä. Dickin epä-
luulo heräsi uudestaan.



Hän ojensi kätensä, ja Dick tarttui siihen halukkaasti.
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»Sir Oliverinkin tulee vannoa, häntähän tarkoi-
tettiin», sanoi Dick.

»Hänen pitää vannoa», sanoi ritari.
Pappi raukka heilutteli käsiänsä saamatta sa-

naakaan suustaan.
»Pyhän messun kautta! Teidän pitää vannoa»

huudahti ritari ihan mielettömänä vimmasta. »Mitä?
pitääkö minun epäillä teitä? Vannokaa, sanon minä,
vannokaa.»

Mutta pappi ei vieläkään saanut sanaakaan lau-
sutuksi. Pelko ja kauhistus kuristi hänen kurk-
kuansa.

Samassa kuului kilinää, ja salin korkeasta, vä-
rillisestä lasista lensi musta nuoli. Se iski keskelle
pöytää, ja jäi siihen värisemään.

Ääneen huudahtaen lankesi pappi pyörtyneenä
lattialle. Ritari ja Dick hyökkäsivät pihalle ja siellä
lähimpiä kiertoportaita ylös linnan rintavarustuk-
seen. Vartiosoturit olivat kaikki varuillaan, päivä
valaisi vihreitä niittyjä, joilla siellä täällä kasvoi joku
yksinäinen puu, ja näköalaa rajoittivat metsän kum-
mut.

»Mistä tuo nuoli tuli?» kysyi ritari.
»Tuosta lehdikosta, Sir Daniel», vastasi yksi sotu-

reista.
Vähän mietittyänsä ritari sanoi Dickiin kääntyen:

»Jätän sinut tänne miehiä valvomaan. Mitä pappiin
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tulee, niin hänen pitää puhdistautua, muuten minä-
kin rupean häntä epäilemään.»

Dick vastasi väkinäisesti, jaritari loi häneen terä-
vän silmäyksen. Tultuansa alas halliin hän otti en-
siksi tuon mustan nuolen tutkittavakseen. Hän ei
ollut näitä nuolia ennen nähnyt, ja tämän musta väri
häntä hiukan kammotti. Nuoleen oli jotakin kirjoi-
tettu, yksi ainoa sana: »h aud all u».

»Vai niin», arveli ritari, »he tietävät siis, että olen
kotiutunut. Haudattu! Niin, mutta ei ole heissä koi-
raa, joka kykenisi kaivamaan minut pois tästä hau-
dastani.»

Tällä aikaa oli pappi hiukan tointunut. »Oi, Sir
Daniel», huokasi hän vaivoin päästyään seisaalle, »te
olette vannoneet kauhean valan olette kadotettu
ajassa ja iankaikkisuudessa».

»Olen,» vastasi ritari, »olen vannonut valan, te
hölmö; ja te itse saatte vannoa vielä kovemman va-
lan. Teidän tulee vannoa Holywoodin pyhän ristin
kautta. Muistakaa sitä ja valmistakaa sanat. Teidän
tulee tänä iltana vannoa.»

»Valistakoon taivas teidän mieltänne!» vastasi
pappi. »Taivuttakoon taivas sydämenne pois tästä
vääryydestä!»

»Kuulkaa, hyvä isä», sanoi Sir Daniel, »jos ru-
peatte hurskaaksi, en puhu sen enempää se puuska
tulee jotenkin myöhään, siinä kaikki. Vaan jos tah-
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dotte olla viisas, niin kuulkaa minua. Tämä nuoru-
kainen rupee minua ärsyttämään kuin ampiainen.
Hän on minulle tarpeellinen, sillä hänen naittamisensa
tuottaa minullesievät rahat. Mutta joshän jatkaatätä
menoa, niin hän saa seurata isäänsä, sen sanon suoraan.
Minä siirrän nyt hänetkappelin päälliseenkammioon.
Jos lujalla valalla ja vakaalla muodolla vannotte ole-
vanne syytön, niin on hyvä. Säästän silloin pojan
toistaiseksi. Mutta jos änkytätte tahi kalpenette tahi
jollaintavalla vannoessanne arkailette, niin hän ei usko
teitä, ja siinä tapauksessa hän saa kuolla, sen lupaan
pyhän messun kautta. Ajatelkaa asiata!»

»Kappelin päälliseen kammioon!» läähätti pappi.
»Niin juuri», vastasi ritari. »Siis, jos tahdotte

pelastaa hänet, niin pelastakaa. Jollette, niin tehkää
miten tahdotte, mutta jättäkää minut rauhaan. Jos
olisin ollut äkkipikainen, olisin jo miekallani lävistä-
nyt teidät sietämättömän pelkuruutenne ja hölmö-
mäisyytenne takia. Oletteko valinnut? Sanokaa
pian!»

»Olen valinnut», sanoi pappi. »Taivas antakoon
minulle anteeksi. Pelastaakseni nuorukaisen hengen
tahdon vannoa, tahdon pahaa hyvän vuoksi.»

»No niin, se on oikein!» sanoi Sir Daniel. »Toi-
mittakaa siis hänet tänne nopeasti. Te saatte olla
kahden kesken, mutta tahdon kuitenkin pitää teitä
silmällä. Minä jään tänne panelikäytävään.»
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Ritari nosti kudottua seinäverhoa, vetäytyi sen
taakse ja laski sen sitten taas alas. Kuultiin lukon
aukeavan ja sitten kuluneiden porrasten narinaa.

Jäätyänsä yksikseen pappi loi pelokkaan silmäyk-
sen ylöspäin verhottuun seinään ja teki kauhun ja
tuskan vallassa ristinmerkin.

»Niin se on, jos hänet tuodaan kappelikammioon»,
mumisi pappi, »täytyy minun pelastaa hänet,
vaikkapa autuuteni uhalla.»

Tullessaan halliin muutaman minuutin kuluttua
Dick näki papin seisovan pöydän ääressä varmana,
muttakalpeana.

»Richard Shelton», sanoi hän, »sinä olet vaatinut
valan minulta. Tahdon tehdä niinkuin vaadit. Ho-
lywoodin pyhän ristin kautta, en ole isääsi murhan-
nut.»

»Sir Oliver, lukiessamme yhdessä John Kostajan
kirjoitusta», sanoi Dick, »olin vakuutettu syyttö-
myydestänne, vaan suvaitkaa minun tehdä kaksi
kysymystä. Te ette murhannut isääni, hyvä. Mutta
ettekö millään tavoin ollut murhaan avullinen?»

»En millään lailla», vastasi pappi, mutta samalla
hän rupesi kummallisella tavalla vääntelemään suu-
taan ja silmiään, ikäänkuin varoittaaksensa Dickiä,
uskaltamatta mitään sanoa.

Dick katseli häntä ihmeissään, sitte hän kääntyi
jakatsoi ympärilleen joka haaralle.
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»Mitä tarkoitatte?» kysyi hän papilta.
»Minäkö, en mitään», vastasi pappi nopeasti hilli-

ten kasvonsa. »Minä vain tunnen tuskia, minä olen
kipeä. Anna anteeksi, Dick, minun täytyy nyt pois-
tua. Holywoodin pyhän ristin kautta, olen yhtä syy-
tön väkivaltaan kuin petokseenkin. Tyydy siihen ja
tyynny, hyvä ystävä. Jumalan haltuun!»

Ja pappi poistui kiireesti.
Yksiksensä jääneenä Dick seisoi tähystellen ym-

päri huonetta. Hänen kasvoillaan kuvastui kummastus
ja epäluulo, joka yhä yltyi saaden hänet pelkäämään
pahinta. Hän nosti päätään ja säpsähti. Korkealla sei-
nässä oli seinäverhoon kudottu hurjan metsästäjän
kuva. Se oli musta, sillä se esitti neekeriä, mutta ta-
kassa palava roihu valaisi huonetta, ja Dick huomasi
selvästi, että neekeri vilkahutti silmäänsä ja että
silmäluomi oli valkea.

Dick tuijotti tuohen merkilliseen silmään. Roihun
levittämässä valossa se kiilsi kuin jalokivi se oli
kirkas, se oli elävä. Samassa vilahduksessa silmä
ummistui ja hävisi.

Ei ollut enää epäilystä; tuo silmä ilmoitti selvästi,
että Sir Daniel oli seinäverhon takana piillen seisonut
kuuntelemassa papin valantekoa. Hän muisteli myös-
kin Hatchin varoitusta ja älysi nyt sen tarkoituksen
ja tärkeyden. Hän oli keskustelussa papin kanssa uu-
destaan ilmaissut epäluulo jaan Sir Danielin kuullen,
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hän oli siis mennyttä miestä, ellei jokin ihme tapah-
tuisi. »Ja Matcham raukka», arveli hän, »mihin
käärmeenpesään olen hänet vienyt?»

Dickin vielä seisoessa noihin ajatuksiinsa vaipu-
neena tuli palvelija ilmoittamaan, että hänen piti
muuttaa aseensa, vaatteensa ja harvat kirjansa kap-
pelin päälliseen kammioon.

»Sehän on kauan ollut asumaton», sanoi Dick.
»Minkälainen huone se on?»

»Kyllä huone on hyvä», vastasi palvelija, »vaan
sanotaan että siinä kummittelee», lisäsi hän alentaen
ääntään.

»Kummittelee», toisti Dick kauhistuen, »ja kuka
sitten?»

Palvelija vilkaisi varovasti ympärilleen ja kuis-
kasi: »Pyhän Johanneksen sakristaani. 1 Hänet vie-
tiin sinne yöksi, ja aamulla hän oli poissa. Piru oli
yöllä hänet ottanut, jakummakos se, kun hän edelli-
senä iltana oli juonut julmasti.»

aavistusten valtaamana Dick seurasi
palvelijaa.

1 Lukkari.
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KOLMAS LUKU.

Kappelin päällinen kammio.

Päivä oli ihastunut. Tähystelijät muurinharjalla
eivät olleet havainneet ketään elävää olentoa linnan
lähettyvillä. Yön tultua laskettiin siis Sir Danielin
kirjeenviejä, Throgmorton, varovasti alas sen huo-
neen ikkunasta, joka oli yläpuolella linnankaivannon
kulmaa. Hiljainen loiske ilmoitti hänen uivan hau-
dan yli, ja heti sen jälkeen nähtiin mustan olennon
pensasten välitse ryömivän ylös kaivannosta ja hä-
viävän korkeaan ruohikkoon.

Sir Daniel ja Bennet Hatch seisoivat kotvasen
aikaa kuuntelemassa. Ei mitään ääntä. Lähetti oli
siis päässyt eheänä matkalle. Sir Danielin otsa sel-
keni. »Bennet», sanoi hän kääntyen tämän puoleen,
»tuo John Kostaja ei kuitenkaan ole muuta kuin ih-
minen. Hän nukkuu. Kyllä me lopulta teemme hä-
nestäkin lopun.»

Iltapäivän ja illan kuluessa oli Dickiä käsketty
milloin mihinkin työhön. Hänen päänsä kävi oikein
pyörälle kaikista näistä käskyistä ja hommista. Hän
olisi halunnut saada tavata Sir Oliveria jaMatchamia,
vaan kumpaakaan ei näkynyt. Hän ei nyt muuta aja-
tellut kuin paeta Tunstallin Moat Housesta mahdolli-
simman pian.
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Illalla hän lamppu kädessään meni uuteen asun-
toonsa. Tämä oli tilava, matala ja pimeänpuoleinen
huone. Ikkuna oli korkealla, vaan siitä huolimatta
varustettu lujalla ristikolla. Se antoi linnankaivan-
toon päin. Vuode oli pehmeä ja hieno, peite punainen,
ruusukuosinen. Seinillä seisoi astiakaappeja, kaikki
lujissa lukoissa ja tummanväristen verhojen peittä-
minä. Dick tutkisteli huonetta, koputteli panelilau-
doitusta, koetteli kaappeja, vaan ei saanut niitä ava-
tuiksi, ja huomattuaan, että ovi oli vankka ja telki
luja, hän istuutui.

Mistä syystä, hän ajatteli, oli hänet muutettu tä-
hän huoneeseen, joka oli tilavampi ja mukavampi
kuin hänen entinen huoneensa? Oliko se ansa? Joh-
tiko salainen ovi tähän huoneeseen? Kummitteliko
todellakin täällä? Hänen verensä miltei jähmettyi
siitä ajatuksesta.

Hänen päänsä päällä kuului vartiasoturin aske-
leet. Hänen aliansa oli kappelin holvikatto, sen hän
tiesi, ja kappelin vieressä oli halli. Epäilemättä joku
salainen käytävä oli olemassa hallin seinäverhon ta-
kana, siitä oli tuo verhon takaa tähystelevä silmä to-
distuksena. Oli siis enemmänkuin luultavaa, että tuo
käytävä ulottui kappelin kohdalle asti, ja siinä ta-
pauksessa se päättyi siihen huoneeseen, jossa hän nyt
oli. Varmaankin oli salaovi olemassa.

Mieletöntä oli hänestä ruveta nukkumaan täm-
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moisessa pesässä. Hän pani aseensa kuntoon ja istuu-
tui huoneen oventakaiseen nurkkaan. Jos jotain
konnantyötä häntä vastaan aiottiin, aikoi hän myydä
henkensä kalliista.

Jalkojen kopina hänen päänsä päällä, vartiain
huudot ja tunnussanan lausuminen ilmoittivat var-
tiainvaihdon tapahtuvan.

Ihan samana hetkenä Dick kuuli hiljaa koputetta-
van kammion oveen; koputus toistui hiukan kuulu-
vammin ja sitten seurasi kuiskaus:

»Dick, Dick, minä se olen.»
Dick hyökkäsi ovelle, veti teljen pois ja päästi

Matchamin sisään. Tämä oli kovin kalpea. Lamppu
oli hänellä toisessa kädessä ja paljastettu tikari toi-
sessa.

»Sulje kiireesti ovi», kuiskasi hän, »talo on täynnä
vakoilijoita. Kuulin heidän hiipivän jäljessäni ja
hengittävän seinäverhon takana.»

»Tyynny, tyynny», sanoi Dick, »ovi on nyt var-
masti suljettu. Saatamme tällä hetkellä olla turvassa,
jos näiden muurien sisäpuolella turvaa on olemassa.
Sydämeni iloitsee, kun näen sinut. Pyhän messun
kautta, poikaseni, luulin jo sinun olevan mennyttä
kalua. Missä olit piilossa?»

»Ei siitä väliä», vastasi Matcham, »olemme nyt
yhdessä. Mutta Dick, ovatko silmäsi auki? Onko si-
nulle kerrottu huomispäivän tapauksia?»
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»Ei, en minä tiedä mitään», vastasi Dick, »mitä
he siis huomenna aikovat panna toimeen?»

»Huomenna taikka jo tänä yönä he aikovat ottaa
henkesi. Minä tiedän sen varmasti, kuulin heidän
kuiskailevan keskenään, niin, melkeinpä he sen il-
moittivatkin minulle.»

»Vai niin», sanoi Dick, »niinkö aiotaan? Johan
sitä aavistin.»

Hän kertoi Matchamille mitä hänelle päivän ku-
luessa oli tapahtunut.

Nyt rupesi Matchamkin huonetta tutkimaan.
»En voi löytää muuta sisäänpääsyä», sanoi hän,

»kuin tämän näkyväisen, vaan varmasti tänne on
joku salaovi. Dick, minä jään tänne sinun luoksesi.
Jos sinun täytyy kuolla, tahdon minäkin kuolla sinun
kanssasi. Voinhan minä olla jollain tavalla sinulle
avuksi. Kas, minä olen varustanut itselleni tikarin,
teen parastani. Kunpa vain voisimme löytää jonkin
pääsyn täältä, niin ilolla kohtaisin mitä vaaraa hy-
vänsä paetakseni sinun kanssasi.»

»Jack», sanoi Dick, »pyhimysten kautta, olet
paras ja uskollisin olento koko Englannin valtakun-
nassa! Anna kätesi, Jack.»

Ja hän puristi äänetönnä ystävänsä kättä.
»Kerron sinulle jotakin», sanoi Dick. »On ole-

massa ikkuna, jostakirjeen viejä laskeutui alas. Köysi
jäi kai siihen huoneeseen. On siis kuitenkin toivoa.»
9 Musta nuoli.
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»Hys», kuiskasi Matcham.
Molemmat kuuntelivat. Lattian alta kuului

ääntä. Se vaikeni ja toistui taas.
»Joku kävelee tämän alla olevassa huoneessa»,

kuiskasi Matcham.
»Ei», vastasi Dick, »tämän alla ei ole asuin-

huonetta, vaan kappeli. Minun murhaajani siellä
liikkuu salakäytävässä. Hyvä! tulkoon vaan, hän
saa kovan pavun purrakseen.» Ja hän kiristeli ham-
paitaan vihoissaan.

»Sammuttakaamme lamput», sanoi Matcham,
»kenties hän tulee näkyviin.»

He sammuttivat lamput ja pysyivät äänettöminä.
Astunta oli varsin pehmeätä, vaan kuului kuitenkin
selvästi. Se lähestyi ja loittoni taas pari kertaa. Sitten
seurasi lukkoon pistetyn avaimen narina, sitten taas

pitkä hiljaisuus.
Hetkisen perästä kuului uudestaan askeleita, ja

äkkiä tunkeutui valosäde perimmäiseen nurkkaan
laudoituksen raosta. Se kasvoi; lasku-ovi avattiin, ja
sisään virtasi leveä valojuova. Vahva käsi nosti
laskuovea. Dick kohotti varsijoutsensa valmiina täh-
täämään päätä, kun se näyttäytyisi aukosta.

Mutta äkkiä tuli keskeytys. Jostakin linnan kau-
kaisesta osasta kuului huutoja; kuultiin ensiksi yh-
den, sitten monen äänen huutavan jotain nimeä.
Tämä hälinä nähtävästi häiritsi murhaajaa, sillä hän



131

laski taas hiljaa oven alas, ja askeleet etääntyivät
nopesti. Ja vielä kerran kulkivat askeleet sen paikan
alitse, missä nuorukaiset istuivat.

Nuorukaiset saivat hetkisen ajattelemisen aikaa.
Melu linnassa kasvoi yhä, ovia avattiin ja suljettiin,
tuntui siltä kuin olisi koko linna ollut liikkeellä. Ja
kaiken melun keskeltä kuului Sir Danielin äänekäs
huuto: »Joanna.»

»Joanna?» toisti Dick, »kuka kumma se on? Ei
tässä talossa ole eikä milloinkaan ole ollut ketään
Joannaa. Mitä se tarkoittaa?»

Matcham ei virkkanut mitään. Hän näytti vain
vetäytyneen syvemmälle pimeään nurkkaan, jossa
he istuivat.

»Jack», sanoi Dick, »en ymmärrä, missä olet ollut
koko päivän. Oletko sinä tuota Joannaa nähnyt?»

»En», vastasi Matcham, »en ole häntä nähnyt.»
»Etkä kuullut hänestä puhuttavan?» jatkoi Dick.
Kuului lähestyviä askeleita. Pihalla jyrisi vielä Sir

Danielin ääni yhäti huutaen: »Joanna, Joanna.»
»Kuulitko hänestä puhuttavan?» toisti Dick.
»Kuulin», sanoi Matcham.
»Sinun äänesi vapisee. Mikä sinun on?» kysyi

Dick. »Tuo Joannan juttu on meille onneksi, se saat-
taa heidät hetkeksi unhottamaan meidät.»

»Dick», huudahti Matcham, »minä olen hukassa,
me olemme molemmat hukassa! Paetkaamme, jos



132

vielä on aikaa. He eivät rauhoitu, ennenkuin ovat
löytäneet minut. Taikka, Dick, anna minun mennä.
Kun he ovat löytäneet minut, voit sinä paeta. Anna
minun mennä, Dick hyvä Dick, päästä minut
pois!»

Hän hapuili telkeä, ja Dick ymmärsi viimeinkin.
»Oi taivas!» hän huudahti, »sinä et olekaan Jack,

sinä olet Joanna Sedley, se tyttö, joka et tahtonut
mennä naimisiin minun kanssani.»

Nuori tyttö seisoi äänetönnä ja liikkumattomana.
Dick oli myöskin hetken aikaa puhumatta, sitten hän
taas alkoi puhua.

»Joanna», sanoi hän, »sinä olet pelastanut hen-
keni, ja minä olen pelastanut sinun henkesi. Me
olemme ollet ystäviä ja vihollisia, sillä minä aioin
lyödä sinua vyölläni, koko ajan luulin näet sinua po-
jaksi. Mutta nyt olen kuoleman oma, minun aikani
on lopussa, vaan ennenkuin kuolen, täytyy minun
sanoa sinulle: sinä olet paras ja uskollisin tyttö tai-
vaankannen alla, ja jos minä saisin elää, naisin sinut.
Elävänä tai kuolleena rakastan sinua.»

Tyttö ei vastannut mitään.
»Puhu», jatkoi Dick, »sano jotakin, Jack. »Ole

nyt kiltti tyttö jasano että rakastat minua.»
»Oi, Dick!» puhkesi tyttö puhumaan, »olisinko

muutoin tullut tänne?»
»Kas niin», jatkoi Dick, »kunhan vain eheinä
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pääsemme tästä luolasta, menemme naimisiin. Ja jos
meidän täytyy kuolla, kuolemme yhdessä. Mutta
sanopas, mitenkä löysit kammioni.»

»Kysyin rouva Hatchilta», vastasi tyttö.
»Emännöitsijä Hatch on luotettava», sanoi Dick,

»hän ei petä sinua. Meillä on vielä aikaa.»
Samassa kuului askeleita oven takaa, ja luja

nyrkki iski kovasti oveen.
»Hoi!» huusi ääni. »Aukaiskaa, nuoriherra Dick,

aukaiskaa!»
Dick ei liikkunut eikä vastannut.
»Nyt on kaikki lopussa», valitteli tyttö ja kietoi

käsivartensa Dickin kaulaan.
Mies toisensa jälkeen komusi portaita ylös, ja vii-

mein tuli Sir Daniel itse. Silloin melu äkkiä hiljeni.
»Dick», huusi ritari, »älä ole aasi. Tämmöisestä

hälinästä olisi pahinkin unikeko herännyt. Tie-
dämme tytön olevan luonasi. Avaa siis ovi, poika.»

Dick pysyi äänetönnä.
»Ovi sisään», sanoi ritari, ja samassa hänen mie-

hensä rupesivat jaloin ja käsin muokkaamaan ovea.
Ovi oli tosin tukevaa työtä, salpakin oli luja, mutta

se ei kumminkaan olisi kestänyt kauan. Mutta taas-
kin sattumus sekaantui asiain menoon.

Kovemmin kuin iskujen jyrinä soi vartiosotu-
rin huuto. Se toistui ja eteni etenemistään pitkin
rintavarustusta, ja metsästä tuli vastaus. Kuului
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siltä, kuin aikoisivat metsäläiset ottaa linnan rynnä-
köllä. Sir Daniel ja hänen miehensä jättivät heti pai-
kalla oven rauhaan ja hyökkäsivät alas puolustaak-
sensa muureja.

»Nyt olemme pelastetut», huusi Dick.
Molemmin käsin hän tarttui vanhaan jykevään

sänkyyn muuttaaksensa sen oven eteen. Mutta tur-
haan Dick ponnisteli, sänky ei liikkunut.

»Auta minua, Jack», sanoi hän. Käypäs kaikella
voimalla kiinni, henkeäsi kysytään.»

Kovalla ponnistelulla he viimein yhteisvoimin
saivat tuon raskaan tammikalun vedetyksi ovelle,
pääty ovea vastaan.

»Teemme täten tilamme vain pahemmaksi», ar-
veli tyttö, »nyt he kaikki tulevat laskuoven kautta.»

»En luule», vastasi Dick, »tuskinpa sir Daniel us-
kaltaa ilmaista salaisuuttaan niin monelle. Lasku-
oven kautta me voimme paeta. Hys! hälinä on vaien-
nut. Se oli kai vain tyhjä hälytys.»

Niin olikin asian laita. Joukko pakolaisia Rising-
hamin väestä oli pimeän suojassa onnellisesti hiipinyt
metsän läpi. Heidät oli päästetty sisään linnaan suu-
resta portista. Pihalla oli nyt hevosten kaviontömi-
nää ja aseitten kalsketta.

»Hän palaa pian», sanoi Dick, »tällä kertaa lasku-
ovelle!»

Hän sytytti lampun, ja yhdessä he riensivät huo-
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neen vastakkaiseen nurkkaan. Pian he löysivät raon,
josta valonsäde vielä tunkeutui. Dick otti vankan
miekan vähäisestä asevarastostaan, pisti sen rakoon
ja väänsi kaikella voimallaan. Laskuovi liikkui ja vii-
mein se kokonaan aukeni. Alapuolella oli lyhyt porras-
käytävä, jonka juurelle tuo aiottu murhaaja oli jättä-
nyt lamppunsa palamaan.

Nuorukaiset astuivat nopeasti alas. »Ota sinä
lamppu ja käy edellä, minä tulen heti, suljen vain
laskuoven», sanoi Dick.

NELJÄS LUKU.

Salakäytävä.

Se käytävä, johon nuorukaiset nyt joutuivat, oli
kapea, likainen ja lyhyt. Sen toisessa päässä oli ovi
raollaan arvattavasti sama ovi, jonka he olivat
kuulleet miehen avaavan. Laesta riippui hämähäkin-
verkkoja ja kivilattia kajahteli heidän kävellessään.

Tästä ovesta vei kaksi suorakulmaisesti ristikkäistä
käytävää. Dick valitsi arviolta toisen. Siellä täällä
oli seinässä pieniä vakoilureikiä. Dick loi yhdestä
katseen alaspäin ja näki selvästi kappelin, alttarin
palavine vahakynttilöineen ja sen astuimilla Sir Oli-
verin korotetuin käsin.
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, Käytävän toisesta päästä vei pari porrasta alas-
päin. Käytävä kävi yhä kapeammaksi. Toinen seinä
oli puuta; raoista tunki silloin tällöin puhuvien ihmis-
ten sorinaa ja valonsäteitä. Eräästä pyöreästä ihmis-
silmän suuruisesta reiästä Dick koetti katsoa alas.
Hän näki koko suuren salin ja puolitusinaa nahka-
nuttuihin puettuja miehiä, jotka istuivat ruualla ja
juomalla runsaasti varustetun pöydän ympärillä.
Nämät olivat arvattavasti ne miehet, jotka äsken
olivat tulleet linnaan.

»Tästä ei ole apua», sanoi Dick, »kääntykäämme
takaisin.»

»Ei», sanoi Joanna, »kenties käytävä ulottuu pi-
temmälle.» Ja hän astui edelleen. Pian täytyi heidän
kuitenkin palata takaisin, oli näet mahdotonta päästä
pakoon, niinkauan kuin soturit istuivat salissa juo-
massa.

Palattuaan siihen paikkaan, mistä käytävä haa-
raantui, he koettivat toista haaraa myöten päästä
eteenpäin, tietämättä minne se vei. Tämä haara oli
vielä kapeampi, ja monimutkaisempi, siellä täällä
joku porras. Se kävi viimein niin kapeaksi, että
kookas mies töin tuskin pääsi liikkumaan eteenpäin.
Seinät kävivät kosteiksi ja limaisiksi, ja kauempana
heidän edestään kuului rottien vikinää ja hyppyjä.

»Olemme arvattava ti vankitornissa», huomautti
Dick.
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»Eikä poispääsystä merkkiäkään», lisäsi toinen.
»Niinpä niin. Mutta sittenkin täytyy tästä olla

ulospääsy», vastasi Dick.
He saapuivat nyt terävään kulmaan, ja tässä käy-

tävä päättyi pariin portaaseen. Portaiden yläpuo-
lella oli vankka laskuoven tapainen kivilaatta. He
nojasivat selkäänsä sitä vastaan ja koettivat, yhteis-
voimin sitä painaa, se ei liikahtanut.

»Joku pitää toisella puolella vastaan», arveli
Joanna.

»Sitä en luule», sanoi Dick. »Joskin hänellä olisi
jättiläisen voimat, liikahtaisi luukku kumminkin jon-
kin verran. Mutta tämä on luja kuin kallio, luulta-
vasti on joku paino asetettu sen päälle. Ja nyt, rakas
Jack, olemme kuin olemmekin ansassa, en näe ovea
missään. Istukaamme hetkiseksi neuvottelemaan.
Kotvasen kuluttua voimme palata katsomaan, joko
soturit ovat saleista poistuneet, ja kenties voimme
silloin hiipiä kenenkään huomaamatta ulos. Minun
mielestäni olemme kuitenkin nyt miltei vankina.»

»Dick», sanoi tyttö, »onneton se päivä, jolloin
satuin sinun tiellesi, sillä minä tyttö poloinen olen
kiittämättömyydelläni saattanut sinut tähän onnet-
tomaan tilaan.»

»Lorua!» vastasi Dick. »Niin oli kohtalon kir-
jassa määrätty, ja mikä on määrätty, se tapahtuu,
kysymättä meidän tahtoamme. Vaan kerro nyt
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minulle, kuka sinä oikeastaan olet, ja mitenkä olet
joutunut Sir Danielin haltuun. Se on parempi kuin
vaikeroida omaasi tahi minun osaani.»

»Olen orpo, kuten sinäkin», sanoi Joanna. »Ja
pahaksi onneksi sekä itselleni että sinulle olen niin-
sanottu rikas perijätär. Foxhamin lordi oli hol-
hoojani, vaan Sir Daniel lienee kuninkaalta ostanut
naittajan oikeudet ja maksanut siitä hyvänkin hin-
nan. Siten lapsena ollessani nuo kaksi rikasta miestä
taistelivat edullisesta naittajaoikeudesta. Valtiol-
liset olot vaihtelivat, tuli uusi kuninkaallinen kans-
leri, ja Foxhamin lordi osti minut takaisin, sitten
tuli taas vaihdos, jolloin Sir Daniel jälleen minut osti.
Olen ollut oikea kauppatavara. Vaan minä jäinkui-
tenkin Foxhamin lordin huostaan, ja hän oli kovin
hyvä minulle. Viimein päätettiin, että minun piti
mennä naimisiin, toisin sanoen, että minut myytäi-
siin. Foxhamin lordin oli määrä minusta saada viisi-
sataa puntaa. Hamley oli sulhaseni nimi, ja juuri
huomispäivä oli määrätty kihlauspäiväkseni. Jollei
Sir Daniel olisi tullut väliin, Dick, olisin epäilemättä
joutunutnaimisiin, ja silloin en olisi milloinkaan saa-
nut nähdä sinua, Dick rakas Dick.»

Tyttö tarttui Dickin käteen ja suuteli sitä. Dick
vastasi tähän hellään rakkauden-Qsoitukseen samalla
tapaa.

»No niin», jatkoi tyttö. »Sir Daniel ryösti minut
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äkkiarvaamatta puutarhasta, missä kävelin, pakotti
minut pukeutumaan miehen vaatteisiin, mikä nai-
selle on kuolemansynti, ja sen lisäksi eivät vaatteet
minulle sopineet. Hevosella hän vei minut Kettley-
hin, niinkun itse näit, ja sanoi että minun täytyi
mennä sinne kanssasi naimisiin. Mutta itsekseni pää-
tin mennä Hamleylle, hänen kieltonsa uhallakin.»

»Vai niin, sinä rakastit siis tuota Hamleyta», huu-
dahti Dick.

»En suinkaan», vastasi Joanna, »mutta vihasin
Sir Danielia. Ja silloin, Dick, esiinnyit sinä ja olit
niin hyvä ja uljas, että sydämeni taipui sinun puo-
leesi tahtomattanikin ja nyt, Dick, jos suinkin on
mahdollista, tahdon mennä naimisiin sinun kanssasi.
Vaan jos kova kohtalo sen estää, tahdon aina pitää
sinua rakkaana. Niin kauan kuin sydämeni sykkii,
olen oleva sinulle uskollinen.»

»Niin minäkin», sanoi Dick, »minä, joka en ole
ennen rahtuakaan välittänyt kestään tytöstä, minä
rupesin pitämään sinusta jo silloin, kun luulin sinua
pojaksi. Minun oli sinua sääli, en tietänyt mistä
syystä. Olinhan kerran lyödä sinua, vaan käsi ei to-

tellut. Ja nyt, kun sanoit olevasi tyttö, Jack minä
sanon sinua yhä Jackiksi nyt tiedän, että olet
juuri se tyttö, joka on minulle määrätty. St», kes-
keytti hän, »joku tulee.»

Raskaita askeleita kuului. Dick harkitsi ase-



„Seis Bennet!" huudahti Dick.
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maansa. Jyrkkä kulma oli hänelle eduksi. Muurin
suojaamana hän saattoi esteettömästi ampua. Vaan
lamppu oli liian lähellä, nopeasti hän sen siirsi
edemmäs, käytävän keskelle, ja palasi sitten.

Heti sen jälkeen tuli Bennet Hatch näkyviin käy-
tävän toisessa päässä. Hän oli yksin, kädessään hä-
nellä oli palava soihtu, joten hän näkyi vielä selvem-
min.

»Seis, Bennet!» huudahti Dick. »Askel vielä, ja
olette kuollut mies.»

»Vai täälläkö olette», vastasi Bennet tirkistellen
pimeään, »en voi teitä nähdä. Ah, olette ollut varo-
vainen, Dick, kun panitte lampun edemmäs. Totta
tosiaan, vaikka teitte sen voidaksenne lähettää nuo-
len ruumisparkani läpi, iloitsen nähdessäni teidän
hyötyneen opetuksestani! Vaan sanokaa, mitä täällä
toimitatte? Mitä haette? Minkätähden tahdotte
ampua vanhaa uskollista ystävää? Ja onko mei-
dän nuori neitimme täällä teidän kanssanne?

»Minun sopii paremmin kysellä teiltä, Bennet»,
sanoi Dick. »Minkätähden olen täällä hengenvaa-
rassa? Minkätähden hiivitään luokseni murhaamaan
minua salaa vuoteessani? Minkätähden täytyy minun
paeta oman holhoojani talosta ja niiden ystävien
luota, joidenkanssa olen elänyt millään tavalla heitä
loukkaamatta?»

»Nuoriherra Dick, nuoriherra Dick», sanoi Ben-
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net, »mitä minä teille sanoin? Te olette uljas, mutta
mielettömin nuorukainen, minkä milloinkaan olen
nähnyt.»

»Olkoon», vastasi Dick, »huomaan, että te olette
juonien perillä ja että tuomioni on valmis. Hyvä!
tässä olen ja tänne jään. Ottakoon Sir Daniel minut
pois, jos voi.»

Hatch mietti.
»Kuulkaa», sanoi hän sitten, »minä palaan nyt Sir

Danielin luo, kertoakseni hänelle, missä olette, sillä
totta puhuen, sitä tiedustelemaan minut lähetettiin
tänne. Mutta, olette pölkkypää, ellette pakene,
ennenkuin minä palaan.»

»Ellen», toisti Dick. »Olisinhan jo ennen paen-
nut, jos vaan olisin tietänyt, mitenkä se voi tapahtua.
En voi tätä laskuovea liikuttaa rahtuakaan.»

»Pistäkää kätenne nurkkaan ja katsokaa mitä
sieltä löydätte», vastasi Bennet. Throgmortonin
köysi on vielä ruskeassa kammiossa. Hyvästi!»

Niin sanoen Bennet Hatch kääntyi ja hävisi käy-
tävän kierroksiin.

Dick toi heti lamppunsa ja noudatti kiireesti Ben-
netin vihjausta. Laskuoven yhdessä kulmassa oli
syvä kolo muurissa. Dick pisti kätensä siihen ja ta-
pasi rautaisen salvan, jonka hän kaikella voimallaan
työnsi ylöspäin. Kuului napsahus, jakivilaatta las-
keutui heti.
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He pääsivät nyt ulos käytävästä. Vähäisellä pon-
nistuksella he saivat oven taas nostetuksi paikalleen.
He saapuivat nyt holvattuun kammioon, joka antoi
pihaan päin, missä pari äsken tulleiden
pakolaisten hevosia. Seinässä olevaan rautarenkaa-
seen pistetty soihtu valaisi lekuttavalla valollaan
pihamaata.

NELJÄS LUKU.

Dick vaihtaa puoluetta.

Dick sammutti lampun, jotta se ei herättäisi huo-
miota. Ruskeassa kammiossa oli köysi yhä raskaa-
seen sänkyyn sidottuna. Dick vei koko tukon ikku-
nalle ja rupesi varovaisesti laskemaan sitä alas.
Joanna seisoi vieressä katsomassa, muttakun nuoran
laskemisesta ei näkynyt tulevan loppua, alkoi häntä
pelottaa.

»Dick», hän sanoi, »onko todellakin noin syvää?
Silloin en uskalla koettaa, minä ihan varmaan putoai-
sin, hyvä Dick.»

Tämän kuullessaan Dick säpsähti, niin että koko
laskematta jäänyt loppuosa köysitukosta luiskahti
hänen kädestään ja putosi loiskahtaen vallihautaan.
Tornin rintavarustuksessa kuului heti vartian ääni.
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»Kuka siellä?»
»Surma syököön!» huudahti Dick, »nyt olemme

hukassa nopeasti alas, tartu köyteen.»
»En voi», sanoi tyttö peräytyen.

»Jollet sinä voi, en minäkään voi», sanoi Dick.
»Kuinka minä voisin päästä vallihaudan yli sinun
avuttasi, enhän minä osaa uida.»

»Dick», huohotti Joanna, »en voi, voimani ovat
lopussa.»

»Pyhimysten kautta», huudahti Dick, »silloin
olemme hukassa.»

Samassa hän kuuli askeleita ja juoksi ovelle lykä-
täkseen salpaa eteen, vaan ennenkuin hän ehti sen
tehdä, olivat jäntevät kädet ulkoapäin työntäneet
oven auki. Turhaan ponnisteltuaan vastaan Dick
hyökkäsi ikkunalle.

Tämän tapahtuessa nuori tyttö oli pyörtynyt.
Liiallinen ruumiin ja hengen voimien ponnistelu oli
hänet kokonaan masentanut. Hädissään ei Dick ehti-
nyt sen enempää ajatella, salaman nopeudella hän
hypähti ylös ikkunalaudalle, tarttui molemmin kä-
sin solmuilla varustettuun köyteen ja liukui alas.
Tottumattomana tämmöiseen voimisteluun hän ei
voinut välttää, että niin hänen päänsä kuin kätensä-
kin kerta kerralta iskivät muuriin ja sai vat naarmuja.

Tuuli suhisi hänen korvissaan, ja ällänsä hän näki
tähtien kuvastuvan vallihaudan veteen. Hänen
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päätänsä huimasi, ja äkkiä höltyivät hänen kätensä,
hän päästi köyden japutosi suinpäin vallihaudan jää-
kylmään veteen.

Noustessaan jälleen veden pinnalle hän tapasi
käteensä heiluvan köyden, jonka avulla hän jotenku-
ten pääsi kaivannon toiselle puolelle, missä hän sai
kiinni veden yli ulottuvasta pajupensaan oksasta.

Rintavarustuksessa seisovat vartiosoturit olivat
kuitenkin kuulleet vedenloiskeen, ja luodessaan kat-
seensa taakse- ja ylöspäin huomasi Dick, että keko
rintavarustus oli soihtujen valaisemana, ja nuolia ja
kaikenlaisia heittokappaleita sateli alas, mutta kun
oli aivan pimeä, eivät he voineet eroittaa Dickiä, ja
heidän nuolensa iskivät tyhjään veteen. Äkkiä len-
nähti rintavarustuksesta palava soihtu, se puuttui
hetkeksi vallin reunaan ja valaisi kuten ilotuli ympä-
ristön. Mutta Dick oli silloin jo ehtinyt hiipiä pen-
saisiin, joten häntä ei näkynyt, ja pian soihtu sitten
sammuikin.

Soihtu oli kumminkin täyttänyt tarkoituksensa,
ampujat näkivät pajuvarvikon, johon Dick oli köm-
pinyt, ja siihen he nyt tähtäsivät nuolensa. Ikäänkuin
ihmeen kautta onnistui Dickin kuitenkin paeta edem-
mäksi. Hän juoksi henkensä takaa, mutta ihan eheänä
hän ei kuitenkaan päässyt leikistä. Yksi nuoli hipaisi
häntä olkapäähän, ja toinen haavoitti hänen pää-
tään lievästi.
10 Musta nuoli.
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Tietämättä ja ajattelematta, minne hän menisi,
hän juoksi suoraa tietä eteenpäin. Nuolet häntä vielä
seurasivat, ja haavojen saattama tuska antoi hänen
jaloilleensiivet. Viimein hän seisahtui. Hän oli nyt jo
päässyt melkoisen matkan päähän Moat Housesta,
mutta hän näki vielä soihtujen leimuavan valon
muurien rintavarustukselta.

Hän nojautui puuhun väsyneenä, verissään, haa-
voittuneena ja yksinänsä. Hän oli kuitenkin pelasta-
nut henkensä. Hänen oli tosin täytynyt jättää Joanna
jälkeensä Sir Danielin haltuun, mutta hän ei voinut
itseänsä siitä syyttää, koska hänen oli ollut mahdo-
tonta muulla tavalla menetellä. Hän ei myöskään
pelännyt Joannalle mitään pahaa tapahtuvan. Sir
Daniel oli tosin julma, mutta tuskin oli luultavaa, että
hän osoittaisi väkivaltaista julmuutta nuorta aatelis-
neitiä kohtaan, jolla oli voimakkaita suojelijoita.
Luultavampaa oli, että hän mitä pikimmin koettaisi
naittaa hänet jollekulle ystävälleen.

»No niin», ajatteli Dick, »ennen sitä kykenen kai
rankaisemaan kavaltajaa hänen ilkitöistään, sillä,
kaikkien pyhimysten kautta, kyllä minä nyt olen
kaikista kiitollisuuden ja velvollisuuksien siteistä
vapaa, ja niinkauan kuin maassa on sota, ei keinoja
puutu.»

Tätä nykyä hän kuitenkin oli jotenkin tukalassa
tilassa.
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Kappaleen matkaa hän vielä hoiperteli eteenpäin
metsän läpi. Mutta väsymys, haavojen synnyttämä
tuska, yön pimeys ja mielenliikutus masensi hänet
niin, että hän pian huomasi mahdottomaksi jatkaa
matkaansa sakean viidakon läpi, ja niin hän viimein
pakostakin istuutui maahan nojaten selkänsä pak-
sua puuta vasten. Ja siihen hän nukahti.

Vasta päivän sarastaessa Dick havahti horroksen-
tapaisesta unestaan. Kolea tuuli suhisi heilutellen
puitten oksia. Hänen silmänsä sattuivat johonkin
mustaan esineeseen, joka jonkun matkan päässä hä-
nestä virui maassa. Dick hieroi silmiään. Lisään-
tyvä päivän valo ja hänen selvenevä ajatuskykynsä
teki hänelle viimein mahdolliseksi eroittaa mitä hän
näki. Esine oli miehen ruumis. Dick ponnistihe pys-
tyyn ja hoiperteli, saaden puusta tukea, sen ääreen.

Hän paljasti ruumiin kasvot ja säikähti. Kuollut
mies oli Throgmorton, Sir Danielin kirjeenviejä. Ei
hän siis ollut pitkälle päässyt, ennenkuin kova kohta-
lonsa hänet saavutti. Hänen nuttunsa taskusta pisti
esiin paperi, joka arvattavasti oli jäänyt Mustan
nuolen miesten huomaamatta. Dick otti paperin.
Se oli Sir Danielin kirje Wensleydalen lordille.

»Ahaa», arveli Dick, »jos olot vielä muuttuvat, on (>

tässä todistus, joka on saattava Sir Danielille häväis-
tystä ehkäpä kuolemankin.»

Hän pisti paperin omaan taskuunsa, luki rukouk-
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sen kuolleen miehen edestä ja jatkoi matkaansa met-
sän läpi.

Hänen väsymyksensä ja voimattomuutensa li-
sääntyivät yhä, hänen käyntinsä kävi horjuvaksi ja
vähän väliä hän melkein menetti tajunsa veren-
vuodon takia, joten hän usein eksyi oikealta
tieltä. Viimein hän saapui maantielle lähelle Tunstal-
lin kylää.

Tuima ääni huusi: »Seis!»
»Seis», toisti Dick, »olenpa vähällä kaatua», ja

samassa hän kaatuikin maahan pitkälleen.
Kaksi vihreänuttuista, varsijoutsella, nuoliviinellä

ja lyhyellä miekalla varustettua miestä tuli esiin vii-
dakosta.

»Hei Lawless, sehän on nuori Shelton», sanoi nuo-
rempi miehistä.

»No totta tosiaan, olipa tämä herkkupala John
Kostajalle», vastasi Lawless. »Mutta, totisesti, hän
on ollut kahakassa, hänellä on päässä naarmu, josta
on mahtanut juosta verta runsaasti.»

»Ja olkapäässä», lisäsi toinen, »on reikä, joka se-
kin kyllä on vienyt voimia. Kukahan tämän on teh-
nyt? Jos se on yksi meikäläisistä, niin saa hän sitä
katkerasti katua. Ellis ei turhia siekaile silloin eikä
köyttä säästä.»

»Nosta poika maasta ja heitä hänet selkääni»,
sanoi Lawless.
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Kun niin oli tehty ja Dickin käsivarret kiedottu
Lawlessin kaulan ympäri, lisäsi tämä:

»Pysy sinä vartiopaikallasi, toveri Greensheve,
kyllä minä jaksan yksinkin viedä hänet perille.»

Greensheve palasi siis väijyksiin tien varrella,
ja Lawless astui viheltäen mäkeä alas pyörtynyt
nuorukainen selässään.

Aurinko nousi samana hetkenä, kun Lawless astui
ulos metsästä ja näki Tunstallin kylän vastapäisellä
kummulla. Kaikki näytti rauhalliselta, mutta kum-
mallakin puolella tietä sillan korvalla loikoi tusina
joutsimiehiä etuvartiona. Niin pian kuin he huo-
masivat Lawlessin kuorminensa, hypähtivät he pys-
tyyn jarupesivat kuten ainakin varovaiset etuvartiat
sovittelemaan nuoliansa jänteeseen.

»Kuka siellä?» kuului päällikön ääni.
»Will Lawless, kaikkien pyhimysten kautta.

Tunnethan sinä minut yhtä hyvin, kuin oman kä-
tesi», vastasi henkipatto välinpitämättömästi.

»Tunnussana, Lawless», vastasi toinen.
»Hohoo! taivas valistakoon ymmärryksesi, sinä

pöllöpää», vastasi Lawless. »Enkö minä itse sinulle
tunnussanaa määrännyt? Vaan tuo sotamiesleikki
on pannut teidän kaikkien päät pyörälle. Ollessani
metsässä noudatan metsän tapoja, ja minun tunnus-
sanani tällä kertaa on: hiiteen koko sotakomento.»

»Sinä annat huonon esimerkin, Lawless», sa-
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noi toinen. »Lausu nyt tunnussana, vanha pilkka-
kirves.»

»Vaan jos olen sen unhottanut?»
»Jos sinä olet sen unhottanut —sitä et ole tehnyt,

sen tiedän niin, totta tosiaan, lähetän nuolen pak-
suun ruumiiseesi», vastasi toinen.

»No niin, jollet laisinkaan pilaa ymmärrä», sanoi
Lawless, »niin tässä on tunnussana: Duckworth ja
Shelton. Ja sen tunnussanan kuvana kannan nyt
selässäni nuorta Sheltonia Duckworthin luo.»

»Saat mennä, Lawless», sanoi vartia.
»Ja missä John oleskelee?» kysyi entinen har-

maajamunkki.
»Hän pitää hovia ja nostaa veroja, niinkuin olisi

siihen toimeen syntynyt», vastasi mies.
Ja niin olikin asian laita. Kun Lawless saapui

kylän pieneen kapakkaan, tapasi hän siellä Ellis
Duckworthin, joka sillä oikeudella, jonka hänen
■outsimiehensä hänelle hankkivat, kylmäverisenä
nosti veroa Sir Danielin vuokramiehiltä antaen heille
siitä kirjoitetut kuitit. Vuokramiesten kasvojen-
ilmeet kyllä selvästi osoittivat, mitä he pitivät tästä
verotuksesta, he kun syystäkin tiesivät saavansa
maksaa veroa kahteen kertaan.

Heti kun Ellis sai tietää, mikä oli syynä Lawlessin
tuloon, lähetti hän jäljellä olevatmiehet menemään ja
käski liikutetun ja huolestuneen näköisenä kantaa
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Dickin kapakan sisempään kammioon. Siellä nuoru-
kaisen haavoja tutkittiin ja hoideltiin, jayksinkertai-
silla keinoilla hänet herätettiin tajuntaan.

»Rakas nuori ystävä», sanoi Ellis puristaen Dic-
kin kättä, »olette ystävän hallussa, ystävän, jokara-
kasti isäänne ja isänne tähden rakastaa teitä. Leväh-
täkää nyt rauhallisena, sillä olette melkein lopussa.
Sitten kerrotte minulle, mitä teille on tapahtunut, ja
kaikki muuttuu kyllä vielä hyväksi.»

Myöhemmin päivällä Dick heräsi virkistävästä
unesta, hänen sielun- jaruumiin voimansa alkoivat pa-
lata, joskin hän vielä oli raukea. Hetkisen kuluttua
tuli Ellis, istuutui hänen viereensä ja käski hänen
kertoa, mistä syystä hän oli paennut Tunstallin Moat
Housesta. Ellis Duckworthin käytöksessä oli jotain
kunnioitusta herättävää. Hänen rehelliset, päivetty-
neet kasvonsa, hänen selvät terävät silmänsä pakot-
tivat Dickin häntä tottelemaan. Peittelemättä hän
Ellikselle kertoi kahden viimeisen päivän tapaukset.

»Hyvä on», sanoi Ellis, kun Dick oli lopettanut
kertomuksensa, »katsokaa, mitä leppeä kohtalo on
tehnyt teidän hyväksenne, Dick Shelton. Se on pe-
lastanut henkenne silminnähtävästä turmasta, ja
saattanut teidät minun haltuuni, joka en parempaa
halua kuin auttaa isänne poikaa. Olkaa vain uskolli-
nen minulle näenhän minä, että olette kunnollinen

niin kyllä me yhdessä toimitamme tuolle viekkaalle
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kavaltajalle hyvinansaitun rangaistuksen hänen ilki-
töistään.»

»Aiotteko rynnäköllä ottaa linnan?» kysyi Dick.
»En suinkaan, mieletöntähän se olisi», vastasi

Ellis. »Hänen linnansa on siksi vahva ja hyvin va-
rustettu. Ei, Dick, teidän ja minun ja kaikkien mei-
dän urhollisten joutsimiestemme pitää päinvastoin
mahdollisimman pian pyrkiä pois metsästä ja jättää
tie vapaaksi Sir Danielille.»

»Olen kovin huolissani Jack ystäväni puolesta»,
sanoi nuorukainen.

»Jackin?» toisti Ellis, »ahaa ymmärrän, tytön
puolesta. No niin, lupaan teille, että jos Sir Daniel
rupee häntä naimisiin hommaamaan, niin ryhdymme
toimenpiteisiin. Siihen asti tai siksi kuin oikea hetki
on käsissä, tulee meidän kaikkien hävitä näkyvistä,
kuten yön varjot häviävät aamuauringon noustessa.
Sir Daniel saa urkkia lännestä ja idästä löytämättä
vihollista, niin että hän tulee niin huolettomaksi, kuin
ei olisi vihollista enää olemassakaan. Mutta neljällä
silmällämme, Dick ystävä, seuraamme häntä lakkaa-
matta ja neljällä kädellämme kaikkien pyhimysten
avulla hänet kukistamme.»

Kahden päivän kuluttua oli Moat Housen linna-
väki kasvanut niin, että Sir Daniel uskalsi hyökätä
ulos linnastaan. Neljänkymmenen miehen etune-

nässä hän ratsasti Tunstallin kylään saakka mitään
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vastustusta kohtaamatta. Ei ainoatakaan vihollista
hän voinut metsästä löytää, ei yksikään nuoli lentänyt,
silta, jota ei enää vartioitu, oli avoinna kelle tahansa,,
jakun Sir Daniel ratsasti sen yli, näki hän kyläläisten
pelokkaina tirkistelevän asuntojensa ovista.

Viimein yksi heistä rohkaisi mielensä ja astui sy-
västi kumartaen ritarin luo kirje kädessään.

Ritarin kasvot synkistyivät hänen lukiessaan kir-
jettä, joka kuului näin:

Vilpilliselle ja julmalle aatelismiehelle, Daniel Brackley rita-
rille, tämä:

Olen huomannut, että Te alusta alkaen olette ollut vilpilli-
nen ja paha. Kätenne ovat isäni veren tahraamat, ja sitä ei

käy poispeseminen. Kerran tulette sortumaan minun toimestani,
sen nyt Teille ilmoitan. Sen lisäksi ilmoitan Teille, että, jos koe-
tatte antaa jalosukuisen neiden Joan Sedleyn jollekulle muulle
vaimoksi kuin minulle, joka pyhällä valalla olen vannonut

ottavani hänet aviovaimokseni, niin tapaa kosto teidät varsin
nopeasti. Ensimäinen askel siihen suuntaan on myöskin ensi-
mäinen askel hautaanne kohti. Ric. Shelton.



KOLMAS KIRJA.

Foxhamin lordi.

ENSIMÄINEN LUKU.

Talo rannalla.

Kuukausia oli kulunut siitä, kun Richard Shelton
pakeni holhoojansa luota. Tämä aika oli Englannille
ollut vaiherikas aika. Lancasterien puolue, joka silloin
näytti olevan häviön partaalla, oli jälleen nostanut
päätään. Yorkilaiset olivattaistelutantereellakärsineet
tappion jahajaantuneet,heidän johtajansaoli kaatunut
sodassa. Näyttipä siis miltei siltä, kuin Lancasterin
puolue olisi lopullisesti saanut täydellisen voiton vi-
hollisistaan.

Pieni Shorebyn kaupunki Tili-joen luona oli
täynnä lähiseudun lancasterilaisia aatelismiehiä ja
heidän sotureitaan. Siellä oli Risinghamin kreivi
kolmensadan rautapukuisen miehen seurassa. Shore-
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byn lordilla oli kaksisataa miestä, Sir Danielkin
oli siellä, ja hänellä oli käskynsä alaisina kuusikym-
mentä miestä. Hän oli nyt päässyt suureen suo-
sioon ja taas alkanut rikastuttaa itseään laittomilla
anastuksilla. Hän majaili miehinensä omassa talos-
saan kaupungin pääkadun varrella. Ajat olivat to-
siaankin muuttuneet.

Oli pimeä, viiltävän kylmä ilma tammikuun ensi-
mäisellä viikolla. Kävi ankara tuuli, ja taivas ennusti
lunta ennen aamua.

Halvassa olutkapakassa syrjäkadun varrella, li-
kellä rantaa, istui kolme neljä miestä olutta juomassa
ja kuten näytti, ahmien jotain ruokalajia sen ohella.
He olivat kaikki iloisia, tanakoita, päivettyneitä mie-
hiä, vahvakätisiä ja rohkeasilmäisiä. Pukuna heillä
oli pitkät mekot, jommoisia maakansa tähän aikaan
käytti. Siitä huolimatta olisi varmaan juopunutkin
soturi kaksi kertaa ottanut punnitakseen, ennenkuin
hän olisi ruvennut tässä seurassa riitaa rakentamaan.

Vähän matkan päässä näistä miehistä istui leimua-
van takkavalkean edessä nuorukainen. Hänen pu-
kunsa oli melkein samanlainen kuin toistenkin, mutta
kuitenkin saattoi helposti hänen ulkomuodostaan
päättää, että hän oli jalosukuinen ja että hän olisi
voinut kantaa miekkaa, jos olot olisivat olleet toi-
senlaiset.

»Ei», sanoi yksi miehistä. »En pidä tästä elä-
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mästä. Hitto, vieköön! Tämä ei ole sopiva paikka
iloisille veitikoille. Reippaalle pojalle pätee selvä
tie, tiheä viita ja harvat viholliset. Täällä olem-
me sensijaan suljettuina kaupunkiin, vihollisten ym-
päröiminä, ja kaiken lisäksi saatte nähdä, että sätaa
lunta, ennenkuin päivä koittaa.»

»Niin, mutta olemmehan täällä nuoren Shelto-
nin tähden», sanoi toinen nyökäyttäen päätään nuo-
rukaisen puoleen.

»Olen kyllä valmis vaikka mihin nuoren Sheltonin
edestä», vastasi ensimäinen puhuja, »mutta en suu-
restikaan halua lopettaa päiviäni hirsipuussa toisen
hyväksi.»

Ovi aukeni, ja yksi mies edellisten lisäksi astui
sisään ja meni suoraa tietä nuorukaisen luo.

»Herra Shelton», sanoi hän, »Sir Daniel lähtee
matkalle kahden soihdunkantajan ja neljän joutsi-
miehen saattamana.

Dick sillä hän juuri oli tuo nuorukainen
nousi heti seisaalle.

»Lawless», sanoi hän, »sinä otat toimeksesi John
Copperin vartiovuoron. Greensheve seuraa minua.
Copper, käy edellä. Tällä kertaa seuraamme häntä,
jos hän lähtee Yorkiin.»

Seuraavalla hetkellä he olivat pimeässä, kadulla
olutkapakan ulkopuolella. Copper, viimeiseksi kapak-
kaan tullut mies, osoitti kahta soihtua, jotka vähän
matkan päässä lekuttivat tuulessa.
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Koko kaupunki oli vaipunut uneen, kadut olivat
tyhjät, helppo oli siis seurata matkuetta joutumatta
huomatuksi. Edellä kävivät nuo kaksi soihdunkan-
tajaa, heidän perässään kulki yksinäinen mies, jonka
pitkää viittaa tuuli liehutteli, ja jälkijoukkona astus-
keli neljä jouts.imiestä, kullakin joutsi olalla. He
liikkuivat reippain askelin eteenpäin mutkikkaita
kujia myöten alas rantaan päin.

»Onko hän joka ilta käynyt tätä tietä?» kuiskasi
Dick.

»Jo kahtena päivänä ennen tätä», vastasi Copper,
»ihan samaan aikaan ja saman seurueen saatta-
mana.»

Sir Daniel miehineen oli nyt tullut kaupungin ulko-
reunalle. Shoreby oli linnoittamaton pikkukaupunki.
Lancasterin herrat kyllä vartioitsivat kaikkia kau-
punkiin vieviä teitä, mutta mahdotonta ei suinkaan
ollut kenenkään huomaamatta tulla kaupunkiin tahi
lähteä sieltä pois syrjäkatuja myöten.

Se kuja, jota Sir Daniel seurueineen kulki, päättyi
epätasaiseen hiekkanummeen, jonka takaa aallokon
pauhina kuului. Vartijaa ei ollut likellä eikä ainoa-
kaan tuli tuikkinut tässä kaupunginosassa.

Dick miehineen läheni varovasti takaa-ajonsa
esinettä, vaan tuskin he olivat päässeet talojen vä-
liltä ja saapuneet aukeammalle, kun he huomasivat
toiselta taholta lähenevän soihdun.
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»Ahaa», arveli Dick, »tämä rupee haiskahta-
maan petokselle.»

Sir Daniel oli seisahtunut, soihdut pistettiin hie-
taan ja miehet paneutuivat pitkällensä, ikäänkuin
odottaakseen toisen seurueen tuloa.

Tämä lähenikin nopeasti. Siihen kuului neljä
miestä: kaksi joutsimiestä, palvelija soihtuineen ja
keskellä heitä pitkään viittaan puettu herrasmies.

»Tekö se olette, lordi?» huudahti Sir Daniel.
»Minä juuri, ja jos konsanaan mies on suorittanut

todellisen ritarinkokeen, niin kylläpä minä sen nyt
olen tehnyt», vastasi äskentulleen seurueen johtaja,
»sillä ken tahansa uhmaisi mieluummin jättiläisiä,
noitia ja kaikki pakanallisia vehkeitä, kuin tätä pu-
revaa kylmyyttä.»

»Sitä suuremmaksi käy palkka, hyvä lordi, älkää
sitä epäilkö», sanoi ritari Daniel. »Vaan emmekö
jatka kulkuamme? Mitä pikemmin olette nähnyt ta-
varani, sitä ennemmin pääsemme palaamaan kotiin!»

»Mutta mitä varten pidätte tyttöä tänne piilotet-
tuna, hyvä riari?» kysyi toinen. »Jos hän on niin
nuori, kaunis jarikas, kuin sanotte, mistä syystä ette

häntä vie vertaistensa seuraan? Kyllä kai silloin löy-
täisitte edullisen naittamistilaisuuden, eikä teidän
tarvitsisi näin palelluttaa sormianne eikä antautua
kavalille nuolille alttiiksi vaeltaessanne öisin tällai-
sina rauhattomina aikoina.»
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»Olenhan teille jo sanonut, hyvä lordi», vastasi
ritari, »että se on minun salaisuuteni. Enkä nytkään
rupea sitä seikkaperäisemmin selittämään. Sanon
vain, että jos olette kyllästynyt vanhaan toveriinne,
Daniel Brackleyhin, niin ilmoittakaa julkisesti aiko-
vanne mennä naimisiin Joanna Sedleyn kanssa, ja
vakuutan kunniasanallani, että te silloin varsin
pian pääsette hänestä. Ennen pitkää tapaatte
silloin hänet nuoli selässä.»

Nopein askelin jatkoivat herrat yhdessä mat-
kaansa soihdunkantajat edellä, ja jälkijoukkona
joutsimiehet.

Heitä seurasi Dick miehineen niin pitkän väli-
matkan päässä, että hän ei voinut kuulla heidän kes-
kustelunsa sisällystä, Hän tunsi kuitenkin toisen
ritarin vanhaksi Shorebyn lordiksi, joka oli niin huo-
nossa maineessa, että Sir Danielkin julkisesti oli
häntä mcittivinaan.

Pian he saapuivat rantahiekalle; ilma haiskahti
suolalta, ja aaltojen kuohu kasvoi. Täällä, laajassa,
muurilla aidatussa puutarhassa sijaitsi pieni kaksi-
kerroksinen puurakennus talleineen ja talousraken-
nuksineen.

Etumaisin soihdunkantaja avasi muurissa olevan
oven lukosta ja sulki sen taas sisäpuolelta koko seu-
rueen mentyä sisään.

Dick miehineen ei siis voinut pitemmälle seurata
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heitä, elleivät he halunneetkiivetä muurin yli japistää
siten päätään ansaan.

He istuutuivat siis pensasten taakse maahan odot-
tamaan. Soihtujen liekki sisäpuolella liikkui yhtä-
mittaa edestakaisin, ikäänkuin soihdunkantajat oli-
sivat kiertäneet vartiona.

Kahdenkymmenen minuutin kuluttua astui koko
seurue taas ulos puutarhasta. Juhlallisestisanottuaan
toisillensa hyväiset, ritarit miehinensä erosivat toisis-
taan ja läksivät kumpikin eri haaralle kotiinsa.

Niinpian kuin heidän askeleittensa ääni oli huk-
kunut tuulen suhinaan, karkasi Dick seisaalle hänen
oli näet kovin kylmä.

»Copper», sanoi hän, »astu muurin luo, niin
kapuan hartioillesi ja muurin yli.»

He enenivät kaikki kolme lähelle muuria, Copper
kumartui, ja Dick nousi hänen hartioilleen ja tarttui
muurin harjakiveen.

»Nyt, Greensheve», kuiskasi Dick, »seuraa sinä ja
jää sitten makaamaan muurin päällä, jotta voit ku-
rottaa kätesi minulle, jos joutuisin ahdinkoon.»

Näin sanottuaan hän laskeutui alas puutarhaan.
Oli kaikkialla pimeä kuin haudassa, ei valon merk-

kiä koko talossa. Tuuli vinkui vihaisesti ja aallot
pauhasivat. Ei muuta ääntä.

Varovaisesti Dick hiipi askel askeleelta pensasten
välitse,' kunnes hän huomasi tulleensa käytävälle.
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Hän seisahtui silloin, otti viittansa alta joutsensa
esille, jännitti sen valmiiksi tarpeen varalle, ja astui
sitten suuremmalla rohkeudella eteenpäin. Käytävä
johti rakennusten luo, jotka kaikki näyttivät kovin
rappeutuneilta, joten olisi luullut niitä ihan autioiksi.
Dickiä tämä ei kuitenkaan pettänyt. Hän tutki tar-
koin joka paikkaa, ja tultuansa toiselle, merenpuolei-
selle puolelle hän huomasi heikon valonhohteen
eräässä ylimmäisessä ikkunassa.

Hän vetäytyi pari askelta taaksepäin ja luuli ha-
vaitsevansa varjon liikkuvan sisällä huoneen taka-
seinässä. Hän muisti että hänen kätensä äsken oli
sattunut tikapuihin. Hän palasi niitä hakemaan ja
löysikin ne vähän aikaa haettuansa. Hän toi ne

mukanaan ja asetti ne seinää vasten ikkunan alle.
Tikapuut olivat lyhyet, mutta kun Dick nousi

ylimmälle kapulalle saattoi hänen kätensä ylettyä
ikkunan ulkopuolella olevaan rautaristikkoon ja
siihen tarttuen hän nosti itsensä niin, että saattoi kat-
soa huoneen sisälle.

Siellä oli kaksi henkilöä. Toisen hän heti tunsi
Bennet Hatchin vaimoksi, ja toinen solakka kau-
nis ja totisennäköinen nuori neiti pitkässä kcruompe-
luisessa hameessa oliko se todellakin hänen tove-

rinsa metsässä, Joanna Sedley sama Jack, jota hän
oli aikonut kurittaa vyöllänsä?

Varsin tyrmistyneenä Dick laskeutui jälleen tika-
11 Musta nuoli.



Dick nousi ylimmälle kapulalle.
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puitten kapulalle. Oliko hänen kihlattunsa noin
hieno olento? Ujous ja toivottomuus valtasi hä-
nen mielensä. Vaan nyt ei ollut aikaa pitkiin mietti-
misiin. Alhaalta kuului hiljainen: Hei! Nopeasti
Dick laittausi alas maahan.

»Kuka siellä?» hän kuiskasi.
»Greensheve!» kuului vastaus.
»Mitä tahdot?» kysyi Dick.
»Taloa vartioidaan, herra Shelton», vastasi toinen.

»Emme me ole täällä yksin vartioimassa. Maatessani
vatsallani muurin päällä, näin useita henkilöitä hiivis-
kelevän pimeässä ja kuulin heidän hiljaa viheltävän
toisilleen.»

»Pyhimysten kautta, sepä kummallista!» sanoi
Dick. »Olisikohan ne Sir Danielin miehiä?»

»Ei suinkaan», vastasi Greensheve. »Jos omat sil-
mäni vielä ovat päässäni, niin oli heillä jokaisella la-
kissaan valkoinen tähti ja siinä jotain mustaa.»

»Valkoinen -tähti ja siinä musta merkki?» toisti
Dick. »Semmoista tunnustähteä en tunne, ei ole sem-
moista näillä seuduin. Kaikissa tapauksissa teemme
viisaimmin hiipiessämme pois mahdollisimman varo-
vaisesti. Olemme täällä arveluttavassa asemassa.
Epäilemättä Sir Danielillakin on miehiä täällä var-
tioimassa, ja niin saatamme joutua kahden tulen
väliin. Ota tikapuut, ne täytyy palauttaa paikoil-
leen.»
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He veivät tikapuut takaisin ja hiipivät hapuillen
samaan paikkaan, mistä olivat puutarhaan tulleet.

Copper makasi nyt Greensheven sijaisena muurin
päällä. Hän kurotti käsivartensa ja nosti ensiksi
toisen ja sitten toisen muurin ylitse.

Hiljaa javarovaisesti he laskeutuivat alas toiselle
puolelle uskaltamatta virkkaa mitään, ennenkuin
olivat päässeet entiseen piilopaikkaansa pensasten
taa.

»Nyt, John Copper», sanoi Dick, »täytyy sinun
lähteä takaisin Shorebyhyn, ja rientää kuin henkesi
edestä. Sieltä sinun pitää tuoda niin monta miestä,
kuin saat käsiisi, kotipaikalla minun luukseni. Ko-
kouspaikka on tässä, tahi jos päivä rupee sarastamaan
ennen kuin saat miehet kokoon, niin jääkää ulkopuo-
lelle kaupunkia. Greensheve ja minä jäämme tänne
vartioitsemaan. Nopeasti nyt, John Copper, ja suo-
jelkoot sinua pyhimykset!»

»Ja nyt, Greensheve», jatkoi hän Copperin läh-
dettyä, »tehkäämme iso kierros puutarhan ympäri.
Tahtoisin mielelläni saada selkoa siitä, ovatko sil-
mäsi pettäneet?»

He pysyttelivät kappalen matkan päässä muu-
rista ja nousivat joka töyrylle, jolta saattoivat luoda
silmäyksen puutarhaan. Tällä tavoin he olivat kiertä-
neet puutarhan kahdelta laidalta mitään huomaa-
matta, ja joutuivat rannalle. Muuri ulottui näet tällä
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puolella niin likelle rantaa, että heidän täytyi astua
rantahiekalla ihan lähelle vedenreunaa, voidaksensa
pysytellä jonkun matkan päässä muurista. Vaikka
nousuvesi vielä oli alhaalla, oli rantapenger niin loiva,
että joka ärjyaalto heitti vaahtoa ja vettä hiekkaran-
nalle. Dickin ja Greensheven täytyi tästä syystä
kahlata Atlantinmeren suolaisessa ja jääkylmässä
vedessä, joka välistä nousi heidän polviinsa saakka.

Äkkiä he näkivät miehen hahmon kuvastuvan
hiukan vaaleampaamuuria vasten. Kuten kiinalainen
varjokuva hän kiivaasti heilutti käsiänsä jakyykistyi
sitten. Vähän matkan päässä toinen mies toisti sa-
mat temput, ja vielä eteenpäin kulki tämä äänetön
tunnussana piiritetyn puutarhan ympäri.

»He pitävät tarkkaa vartiota», kuiskasi Dick.
»"Palatkaamme takaisin maihin, hyvä herra»,

vastasi Greensheve, »me seisomme täällä liian näky-
vissä, mekuvastumme selvästi valkoista hyrskyä vas-
ten.»

»Totta puhut», vastasi. Dick. »Kiiruhtakaamme
takaisin maihin.»
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TOINEN LUKU

Kahakka pimeässä.

Läpimärkinä ja viluisina palasivat molemmat
seikkailijat entiselle paikalleen.

»Taivas suokoon Copperin yrityksen onnistua»,
sanoi Dick. Lahjoitan komean vahakynttilän Shore-
byn pyhälle neitsyt Maarialle, jos hän saapuu ajoissa.
Tuossa talossa on se tyttö, jota rakastan, ja nämät
vartioivat miehet ovat epäilemättä vihollisia.»

»Jos John pian tulee», vastasi Greensheve, »suo-
riudumme pian näistä. Ei niitä ole kuin noin neljä-
kymmentä ulkopuolella muuria, minun luullakseni, ja
kun he ovat noin erillänsä toisistaan, on kahdenkym-
menen miehen helppo hajottaa heidät. Mutta, hyvä
herra Dick, koska tyttö nyt on Sir Danielin hallussa,
niin ei minun mielestäni olisi vahingoksi, jos hän nyt
joutuisi toisiin käsiin. Mutta kenen miehiä he mahta-
vat olla?»

»Minä epäilen», vastasi Dick, »että he ovat Shore-
byn lordin miehiä. Mihin aikaan he tänne saapui-
vat?»

»He alkoivat tulla siihen aikaan, kun te menitte
muurin yli», vastasi Greensheve. »En ollut maannut
muurin päällä minuuttiakaan, kun jo huomasin
ensimäisen heistä hiipivän kulman ympäri.»
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Dick oli kahdella päällä. Jos nuo talon ympäri
hiipijät olivat Shorebyn lordin miehiä, jotka aikoivat
väkivallalla viedä Joannan pois, niin asia päättyisi
vielä pahemmin, kuin jos tyttö jäisi Sir Danielin hal-
tuun. Hänelle ei siis jäänyt muuta neuvoa, kuin kai-
killa tavoin estää tytön poisviemistä.

Aika kului, ja kaikki pysyi hiljaisena. Joka nel-
jännestunninkuluttua toistui tuo omituinen tunnus-
merkin antaminen, ikäänkuin olisi johtaja tahtonut
tietää, olivatko hänen miehensä vanallansa, mutta
mitään muuta ei tapahtunut.

Tähän aikaan alkoivat Dickin apujoukot saapua
paikalle. Yö ei ollut pitkälle kulunut, kun jo noin
kaksikymmentä miestä oli hänen käytettävinänsä.
Nämät hän jakoi kahteen osastoon. Itse hän rupesi
toisen johtajaksi, ja toisen hän määräsi Greensheven
johdettavaksi.

»Vie sinä, Kit,» määräsi Dick, »oma osastosi
tuonne rannalle, puutarhamuurin tännimmäiseen kul-
maan, ja järjestä miehesi taitavasti. Te pysytte sit-
ten paikoillanne, kunnes huomaatte minun toiselta
puolen tekevän hyökkäyksen. Päähyökkäys on teh-
tävä merenpuolista joukkoa vastaan, sillä siinä luul-
tavasti on joukon johtaja; muut juoskoot tiehensä,
jos haluavat. Ja muistakaa, älkää ampuko joutsilla,
saattaisitte vain vahingoittaa toisianne. Käyttäkää
miekkaa, ja jos me voitamme, lupaan teille jokaiselle
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runsaan palkan, sitten kun olen saanut omaisuuteni
haltuuni.»

Sangen kirjava oli se joukko, jonka Ellis Duck-
worth oli haalinut kokoon saavuttaakseen elämänsä
päämäärän: koston. Siinä oli varkaita, oli murha-
miehiä, köyhtyneitä talonpoikia ja muita haaksirik-
koutuneita ihmisparkoja. Rohkeimmat jasotakuntoi-
simmat heistä olivat vapaaehtoisesti tarjoutuneet
Richard Sheltonin palvelukseen. Mutta alun pitäen
heistä oli tuntunut ikävältä valvoa Sir Danielin liik-
keitä toimettomina Shorebyn kaupungissa, jahe olivat
joruvenneet nurisemaan jopauhanneet lähteä poiskin.
Ilomielin he nyt ottivat osaa yritykseen, joka näytti
lupaavan kovan kahakan, ehkäpä hyvän saaliinkin.

He heittivät yltään pitkät asetakkinsa ja esiin-
tyivät nyt toiset vihreissä nutuissaan, toiset taas
paksuissa nahkatakeissa. Monella heistä oli hytyrän
alla rautalevyllä vahvistettu lakki, ja koska heillä
aseina oli miekka ja tikari, vieläpä muutamilla metsä-
siankeihäs ja tapparakin, niin he kyllä kykenivät
taistelemaan sotaan harjaantuneita läänitysjoukkoja-
kin vastaan. Pitkät asetakit, joutset ja nuoliviinet
piilotettiin pensaihin, ja sitten lähtivät molemmat
osastot päättäväisesti otteluun.

Saavuttuaan talon toiselle puolelle Dick asetti
miehensä riviin noin kymmenen metrin päähän
muurista ja asettui itse pari askelta muitten edelle.
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Sitten hekohottivat kuin yhdestä suusta sotahuudon
ja hyökkäsivät vihollisen kimppuun.

Tämä odottamaton yllätys hämmensi kokonaan
hajallaan olevat vastapuolen miehet, ja ennenkuin
he ehtivät selvitä, kaikui toisesta päästä yhtäläinen
huuto. Silloin he eivät enää koettaneetkaan tehdä
vastarintaa, vaan suuri osa heistä pötki pakoon suin
päin.

Siihen ei kuitenkaan leikki loppunut. Yllätys oli
kyllä alussa auttanut Dickin puolta, vaan hänen
joukkonsa oli vähälukuinen vastapuoleen verrattuna.
Pakovesi oli ruvennut nousemaan, niin että rantahie-
kasta oli jäänyt ainoastaan kapea kaistale, ja tällä
ahtaalla ja märällä taistelutantereella muurin ja aal-
lokon välillä alkoi nyt pimeässä, epävarma, hurja
taistelu elämästä ja kuolemasta.

Vastustajat olivat hyvästi asestetut. He kävivät
raivokkaasti hyökkääjien kimppuun, ja pian joukot
olivatkäsikähmässä toistensa kanssa. Dick, joka ensi-
mäisenä oli heittäytynyt taisteluun, sai heti vastaansa

kolme miestä. Ensimäisen hän kaatoi yhdellä iskulla,
muttakun toiset kaksi häntä kiivaasti ahdistivat, täy-
tyi hänen peräytyä. Toinen heistä oli tavattomankoo-
kas mies, oikea jättiläinen. Hän heilutti kaksiteräistä
miekkaa kuin ratsupiiskaa. Tätä vastustajaa, hänen
pitkiä käsivarsiaan ja raskasta asettaan Dickin oli
lyhyine tapparoineen mahdoton vastustaa, ja jos toi-
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nen mies olisi yhtä aikaa häntä ahdistanut, olisi Dick
epäilemättä ollut mennyttä kalua. Mutta toinen
mies, jokaoli lyhyempi jahitaampi liikkeissään, seisoi
hetkisen toimetonna, kenties siksi että hän näki
huonosti pimeässä tai luuli kuulevansa muita vihol-
lisia liikkuvan takanaan.

Askel askeleelta Dick varovaisesti peräytyi tar-
koin pitäen silmällä peljättävän vastustajansa jok-
ainoata liikettä. Nyt tuo hirveä kalpa nousi ja iski
kauhealla voimalla, mutta sukkelana Dick väistyi,
ja nopeasti kuin salama hänen tapparansa tapasi jät-
tiläistä, joka tuskasta kiljahtaen kaatui pitkällensä
rantahiekalle.

Dick ei kuitenkaan ehtinyt hengähtähkään, kun
jo toinen mies kävi hänen kimppuunsa. Molemmat
taistelijat olivat ruumiin voimiltaan tasamittaiset
toinen oli taitavampi miekan käyttämisessä, jota
vastoin Dick tapparoineen olisukkelampi liikkeissään.
Ei kumpikaan heistä alussa päässyt voittopuolelle
toisestaan, mutta vanhempi ja tyynempi heistä ym-
märsi paremmin katsoa etunsa ja sai Dickin vähi-
tellen työnnetyksi veteen polviin asti. Tässä ei hä-
nen notkeutensa ollut hänelle miksikään hyödyksi.
Hän oli tullut erotetuksi miehistään ja huomasi
asemansa arveluttavaksi. Näin ollen hän päätti heti
ratkaista taistelun rohkealla hyökkäyksellä. Kun
seuraava aalto vetääntyi takaisin, jahänen jalkansa
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siten jäivät hetkeksi kuivalle, hyökkäsi hän rohkeasti
vastustajansa kimppuun, torjui tapparallaan hänen
miekaniskunsa ja tarttui hänen kurkkuunsa. Mies
kaatui selällensä aaltojen hyrskyävään vaahtoon ja
Dick hänen päällensä. Temmattuansa aseen vastusta-
jansa kädestä Dick nousi läpimärkänä, mutta voiton-
riemuisena.

»Antautukaa,» sanoi Dick, »minä lahjoitan teille
henkenne.»

»Minä antaudun,» sanoi toinen nousten polvilleen,
»te taistelette nuorukaisen tavalla, taitamattomasti
ja uhkarohkeasti, mutta urhollisesti kuin jalopeura.»

Rannalla vielä oteltiin. Miekka iski miekkaan,
aaltojen pauhinan voittivat tuskanparkuna ja sota-

huudot.
»Viekää minut päällikkönne luo, nuorukainen,»

sanoi voitettu ritari, »on aika tehdä loppu tästä teuras-

tamisesta.»
»Sir,» vastasi Dick, »jos näillä rohkeilla miehillä

on päällikkö, niin kyllä hän on se mies, joka puhuu
teidän kanssanne.»

»Käskekää siis miehenne lopettamaan leikki, niin
minä teen samoin,» sanoi toinen.

Dickin vastustajan äänessä, kuten hänen käytök-
sessään yleensä oli jotain jaloa, joka heti saattoi
Dickin täydellisesti luottamaan hänen vilpittömyy-
teensä.
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»Aseet pois, miehet!» huusi ritari, »olen antautu-
nut säästääkseni henkeni.»

Silmänräpäyksessä hiljeni aseiden kalske jamelu.
»Lawless,» huusi Dick, »oletko hengissä?»
»Olen» huusi Lawless, »hengissä ja hyvässä kun-

nossa.»
»Sytyttäkää soihtu,» sanoi Dick.
»Eikö Sir Daniel ole täällä?» kysyi ritari.
»Sir Daniel?» toisti Dick, »toivottavasti ei, sillä

siinä tapauksessa, kävi minun huonosti.»
»Mutta,» kysyi toinen, »kenen asioissa siis oikeas-

taan liikutte, jollette kuulu Sir Danielin väkeen?
Minkätähden siis hyökkäsitte meidän kimppuumme?
Missä tarkoituksessa olette täällä? Ja lopettaakseni
kyselyni, kelle olen antautunut, nuori kiivas ystäväni?

Ennenkuin Dick ennätti vastata, kuului ääni pi-
meästä.

»Lordi,» sanoi puhuja, »jos nämä miehet ovat

Sir Danielin vihollisia, on varsin ikävää, että olemme
täällä tapelleet. Mutta nyt olisi parasta, jos sekä he
että me poistuisimme täältä. Vartiat talon sisällä ovat

epäilemättä kuulleet meteliä jolleivät he ole kuol-
leita tahi kuuroja he ovat arvattavasti antaneet
merkkejä kaupunkiin, ja jollemme nopeasti korjaa
luitamme pois, on varmaankin Sir Danielin väki en-
nen pitkää täällä, ja silloin olemme kaikki tyyni sur-
man suussa.»
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»Hawksley on oikeassa», sanoi lordi. »Minne on
meidän mentävä, Sir?»

»Minun puolestani, lordi,» sanoi Dick, »menkää
minne haluatte. Alan epäillä, että meillä on täysi syy

rakentaa ystävyyttä keskenämme. Joskin ensimäi-
nen tuttavuutemme alkoi niin sanoakseni kovakou-
raisesti, en tahtoisi jatkaa tätä menoa. Erotkaamme
siis, lordi, kädenlyönnillä ja yhtykäämme neuvotte-

lemaan, milloin ja missä suvaitsette.
»Te olette liian luottavainen, nuori ystäväni,»

sanoi lordi, »vaan tällä kertaa ette turhaan luota.
Yhtykäämme huomenna aamunkoitteessa Pyhän
Briden ristin kohdalla. Tulkaa, pojat, seuratkaa!»

Vieras poistui miehineen melkein salaperäisellä
nopeudella. Dickin miehet alkoivat korjata ruumiita
pois. Dick tarkasteli vielä kerran taloa ja huomasi
korkealla katon alla pienen ikkunan, jossa oli valoa.
Tämä epäilemättä näkyi Sir Danielin taloon kaupun-
gissa ja oli varmaankin se merkki, joka Hawksleytä
oli pelottanut, ja joka arvattavasti ennen pitkää oli
tuova Tunstallin ritarin keihäsmiehet paikalle.

Hän kallisti korvansa maahan ja luuli kuulevansa
kumeaa meluakaupungista päin. Hän riensi rannalle.
Täällä oli kaikki työ jo tehty. Kaatuneilta oli riisuttu
vaatteet ja aseet, ja neljä miestä paraikaakahlasi ve-
dessä laskien viimeisen ruumiin meren syvyyteen.

Parin minuutin kuluttua, kun nelikymmenmie-
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hinen ratsasjoukko hyökkäsi paikalle, oli merenran-
nalla sijaitsevan talon ympäristö autio ja hiljainen.

Dick jahänen miehensä palasivat »Vuohi jaSäkki-
pilli» nimiseen olutkapakkaan nauttimaan muuta-

man tunnin lepoa ennen seuraavan päivän kohtausta
yhtymäpaikassa.

KOLMAS LUKU.

Pyhän Briden risti.

Pyhän Briden risti sijaitsi vähän matkan päässä
Shorebystä Tunstallin metsän reunalla. Kaksi tietä
yhtyi tässä paikassa, toinen tuli Holywoodista met-
sän läpi, toinen, joka johti Risinghamista, oli sama tie,
jota myöten olemme nähneet Lancasterin sotajou-

kon jäännösten epäjärjestyksessä pakenevan. Yh-
tymäpaikasta tie johti alas mäkeä Shorebyn kau-
punkiin. Likellä molempien teiden yhtymispaikkaa
oli vanha ränstynyt risti pienellä kummulla.

Tälle paikalle Dick saapui seitsemän paikkeilla
seuraavana aamuna. Ilma oli kylmä, maa oli här-
mässä. Idässä päivänkoitto kirjasi taivaankannen
tulipunaiseksi ja punakellerväksi.

Dick istuutui ristinalustan alimmalle astimelle,
kääriytyi pitkään viittaansa ja tähysteli tarkkaavai-
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sesti joka taholle. Hänen ei tarvinnut kauan odottaa.
Holywoodista päin tulla tömisti komean hevosen
selässä ratsumies. Hänen sotavarustuksensa oli lois-
tava jakallisarvoinen, hartioilla liehui kallispuuhkai-
nen vaippa. Neljäkymmentä askelta taempana rat-
sasti joukkokeihäsmiehiä, jotka seisahtuivat heti kun
yhtymispaikka tuli näkyviin, ritari sitävastoin lä-
hestyi yksinänsä. Hänen kasvojensa käskevä ja ar-
vokas ilme oli hänen asunsa ja aseittensa mukainen.

Hiukan arastellen Dick astui alas mennäkseen
vankiansa vastaan.

»Kiitän teitä, lordi täsmällisyydestänne,» sanoi.
Dick kohteliaalla, matalalla äänellä. »Suvaitseeko
teidän armonne astua maahan?»

»Yksinkö täällä olette, nuori mies?» kysyi toinen.
»Niin ajattelematon en ole,» vastasi Dick, »totta

puhuakseni, metsä kummallakin puolella tätä ristiä
on täynnä rohkeita miehiäni.

»Olette menetellyt viisaasti,» sanoi lordi. »Se
minua sitä enemmän miellyttää, koska viime yönä
taistelitte uhkarohkeasti, pikemmin hullun sarasee-
nin kuin kristityn soturin tavalla. Mutta ei sovi mi-
nun, voitetun, valittaa.»

»Vain sattuma soi minulle voiton, lordi,» vastasi
Dick. Jolleivät aallot olisi tulleet minun avukseni,
olisin minä jäänyt alakynteen.»

»Olette varsin kohtelias,» sanoi ritari.
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»En suinkaan kohtelias,» vastasi Dick. »Mutta
kun uuden päivän valossa näen, miten uljaan ritarin
voitin, en ainoastaan aseitteni, vaan pimeyden, aalto-
jen ja sattuman avulla, ja tiedän miten helposti tais-
telu olisi voinut päättyä päinvastaisella tavalla
sellaiselle koskemattomalle ja kömpelölle soturille
kuin minä olen niin, älkää ihmetelkö, lordi, jos
voittoni saattaa minut hämille.»

»Kauniisti puhuttu,» sanoi vieras. »Teidän ni-
menne?»

»Nimeni, mylord, on Shelton,» vastasi Dick.
»Ja minua sanotaan Foxhamin lordiksi,» sanoi

toinen.
»Siinä tapauksessa, hyvä lordi, jos suvaitsette,

olette Englannin suloisimman tytön holhooja», vastasi
Dick ja silloin minä tiedän, mitkä lunnaat pyydän
teistäjateidän joukostanne.Rukoilen teitä, hyvä lordi,
luovuttakaa, olkaa lempeä ja armollinen, suokaa
minulle ylevän neidon Joan Sedleyn käsi. Ja ottakaa
te, puolestanne, minulta vastaan teidän ja väkenne
vapaus; ja, jos suvaitsette, minun kiitollisuuteni ja
palvelukseni on oleva teidän käytettävänänne kuo-
lemaani saakka.»

»Mutta, ettekö ole Sir Danielin holhotti? Niin
luulen kuulleeni, jos olette Harry Sheltonin poika,»
sanoi Foxhamin lordi.

»Ettekö suvaitse astua maahan, hyvä lordi? Ha-
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luaisin mielelläni teille kaikki kertoa, mitään peitte-
lemättä; kuka olen, ja millä perusteella uskallan niin
rohkean anomuksen esittää. Pyydän, hyvä lordi,
käykää istumaan näille astimille, kuulkaa minun
kertomukseni ja tuomitkaa minut sen mukaan hy-
väntahtoisesti.»

Niin sanottuaan Dick ojensi kätensä lordille aut-
taaksensa häntä astumaan alas, ja sitten hän vei hä-
net ristin ääreen japyysi hänet istumaan sille paikalle,
missä hän itse oli istunut ennen lordin saapumista.
Itse hän jäi kunnioittavasti seisomaan jalon vankinsa
eteen jakertoi juurtajaksain elämänsä vaiheet viime
yön kohtauksiin saakka.

Foxhamin lordi kuunteli totisena, ja lausui, kun
toinen oli lopettanut:

»Nuoriherra Shelton, te olette samalla sekä hy-
vin onnellinen että onneton nuorukainen. Mitä on-
neenne tulee, olette sen rehellisesti ansainnut; onnetto-
muuteenne ette ole syypää. Olkaa huoleti, olette
voittanut ystävän, jolta ei puutu valtaa eikä vaiku-
tusta. Ja joskin teidän arvoisenne miehen ei mieles-
täni sovi seurustella lakipattojen kanssa, täytyy mi-
nun tunnustaa, että olette sekä uskollinen että kun-
nollinen, varsin vaarallinen taistelussa ja hyvin koh-
telias rauhassa. Mitä omaisuuteenne tulee, ette
saa sitä nähdä, ennenkuin valtiollinen mullistus tapah-
tuu. Niinkauan kuin Lancasterin puolue on vai.
12 Musta mioli.
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lassa, pitää Sir Daniel omaisuutenne hallussaan.
Mitä minun holhottiini tulee, on asianlaita toinen;
olen ennen luvannut hänet toiselle, Hamley nimiselle
sukulaiselleni. Lupaus on aikoja sitten annettu —.»

»Oi hyvä lordi, ja nyt on Sir Daniel luvannut hä-
net Shorebyn lordille,» keskeytti Dick. »Ja vaikka
tämä lupaus on aivan äsken annettu, on todennäköi-
sempää, että se saatetaan täytäntöön heti.»

»Siinä olette oikeassa,» vastasi lordi. »Ja ottaes-
sani sen lisäksi lukuun, että olen teidän vankinne, ja
vielä senkin, että tyttö itse tulisi onnettomaksi jonkun
muun kuin teidän kanssanne, tahdon siinä kohden
suostua. Mutta auttakaa minua urheain poikienne
kanssa —.»

»Hyvä lordi,» keskeytti Dick, »he ovat noita
samoja henkipattoja, joiden vuoksi minua äsken moi-
titte.»

»Olkoot mitä ovat, taistella he ainakin osaavat»,
vastasi lordi. »Auttakaa minua siis; ja jos meidän
onnistuu vapauttaa hänet, niin ritarinsanallani lu-
paan: te saatte hänet vaimoksenne.»

Dick polvistui vankinsa eteen. Mutta tämä pon-
nahti seisaalle, nosti Dickin pystyyn ja syleili häntä
kuten omaa poikaansa.

»Jos aiotte mennä naimisiin Joannan kanssa,»
sanoi hän, »täytyy meistä heti tulla ystävykset.»
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NELJÄS LUKU

»Hyvä toivo.»

Tunnin kuluttua Dick istui taas »Vuohi ja Säkki-
pilli» nimisessä olutkapakassa. Ellis Duckworth oli
monenlaisissa hommissa. Hän ei nyt ollut Shore-
byssä. Sanottiinpa, että hän sekaantui valtiollisiin-
kin riitoihin, tunnetun »kuninkaantekijän» Richar-
din, Warwickin kreivin, asiamiehenä. Hänen poissa
ollessaan oli joukkonsa päällikkyys joutunut Richard
Sheltonin toimeksi.

Dick istui nyt kapakassa aamiaista syömässä.
Hänen totiset jamiettiväisetkasvonsa osoittivat, että
hänellä oli tärkeitä tekeillä. Hän oli Foxhamin lordin
kanssa sopinut rohkean hyökkäyksen tekemisestä
tänä iltana rantataloa vastaan vapauttaaksensa
Joannan Sir Danielin vallasta. Mutta hänen tieduste-
lijansa toivat perin masentavia tietoja.

Edellisenä yönä tapahtunut taistelu rantatalon
ympärillä oli pelästyttänyt Sir Danielia. Hän oli
lisännyt talon vartioväkeä ja vielä lisäksi asettanut
miehiä pitkin taloon vieviä teitä, jaratsujoukko oli
kaupungissa valmiina rientämään avuksi, heti merkin
talosta saatuaan.

Ei ollut siis ajattelemistakaan valloittaa taloa
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äkkiyllätyksellä maan puolelta. Dick rupesi siis
ajattelemaan hyökkäystä meren puolelta.

»Lawless!» huudahti hän äkkiä, »voitteko hankkia
minulle laivan?»

»Laivanko?» vastasi Lawless hämmästyneen nä-

köisenä. »No niin, jos te olette tukena, luulen voivani
vaikka mitä. Saanhan koettaa.»

Sattumus tuli Lawlessin avuksi. Toisen pöydän
ääressä istui joukko miehiä juomassa. Heidän pu-
vustaan, käytöstavastaan ja puheestaan oli helppo
huomata, että he olivat merimiehiä. Näitä miehiä
Lawless nyt alkoi tarkata.

Kauan hänen ei tarvinnut kuuleskella heidän pu-
heluaan, ennenkuin hänen älykkäässä päässään jo oli
keino valmiina. Heidän puheestaan hän sai selville,
että yksi heistä oli laivan isäntä ja samalla sen pääl-
likkö. Muut häntä nimittivät Arblasteriksi, laiva oli
nimeltään »Hyvä toivo», kotoisin Yarmouthista, ja
ankkuroituna sataman suuhun.

Lawlessin omatunto ei ollut kovinkaan arka.
Hänen kirjavat elämänvaiheensa olivat melkoisesti
hämmentäneet hänen oikeuskäsitystään, niin että hän
empimättä ohjeeksensa oli hyväksynyt lauseen:
tarkoitus pyhittää välikappaleen.

Huomattuaan että kapakan antimet olivat jo
miesten arvostelukyvyn kylliksi himmentäneet, hän
ryhtyi rohkeasti asiaan.
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Lähestyttyään heidän pöytäänsä hän istui pian
hyvänä ystävänä heidän seurassaan vilkkaasti puhel-
len, kehuskellen rikkauksiaan ja auliisti tarjoillen
juotavaa. Katteini ihastui näin iloiseen jarunsaskäti-
seen ystävään jakoetti hänkin kykynsä mukaan ker-
toella ja kehuskella kauppojaan ja yrityksiään. Sana
seurasi sanaa, ja ennenkuin Lawless nousi pöydästä,
oli hän tietysti mitään maksamatta— vuokrannut
laivan. Katteini ja pari hänen miehistään olivat vai-
puneet sikeään uneen ja muut olivat hoiperrellen
poistuneet kapakasta.

Lawless kutsui nyt avukseen muutamia toverei-
taan, ja katteini Arblaster ja hänen kaksi seuralais-
taan kannettiin pihan takana olevaan heinälatoon ja
ovet teljettiin tyystin.

Dick, joka uteliaana, mutta äänetönnä katselijana
oli koko ajan istunut toisen pöydän ääressä, lähetti
nyt sanan Foxhamin lordille, että niin pian kuin ilta
rupesi hämärtämään, oli aika ryhtyä toimiin, hänellä
oli laiva vuokrattuna satamassa.

Sen jälkeen hän miehistään valitsi pari tottunutta
miestä, joiden seurassa hän läksi satamaan, missä he
pian löysivät Hyvän toivon pienen laivaveneen. Oli
pimeä ja tuulinen ilta. Mustat pilvet ennustivat
myrskyä, ja alkoi jo tuiskuta lunta. Meri aaltoili ko-
vasti. Dick miehineen astui veneeseen. Onnellisesti he
saapuivat laivalle, vaikka pikku vene hyppeli aal-
loilla kuin pähkinänkuori.
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Hyvä toivo oli ankkurissa erillään muista aluk-
sista, japahan ilman tähden oli niin sen kuin muiden-
kin alusten jok'ainoa mies mennyt maihin. Ei ollut
muuta elävää olentoa laivassa kuin pieni koira, joka
kyllä vihaisesti ärhentäenkoetti sitä puolustaa Dickin
miehineen noustessa kannalle. Pian tämäkin puolus-
taja saatiin suljetuksi kojuun. Sen jälkeen he sytytti-
vät lyhdyn, joka vedettiin ylös köysistöön merkiksi
maalla-oleville.

Hyvä toivo oli melkein täydessä lastissa. Muun
tavaran ohessa oli siinä koko joukko viinitynnyreitä.
Dick avasi yhden ja sitten he joivat pikarin aiotun
retken onneksi. Sitten Dick jätti toisen miehen lai-
vaan vartiaksi, toisen laskeutuessa alas veneeseen
soutaakseen Dickin takaisin rantaan.

»Pidä hyvin vahtia, Jack», sanoi Dick lähtiessään,
»täällä sinä kyllä tulet toimeen,»

»Niin,» vastasi mies, »kyllä varmaan, niin kauan
kuin laiva on satamassa, mutta kunhan se pistää keu-
lansa ulos Katsokaa, kuinka se jo vapisee! Se
kai kuuli sanani, ja sen sydän sävähti tammisten
kylkiluitten sisässä. Katsokaa, herra Dick, kuinka
taivas mustenee!»

»Todellakin,» myönsi Dick katsellen taivasta,
»näyttääkyllä uhkaavalta. Mutta se on kai vaan ohi-
menevä vihuri.»

Dick ei kuitenkaan ollut niin levollinen, kuin hä-
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nen sanoistaan saattoi luulla. Laskeutuessaan laiva-
veneeseen hän teki ristinmerkin ja rukoili mielessään
Jumalaa ja Pyhää neitsyttä niiden puolesta, jotka
hänen tähtensä aikoivat panna henkensä tämmöiselle
ilmalle alttiiksi.

Palatessaan maihin hän kohtasi Foxhamin lordin
miehinensä, ja vähitellen hänen omatkin miehensä
saapuivat paikalle. Foxhamin lordilla oli päässään
musta hytyrä, joka puoleksi kätki hänen kasvonsa, ja
halpa, karkea sarka vaippa peitti hänenkiiltävää sota-
pukuaan.

»Nuori Shelton,» sanoi lordi, »aiotteko lähteä
meren varaan tällä ilmalla?»

»Aion, lordi», vastasi Shelton. »Sir Danielin ratsu-
väki vartioi taloa; on mahdotonta saada maan puo-
lelta mitään aikaan. Parempi siis koettaa meren puo-
lelta, sään uhallakin.»

»Hyvä on», sanoi lordi, »minä seuraan häpeän
vuoksi, vaan kyllä tunnustan, että mieluummin oli-
sin tänä yönä katon alla.»

Sillä aikaa kuin Dick oli käynyt laivassa, oli aina
toimelias Lawless, huolimatta siitä, että hän juo-
tuansa Arblasterin kanssa oli aika humalassa, hank-
kinut riittävän luvun veneitä, joihinFoxhamin lordin
ja Dickin miehet nyt astuivat.

Niistä neljästäkymmenestä miehestä, jotka nyt
ottivat laivan haltuunsa, olivat enimmät maamouk-
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kia, jotka eivät milloinkaan olleet astuneet jalkaansa
laivan kannelle. Ainoastaan kahdeksan heistä oli
ollut merimiehen toimessa. Näitten avulla saatiin
pari purjetta nostetuksi, ja Lawless, joka tuskin ky-
keni seisomaan jaloillaan, istuutui varmana peräsintä
pitämään.

Matkan alku ei näyttänyt rohkaisevalta. Pieni alus
keikkui aalloilla kuin kaarnapala, ja räntä javaahto
roiskui miesten kasvoihin. Toiset heistä makasivat
kannella pitäen kiinni mikä mistäkin, meritautisina
ja rukoillen, toiset taas olivatkömpineet alas kannen
alle viinitynnyrein ääreen, joista hankkivat itselleen
lohdutusta lupaa kysymättä.

Ei ollut siis pahoista enteistä puutetta. Myrsky-
kin yhäti kiihtyi, aallot kävivät yhä korkeammiksi.
Ja peräsintä hoiteli Lawless merimieslauluja loilo-
telleen. Mutta ikäänkuin vaiston johtamana hän
ohjasi aluksen tyrskyjen ja särkkien välitse, kunnes
tultiin rappeutuneen kivilaiturin rintaan, johon alus
kytkettiin.
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VIIDES LUKU.

Hyökkäys ja pako.

Laituri, johon laiva kytkettiin, ei ollut kaukana
rantatalosta. Tarkoitus oli vartioväen huomaamatta
päästä maihin ja sitten nopeasti saartaa, talo tunkeu-
tua huoneisiin ja viedä Joanna pois. Mutta maihin
astuttaessa syntyi äänekästä melua, miehet kun eivät
taipuneet noudattamaan minkäänlaista järjestystä.
Melu herätti vartioväen huomion, vaikka pimeys
esti heitä vihollista näkemästä.

Kun vihdoin viimein laturilla oli päästy johonkin
järjestykseen, valitsi Dick luotettavimmista miehistä
vähäisen joukon, jonka etunenässä hän läksi tiedus-
lemaan asiain tilaa. Tuskin hän oli ehtinyt laiturin
maanpuoliseen päähän, kun hän luuli kuulevansa jo-
tain ääntä. Hän käski miesten pysähtyä ja hiipi yk-
sin eteenpäin. Suureksi pettymyksekseen hän saat-
toi pimeässäkin erottaa miehiä ja hevosia. Hänet
valtasi toivottomuus. Edessä oli taisteluun valmis
vihollinen, takana kuohuva meri ja miehistönä tyy-
tymätön ja kuriton joukko.

Dick vetäytyi nopeasti taapäin. Ei ollut muuta

neuvoa kuin ryhtyä kaikesta huolimatta hyökkäyk-
seen. Hiljaisella vihellyksellähän antoi sovitun merkin.
Seuraus oli toinen, kuin mitä hän oli tarkoittanut.
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Nuolisade singahti Dickin laiturille sulloutuneeseen
joukkoon. Esimäisiä haavoittuneita oli Foxhamin
lordi, joka kannettiin laivaan takaisin. Hänen mie-
hensä jäivät johtoavaille. Äkkiä kuului ääni: »Kaikki
on hukassa.» Siihen vastasi toinen: »Laivaan, mie-
het, henkenne tähden.» Ja kolmas lisäsi: »Meidät
on petetty!» Silmänräpäyksessä oli kaikki kuri ja
järjestys mennyttä.

Kaikki koettivat kilvan päästä laivaan, toinen
tuuppaili toistaan, moni suistui laiturilta mereen,
haavoittuneet vaikeroivat huutaen apua, surkea seka-
sorto vallitsi.

Nuolien yhäti sadellessa saatiin laiva viimein irti
laiturista, jamyrskyisessä aallokossa se rupesi liikku-
maan eteenpäin. Vaan kamala oli retki, kamala
miesten tila. Raivoisat aallot uhkasivat tuossa tuo-
kiossa upottaa koko laivan, kansi oli täynnä haavoit-
tuneita ja kuolevia, laivan valureijistä virtasi veri.
Lawlessia, joka istui peräsintä hoitamassa, uhattiin;
ja miekallaan hänen täytyi pitää paikkaansa puh-
taana hyökkääjistä; viinitynnyrejä avattiin, ja se,
joka ei ollut meritaudin kukistama, kukistui viiniin.

Masentuneena seisoi Dick Lawlessin rinnalla.
»Lawless», sanoi hän, »me olemme nyt kaikki tei-

dän varassanne, vaan me luotamme teihin, te olette
kylmäverinen ja uskollinen.»

»Pelkään että olemme hukassa», vastasi Lawless,
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»Niin kauan kuin olemme täällä ahtailla vesillä,
saatamme ehkä selviytyä, joskin on vaikeaa pi-
meässä väistää särkkiä, mutta aavalla merellä tämä
laiva on pian mennyttä kalua.»

»Niinkö luulette?» sanoi Dick huolestuneena.
»Niin luulen», vastasi Lawless, »ettekö huomaa,

miten raskaasti se jo nousee aalloilla. Jos se ottaa
enemmän vettä, painuu se pohjaan kuin myllynkivi
taikka ajautuu rantakallioihin pirstaleiksi.»

»Eikö teitä pelota»? kysyi Dick. »Hoidatte perä-
sintä ihan tyynenä!»

»Niin», vastasi Lawless, »ei ole tämmöisessä lei-
kissä pelosta apua. Jos kuolla täytyy, tahdon kuolla
silmä kirkkaana ja käsi vankkana.»

Dick ei vastannut mitään, ihmetteli vain itsek-
seen miehen kylmäverisyyttä.

Kansi oli nyt melkein tyhjänä miehistä. He eivät
kestäneet kylmää talvista myrskyä ja laivan yli tyrs-
kyävää vaahtoa, vaan olivat pyrkineet kannen alle,
missä he parhaansa takaa hakivat lohdutusta Arblas-
ter katteinin viinitynnyreistä, laulellen ja kovaa räy-
hinää pitäen. Vähitellen laulu ja räyhinä hiljeni ja
vihdoin ihan vaikeni, sitä mukaa kuin »Hyvän toivon»
liikunnat rupesivat tuntumaan yhä pelottavammilta.
Toiset makasivat meritautisina hiljaa oihkaillen.

Kannella ei nyt enää ollut muita kuin Greensheve,
Cuckow ja eräs nuori Foxhamin lordin mies. Nämät
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olivat vakavia ja luotettavia miehiä, jotka Dick
määräsi Lawlessin käskettäviksi. Sitten hän meni
alas kojuun, johon Foxhamin lordin palvelijat olivat
isäntänsä vieneet.

Täällä nyt lordi makasi vaikerrellen ja laivakoira
säesti häntä surkeasti ulvahdellen joko vankeutensa
takia tai vaaraa aavistaen.

Foxhamin lordi makasi lavalla turkkivaippa
ällänsä. Pieni lamppu paloi unisena Arblasterin Py-
hän neitsyen kuvan edessä. Dick saattoi lampun him-
meässä valossa erottaa haavoittuneen kalpeat kasvot
jakuoppaiset silmät.

»Olen vaarallisesti haavoittunut», sanoi lordi hei-
kolla äänellä. »Tule lähemmäksi, Shelton, jotta luo-
nani olisi ainakin yksi jalosukuinen, sillä surkeata on,
elettyänsä jalona ja rikkaana koko elämänsä, tällä ta-
voin haavoittua nurkkakahakassa, jakuolla tämmöi-
sessä laivarähjässä lurjusten ja seikkailijain seurassa.

Onko laivassa pappia?»
»Ei ole», vastasi Dick.
»Toivon, että olette minulle yhtä hyvä ystävä

kuoltuani, kuin eläessäni olitte jalomielinen viholli-
nen. Olen kaatunut varsin onnettomalla ajalla
onnettomalla sekä itselleni että Englannille jakaikille
niille, jotka minuun ovat luottaneet. Väkeni kokoon-
tuu Hamleyn, teidän kilpakosijanne, johdolla Holy-
woodiin. Ottakaa tämä sormus, se on hankkiva teille
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luottamusta, tuodessanne minun käskyni. Kirjoitan
pari sanaa Hamleylle, pyydän häntä luopumaan nei-
dosta teidän hyväksenne. Tahdotteko tehdä minulle
tämän palveluksen?»

»Hyvä lordi, mitä käskette?» kysyi Dick.
»Niin», vastasi lordi, »mitäkö käsken!» ja hän

katseli Dickiä tutkivaisesti. »Oletteko yorkilainen
vai lancasterilainen?» kysyi hän viimein.

»Häpeäkseni tuskin osaan vastata siihen kysy-
mykseen», sanoi Dick. »Sen vain tiedän, että olen
Ellis Duckworthin puolella; totta kai siis olen yorki-
lainen.»

»Hyvä on», sanoi lordi. »Kuulkaa siis! Saavuin
tänne pitääkseni näitä Shorebyn lordeja silmällä, sillä
aikaa kuin oivallinen lordi Richard, Gloucesterin
herttua l

, kokoo riittävän sotavoiman kukistaaksensa
heidät. Olen hankkinut tietoja heidän voimastaan,
vartiopaikoistaan ja asemistaan. Nämä tiedot mi-
nun piti kirjoitettuina jättää nuorelle lordille tun-
tia ennen keskipäivää ensi sunnuntaina »Pyhän Bri-
den ristin» kohdalla metsässä. Valitettavasti en nyt
voi sitä tehdä. Sentähden pyydän teitä viemään ne
puolestani perille. Ja muistakaa, ettei myrsky eikä

1 Tähän aikaan Richard Kyttyräselkä (sittemmin kuningas
Richard kolmas) ei vielä ollut Gloucesterin herttua. Lukijan suo-
siolla häntä siksi, selvyyden vuoksi, tässä sanotaan.

Tekijän muistutus.
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sade, ei haava eikä rutto saa estää teitä määrätyllä
ajalla saapumasta määrättyyn paikkaan, sillä Eng-
lannin kohtalo riippuu tästä arvanheitosta.»

»Suostun epäröimättä tähän tehtävään ja luulen
voivani suorittaa sen, toivomuksenne mukaisesti»,
vastasi Dick.

»Hyvä on», sanoi lordi, »herttua on antava teille
enempiä määräyksiä, ja jos ymmärtäväisesti ja kun-
nollisesti noudatatte hänen käskyjänsä, olette saanut
kiinni onnen oikeasta päästä. Nostakaa lamppu hiu-
kan lähemmäksi, jotta näen kirjoittaa.»

Hän kirjoitti pari riviä »kunnianarvoisalle suku-
laiselleni Sir John Hamleylle» jasitten toisen kirjeen,
johon hän ei pannut päällekirjoitusta.

»Tämä on herttualle», sanoi hän. »Tunnussana on:
'Englanti ja Edvard' ja vastaus: 'Englanti ja York'.

»Ja Joanna, hyvä lordi?» kysyi Dick.
»Niin, Joannasta teidän täytyy itsenne pitää

huolta; olen molemmissa näissä kirjeissäni maininnut
omasta puolestani valinneeni teidät. Lopusta teidän
täytyy itsenne selviytyä. Kuten tiedätte, olen teitä
auttaakseni pannut henkeni alttiiksi, enempää ei ken-
kään voi tehdä.»

Haavoittunut oli nyt puhunut niin kauan, että
väsymys hänet valtasi. Dick siis pisti kallisarvoiset
kirjeet povelleen, käski hänen rohkaista mieltään ja
jätti hänet lepoon.
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Noustuansa kannelle Dick huomasi, että päivä jo
sarasti kylmänä sinertäen. Sekä tuuli että aallokko
oli asettunut, mutta mainingeissa laiva vyöryi kau-
heasti. Ranta, vuoroin kallioita, vuoroin hiekkasärk-
kiä, oli tuulen alla ihan lähellä. Taampaa näkyi
Tunstallin metsäiset harjut.

Lawless istui yhä peräisintä hoitamassa, ja kan-
nelle nousseet miehet katselivat kalpeina uhkaavaa
rannikkoa.

»Ajaudummeko rantaan?» kysyi Dick.
»Ajaudumme», vastasi Lawless tyynesti, »jol-

lemme sitä ennen mene pohjaan.»
Greensheve, Hawksley ja muista miehistä par-

haat olivat kannesta murtaneet lautoja irti, joista ja
kaikesta irtonaisesta tavarasta paraikaa tekivät
lauttaa. Sitä ei kuitenkaan tultu tarvitsemaan, sillä
kohfikään laiva ankarasti tärähtäen puskeutui
hiekkaan. Laineet sitä vielä pari kertaa nostivat, ja
sitten se jäi pohjaan tarttuneena seisomaan.

Säikähdys ja kauhistus valtasi miehet. Vaan aina
peloton Lawless rauhoitti heitä.

»Älkää hätäilkö!» sanoi hän, »pakoveden aika
on tulossa, silloin voimme vaaratta kahlata maihin.»

Noin tunnin kuluttua olikin vesi alennut sen ver-
ran, että he saattoivat jättää laivan.

Dick oli mennyt alas Foxhamin lordin luo, joka
makasi vuoteellaan epätoivoisena ja kauhistuneena
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pimeässä, sillä lamppu oli laivan törmätessä pudonnut
ja sammunut. Kojussa oli vettä polvenkorkeudelta.

»Älkää peljätkö, lordi», sanoi Dick. »Pyhimykset
suojelevat meitä. Laineet ovat vyöryttäneet laivan
matalalle rantasärkälle, ja niin pian kuin vesi alenee,
pääsemme kahlaamaan rantaan.»

Päästyänsä eheinä rantaan he huomasivat mäen
kukkulalla joukon miehiä, jotka näyttivät epäluuloi-
sina heitä tähystelevän.

»Menkäämme heidän puheilleen», sanoi Hawksley.
»Tuolla on mökki, ja mitä pikemmin me pääsemme
katosalle leimuavan tulen ääreen ja löydämme kui-
van vuoteen, sitä parempi lordiraukalle.»

Mutta he eivät ehtineet monta askelta astua, en-
nenkuin miehet mäellä, kuten sopimuksesta, kaikki
yhtä haavaa nousivat jalähettivät nuolisateen haaksi-
rikkoisia kohti.

»Takaisin, takaisin!» huudahti lordi. »Taivaan
tähden, älkää ampuko vastaan! He luulevat meitä
ranskalaisiksi merirosvoiksi, eikä kumma, koska
emme kykene puolustamaan omia rantojamme näinä
onnettomina aikoina.»

Haaksirikkoiset etenivät väistyen pitkin rantaa.
Talonpojat tähystelivät heitä tarkoin ja seurasivat
jonkun välimatkan päässä, kunnes saavuttiin maan-
tielle, jolloin he levollisina palasivat kotiinsa, tyytyen
siihen, että olivat omansa pelastaneet.
13 Musta nuoli.



NELJÄS KIRJA.

Valepuku.

ENSIMÄINEN LUKU.

Luola.

Se paikka, jossa Dick ja Foxhamin lordi joukkoi-
neen saapuivat maantielle, ei ollut kovin kaukana
Holywoodin luostarista ja vain noin kolmen tunnin
matkan päässä Shorebystä. Lordin miehet veivät
hänet luostariin, ja Dick jäi yksikseen niitten »Mus-
tan nuolen» miesten seuraan, jotka vielä olivat jäl-
jellä.

Heitä ei enää ollut kuin tusinan verta ja jotkut
niistäkin haavoittuneita. Ja kaikki olivat raivois-
saan yrityksen vaivoista ja huonosta tuloksesta.
Dickillä ei ollut muuta neuvoakuin tyhjentää kukka-
ronsa vähäksi tyydytykseksi viluisille ja nälkäisille
tovereilleen. Sitten hän kiitti heitä heidän urhoolli-
suudestaan, vaikka kyllä mielessään moitti heidän
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pelkuruuttaaan. Tämän jälkeen miehet saivat pa-
lata Shorebyhyn.

Ainoastaan luotettava Lawless jäi Dickiä saatta-
maan. Heidän tultuaan monihaaraiseen tienristeyk-
seen korkeita ja kierorunkoisia tammia kasvavassa
metsikössä, sanoi Lawless:

»Nyt, herra Richard, jollette ole liian ylpeä vie-
raillaksenne miehen luona, joka ei ole jalosukuinen
eikä edes kelpo kristitty, voin teille tarjota pikarilli-
sen viiniä ja nuotion, jonka ääressä saatte sulatella
vilunkohmeen pois luistanne.»

»Kiitos ja kunnia», sanoi Dick, »pikarillinen
viiniä ja hyvä nuotio! Niiden luokse olisin valmis
käymään pitkänkin matkan.»

Lawless poikkesi tieltä, reippaasti ja varmasti
astuskeltuaan kappaleen matkaa he saapuivat luo-
lantapaiseen, johon lunta oli tuiskunnut sisään.
Ylellisyyttä ei luolassa suinkaan ollut, mutta noki-
nen tulisija nurkassa ja iso rautakiskoinen tammi-
arkku osoittivat heti, että se oli ihmisen asunto eikä
eläimen kaivama pesä.

Vaikka lumikinos puoleksi peitti luolan suun ja
sisässäkin oli lunta, oli siellä kuitenkin lämpöisempi.
Lawless viritti tulen kuiviin oksiin ja muihin sytyk-
keihin, jotka iloisesti rupesivat loimuamaan, ja halpa
asunto tuntui oikein kodikkaalta.

»Tässä nyt on vanhan Lawlessin kaniininkolo»,
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sanoi luolan isäntä tyytyväisenä lämmitellessään tu-
len edessä. »Estäköön taivas minkään nuuskivan
koiran osumasta tänne! Niin, kyllä olen liikkunut
maailmassa, siellä ja täällä, kuljeksinut maita ja me-
riä nelitoistavuotiaasta alkaen, jolloin ensi kerran
pakenin luostarinkirkosta vieden mukanani lukkarin
kultaketjun jamessukirjan, jonkamyin neljästä mar-
kasta. Englannissa olen ollut, Ranskassa ja Burgun-
dissa, vieläpä Espanjassakin, jonne tein pyhiinvael-
luksen sieluparkani puolesta. Ja vielä merelläkin,
joka on joka miehen maata. Vaan tässä on minun
kotini, herra Shelton. Tämä on minun isänmaani,
tämä maakuoppa. Olipa sade tai tuuli, olipa kir-
javakevät mailla tai talvi, jolloin istun rovion ääressä
ja kuuntelen, kuinka kultarintakerttu Erittelee met-

sässä tämä on kirkkoni ja torini, vaimoni ja lap-
seni. Tänne aina palaan, ja täällä toivon saavani
kerran kuolla.»

»Onhan tämä lämmin pesä,» sanoi Dick, »mukava
ja hyvin piilossa.»

»Niin pitääkin,» sanoi Lawless, »jos se löydet-
täisiin, särkyisi sydämeni. Vaan tässä», lisäsi hän
pistäessään sormensa hietapermantoon, »tässä on
viinikellarini, ja nyt otamme pullon oivallista sydä-
menvah vistajaa.

Vähän kaiveltuaan maata hän veti esille suuren
nahkaleilin, joka oli melkein täynnä makeaa, tulista
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viiniä. Juotuansa toistensa terveydeksi ja Lawlessin
lisättyä puita valkeaan he paneutuivat pitkälleen
nauttimaan suloista lämpöä.

»Herra Shelton,» virkkoi Lawless, »kaksi kertaa
on hankkeenne rauennut tyhjiin, ja näyttää siltä
kuin menettäisitte tytön eikö niin?»

»Niin on», nyökäytti Dick päätään.
»Kuulkaa siis vanhan veitikan neuvoa!» jatkoi

Lawless. »Te käytte liian paljon muitten asioita,
Ellis Duckworthin, joka ei haudo mielessään muuta
kuin Sir Danielin surmaa, samoin lordi Foxhamin
asioita pyhimykset häntä suojelkoot, hän kai tar-
koittaa hyvää. Vaan pitäkää te huolta omista asiois-
tanne, hyvä Dick herra. Laittautukaa tyttöä lähelle
japitäkää häntä hyvänä, muutoin hän teidät unhot-
taa. Ja olkaa sitten, kun aika tulee, valmis sieppaa-
maan hänet satulaanne.»

»Niin, mutta hän on Sir Danielin talossa ja hal-
lussa», arveli Dick.

»Siis menemme sinne», vastasi Lawless.
Dick tuijotti häneen kysyvästi.
»Tarkoitan mitä sanon», nyökkäsi Lawless. »Ja

jos ehdotukseni teitä hämmästyttää, piin katsokaa
tänne!»

Samassa hän otti avaimen ja avasi tammiark-
kunsa, josta hän veti esille ensiksi munkinkaavun,
sitten köysivyön ja lopuksi rukousnauhan, jonkapui-
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set helmet olivat siksi jykeviä, että sitä saattoi käyt-
tää aseena.

»Tässä», sanoi hän, »pankaa yllenne!»
Dickin pukeutuessa tähän valepukuun Lawless toi

värejä ja siveltimen, ja hetkisen kuluessa Dick muut-
tui totiseksi nuoreksi munkiksi.

»Kas niin», sanoi Lawless, »jahkahan minäkin
olen samoin muuttunut,niin olemme niin oiva munkki-
pari, ettei paremmasta apua. Ja sitten me rohkeasti
astumme Sir Danielin taloon, jossa meidät pyhän
kirkon tähden otetaan auliisti vastaan.»

»Mitenkä minä voin teille kaiken tämän hyvyy-
tenne palkita?» sanoi Dick.

»Älkää puhuko, veli», vastasi toinen, »Tämän
teen ainoastaan huvikseni. Älkää minusta huoliko.
Olen sitä laatua, että itse pidän huolta itsestäni. Mi-
nulla on kieli yhtä pitkä kuin luostarinkellolla, ja
mitä en saa pyytämällä, otan itse.»

Vanhan veitikan suu vääntyi ilon irvistykseen, ja
joskin Dickistä oli vastenmielistä olla kiitollisuuden
velassa näin epäiltävälle henkilölle, ei hän voinut olla
hänelle nauramatta.

Lawless oh nyt arkustaan ottanut itsellensä yhtä-
läisen valepuvun, vaan Dick kummaksensa huomasi,
että hän pukunsa alle kätki viinen mustia nuolia.

»Mitä varten otatte nuo», kysyi hän, »kun ei teillä
ole jousta?»
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»Arvelen, että saattaa joku otsa ehkä selkäkin—-
murtua, ennenkuin olemme sieltä selviytyneet, ja jos
joku sattuu kaatumaan, tahdon näyttää miltä ta-
holta isku tulee.»

»Koska näin perusteellisesti hankettamme val-
mistelette», sanoi Dick, »niin olisi kai parempi sekä
itseni että niidenkin tähden, jotka nämä paperit ovat
minulle säilytettäväksi antaneet, että jätän ne tänne,
kuin että kannan niitä mukanani. Mihin minä ne
piilotan?»

»Poistun metsään», sanoi toinen, »vihelteleinään
pari laulunpätkää, niin voitte sillä aikaa piilottaa pa-
perit, mihin tahdotte, ja ripottaa hiekkaa päälle.»

»En ikinä», huudahti Dick, »luotan teihin. Olisin
tosiaankin halpamielinen, jollen luottaisi.»

»Kallis veli, olette vielä kokematon lapsi», vastasi
vanha henkipatto. »Minä olen vanha hyväsydäminen
kristitty, joka en pettäisi toisen henkeä, enkä säästä
omaani, kun kysytään ystävän auttamista pulasta,
mutta, lapsi kulta, minä olen ammattivaras syntyjäni
jatottumuksesta. Jos pulloni on tyhjä jasuunikuiva,
ryöstäisin teidät, kallis nuoriherra, niin varmaan
kuin teitä rakastan, kunnioitan ja ihailen. Voiko sel-
vemmin puhua?»

Sen sanottuaan hän poistui pensaikkoon. Ih-
metellen miehen ominaisuuksien keskinäistä risti-
riitaisuutta Dick piilotti maahan paperinsa, pitäen



200

luonansa ainoastaan yhden, joka ei saattanut hänen
ystäviään vahingoittaa, jos se joutuisikinsyrjäisten kä-
siin, sen kirjeen näet, jonka Sir Daniel oli kirjoittanut
Wensleydalen lordille Risinghamin tappion aamuna
ja jonka hän seuraavana päivänä löysi tapetun kir-
jeenviejän Throgmortonin povesta. Se saattoi kenties
häntä hyödyttää, jos hän joutuisi pulaan.

Sitte Dick sammutti tulen ja läksi toveriaan ta-
paamaan, joka seisoi vanhojen tammien alla vihelte-
lemässä. Nähdessään toisensa taivasalla he eivät
voineet olla nauramatta, niin hullunkurisilta he vale-
puvussaan näyttivät.

He alkoivatkävellä Shorebyn tietä, joka toisinaan
kulki metsän reunassa, toisinaan kentällä sen ulko-
puolella. Siellä täällä oli jokumökkipahanen. Yhden
semmoisen kohdalla Lawless äkkiä seisahtui.

»Veli Martin», sanoi hän väännetyllä munkin-
tapaisella äänellä, »menkäämme tuohon majaan ker-
jäämään noilta syntisparoilta! Pax vobiscura!» 1

Sitten hän heti lisäsi: »on niinkuin pelkäsin. Äänes-
säni ei ole ihan oikea sävy. Sir Danielin talossa moni
mies minut tuntee, minun täytyy, luvallanne, har-
joitella hiukan, ennenkuin menen panemaan kaulani
alttiiksi. Menkäämme sisään. Sitten hän lisäsi:
»Katsokaa, kuinka hyödyllistä monipuolisuus on.
Jollen olisi ollut merimies, olisi epäilemättä ’Hyvä

1 Rauha olkoon teille!
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toivo’ mennyt pohjaan, jollen olisi varas, ei olisi mi-
nulla ollut väriä, millä maalata kasvojamme, ja jollen
olisi harmaanaveljenä veisannut luostarinkirkossa,
en saattaisi esiintyä tässä valepuvussa niin luonnolli-
sesti, etteivät koiratkaan epäile.»

He olivat nyt mökin luona. Lawless kohottautui
varpailleen kurkistaaksensa sisään.

»Ahah!» sanoi hän, »yhä parempaa! Nyt saamme
oikein koettaa. Siellä on joitakuita meikäläisiä, ja
päälle päätteeksi saan toveri Copperille tehdä haus-
kat kepposet.»

Näin sanoen hän avasi oven, jamolemmat astuivat
sisään.

Pöydän ääressä istui kolme »Kostajan» miestä
parhaan kykynsä mukaan pistämässä muonaa nah-
kaansa. Tikarinsa he olivat iskeneet pöytään, ja ne
tuimat silmäykset, joilla he isäntäväkeä katselivat,
osoittivat, että he kestityksestään saivat kiittää pak-
koa eikä hyväntahtoisuutta. Munkkien astuessa
nöyrällä arvokkaisuudella sisään he näyttivät erityi-
sellä vastenmielisyydellä katselevan heitä, ja yksi
heistä John Copper itse joka esiintyi johta-
jana, käski töykeästi heitä poistumaan. »Emme
tarvitse kerjäläisiä», sanoi hän.

Vaan toinen, vaikka ei hänkään tuntenut munk-
keja, lausui toverin kovia sanoja lieventääkseen: »Ei
niin, me olemme väkeviä miehiä ja otamme. Vaan
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nämä ovat heikkoja ja pyytävät. Mutta lopussa nämä
joutuvat päällepäin ja me allepäin.» Ja kääntyen
Lawlessiin hän lisäsi: »Älkää, isä, hänestä välittäkö,
vaan tulkaa ja ottakaa kulaus pikaristani ja antakaa
minulle siunauksenne!»

»Pyhimykset varjelkoot minua», vastasi Lawless,
»rupeamasta Belialin miesten parissa juomaan viiniä!
Vaan säälistä syntisparkoja kohtaan tahdon antaa
teille siunatun pyhänjäännöksen, jotasielunne tähden
pyydän teidän suutelemaan ja hellimään.»

Näin sanoen hän sieppasi mustan nuolen poveltaan
ja heitti sen pöydälle, tarttuen Dickin hihaan, ja
samassa he katosivat, ennenkuin hämmästyneet mie-
het ehtivät virkkaa sanaakaan.

»No nyt», sanoi hän, »olemme koettaneet vale-
pukuamme ja valekasvojamme, nyt uskallan panna
viheliäisen ruumiini alttiiksi mille seikkailulle ta-
hansa, niinkuin tahdotte vain.»

»Hyvä on», sanoi Dick, »menkäämme suoraa
tietä Shorebyhyn.»
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TOINEN LUKU.

Vihollisen talossa.

Sir Danielin talo Shorebyssä oli tilava tammihir-
sistä tehty olkikattoinen rakennus, jonka takana oli
puisto hedelmäpuineen,lehtokujineen, huvimajoineen,
ja puiston takaakohosi korkealle luostarinkirkon torni.

Tässä talossa Sir Daniel piti ajan tavan mukaan
ylellistä hovia. Ovet olivat avoinna kaikille. Sinne
kokoontuikin väkeä kaikenlaista, kuljeskelevia runoi-
lijoita, ilveilijöitä, lääkkeiden ja pyhäinjäännösten
kaupustelijoita, ja erittäin olivat papit, munkit ja
pyhissävaeltajat tervetulleita. Tässä talossa he
kaikki asuskelivat, söivät ja joivat. Kun ulkona oli
kylmä ja lunta satoi, pyrki sinne katosalle katetun
pöydän ääreen myöskin monenlaista koditonta kul-
kuriväkeä.

Myöhään illalla saapui muiden mukana kaksi
munkkia, toinen vanha, toinen nuori. Nyt he seisoi-
vat takkavalkean ääressä lämmittelemässä.Vanhempi
tuntui olevan iloinen veitikka, jonka ympärille sota-
miehet ja muut oleskelijat kokoontuivat kuulemaan
hänen kokkapuheitaan. Nuorempi munkki taas ve-
täytyi vähitellen taka-alalle, missä hän istui tarkoin
kuuntelemassa ja huomailemassa, mitä hänen ympä-
rillään tapahtui.
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Hänen tähystelevä silmänsä keksi nyt pienen
kulkueen, joka pääportista saapui taloon. Etune-
nässä kulki kaksi paksuihin turkis vaatteisiin verhou-
tunutta naista. Heitä seurasi pari kamarineitsyttä
ja neljä vankkaa aseellista sotilasta.

Sotilaat seisahtuivat talon pääovelle, vaan naiset
kamarineitsyineen astuvat sisään.

»Pitempi heistä on kai Sir Danielin puoliso», ar-
veli Dick, »ja missä hän on, siinä varmaankin Joanna
on lähellä.»

Varovaisesti hän rupesi heitä seuraamaan, jakoska
ainoastaan siellä täällä joku öljylamppu lekutti him-
meästi valaisten, onnistui hänen kenenkään huomaa-
matta seurata heitä kolmanteen kerrokseen saakka.
Tosin oli nuorempi nainen parikin kertaa kääntynyt
katsahtaen häneen tutkivasti, antamatta kuitenkaan
mitään merkkiä siitä, että hän olisi hänet tuntenut
tahi että munkin käytös olisi hänestä tuntunut ou-
dolta ja epäilyttävältä.

Kolmannessa kerroksessa vanhempi nainen ka-
marineitsyineen meni oikeanpuoliseen käytävään ja
sisään huoneeseensa nuoremman jatkaessa kulkuaan.
Dick jäi katsomaan sinnepäin, minne vanhempi nai-
nen oli mennyt, arvellen että »koska lady Brackleyn
huone on tässä, niin kyllä kai emännöitsijä Hatchkin
pian ilmestyy jollekin asialle.»

Samassa joku takaa löi häntä olkapäälle. Dick
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päästi hillityn huudahduksen ja tarttui lujasti ah-
distajan käteen. Hämmästyksekseen hän huomasi,
että se cli nuorempi äskeisistä naisista. Hänkin näytti
pelästyneeltä.

»Pyydän nöyrästi anteeksi», sanoi Dick, »vaan
minulla ei ole silmiä niskassa, en. voinut tietää, että
olitte nainen.»

Tyttö tarkasteli häntä terävästi, pelästys rupesi
muuttumaan kummastukseksi ja kummastus epäi-
lyksi. Dick, joka ymmärsi hänen ajatuksensa,
rupesi pelkäämään turvallisuudestaan tässä vihollisen
talossa.

»Kaunis tyttö,» sanoi hän tekeytyen levolliseksi,
»suokaa minun suudella kättänne osoitteeksi, että
annatte minulle anteeksi.»

»Olette kummallinen munkki, nuori mies,» vas-
tasi nainen katsoen häntä vakavasti ja terävästi sil-
miin. »Hämmästykseni asetuttua saatan teissä huo-
mata maallikon sekä käytöstä että puhetapaa. Mitä
täällä toimitatte? Ystävänäkö vai vihollisena olette
täällä? Ja minkä tähden varkaan tavalla vakoilette
lady Brackleyta?»

»Siitä pyydän teitä olemaan varma, jalo neitsyt,»
vastasi Dick, »että varas minä ainakaan en ole. Ja
joskin olisin tänne tullut vihollisena, niin en suinkaan
kaunisten tyttöjen vihollisena. Henkeni on teidän
käsisänne. Vain huudahdus teidän huuliltanne, ja
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minä olen kuoleman oma. En luule teidän sitä tar-
koittavan.»

»Oletteko siis vakoilija yorkilainen?» kysyi
tyttö.

»Olen kyllä yorkilainen ja tavallaan vakoilijakin.
Mutta se, mikä on tuonut minut tähän taloon, ei ole
yorkilaisuus eikä lancasterilaisuus. Minä jättäydyn
teidän armoihinne, rakastan nuorta neitiä, nimeni on
—».

Nuori nainen tukki hänen suunsa kädellään/heitti
pikaisen katseen ympärilleen, ja nähdessään, ettei
ketään ollut näkyvissä, hän rupesi väkevällä kädellä
vetämään häntä mukaansa.

»Hys!» sanoi hän, »tulkaa, sanon sitten.»
Hiukan hämmästyneenä Dick seurasi häntä pit-

kään käytävään ja sitten äkkiä pieneen kamariin,
jossa, niinkuin muissakin huoneissa, paloi tuli takassa.

»Nyt», sanoi tyttö pakottaessan hänet istumaan
tuolille, »istukaa janoudattakaa ehdottomasti suosiol-
lisia käskyjäni. Teidän henkenne on minun vallas-
sani, enkä epäile käyttää valtaani. Olette julmasti
tarttunut käsivarteeni. Ette muka tiennyt, että olin
tyttö. Jos olisitte tiennyt, olisitte ehkä käyttänyt
vyötänne!»

Niin sanoen hän hävisi huoneesta jättäen Dickin
avosuin kummastelemaan, näkikö hän unta vai oliko
hän valveilla?
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»Käyttänyt vyötä!» toisti hän, »käyttänyt vyötä!
Ja hän muisteli kohtausta metsässä, ja mielessään hän
näki Matchamin hennon vartalon jarukoilevat silmät.

Sitten hän heräsi ajattelemaan, missä vaaralli-
sessa tilassa hän oli. Hän kuuli jotain ääntä vierei-
sestä huoneesta, ikäänkuin joku olisi liikkunut, sitten
hän kuuli huokauksen ihan likeltä, ja seisoessaan
kuuntelemassa hän huomasi, että riippuvat seinä-
verhot aaltoilivat, ovi kuului aukenevan, samassa
jakautuivat verhot ja lamppu kädessä seisoi Joanna
Sedley hänen edessään.

Hämmästymättä, vapisematta hän nosti lamp-
punsa tarkemmin katsellakseen nuorta munkkia.

»Mitä täällä toimitatte, hyvä veli?» kysyi hän.
»Luultavasti olette erehtynyt. Ketä haette?»

»Joanna», sanoi Dick, ja hänen äänensä petti.
»Joanna», toisti hän, »sanoit rakastavasi minua, ja
minä narri uskoin.»

»Dick!» huudahti neito. »Dick! Ja samassa hän
sulki hämmästyneen Dickin syleilyynsä ja peitti hä-
nen suunsa suudelmilla.

»Oi, sinä hullu poika!» huudahti hän. »Oi, armas
Dick! Jospa näkisit itsesi. Ai, ai, nyt minä tuhrin pi-
lalle ihomaalisi, Dick! Mutta,» lisäsi hän huoahtaen,
»sen voi auttaa, vaan se, mikä ei ole autetavissa, pel-
kään minä, on minun joutumiseni Shorebyn lordin
vaimoksi.»
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»Onko se siis päätetty?» kysyi Dickhuokstur.eena.
»Huomenna, ennen puolta päivää, Dick, meidät

vihitään luostarin kirkossa,» kuului vastaus. »Sekä
Matcham että Joanna Sedley saavat surkean kohta-
lon. Jos kyynelet auttaisivat, itkisin silmät päästäni.
Olen rukoillut, mutta taivas ei minua sääli. Oi Dick,
rakas Dick! jollet voi viedä minua pois tästä talosta
ennen huomispäivää, täytyy meidän jättää toisemme
Jumalan haltuun iäksi päiväksi.»

»Ei, Joanna!» vastasi Dick. »Sitä sanaa en ikinä
päästä huuliltani. Toivottomalta kyllä näyttää.
Mutta huomispäivä ei ole vielä tullut. Taivaan ja
pyhimysten kautta! Ennenkuin tiesin edes nimeäsi,
heittäydyn sinun tähtesi vaaraan, ja nyt nähtyäni,
että olet kauniin japaras tyttö koko Englannin valta-
kunnassa luuletko minun nyt peräytyvän? Jos
välillämme olisi syvä meri, niin kulkisin sen poikki,
jos tie olisi täynnä jalopeuroja, niin hajottaisin ne
kuin hiiret.»

Pidellen toisiaan käsistä he rakastuneiden ta-
valla lempisanoin selittelivät tunteitaan, kun äkkiä
kuulivat kahinan, ja taas jakaantui seinäverho hei-
dän takanaan.

»Taivaan tähden,» lausui sisääntulija, äskeinen
nuori nainen. »Te pidätte täällä semmoista hälinää.
Ja nyt, Joanna, mitä annatte ystävättärellenne siitä,
että hän on tuonutkultanne tänne teidän luoKsenne?»
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Joanna häntä sydämellisesti syleili.
»Ja te, herra,» sanoi hän kääntyen Dickin puoleen,

»mitä te minulle annatte?»
»Tahtoisin mielelläni kiittää teitä samallatavalla»,

vastasi Dick.
»Tulkaa siis,» sanoi tyttö, »se on teille sallittu.»
Mutta Dick punastuen kuin piooni ainoastaan

suuteli hänen kättänsä.
»Mikä vika on kasvoissani?» kysyi tyttö niiaten

maahan asti, ja kun Dick viimein varsin laimeasti oli
häntä syleillyt, lisäsi hän: »Joanna, teidän kultanne
on varsin ujo silmienne edessä, mutta minä vakuutan,
että hän oli paljoa rohkeampi, kun ensiksi kohtasimme
toisemme. Minulla on siitä vielä sinelmät ja mustel-
mat muistona. Ja nyt, oletteko sanottavanne sano-
neet? Minun täytyy pian lähettää pois tämä kuljeksiva
ritari.»

Mutta molemmat huudahtivat, että he eivät vielä
olleet ehtineet puhella kuin pari sanaa, ja yö oli pitkä.

»Mutta illallinen?» kysyi neiti, »kello pian soi.»
»Ah tosiaan,» huudahti Joanna, »sen olin ihan

unhottanut.»
»Piilota minut sitten,» sanoi Dick, »verhon taa

tahi arkkuun tahi mihin vain tahdotte, niin minä
jään tänne, siksi kuin palaatte. Muistakaa, kaunis
neiti, että me kenties viimeisen kerran elämässä
olemme yhdessä!
14 Musta nuoli.
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Ja nuoren neidin sydän suli. Kun siis parin minuu-
tin kuluttua illalliskello soi, oli Dick piilossa seinäver-
hon takana, paikassa, missä oli rako, niin että hän
saattoi vapaasti hengittää ja myöskin katsoa mitä
huoneessa tapahtui.

Hiljaisuus vallitsi nyt täällä ylhäällä. Ainoastaan
takkavalkean räiskynä keskeytti sen silloin tällöin.
Äkkiä hän kuuli hiisviskeleviä askeleita. Ovi aukeni,
ja mustakasvoinen kääpiömäinen olento puettuna
Skorebyn lordin väreihin pisti ensiksi päänsä ja sitten
koko epämuotoisen ruumiinsa huoneeseen. Suunsa hän
piti auki ikäänkuin paremmin kuullaksensa, ja hänen
tutkivat ja terävät silmänsä harhailivat levottomina
ja vireinä paikasta toiseen. Hän tutki tarkoin huo-
neen kaikki nurkat ja sopet kosketellen siellä täällä
seinä verhoakin, jonkatakana Dick seisoi, mutta ikään-
kuin ihmeen kautta Dick jäi havaitsematta. Tutkit-
tuansa lamppua ja huonekalujen aluksia hän aikoi
kovin pettyneen näköisenä hankkiutua pois, kun hän
äkkiä heittäytyi polvilleen ja sai käteensä jotakin,
jonka hän tarkoin tutki ja sitten tyytyväisenä pisti
vyölaukkuunsa.

Dickin mieli lannistui, sillä se esine, jonkakääpiö
oli löytänyt, oli hänen vyöstään pudonnut vipsu, ja
selvää oli, että tämä toimelias urkkija heti paikalla
veisi löytösensä isännälleen.

Nopeasti hän harkitsi, mitä hänen tuli tehdä. Pi-
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tikö hänen henkensä kaupalla heti hyökätä urkkijan
kimppuun, vai mitä? Hän ei ehtinyt tehdä päätöstä,
ennenkuin hän kuuli raa'an äänen, joka selvästi lähti
juopuneen suusta, laulelevan käytävässä.

„Tunstallin metsään vihantaan mi toimi teidät toi?"

Ei ollut epäilemistäkään. Lawless oli juonut it-
sensä päihdyksiin ja nyt laulellen ja naurellen käveli
hakemassa paikkaa, missä hän saisi nukkua päänsä
selväksi.

Dick oli raivoissaan. Urkkija oli loilotuksen kuul-
lessaan ensin pelästynyt, vaan huomatessaan olevansa
tekemisissä juopuneen kanssa, hän hiipi pois kama-
rista ketterästi kuin kissa.

Dick ei tiennyt mikä nyt neuvoksi. Jollei hän ta-
vannut Lawlessia, oli mahdotonta mitään tehdä Joan-
nan pelastamiseksi. Jos hän taas rupeisi väittelemään
juopuneenkanssa, saattoi se pian maksaa hänen hen-
kensä, jos urkkija vielä liikkui lähellä.

Uskaltaa kuitenkin täytyi. Hän astui pois piilopai-
kastaan ja seisoi ovessa käsi nostettuna varoitukseksi
Lawlessille. Vaan tämä ei välittänyt, astui vain li-
kemmäksi ja mainitsi häntä nimeltä. Dick hypähti
esiin jaravisti häntä käsivarresta.

»Elukka!» huudahti hän. Tämä on pahempi kuin
petos. Syöksette meidät kaikki turmioon juomisel-
lanne.»
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Mutta Lawless vain hymyili, horjuili edestakasin
jakoetti taputella Dickiä olalle.

Samassa Dick kuuli jotain ääntä käytävän seinä-
verhon takaa. Hän hypähti ääntä kohti, ja seuraa-
vassa vilauksessa Dick jaurkkija piehtaroivat sekaisin
irtireväistyn seinäverhon poimuissa lattialla. Ta-
voitellen toisiaan kurkusta he kamppailivat äänettö-
minä. Mutta Dick oli väkevämpi, ja pian urkkija
makasi hänen polvensa alla pitkänään. Yhdellä is-
kulla Dickin tikari teki hänestä lopun.

KOLMAS LUKU.

Kuollut urkkija.

Lawless oli neuvottomana katsellut tätä lyhyttä
taistelua, ja vielä sittenkin, kun se oli ratkaistuja Dick
kuunteli, kuuluiko ketä lähestyvän alemmista ker-
roksista, vanha juoppolalli yhä tyhmännäköisenä tui-
jotteli kuolleen kasvoihin hoippuillen pettävillä jaloil-
laan.

»Hyvä on,» sanoi Dick viimein; »he eivät ole mi-
tään kuulleet, pyhimysten kiitos. Mutta mitä teen
tälle urkkijaparalle? Ainakin otan vipsuni hänen
laukustaan.»

Niin sanoen hän avasi laukun, jossa oli vähän ra-
haa, vipsu ja Shorebyn lordin sinetillä suljettu Wens-
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leydalen lordille osoitettu kirje. Nimi herätti Dickin
huomiota, hän mursi epäröimättä kirjeen auki ja
luki sen. Se oli lyhyt, vaan, Dickin mieliksi, se oli
selvä todistus Shorebyn lordin petollisesta yhteydestä
yorkilaisen puolueen kanssa.

Ajan tavan mukaan hänellä oli luonaan pienet
kirjoitusneuvot, ja pienelle paperiliuskalle hän no-
peasti kirjoitti seuraavat rivit:

Shorebyn lordi, te, joka kirjoititte kirjeen, tiedättekö mistä
syystä miehenne on kuollut? Yhden neuvon annan teille: jättä-
kää häät pitämättä, John Kostaja.

Hän asetti paperin kuolleen miehen rinnalle. Vie-
ressä katselevan Lawlessin järki rupesi vähitellen hiu-
kan selvenemään, Hän otti kaapunsa alta mustan
nuolen ja pisti sillä paperin kiinni. Dickiä hirvitti
tuo kylmäverinen tunteettomuus kuollutta miestä
kotaan, ja hän päästi tahtomattaan hiljaisen huu-
dahduksen.

»Toverikuntani saakoon sille tulevan kunnian,»
hoki Lawless, »eikö niin?» Ja sitten hän ummisti sil-
mänsä, avasi suunsa ja alkoi laulaa jylistää.

»Vaiti, hurja!» huudahti Dick sysäten häntä seinää
vasten. »Jos mies, jossa on enemmän viiniä kuin jär-
keä, jotain älyää, niin pyhän neitsyen nimessä, kor-
jatkaa luunne tästä talosta, missä saatatte meidät
molemmat hirsipuuhun! Menkää!»
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»Pyhän messun kautta,» huudahti Lawless, »jollei
minua tarvita, niin kyllä lähden.» Sen sanottuaan
hän rupesi risteilemään alaspäin silloin tällöin tuup-
pautuen seinään.

Tuskin hän oli hävinnyt näkyvistä, kun Dick pa-
lasi piilopaikkaansa seinäverhon taakse, vaikka järki
neuvoikin häntä mitä pikimmin poistumaan tästä
talosta. Mutta rakkaus vei järjestä voiton.

Aika kävi hänelle pitkäksi. Takkatuli oli sammu-
maisillaan, lamppu loppuun tuikahtamassa, kaikki
hiljaista ja äänetöntä. Silloin tällöin kantautui jo-
tain kilinää tai ääntä alhaalla illallista syövien luota.

Viimein kuitenkin alkoi kuulua läheneviä ääniä ja
askelia, ja heti sen jälkeen saapui useita Sir Danielin
vieraita käytävään, missä he heti huomasivat revityn
seinäverhon ja kuolleen miehen.

Toinen juoksi sinne, toinen tänne, kaikki huusivat.
Vieraat, sotilaat, naiset, palvelijat, sanalla sanoen

kaikki ja kaikenlaiset talon vakinaiset ja satunnaiset
asukkaat riensivät paikalle jayhtyivät yleiseen mels-
keeseen.

Tie avautui, ja Sir Daniel itse astui näkyviin huo-
mispäivän sulhasen Shorebyn lordin saattamana.

»Hyvä lordi», sanoi Sir Daniel. »Enkö ole pu-
hunut teille tuosta kirotusta Mustasta nuolesta.
Tässä näette todisteen! Siinä se nuoli on, ja pyhän
ristin kautta, ystävä, tapettu mies on teidän vä-
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keänne tahi joku, joka on varastanut teidän vä-
rinne.»

»Totta tosiaan hän on minun miehiäni», vastasi
lordi säpsähtäen, »ja vielä lisäksi yksi parhaista.
Soisin itselläni olevan monta semmoista. Hän oli
viekas kuin kettu, innokas kuin verikoira ja vaitelias
kuin myyrä.»

»Niinpä niin, ystävä,» arveli Sir Daniel, »mutta
mitä hän nuuski minun taloni ylikerroksissa? Nyt
hän ei enää nuuski.»

»Jos suvaitsette, Sir Daniel», sanoi joku, »kirjoi-
tettu paperiliuska on kiinnitetty miehen rintaan.»

»Antakaa minulle nuoli ja paperi, kaikki tyyni,»
sanoi ritari.

Saatuaan kirjoituksen käteensä ja luettuansa sen
hän kääntyi synkeännäköisenä Shorebyn lordin
puoleen:

»Tämä viha seuraa aina minun kintereilläni.
Tämmöinen musta nuoli sattuu vielä minuunkin.
Ja, hyvä ystävä, noudattakaa neuvoani; jos nuo
koirat saavat vainua teitä, niin ne pysyvät kinte-
reillänne sitkeästi kuin tauti. Katsokaamme, mitä
he ovat kirjoittaneet. On niinkuin ajattelin. Te
olette merkitty kuin vanha tammi, jonka kirves kaa-
taa tänään taikka huomenna. Mutta mitä tässä mai-
nittu kirje sisälsi?»

Shorebyn lordi tempasi paperiliuskan, luki sen,
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rutisti sen kädessään, ja huolimatta kauhistukses-
taan, joka tähän saakka oli pidättänyt häntä lä-
henemästä, hän heittäytyi polvilleen kuolleen viereen
ja rupesi innokkaasti tutkimaan miehen laukkua.

»Ystävä!» sanoi hän hämmästyneenä noustuaan.
»Minulta on todellakin hävinnyt tärkeä kirje. Jos
saisin käsiini sen miehen, joka sen on ottanut, niin
hän pian pääsisi koristamaan hirsipuuta. Vaan var-
tioikaamme ensiksi talon ovia, täällä on ollut jo tar-
peeksi hälinää.»

Kuollut mies kannettiin luostarinkirkkon. Var-
tioita asetettiin talon ympärille, joka ovelle ja joka
porraskäytävään sekä kokonainen joukko etuhalliin.
Ei ollut puutetta miehistä, koska sekä Sir Danielin
että Shorebyn lordin väki majaili talossa.

Vasta sitten, kun kaikki tämä oli toimitettu ja
suhteellinen hiljaisuus oli palannut, uskalsivat mo-
lemmat tytöt vetää Dickin piilopaikastaan jakertoa
hänelle kaikki, mitä oli tapahtunut. Dick puolestaan
kertoi heille urkkijan käynnistä ja kuolemasta.

»Ah», huokaili Joanna, »mitä apua on tästä
kaikesta? Huomenna minut kuitenkin viedään vi-
hille.»

»Kuinka!» sanoi toinen neiti, »onhan täällä kul-
jeksiva ritarimme, joka ajaa jalopeuroja kuin hiiriä!
Tulkaa, ystävä jalopeuranajaja, lohduttakaa meitä;
puhukaa ja antakaa meille hyvä neuvo.»
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Dick punastui kuullessaan omat kerskuvat sa-
nansa, vaan pysyi silti rohkealla mielellä.

»Olemme todellakin pulassa,» sanoi hän. »Kunpa
vain puoleksi tunniksi pääsisin pois tästä talosta, niin
luulen varmaan, että siitä selviäisimme, ja häistä ei
tulisi mitään.»

»Entäs jalopeurat,» härsytteli tyttö, »kuinka
niitten käy?»

»Pyydän anteeksi,» sanoi Dick. »En nyt ole kers-
kailutuulella. Olen avun ja neuvon tarpeessa. Jol-
len pääse ulos tästä talosta, en voi saada aikaan edes
tyhjän vertaa. Ja vartioita seisoo joka ovella. Mutta
minä yritän sittenkin. Munkki ei herätä suurta huo-
miota, ja koska löysin hyvän keijukaisen tänne
tuojakseni, niin ehkä löydän toisen viemään minua
pois. Mikä tuon urkkijan nimi on?»

»Rutter», sanoi neitonen. »Vaan sanokaa, jalo-
peuranajajaja, mikä on tarkoituksenne?»

»Aion rohkeasti mennä pois,» vastasi Dick, »ja jos
jokukoettaa estää, sanon levollisesti aikovani mennä
rukoilemaan Rutterin sielun puolesta.»

»Teidän juonenne ei ole suinkaan kovin mutki-
kas», sanoi neitonen, »mutta saattaahan se siltä olla
hyvä.»

»Enpä juonta tarkoitakaan,» sanoi Dick, »mutta

usein rohkeus auttaa enemmänkuin suurikin viisaus.»
»Olette oikeassa», sanoi neitonen, »Hyvä on,
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menkää pyhän neitsyen nimessä, ja suojelkoon teitä
taivas! Te jätätte tänne tyttöparan, joka teitä har-
taasti rakastaa, ja toisen, joka on teidän uskollinen
ystävänne. Olkaa siis varovainen heidän tähtensä.»

»Niin,» lisäsi Joanna, »mene Dick, yhtä vaarallista
on kauemmin jäädä tänne. Mene, minun sydämeni on
sinun kanssasi, pyhimykset sinua suojelkoot!»

Dick meni ensimäisen vartian ohi semmoisella
varmuudella, että mies vain seisoa töllisteli. Mutta
seuraavassa polvekkeessa vartia laski keihäänsä
käytävän poikki ja käski hänen mainita asiansa.

»Pax vobiscum!» vastasi Dick. »Menen rukoile-
maan Rutter-paran sielun puolesta.»

»Hyvä on,» vastasi vartia, »mutta ei ole sallittu
mennä yksin.» Niin sanoen hän kumartui tammisen
aidakkeen yli ja päästi kimeän vihellyksen. »Si3ltä
tullaan,» sanoi hän ja päästi Dickin menemään.

Porrasten juurella seisoivat vartiat valmiina otta-
maan häntä vastaan, jaDickin mainittua saman asian
käski vartion päällikkö neljä miestä seuraamaan
häntä kirkkoon.

»Älkää antako hänen päästä pakoon, pojat,»
sanoi hän. »Viekää hänet Sir Oliverin luo, jos hen-
kenne on teille kallis.»

Ovi avattiin, kaksi miestä talutti Dickiä, yksi
kummastakin käsivarresta, yksi käveli edellä, ja nel-
jäs seurasi nuoli viritetyn varsijoutsen juonella. Tässä
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järjestyksessä he kävivät puutarhan läpi yön pimey-
dessä ja lumisateessa. Luostarinkirkon ikkunoista
levisi himmeä valo.

Vartiat kirkon ovella päästivät Dickin sisään
vasta hänen saattajiensa lausuttua pari sanaaa.

Kirkko oli heikosti valaistu. Ainoastaan vaha-
kynttilät pääalttarilla ja jokunen katossa riippuva
lamppu ylhäisten perheitten hautakappelien edessä
levittivät vähän valoa. Keskellä kuoria makasi kuol-
lut mies paareilla.

Pääalttarin portaalla seisoi juhlapukuinen pappi
messua lukemassa, ja ympärille polvistuneet munkit
hiljaa mutisivat rukouksia.

Dickin astuttua kirkkoon nousi yksi heistä ja tul-
len häntä vastaan hän kysyi saattajilta, mikä asia toi
tämän vieraan munkinkirkkoon. Vaikka vastaus lau-
suttiin hiljaisella äänellä toi kaiku sen pitkin kirkkoa.

»Munkki!» kuului Sir Oliverin ääni, sillä hänkin
oli läsnä. »Veljeni, en ole teitä vaivanut. Kuka te
olette? Kenen pyynnöstä olette tullut yhtymään
rukouksiimme?»

Dick, jonka kasvot olivat kaapupäähineen pei-
tossa, viittasi pappia, Sir Oliveria, astumaan pari as-
kelta syrjään joutsimiesten luota, ja kun tämä seu-
rasi hänen kutsuaan, kuiskasi hän:

»Minä tiedän, etten voi pettää teitä, sir. Hen-
keni on käsissänne.»
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Sir Oliver hätkähti rajusti. Hänen pulleat, pu-
naiset kasvonsa kävivät kalmankalpeiksi, ja hetken
aikaa hän seisoi sanatonna.

»Richard», sanoi hän sitten, en tiedä, mikä si-
nut on tänne tuonut, mutta suuresti epäilen, että
sinulla on pahoja aikeita. Vanhan ystävyyden
vuoksi en kuitenkaan tahdo syöstä sinua perika-
toon. Saat viipyä täällä koko yön minun vieres-
säni kuorituolissa, saat olla siinä, kunnes lordi
Shorebyn vihkiminen on toimitettu ja hääsaatto
on rauhassa lähtenyt kirkosta. Ja jos kaikki käy
hyvin eikä sinulla ole ollut mitään salavehkeitä,
voit sinäkin lähteä minne tahdot. Mutta jos sinä
punot joitakin murhajuonia, saat ne maksaa omalla
verelläsi. Amen.»

Viimeiset sanat lausuessaan Sir Oliver teki har-
taan ristinmerkin, kääntyi alttarin puoleen ja ku-
marsi nöyrästi.

Sitten hän lausui taas muutamia sanoja sota-
miehille, tarttui Dickin käteen ja vei hänet kuo-
riin, asettaen hänet istumaan tuolille oman istui-
mensa viereen. Nuorukainen polvistui heti, kuten
tapa vaati, ja näytti vaipuvan hartaudenharjoi-
tuksiinsa.

Mutta hänen ajatuksensa harhailivat levotto-
mina sinne tänne. Hän huomasi, että niistä soti-
laista, jotka olivat hänet saattaneet kirkkoon, kolme
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ei palannutkaan takaisin, vaan asettui rauhallisesti
sivukäytävään ikäänkuin vartioiksi epäilemättä
Sir Oliverin käskystä. Hänen täytyi siis vankina
jäädä tähän puolipimeään kirkkoon tappamansa
miehen läheisyyteen, ja huomispäivänä hänen täy-
tyi, voimatta mitään tehdä, olla läsnä, kun hänen
lemmittyänsä vihittiin toisen vaimoksi.

NELJÄS LUKU.

Luostarin kirkossa.

Luotarikirkossa kesti rukoilemista koko yön lak-
kaamatta, ja Richard Sheltonin täytyi pysyä aitios-
saan ihan likellä kuollutta ruumista, joka makasi kä-
det ristissä rinnan päällä ja lasimaiset silmät kirkon
holviin tuijottavina.

Ainoastaan yhden kerran yön kuluessa kumartui
Sir Oliver vankinsa puoleen ja kuiskasi; »Richard,
jos tarkoitatte minulle pahaa, vannon sieluni autuu-
den kautta että se kohtaa viatonta. Syntinen olen
Jumalan edessä vaan sinua vastaan en ole tehnyt
syntiä.»

»Isäni», vastasi Dick samoin kuiskaten, »usko
minua, en teille mitään pahaa tarkoita. Mutta mitä
teidän viattomuuteenne tulee, en voi unhottaa, että
varsin väkinäisesti puhdistitte itsenne.»
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»Ihminen saattaa olla johonkin syypää olematta
itse rikollinen,» jatkoi pappi. »Hänet voidaan viekoi-
tella tekemään jotain, jota hän ei tiedä eikä tahdo.
Niin oli minunkin laitani. Viekottelin kyllä isänne

kuoleman kitaan, mutta niin totta kuin Jumala on
läsnä tässä temppelissä, vannon, etten tietänyt, mitä
tein.»

»Saattaa niin olla,» vastasi Dick. »Vaan katsokaa
minkä hirmuisen verkon olette kutonut. Olen täällä
nyt yhtaikaa teidän vankinanne ja teidän tuomari-
nanne, joten teidän täytyy sekä vainota henkeäni
että pyytää minulta anteeksi. Jos olisitte aina py-
synyt vilpittömänä ihmisenä ja hyvänä pappina, ette
nyt minua pelkäisi ettekä samalla kertaa vainoisi.
Menkää rukoilemaan. Minä tottelen teitä sentäh-
den, että minun täytyy, mutta älkää vaivatko minua
seurallanne.»

Pappi huokasi niin syvästi, että melkein herätti
sääliä Liekissä, ja hän painoi päänsä käsiinsä kuten
mies, jota raskas huolen kuorma painaa. Ei hän
enää yhtynyt veisuuseen; mutta Dick kuuli hänen
lakkaamatta kalistelevan rukousnauhaansa ja kuis-
kailevan rukouksia.

Vähitellen päivä rupesi sarastamaan. Vahakynt-
tiläin valo himmeni himmenemistään. Lumimyrsky
oli vaiennut ja kirkas aurinko valaisi puhdasta
talvimaisemaa.
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Kirkonpalvelijoille tuli kiire. Ruumispaarit vie-
tiin ruumiskappeliin, veripilkut pestiin pois tiililat-
tiasta, ja suuri joukko hurskaita ihmisiä saapui vähi-
tellen kirkkoon rukoilemaan, kukin suojeluspyhi-
myksensä kappelissa. Siten syntyi kirkossa yleinen
sekaannus jahälinä, niin etteivät Sir Danielin vartijat
ovella voineet tarkoin pitää Dickiä silmällä. Dick
saattoi siis suuremmalla vapaudella katsoa ympäril-
leen. Suureksi hämmästyksekseen hän muitten seassa
huomasi Lawlessin yhäti munkinpuvussaan.

Tämäkin samassa näki Dickin ja antoi hänelle
kädellään ja silmällään merkin.

Dick ei suinkaan ollut vielä hänelle antanut hänen
eilispäiväistä sopimatonta juopumustaan anteeksi,
mutta välttääksensä kohtausta, joka saattaisi heilie
molemmille tuottaa turmion, hän antoi hänelle niin
selvästi, kuin oli mahdollista, viittauksen poistua.

Lawless vetäytyi pylvään taa, ja Dick hiukan
rauhottui. Suuri oli siis hänen hämmästyksensä, kun
nän tunsi nykäistävän hihastaan, ja katsoessaan si-
vulle hän näki Lawlessin rukoilijan asennossa. Dickin
levottomuus lisääntyi vielä, kun Sir Oliver nousi ja
meni sotilasvartion luo. Olisiko hän jotain huomannut
ja ruvennut vammaan?

»Älkää liikkuko,» kuiskasi Dick, »olemme nyt
pahassa kiipelissä, josta etupäässä on kiittäminen
teidän eilistä juopumustanne. Olisihan teidän pitä-
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nyt käsittää, etten ole täällä omasta tahdostani,
miksette siis voinut noudattaa viittaustani ja mennä
pois?»

»Antakaa anteeksi!» vastasi toinen, »arvelin, että
Ellis oli laittanut teille sanan, ja olen täällä hänen
käskystään.»

»Ellis?» toisti Dick. »Onko Ellis palannut?»
»On,» sanoi Lawless; »Hän tuli viime yönä ja

antoi minulle aika selkäsaunan päihtymisestäni
joten olette saanut hyvitystä, nuori herra. Hurja
ihminen on Ellis Duckworth! Hän on ratsastanut kuin
Jehuehtiäksensä tänne estämään vihkimystä. Te tun-

nette hänen tapansa. Jos hän tahtoo, niin hän tekee.»
»Siis me molemmat olemme kuolemaan tuomitut!»

sanoi Dick. »Olen täällä vankina, epäluulon alaisena
ja kaulani on takeena siitä vihkimyksestä, jonka
hän aikoo estää. Minulla on ollut kaksi ehtoa: kadot-
taa rakkaani tahi henkeni. Hyvä arpa on heitetty:
menetän henkeni.»

»Pyhän messun kautta!» sanoi Lawless puoleksi
lousten, »minä lähden heti.»

»Pysykää liikkumatta, ystävä Lawless», sanoi
Dick pannen kätensä hänen olalleen ja painaen
häntä alas. »Jos teillä on silmät, niin katsokaa tuonne
sivukäytävään, sotilas siellä pitää teitä silmällä.
Tyytykää kohtaloonne! Laivassa olitte pelkäämä-
tön; olkaa nytkin hirsipuun uhatessa.»
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»Se tulee niin äkkiä, nuoriherra Dick,» vastasi
Lawless. »Antakaa minun vähän hengittää, niin olen
oleva yhtä luja kuin te itse, pyhän messun kautta!»

»No nyt tunnen vanhan urhoollisen toverini!»
vastasi Dick. »Ei kuolema minuakaan miellytä;
mutta ei auta itkeä, mitä varten siis itkisimme?»

»Niin on,» toisti Lawless. »Kuolemasta viisi, sen
täytyy tulla ennemmin tai myöhemmin, jakuoleman
hirsinuorassa sanotaan olevan yhtä helpon kuin mikä
muu kuolema tahansa. Tosin en ole ketään tavan-
nut, joka olisi siitä palannut kertomaan.»

Sen sanottuaan vanha seikkailija asettui muka-
vaksi, pani kätensä ristiin ja rupesi katselemaan ym-
pärilleen mitä suurimmalla välinpitämättömyydellä,
melkeinpä hävyttömyydellä,

»Parasta pysyä tyynenä ja odottaa», sanoi Dick.
»Emme vielä tiedä, mihin toimenpiteeseen Ellis on
ryhtynyt. Kenties vielä pääsemmekin tästä päl-
käästä.»

Tuskin he olivat lakanneet puhelemasta, kun kuu-
lui iloista soittoa, jokalähenemistään läheni, jasamaan
aikaan rupesivat kirkonkellot soimaan. Kirkon suuri
läntinen ovi avattiin, ja kansaa virtasi joukoittain
kirkkoon. Dickille selveni, että Shorebyn lordi ja
Sir Daniel olivat pelosta ja varovaisuudesta päättä-
neet vihkimyksen toimitettavaksi varhain aamulla ja
että hääseurue nyt oli tulossa.
15 Musta nuoli.
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Jotkut Shorebyn lordin miehet avasivat kansan-
joukossa tien, lykäten kummallekin puolelle väkeä
taapäin, ja avonaisen kirkonoven ulkopuolelle saa-
puneet soittajat jäivät siihen kasvot ponnistelusta
punaisina. Sitten he jakaantuivat kahteen ryhmään,
ja heidän väliltään astui hääjoukko kirkkoon.

Ensimäisenä astui kalpea morsian Sir Danielin
taluttamana. Häntä seurasi morsiusneitona se nuori
neiti, joka edellisenä iltana oli ollut Joannan jaDickin
seurassa. Heidän takanaan käveli sulhanen koreim-
massa loistopuvussaan, mutta surkeasti ontuen luu-
valoisten jalkainsatakia, ja hänen paljas päänsä loisti
mielenliikutuksesta punaisena, kun hän astuessaan
kirkon kynnyksen yli paljasti päänsä.

Samassa syntyi liikunto kansanjoukossa. Sormilla
osoitettiin parvea, johon kaikkien silmät nyt kään-
tyivät. Siellä seisoi näet kolme tahi neljä miestä kä-
sissään jännitetyt varsijoutset. Dick näki, kuinka
nuolet lennähtivät, jakirkossa syntyi sanomaton hä-
linä. Ennenkuin oli ehditty tointua, olivat miehet
hävinneet. Ellis Duckworth oli tehtävänsä tehnyt.

Kirkossa oli soitto vaiennut, samoin kellot tornissa.
Hääväen pauhina ja hälinä oli astunut sijaan, ja
keskellä kirkkoa makasi sulhanen kivipermannolla
kahden mustan nuolen lävistämänä. Morsian oli
pyörtynyt. Korkeana seisoi Sir Daniel, hämmästyk-
sen ja raivon valtaamana. Hänen toisessa käsivarres-



Korkeana seisoi Sir Daniel, hämmästyksen ja raivon valtaamana.



228

saan tutisi nuoli. Toinen oli hiipaissut hänen ot-
saansa, josta veri juoksi hänen kasvoihinsa.

Hävinneet olivat teon tekijät. Vaan panttina oli-
vat Dick ja Lawless vielä kirkossa. He olivat kyllä
jo nousseet ja koettaneet tunkeutua väkijoukon läpi
ulos, vaan yrityksen teki väentungos turhaksi, jonka
tähden he palasivat paikoilleen.

Mutta nyt nousi Sir Oliver kalmankalpeana kau-
husta, kääntyi Sir Danielin puoleen javiittasi Dickiin.

»Tuossa on Richard Shelton,», huudahti hän »oi
onnetonta päivää! Hän on syypää verenvuodatuk-
seen! Ottakaa hänet kiinni! Käskekää, että hänet
vangitaan! Kaikkien meidän henkeämme kysytään,
pankaa hänet lujiin siteisiin, hän on vannonut tappa-
vansa meidät kaikki.»

Sir Daniel oli hurjassa mielentilassa, vihan jakas-
voihin juoksevan veren sokaisemana hän karjaisi:
»Missä? Temmatkaa hänet tänne! Holywoodin py-
hän ristin kautta, hän saa katkerasti katua tätä het-
keä.»

Kansa peräytyi, ja joukko joutsimiehiä eteni kuo-
riin, tarttui Dickiin ja heitti hänet alttarin portaille.
Lawless puolestaan jäi liikkumattomana istumaan
paikalleen.

Sir Daniel pyyhkäisi veren kasvoistaan voidak-
seen paremmin katsella Dickiä.

»Petollinen ja hävytön lurjus!» huudahti hän
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»Oletpa nyt joutunuthaltuuni. Minä vannon kaiken
pyhän kautta, että jokaisesta verenpisarasta, joka
tippuu silmiini, tahdon pusertaa tuskanvikinän kur-
jasta ruumiistasi. Viekää hänet talooni, tahdon ki-
duttaa sinua jäsen jäseneltä.»

Mutta työntäen luotaan kiinniottajat Dick huusi
kovalla äänellä;

»Turvapaikka! Eikö kirkko ole turvapaikka, py-
hät isät!»

»Olet verellä saastuttanut kirkkoa, poika!» lausui
pitkä, loistavasti puettu mies.

»Missä ovat todisteet?» vastasi Dick. »Minua
syytetään osallisuudesta tähän murhaan, mutta todis-
teita ei ole mitään. Tunnustan vapaasti, että olen
kosinut tätä neitosta, ja uskallan sanoa, olin suosittu
kosija. Mutta entä sitten? Enpä luule rakkautta tyt-
töön rikokseksi enkä edes hänen rakkautensa saa-
vuttamista. Kaikkeen muuhun olen syytön.»

Suostumuksen sorina kuului ympäriltä. 1 Mutta
toiselta puolelta viskeltiin häntä vastaan uusia syy-
töksiä.

»Pyhyydenhäväisijä,» huudettiin, »hän on mun-
kinpuvussa tunkeutunut Sir Danielin taloon ja kirk-
koon.»

Samassa Sir Oliver viittasi Lawlessiin syyttäen
häntä osallisuudesta rikokseen. Hänetkin siis temmat-
tiin rukouspaikastaan ja asetettiin Diakin viereen.
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Nyt syntyi todellinen taistelu, kun toiset läsnäolijat
koettivat vapauttaa syytetyt vetämällä ja lykkää-
mällä heitä sinne tänne syyttäjien luota, toiset taas
kirosivat ja löivät heitä nyrkillään. Dickin korvissa
humisi ja silmissä pimeni, kuten hukkuvan ihmisen.

Sama pitkä mies palautti järjestyksenkäskevällä
äänellään.

»Tutkikaa,» sanoi hän, »onko heillä aseita. Siitä
saatamme päättää, mitä heillä on mielessä.»

Dickiltä ei löydetty muuta kuin hänen tikarinsa,
ja tämä puhui hänen puolestaan, kunnes yksi joutsi-
miehistä veti tikarin tupesta ja huomasi sen Kutterin
veren tahraamksi. Sir Danielin seuralaiset nostivat
tämän johdosta hälinän, jonka sama pitkä mies tu-
kahutti kädenviittauksella ja käskevällä silmäyk-
sellä.

Mutta Lawlessin vuoron tullessa, löydettiin hänen
kaapunsa alta viisi yhtäläistä nuolta kuin ne, jotka
äsken oli ammuttu.

»Mitä nyt sanotte?» kysyi pitkä mies ankaran-
näköisenä Dickiltä.

»Sir!» vastasi Dick. »Olen turvapaikassa, eikö
niin? Hyvä, huomaan teidän ryhdistänne, että olette
ylhäisessä asemassa, ja teidän kasvoissanne on hurs-
kauden jaoikeamielisyyden ilme. Teidän vangiksenne
mielelläni jättäydyn luopumalla tämän pyhän paikan
turvasta. Mutta mieluummin kuin jättäydyn tämän
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miehen mielivaltaan miehen, jotatäällä korkealla
äänellä syytän oman isäni murhasta ja minun tilojen!
ja tulojen! laittomasta anastamisesta mieluummin
pyydän teidän omalla jalolla kädellänne antamaan
minulle armopiston. Omin korvin olette kuullut,
kuinka hän minulle uhkasi kidutusta, ennenkuin
syyllisyyttäni tutkittiin. Ei ole kunnianne arvoista
jättää minua veri viholliseni haltuun. Vaan tutkitta-
koon asiani laillisesti, ja jos minut huomataan syylli-
seksi, niin ottakaa henkeni.»

»Hyvä lordi,» huudat! Sir Daniel, »älkääkuunnelko,
mitä tämä susi puhuu. Hänen verinen tikarinsa
huuruaa valheen takaisin vasten hänen kasvojaan.»

»Hyvä ritari, tyytykää minuun, vastasi lordi,
»teidän omakiivautenne ei puhu teidän puolestanne.»

Vaan nyt tapahtui jotain odottamatonta. Morsian,
joka nyt oli toipunut ja kauhistuneena katseli tätä
kohtausta, hyökkäsi ympärillä seisojien estelemisestä
huolimatta esille ja lankesi lordin eteen polvilleen.

»Risinghamin lordi, huudahti hän, »kuulkaa mi-
nua oikeuden nimessä. Olen täällä tämän miehen
hallussa väkivalloin ryöstettynä. Minut on ryöstetty
kavaluudella sukulaisteni luota.»

»Siitä päivästä alkaen en ole kokenut sääliä, en hy-
vyyttä, enkä lohdutusta kenenkään muun puolelta,
kuin ainoastaan hänen Richard Sheltonin jota
he nyt syyttävät ja koettavat tuhota. Hyvä lordi,
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jos hän eilen oli Sir Danielin talossa, niin minä hänet
sinne saatoin, hän tuli minun pyynnöstäni eikä hän
tarkoittanut mitään pahaa. Niin kauan kuin Sir Da-
niel kohteli häntä hyvin, oli Shelton hänelle uskollinen
ja taisteli hänen puolestaan Mustaa nuolta vastaan.
Vaan kun tämä ilkeä holhoja kavalasti väijyi hänen
henkeänsä, niin että hänen täytyi yöllä paeta tästä
verellä tahratusta talosta, niin kehen hän saattoi tur-
vata? Ei hänellä ollut auttajaa, ei rahaa penniäkään.
Jos hän silloin joutui lakipattojen seuraan, kumpaako
siitä syytätte, nuorukaistako, jonka henkeä väijyttiin,
vai holhoojaa, jokaholhoojantointaan väärinkäytti?»

Ja nyt polvistui Joannan viereen tuo toinen nuori
nainen, josta jo on puhuttu.

»Ja minä, hyvä lordi ja setäni», sanoi hän, »minä
todistan omantuntonimukaan jakaiken pyhänkautta,
että tämä Joanna Sedley puhuu totta. Minä itse, ar-
voton, vein nuoren miehen Joannan luo.»

Risinghamin lordi kuunteli tyynesti ja seisoi het-
kisen äänetönnä. Sitten hän ojensi kätensä Joannalle
ja auttoi häntä nousemaan, vaan ei osoittanut samaa
kohteliaisuutta sille, joka oli sanonut häntä sedäksi.

»Sir Daniel», sanoi lordi, »tässä on meillä varsin
sekava vyyhti, jonka selvitteleminen, teidän suosiol-
lanne, jää minun asiakseni. Rauhoittukaa siis, asianne
on luotettavissa käsissä, oikeutta noudatetaan. Men-
kää nyt viipymättä kotiin ja pitäkää huolta haavas-
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tänne, ilma on tuima, enkä soisi teidän saavankylmän
vihoja.»

Hän viittasi kädellään. Viittaus kävi eteenpäin
kirkon toiseen päähän huomaavaisten palvelijain jat-
kamana. Heti soi ulkopuolellakirkkoa torventoitotus,
ja avonaisesta kirkonovesta astui sisään Risinghamin
lordin väreihin ja vaakunaan puettu rivi joutsimie-
hiä ja sotilaita. Dick ja Lawless vapautettiin Sir Da-
nielin miesten käsistä, ja sulkien rivinsä vankien ta-

kana lordin miehet kulkivat pois kirkosta.
Kun he kulkivat Joannan ohi, ojensi tyttö mo-

lemmat kätensä Dickiä kohti ja huusi hänelle jäähy-
väistervehdyksen, jamorsiusneito, jonkamieltä hänen
setänsä osoittama tyytymättömyys ei millään muo-
toa ollut masentanut, heitti Dickille suukkosen huu-
taen hänelle: »Pysykää rohkeana, jalopeuranajaja!»
Ja nämä hilpeät sanat saattoivat kansan hymyile-
mään ensikerran tapauksen jälkeen.

VIIDES LUKU.

Risinghamin lordi.

Vaikka Risinghamin lordi epäilemättä oli ylhäi-
sin mies Shorebyssä silloin majailevista herroista,
asui hän varsin vaatimattomasti yksityisen miehen
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talossa kaupungin reunalla. Ainoastaan aseelliset mie-
het ovella ja useasti saapuvat ja lähtevät lähetit il-
maisivat korkean lordin tilapäistä asuntoa. Tästä
syystä Dick ja Lawless pistettiin samaan suojaan.

»Hyvin puhuttu, nuoriherra Richard», sanoi Law-
less,»erittäin hyvin puhuttu, jaminä puolestanikiitän
teitä sydämestäni. Täällä olemme hyvissä käsissä,
meitä tutkitaan oikeudenmukaisesti, ja tänä iltana
meidät hirtetään samaan puuhun.»

»Niinpä pelkään todellakin, ystävä raukka», vas-
tasi Dick.

»Mutta vielä on yksi jänne joutsessamme,» jatkoi
Lawles. »Ellis Duckworthin kaltaisia miehiä ei ole
kuin yksi tuhannessa. Te olette hyvin läheinen hänen
sydämelleen sekä oman itsenne että isänne tähden. Ja
tietäessään teidät syyttömäksi tähän tekoon, hän
kyllä mullistaa maat ja taivaat pelastaaksensa
teidät.»

»Tuskinpa hän voi tehdä mitään», vastasi Dick.
»Hänellä on vain kourallinen miehiä käytettävänään.
Jospa vaan olisin päässyt huomiseen jos vain voi-
sin huomenna tuntia ennen keskipäivää saapua so-
vittuun paikkaan kävisi kaikki luullakseni toisin.
Vaan nyt ei ole apua.»

»Hyvä», päätti Lawless, »jos te vain takaatte mi-
nun syyttömyyteni, niin kyllä minä takaan teidän
puolestanne pelkäämättä. Ei se meitä suurestikaan
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auta, mutta jos minut hirtetään, niin se ei suinkaan
tapahdu siksi, etten olisi osannut suutani soittaa.»

Dickin vaipuessa omiin mietteisiinsä kyyristyi
vanha veijari nurkkaan ja peitti kasvonsa munkki-
kaavullaan paremmin nukkuaksensa. Pian hän kuor-
sasi voimainsa takaa, ikäänkuin ei olisi ollut hätä-
päiviäkään.

Oli jo iltapuoli, kun ovi avattiin ja Dick tultiin
noutamaan yläkertaan, lämpöiseen huoneeseen,
missä Risinghamin lordi istui takkatulen edessä miet-
teisiin vaipuneena. Kun Dick astui sisään, nosti hän
silmänsä.

»Sir», sanoi hän, »minä tunsin isänne, joka oli
kunnon mies, ja se seikka kehoittaa minua lempey-
teen. Mutta en saata teiltä salata, että teitä syytetään
rumista asioista. Te seurustelette murhamiesten jaros-
vojen kanssa, teidän epäillään petollisesti anasta-
neen laivan, olette rikkonut yleistä rauhaa ja vale-
puvussa pidellyt vihoiksenne talossa, jossa samana
iltana mies on tapettu.»

»Jos sallitte, lordi», sanoi Dick, »tahdon heti tun-

nustaa tekoni semmoisena, kuin se on; Minä ta-
poin Kutterin, ja todisteena» hän haki povestaan
»on kirje, jonka otin hänen laukustaan.»

Risinghamin lordi ottikirjeen, avasi sen jaluki sen
kahdesti.

»Te olette lukenut tämän», sanoi hän.



236

»Olen lukenut», vastasi Dick.
»Oletteko yorkilainen vai lancasterilainen?» kysyi

lordi.
»Vähän aikaa sitten kysyttiin minulta samaa.

En silloin ymmärtänyt, mitä minun piti vastata»,
sanoi Dick. »Vaan koska jo kerran olen vastannut,
en tahdo muuttaa puoluetta. Olen yorkilainen, lordi.»

Lordi nyökäytti päätään hyväksymisen merkiksi.
»Rehellisesti vastattu», sanoi hän. »Mutta miksi

silloin jätätte minulle tämän kirjeen?»
»Eikö kaikki puolueet hylkää kavaltajia?» kysyi

Dick.
»Niin kai pitäisi olla», vastasi lordi. »Ja ainakin

minä hyväksyn vastauksenne. Teissä on enemmän
nuoruuden kuin vilpillisyyden vikaa, huomaan minä.
Jollei Sir Daniel olisi mahtava mies meidän puolel-
lamme, olisin melkein taipuvainen puolustamaan tei-
dän asiatanne. Sillä minä olen tutkinut asioita ja
olen saanut tietää, että teitä vastaan on pahoin rikottu
ja se on luettava puolustukseksenne. Vaan huo-
matkaa, sir, olen ennen kaikkea johtajan asemassa,
ja minun on valvottava kuningattaren etuja, ja jos-
kin luonnoltani, kuten luulen, olen oikeutta kunnioit-
tava mies, ja pikemmin liiaksikin lempeäsydäminen,
täytyy minun kuitenkin järjestää toimenpiteen! puo-
lueeni etujen mukaan. Ja saadakseni Sir Danielin py-
symään puolellani, teen paljon.»
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»Olen kai hyvin rohkea mielestänne», vastasi
Dick, »kun annan teille neuvoja, mutta luotatteko
todellakin Sir Danielin sanaan? Hän on varsin usein
ennen muuttanut puoluetta.»

»On kyllä. Semmoinen on tapa tätä nykyä Eng-
lannissa. Mitä sille mahtaa?» kysyi lordi. »Mutta
te arvostelette Tunstallin ritaria väärin. Hän on viime
aikoina ollut vilpittömästi uskollinen Lancasterin
puolueelle, myöskin viime vastoinkäymisen jälkeen.»

»Jos suvaitsette vilkaista tähän kirjeeseen, ehkä
jossain määrin muutatte mieltänne», sanoi Dick ojen-
taen lordille Sir Danielin Wensleydalen lordille
osoittaman kirjeen.

1 Kirjeen vaikutus ilmeni heti lordin kasvoilla.
Hänen katseensa kävi synkäksi ja uhkaavaksi kuin
vihastuneen jalopeuran, hänen kätensä tarttui no-
peasti tikariin.

»Olette kai lukenut tämänkin?» kysyi hän.
»Olen», vastasi Dick. »Hän vain muitta mut-

kitta tarjoaa tilanne Wensleydalen lordille.»
»Niin on!» vastasi lordi. »Minä olen teille kiitol-

linen tästä kirjeestä. Se on minulle näyttänyt ketun-
pesän. Pyytäkää minulta jotain, nuoriherra Shelton,
jaminä olen osottava teillekiitollisuuttani. Ensiksikin,
olkaa yorkilainen tahi lancasterilainen, niin te olette
nyt vapaa. Menkää pyhän neitsyen nimessä! Mutta
kuten itse ymmärrätte, vaatii oikeus, että hirtätän
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toverinne Lawlessin. Hänen rikoksensa on julkinen,
ja tarpeellista on, että rangaistus seuraa tekoa.»

»Hyvä lordi!» sanoi Dick. »Minun ensimäinen
pyyntöni on, että säästätte hänetkin.»

»Hän on vanha kirottu konna, varas, hirtehinen ja
maankulkija», sanoi lordi. »Hän olisi jo ansainnut
hirsipuun, samantekevä, hirtetäänkö hänet tänään
vai huomenna. Kerran se kuitenkin tapahtuu.»

»Totta kyllä», sanoi Dick. »Mutta ystävyydestä
minuun hän tuli tänne, minä olisin itsekäs jakiittä-
mätön, joshylkäisin hänet.»

»Olette kiusallinen, sir», sanoi lordi ankarasti.
»Sillä tavalla ei menesty tässä maailmassa. Kuiten-
kin päästäkseni teidän itsepäisyydestänne tahdon
vielä kerran tehdä teille mieliksi. Lähtekää siis yh-
dessä, vaan olkaa varovaiset jarientäkää pois Shore-
bystä. Sillä Sir Daniel (piru hänet vieköön) janoo
ahneesti teidän vertanne.»

»Hyvä lordi, ainoastaan sanoilla voin nyt teitä
kiittää, mutta toivon, että pian olen tilaisuudessa
kiittämään teitä teoilla», sanoi Dick poistuessaan
huoneesta.
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KUUDES LUKU.

Katteini Arblaster.

Kun Dick ja Lawless päästettiin takatietä ulos ta-
losta, jossa lordi Risingham majaili, oli ilta jo käsissä.

He pysähtyivät puutarhamuurin suojaan neuvot-
telemaan, mitä tietä olisi viisainta kulkea. Heidän
asemansa oli sangen vaarallinen. Jos jokuSir Danielin
miehistä sattuisi heidät näkemään ja nostaisi mete-
lin, otettaisiin heidät silmänräpäyksessä vangiksi, ja
silloin he olisivat mennyttä miestä. Eivätkä vaarat
väijyneet heitä yksin Shorebyn kaupungissa, koko
ympäristö kuhisi vihollisen vartioita, joiden käsiin he
milloin tahansa saattoivat joutua.

Kappaleen matkan päässä he näkivät myllyn, joka
kohosi aukeamalla, ja sen läheisyydessä hyvin suuren
ladon, jonka ovet olivat selkosen selällään.

»Jospa piiloutuisimme tuonne, kunnes yö jou-
tuu?» ehdotti Dick.

Koska ei Lawless tietänyt parempaakaankeinoa,
juoksivat molemmat yllämainittuun latoon ja piilou-
tuivat olkiin. Päivänvalo sammui nopeasti, ja pian
loisti kuu hopeanvalkoisena lumelle. Nyt joskoskaan
heidän oli pyrittävä entiseen majataloonsa vaihtaak-
seen vaarallisen valepukunsa tavallisiin vaatteisiin.
Mutta yön pimeydessäkin oli varminta kiertää kau-
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pungin syrjäkatuja ja välttää vilkasliikkeisempiä
paikkoja.

He saivat tehdä pitkän kierroksen. He joutuivat
lähelle tuota Dickille niin tärkeätä taloa rannalla,
jokanyt oli pimeä ja autio, jasaapuivat viimein sata-
maan. Monet laivoista olivat, mikäli he saattoivat
kirkkaassa kuutamossa erottaa, nostaneet ankkurinsa
ja käyttivät hyväkseen tyyntä säätä suunnatakseen
kulkunsa toisiin satamiin. Tästä syystä eivät rannalla
olevat oluttuvat, joissa vastoin voimassaolevaa la-
kia vielä paloi tulta iltasoitonkin jälkeen, olleet enää
tungokseen asti väkeä, ja hilpeät merimieslaulutolivat
vaienneet.

Nostellen munkkikaapujensa liepeitä polviin asti
riensivät Dick ja hänen lihava toverinsa eteenpäin
lumikinosten läpi, puikkelehtien ranta-aittojen ja
kaikenlaisten romukasojen välitse, ja olivat jo saapu-
neet puolitiehen satamasta, kun joutuivat aivan lä-
helle muuanta oluttupaa. Juuri samassa avattiin ovi
äkkiä ja kirkas valovirta lankesi pakolaisiin.

He pysähtyivät heti ja olivat vaipuvinaan syvään
keskusteluun.

Kolme miestä astui ulos ovesta toinen toisensa jäl-
keen ja kolmas sulki oven jälkeensä. He astuivat
kaikki jotakuinkin epävakavasti.

Dick ja Lawless heti tunsivat kaksi heistä. Toi-
nen oli »Hyvä Toivo» laivan isäntä, katteini Arblas-
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ter ja toinen hänen laivamiehensä. Kolmas oli tun-

tematon. Kookkain heistä puhui valittavalla äänellä:
»Seitsemän astiaa hienointa ranskalaista viiniä,

mitä ikinä mikään viininkauppias on myönyt, paras
purjealus koko Dartmouthissa, kullattu Mariankuva
ja kolmetoista puntaa pelkkää kultarahaa. . .»

»Niin, niin, olen minäkin kärsinyt tappiota», kes-
keytti toinen. »Martinpäivänä varastettiin minulta
viisi riikintaalaria ja nahkakukkaro, joka sekin kyllä
oli maksanut aika lailla.»

Katteinin vaikeroivat sanat vaikuttivat syvästi
Dickiin. Tähän asti hän oli tuskin kertaakaan aja-
tellut Arblaster-rukkaa, joka hänen ajattelematto-
man kepposensa tähden oli kadottanut koko ©mai-
suutensa. Näinä sotaisina aikoina eivät näet ylem-
mät säädyt paljoa piitanneet halpasäätyisten omai-
suudesta. Mutta tämä odottamaton kohtaus johdatti
peittelemättä hänen mieleensä, miten omavaltaisesti
hän oli menetellyt toisen omaisuuden suhteen ja
kuinka surkeasti hänen yrityksensä oli päättynyt.
Molemmat sekä Dick että Lawless kääntyivät
poispäin, jotta ei heitä tunnettaisi.

Mutta laivakoira oli paennut hylystä ja päässyt
takaisin Shorebyhyn. Se seurasi nyt Arblasterin kin-
tereillä. Äkkiä se alkoi vainuta ja heristää korviaan
ja alkoi sitten rajusti haukkua molempia munkkeja.

Sen isäntä lausui epävakaisella äänellä:
16 Musta nuoli.
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»Kuulkaahan, kunnon ystävät! Antakaa lantti
köyhälle laivuriraukalle, jonka koko omaisuus on hä-
vinnyt kuin tuhka tuuleen. Kysykääpä tältä Tomilta,
laivamieheltäni, ellette minua usko. Seitsemän astiaa
hyvää ranskalaista viiniä, plataanipuinen, runsaasti
kullattu Mariankuva ja kolmetoista puntaa kullassa
ja hopeassa! Mitä siitä arvelette? Sitäpaitsi ei ku-
kaan kumppaneistani koko Dartmouthin ankkuripai-
kalla ole tapellut niin rohkeasti ranskalaisten kanssa
kuin minä. Kas niin, raha tänne vaan!»

Dick ja Lawless eivät uskaltaneet kumpikaan
hiiskua, peljäten, että katteini tuntisi heidät äänestä.
He seisoivat siinä avuttomina kuin vene karilla ei-
vätkä tienneet mitä tehdä minne kääntyä.

»Oletko mykkä, poika?» kysyi laivuri viimein.
»Toverit», sopersi hän kääntyen toisten puoleen,

»minä en pidä mykistä, he ovat epäkohteliasta vä-
keä».

Mutta Tom, joka oli vahva, tukeva mies, oli sillä
aikaa alkanut epäillä noita kahta äänetöntä munkkia.
Hän astui askeleen eteenpäin, tarttui kovakouraisesti
Lawlessin olkapäähän ja kysyi karkeasti kiroten,
mikä häntä vaivasi, kun ei hän vastannut. Lawless
huomasi joutuneensa kiikkiin ja antoi merimiehelle
niin kovan töytäyksen, että tämä pitkin pituuttaan
kaatui hietikolle. Sitten vanha seikkailija käski
Dickin seurata itseään ja pötki käpälämäkeen.
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Kaikki tämä oli silmänräpäyksen työtä. Mutta
ennenkuin Dick ennätti paeta, oli Arblaster iskenyt
häneen kiinni, Tom, joka sätki hiekalla, tarttui hänen
toiseen sääreensä ja kolmas mies heilutti uhkaavasti
miekkaansa.

Richard Shelton ei tällä hetkellä tuntenut niin
paljon pelkoa ja suuttumusta kuin nöyryytystä.
Hän häpesi sitä, että hän, joka oli päässyt Sir Danielin
käsistä ja voittanut lordi Risinghamin suosion, nyt oli
aivan avuttomana vanhan juopuneen laivurin ja
hänen parin toverinsa vallassa. Sen lisäksi sanoi hä-
nen omatunonsa, nyt kun oli liian myöhäistä, että
hän ansaitsi rangaistuksen, koska hänellä ei ollut ra-
hoja korvata laivurille vahinkoa, minkä oli hänelle
tuottanut.

»Malttakaahan kun katson häntä silmästä sil-
mään, sanoi laivuri kääntäen Dickin kasvot kuuta
kohti. »Pyhä neitsyt!» huusi hän sitten, »sehän on
laivarosvo!»

»Hei!» huusi Tom.
»Niin, totta tosiaan! Se on hän itse ilmi elävänä!»

toisti Arblaster. »Kuules sinä lurjus!» kirkui hän.
»Missä on laivani? Missä on viinini? Kas niin, nyt
olet käsissäni. Maltahan, kyllä minä sinut löylytän.»

Raivostuneet miehet alkoivat piestä Dickiä voi-
mainsa takaa. Dick ei päässyt heidän käsistään
muulla tavoin kuin houkuttelemalla heitä uudestaan
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kaan miehet ahkerasti joivat, kunnes Dick arveli
hetken sopivaksi ja nopeasti luikahti ovesta ulos.

Juopuneet miehet hoipertelivat hänen jälkeensä
kiljuen ja meluten. Mutta Dick oli heitä sukkelampi.
Kaavun liepeet nostettuna hän pimeässä juoksi hen-
kensä takaa tietämättä, minnepäin Lawless oli
suunnannut matkansa ja minnepäin hänen itsensä
tuli pyrkiä.

Harhailtuansa puolen yötä hän pääsi jonkinlaiseen
vierasmajaan kaupungin ulkopuolelle, missä hän sai
kohtalaisen yösijan, ja heti vaipui sikeään uneen.
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VIIDES KIRJA.

Richard Kyttyräselkä.

ENSIMÄINEN LUKU.

Torventoitotus.

Jo aikaisin seuraavana aamuna, ennen päivän-
koittoa Dick nousi kurjalta vuoteeltaan ja vaihtoi
munkinkaapunsa enemmän säätynsämukaisiin vaat-
teisiin ja lähti nyt rauhallisempana ja paremmalla
onnella matkaan.

Dickin aikomus oli koettaa päästä Lawlessin metsä-
luolaan, mihin hän oli piilottanut Foxhamin lordin
paperit. Koska hän oli varhain lähtenyt matkalle,
luuli hän ehtivänsä sinne kyllin ajoissa ennättääkseen
vielä kohtaamaan Gloucesterin nuorta herttuata so-
vitussa yhtymäpaikassa.

Oli kylmä aamu. Ilma oli tyyni ja kuiva, kuu oli
jo laskenut, tähdet vain vielä tuikkivat kirkkaina,
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lumen heijastus teki ilman valoisaksi ja vaikutti
virkistävästi mieleen.

Dick oli kulkenut suurimman osan Shorebyn ja
metsän välistä aukeamaa jasaapunut kummun juu-
relle noin parin sadan metrin päähän paikasta, missä
Pyhän Briden risti seisoi, kun hän äkkiä kuuli torven-
toitotuksen, joka kikkasi aamun hiljaisuutta niin
kimeästi ja läpitunkevasti, ettei Dick milloinkaan ollut
senvertaista kuullut. Toitotus uudistui pari kertaa,
sitten kuului aseitten kalsketta.

Dick heristi korviaan, paljasti miekkansa ja juoksi
reippaasti mäkeä ylös. Pian hän pääsi ristin luo ja
joutui hämmästyksekseen keskelle tulista taistelun
tuoksinaa. Seitsemän tahi kahdeksan miestä oli toisella
puolella, toisella oli ainoastaan yksi. Mutta niin no-
pealiikkeinen ja taitava oli tämä ainoa, ja niin hur-
jasti hän kävi vastustajiensa kimppuun, että jo en-
nenkuin Dick ehti sekaantua leikkiin, hän oli kaata-
nut maahan yhden, pahasti haavoittanut kaksi ja
torjunut muut luotaan.

Näytti kuitenkin ihmeeltä, että hän ollenkaan
kykeni vastustamaan niin monta vihollista, ja pienin-
kin sattuma, jalan luiskahdus tahi käden hairahdus
saattoi hänelle maksaa hengen.

»Kestäkää vielä hetkinen, sir», huusi hänelle Dick,
»täältä tulee apua», ja unhottaen olevansa yksin ja
että hänen huutonsa oli jotensakin turha, hän kiljaisi:



„Kestäkää vielä, sir!" huusi Dick.
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»Mustan nuolen puolesta! Mustan nuolen puolesta!»
sekä hyökkäsi häikäilemättä ahdistajien selkään.

Nämät olivat kuitenkin urheita miehiä, jotka ei-
vät peljästyneet yllätyksestä, vaan kääntyivät no-
peasti uutta vastustajaansa kohti tavattomalla rai-
volla. Neljä yhtä vastaan he kävivät hänen
kimppuunsa. Miekat salamoivat kirkkaassa tähti-
valossa ja säkenet sinkoilivat. Nyt yksi vastustajista
kaatui, Dick tuskin tiesi mistä syystä; sitte isku sattui
hänen omaan päähänsä, ja vaikka teräskypäri hyty-
rän alla suojeli häntä, painoi isku hänet kuitenkin
toiselle polvelle ja hänen päätänsä pyörrytti.

Sillä aikaa oli mies, jonka avuksi Dick oli rientä-
nyt, vetäytynyt taapäin ja toitahutti nyt torveensa
tällä kertaa vielä räikeämmin ja pitempään kuin en-
nen. Seuraavassa silmänräpäyksessä ahdistajat kään-
tyivät uudestaan häntä vastaan Dickin onneksi.
Mutta mies puolustautui taaskin urheasti käyttäen
miekkaa ja tikaria, kättä ja jalkaa yhtä väsymättä.
Hän hyökkäsi ja peräytyi, teki hyppäyksiä jalankesi
polvilleen erinomaisen taitavasti, tarmokkaasti ja no-
peasti.

Korviasärkevät torventoitotukset eivätkuitenkaan
olleet turhaan kajahtaneet. Metsästä kuului lumen
vaimentamaa kavioiden kapsetta, ja onneksi sekä vie-
raalle miehelle että Dickille syöksyi kutomaltakin
puolen tietä parvi kiireestä kantapäähän asestettuja
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ratsumiehiä. Jokaisen ratsastajan takana istui vielä
hevosen selässä joutsfmies, joten apuväki oli kahden-
kertainen.

Tämmöisen ylivoman yllättämänä ei ahdista-
jilla ollut muuta neuvoa kuin äänettöminä antautua.

»Vangitkaa nuo lurjukset!» huusi uljas torventoi-
tottaja, ja kun käsky oli noudatettu, lähestyi hän
Dickiä ja katseli häntä terävästi silmiin.

Dick kohtasi tyynesti hänen tutkivan katseensa.
Vasta nyt hän hudmasi, että soturi, joka äsken oli
osoittanut niin suurta voimaa, taitoa ja päättäväi-
syyttä, oli vielä nuorukainen, häntä itseään tuskin
vanhempi. 1 Senlisäksi hän oli hiukan epämuotoinen,
toinen olkapää oli näet toista korkeampi. Kasvot oli-
vat äskeisestä ponnistuksesta huolimatta kalpeat,
rumat ja tuskanilmeiset. Ainoastaan kirkkaat, terä-
vät ja rohkeat silmät ilmoittivat sisäistä tarmoa.

»Sir», sanoi nuorukainen, »tulitte sopivaan ai-
kaan avukseni, ette hetkeäkään liian aikaisin.»

»Mylord», vastasi Dick, joka hämärästi tunsi ole-
vansa ylhäisen henkilön seurassa, »olette itse niin
satumaisen taitava miekan käyttäjä, että kyllä oli-
sitte suoriutunut ominkin voimin. Joka tapauk-
sessa oli minulle onni, ettei väkenne kauemmin viipy-
nyt.»

1 Richard Kyttyräselkä oli todellisuudessa tähän aikaan
paljoa nuorempi.
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»Mistä minut tunsitte?» kysyi vieras.
»En tälläkään hetkellä tiedä kenen kanssa puhun»,

vastasi Dick.
»Onko se mahdollista?» kysyi toinen, »ja siitä

huolimatta panitte henkenne alttiiksi tässä epä-
tasaisessa taistelussa».

»Näin yhden miehen ottelevan montaa vastaan»,
vastasi Dick, »ja häpeällisesti olisin käyttäytynyt,
ellen olisi rientänyt hänen avukseen».

Omituinen pilkallinen hymy ilmestyi nuoren yli-
myksen huulille hänen vastatessaan:

»Puhutte varsin jalosti, mutta päästäksemme itse
asiaan oletteko lancasterilainen vai yorkilainen?»

»En tahdo salata, jalo lordi», vastasi Dick, »että
olen Yorkin suvun puolella.»

»Pyhän messun kautta!» vastasi toinen, »se on
onneksi teille.»

Näin sanoen hän kääntyi yhden seuralaisensa puo-
leen ja lausui samalla pilkallisella ja julmalla
äänellä kuin ennen:

»Pitäkää huoli siitä että nuo urheat herrat saa-
vat matkapassin. Nostakaa heidät ilmaan.»

Elossa ei enää ollut kuin viisi hyökkääjää. Joutsi-
miehet tarttuivat heihin, heidät vietiin metsänreu-
naan, ja parin minuutin perästä hirsinuora oli heistä
tehnyt lopun.

»Ja nyt», huudahti epämuotoinen johtaja, »ta-
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kaisin vartiopaikkoihinne ja olkaa vasta nopeam-
mat.»

»Armollinen herrani ja herttua», sanoi yksi hänen
miehistään, »rukoilen teitä, älkää jääkö tänne yksin.
Pidättäkää ainakin kourallinen keihäsmiehiä luo-
nanne.»

»Mies», sanoi herttua, »minä en ole moittinut
teitä vitkallisuudestanne; älkää tekään nyt ruvetko
minun aikeitani valvomaan. Luotan käteeni jakäsi-

«■

varteeni, joskin olen viallinen. Te olitte varsin hi-
taat tulemaan, kun torvi äsken kutsui, nyt liian roh-
keasti annatte minulle neuvoja. Mutta niin on aina:
viimeisinä keihäällä, ensimäisinä kielellä. Tehkää
päinvastoin!»

Ja hän viittasi heitä poistumaan kädenliikkeellä,
joka oli melkoisen kopea.

J aikamiehet nousivat taas ratsumiesten taakse
hevosten selkään, jakoko joukko kahlasi lumessa pois
häviten metsään eri haaroille.

Päivä oli nyt jo tulossa ja tähdet vaalenemistaan
vaalenivat. Harmaassa päivänvalossa molemmat nuo-
rukaiset katselivat toisiansa.

»Te olette nähnyt kostoni», sanoi herttua, »joka
samoin kuin säiläni on sekä terävä että nopea. Vaan
en millään muotoa soisi teidän luulevan minua
kiittämättömäksi. Tulitte minun avukseni hyvällä
miekalla ja vielä paremmalla rohkeudella jollette
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pelkää epämuotoisuuttani, sallikaa minun syleillä
teitä!»

Näin sanoen nuori päällikkö ojensi käsivartensa
syleilyyn.

Sydämessään Dick tunsi sekä kauhua että inhoa
sitä miestä kohtaan, jonka hengenhän oli pelastanut.
Mutta kehoitus lausuttiin sellaisella tavalla, että olisi
ollut kovin epäkohteliasta, jopa tylyäkin estellä tahi
epäröidä. Hän heittäytyi siis toisen avoimeen syliin.

»Ja nyt, mylord», lausui hän vapauduttuaan hä-
nen syleilystään, »arvaanko oikein? Oletteko Glou-
cesterin herttua?»

»Olen Richard, Gloucesterin herttua», vastasi
toinen. »Entä te mikä teidän nimenne on?»

Dick sanoi nimensä ja näytti Foxhamin lordin
sinettisormuksen, jonka herttua heti tunsi.

»Te olette tullut ennen sovittua aikaa, vaan niin
minäkin olen tehnyt», sanoi herttua. »Olin täällä
kaksi tuntia ennen päivän nousua. Mutta tämä on
minun ensimäinen sotaleikkini; tällä retkellä, herra
Shelton, olen voittava tahi kadottava kunniani.
Tuolla Shorebyssä majailevat viholliseni, kahden
vanhan, taitavan päällikön, Risinghamin jaBrackleyn
johdolla. He ovat kaiketi vahvasti varustetut, mutta
kahdelta taholta estetyt peräytymästä, meren-
sataman ja virran saartamina. Luulenpa, Shelton,
että voisimme tuottaa heille tuntuvan tappion, jos
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voisimme hiipiä vihollisen kimppuun odottamatta ja
nopeasti.»

»Niin minäkin arvelen», vastasi Dick innolla.
»Onko teillä Foxhamin lordin muistiinpanot mu-

kana?» kysyi herttua.
Dick ilmoitti, mistä syystä hänellä ei nyt ollut

muistiinpanoja, mutta sanoi rohkenevansa itsekin an-
taa tarkkoja tietoja vihollisista.

»Omasta puolestani- arvelen, että, jos on riittä-
västi väkeä, olisi parasta nyt heti hyökätä vihollisen
kimppuun», sanoi hän. »Sillä, nähkääs päivän koit-
taessa yövartiot poistetaan, päivällä ei ole vartioi-
mista laisinkaan ■— ainoastaan patrullit kuljeskelevat
laitakaupungilla. Nyt juuri kun yövartio on lakan-
nut jamuu sotaväki istuu aamiaisensa ääressä olisi
sopiva aika hajottaa heidät.»

»Paljonko luulette heitä olevan?» kysyi herttua.
»Ei täyttä kahtatuhatta», vastasi Dick.
»Minulla on 700 miestä metsässä takanamme»,

sanoi herttua, »700 tulee Kettleystä, he saapuvat
pian. Kauempana on vielä 400 miestä, ja Holywoo-
dissa puolen päivämatkan päässä täältä on Foxhamin
lordin väkeä 500 miestä. Odotammeko heitä, vai ryh-
dymmekö heti hyökkäykseen?»

»Herttua», vastasi Dick, »hirtättäessänne nuo
viisi roistoa, ratkaisitte itse asian». »Mitä väkeä
he lienevätkään olleet, kaivataan heitä kuitenkin
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näinä levottomina aikoina, heitä ruvetaan etsimään
ja seutua penkoamaan. Sentähden on minun nöyrä
ajatukseni se, että jos aiotte turvautua yllätykseen,
ei teidän tule hukata hetkeäkään.»

»Niin minäkin arvelen», sanoi Kyttyräselkä. »Tun-
nin kuluessa saatatte ansaita ritarinkannukset. Rei-
pas mies menköön Holyvoodiin Foxhamin lordin si-
nettisormus mukanaan; toinen mies tielle joudutta-
maan minun nuhjuksiani! Niin, Shelton, pyhän ris-
tin kautta, tapahtukoon niin!»

Sitten hän taas toitahutti torveaan.
Tälläkertaa hänen ei tarvinnut kauan aikaa odot-

taa. Tuokiossa oli aukeama ristin ympärillä täynnä
ratsu- ja jalkaväkeä. Herttua lähetti miehen
toisensa jälkeen jouduttamaanniitä 700 miestä, jotka
olivat taempana metsässä, ja jo neljännestun-
nin kuluttua saattoi hän asettua joukkojensa etu-
nenään kulkeakseen mäkeä alas Shorebytä kohti.

Hänen suunnitelmansa oli hyvin yksinkertainen.
Hän aikoi valloittaa sen osan kaupunkia, joka oli oi-
kealla puolella valtatietä, ja lujittautua ahtaihin ku-
jiin siksi kunnes lisäväkeä saapuisi.

Jos Risinghamin lordi päättäisi peräytyä, aikoi
herttua ajaa häntä takaa, joten lordi joutuisi kahden
tulen väliin, koska lisäväki tullessaan kohtaisi hänet.
Jos taas lordi päättäisi jäädäkaupunkiin, joutuisi hän
satimeen, jossa herttuan ylivoima hänet masentaisi.
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Ei ollut siis herttualla muuta pelkoa, kuin että hä-
nen ensimäiset 700 miestään voitettaisiin jahajotet-
taisiin. Tämän välttämiseksi oli tarpeellista, että yllä-
tys oli nopea ja täydellinen. Senpätähden piti nytkin
jalkamiesten istua hevosten selässä ratsumiesten ta-
kana, jaDickille tapahtui se kunnia, että hän sai istua
itse herttuan takana.

Niin kauan kuin he olivat metsän peittäminä, kul-
jettiin hitaammin. Kun oli päästy metsän reunaan
pysähdyttiin lepäämään ja tarkastamaan asemaa.

Aurinko oli nyt noussut ja valaisi kylmänkirk-
kaalla keltaisella valollaan Shorebyn punaisia ra-
kennuksia, joitten lumivalkoisista katoista aamuiset
sävupylväät nousivat taivasta kohti.

Herttua kääntyi Dickin puoleen.
»Tuossa kaupunkipahasessa», sanoi herttua, »jossa

ihmiset nyt kaikessa rauhassa keittävät aamiaistaan,
voitatte joko te tänään kannuksenne, jaminulle alkaa
elämä täynnä valtaa ja kunniaa taikka me kaa-
dumme ja meidät haudataan unhotuksen yöhön.
Olemme kaksi Richardia. Siis rohkeutta, Shelton.
Meidän tulee voittaa, ja niinkuin meidän miekkamme
tänään kalskuvat miesten kypärejä vastaan, niin
pitää meidän nimiemmekin kerran kaikua ihmisten
korvissa.»

Dick hämmästyi kuullessaan herttuan kunnianhi-
moista ja tulista puhetta. Tyynesti ja järkevästi hän
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vastasi, että hän omasta puolestaan tahtoi tehdä vel-
vollisuutensa ja toivoi muittenkin tekevän samoin.
Silloin olisi hänen luullakseen voitto varma.

Hevoset olivat nyt tarpeeksi levähtäneet, herttua
nosti miekkansa, kannusti ratsunsa juoksemaan, ja
koko joukko kiiti täyttä laukkaa lumipeitteisen la-
keuden yli, joka heidät erotti kaupungista.

Toinen luku.

Shorebyn tappelu

Välimatka oli vain noin viisisataa askelta. Vaan
tuskin he olivat tulleet metsän suojasta esiin, kun he
huomasivat väkijoukkojen meluten jahuutaen tulvaa-
van lumisilla niityillä kummaltakin puolelta kaupun-
kiin. Ja itse kaupungissa nousi rymy ja liike, eivätkä
hyökkääjät ehtineet suorittaa puolta matkaa, ennen-
kuin torninkellot jo rupesivat soimaan.

Nuori päällikkö puri hammasta. Hätäkellojen
nyt jo soidessa, hän pelkäsi tapaavansa viholliset val-
mistautuneina. Jollei hänen onnistuisi saada jalan-
sijaa kaupungissa, sortuisi ja hajaantuisi hänen pieni
joukkonsa piankin.

Kaupungissa eivät lancasterilaiset kuitenkaan
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olleet niinkään hyvässä tilassa. Oli niinkuin Dick oli
sanonut. Yövartiat olivat joriisuneet aseensa, jamuu
väki loikoi kaupungin eri osissa majoissaan levolli-
sena kuin rauhan vallitessa, ihan varustautumatto-
mana ja mitään hyökkäystä odottamatta. Koko
kaupungissa oli tuskin viittäkymmentä miestä täy-
sissä tamineissa, tuskin viittäkymmentä ratsua satu-
loituina. Vaan nämäkään eivät osanneet noudattaa
minkäänlaista järjestystä; ensi säikähdyksessään
riensi mikä minnekin, kun johtoa ei näkynyt.

Siten tapahtui, että kun Gloucesterin herttua
saapui kaupungin laitimmaisten talojen luo, ei kadun-
suussa ollut vastassa kuin pivollinen keihäsmiehiä,
jotka hän hajotti niinkuin myrsky ruumenet.

Heidän edettyänsä kaupungissa noin sata as-
kelta, Dick kosketti herttuata käsivarteen. Ymmär-
täen seuralaisensa tarkoituksen herttua pidätti hevo-
sensa, nosti torven suulleen, toitotti sovitun kimeän
kajahduksen ja ohjasi hevosensa pääkadulta oikealle.
Niinkuin yksi mies noudatti koko hänen joukkonsa
annettua käskyä ratsastamalla kujia myöten oikealle.
Ainoastaan parikymmentä ratsumiestä pysähtyi ka-
dun suuhun. Jalkamiehet hypähtivät heti maahan
heidän takaansa, osa heistä jännitti varsijoutsensa
ja toinen osa hyökkäisi läheisiin taloihin ja otti ne
haltuunsa. '

Ne harvat lancasterilaiset, jotka olivat aseissa,
17 Musta nuoli
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hämmästyivät nähdessään vihollisen niin äkkiä muut-
tavan suuntaa japeljästyivät huomatessaan vartioksi
jääneen jälkijoukon. Hetkisen neuvoteltuansa he
peräytyivät kaupungin sisäosiin hakemaan lisävoi-
mia.

Se kaupunginosa, jonka herttua Dickin neuvosta
oli ottanut haltuunsa, käsitti viisi kapeata kujaa ja
kurjia hökkeleitä, jotka kohosivat matalalla mäellä.

Tässä köyhäin kaupunginosassa ei majaillut yhtä-
kään lancasterilaista herraa, ei ylhäisempää eikä al-
haisempaa, ei sotaväkeäkään. Vakinaiset asukkaat
taas pakenivat heti kuin yhteisestä päätöksestä, jät-
täen asuntonsa kylmille, niin pian kuin herttuan väki
ilmestyi. Ei siis ollut vastarintaa.

Melkein keskellä kaupunginosaa oli jotenkin paha-
maineinen olutkapakka. Koska nuo viisi kujaa tämän
kohdalle yhtyivät, päätti herttua sijoittaa pääma-
jansa tähän oluttupaan. Dickin hän määräsi vartioi-
maan yhtä noista viidestä kadusta.

»Menkää», sanoi hän, »ansaitsemaan kannukset it-
sellenne. Hankkikaa minulle kunniaa, toinen Richard
toiselle Richardille. Sanon teille: jos minä nousen, niin
tekin nousette samoilla tikapuilla. Menkää», hän li-
säsi puristaen lujasti Dickin kättä.

Mutta niin pian kuin Dick oli mennyt, sanoi hän
vähäpätöisen näköiselle joutsimiehelle, joka seisoi
aivan hänen vieressään.
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»Lähde, Dutton, jaheti», hän lisäsi. »Seuraa tuota
nuorukaista. Jos huomaat hänet uskolliseksi, vastaat
hänen turvallisuudestaan henki hengestä. Onneton
sinä, jos palaat ilman häntä! Vaan, jos huomaat hä-
net petolliseksi tahi jos edes kerrankaan epäilet häntä

pistä hänet kuoliaaksi takaa.»
Sillä aikaa Dick kiirehti hänelle uskottuun paik-

kaan, jonka tärkeyden hän kyllä älysi. Se oli näet
ahdas japimeä kuja, jonka yli kummaltakin puolelta
rakennukset osaksi ulottuivat, vaan koska se päättyi
kaupungin toriin, oli luultavaa, että tappelun ratkaisu
tapahtuisi tässä kohden.

Tori oli täynnä sikin sokin pakenevia kaupun-
kilaisia. Mutta vihollisen sotaväestä ei vielä näkynyt
merkkiäkään. Dick arveli siis ehtivänsä hyvin ryhtyä
puolustuskeinoihin.

Kadun kaksi viimeistä taloa oli jätetty tyhjäksi,
niiden ovet olivat selkoselällään. Dick pani sota-
miehet kantamaan ulos huonekalut jarakentamaan
niistä kadun suuhun varustuksen. Sata miestä oli
annettu hänen käytettäväkseen. Heistä hän asetti
suurimman osan näihin taloihin, joiden ikkunoista he
saattoivat ampua. Loput hän otti mukaansa varus-
tuksen puolustusväeksi.

Kaupungissa vallitsi hurja hälinä ja melu. Kellot
soivat, torvet kajahtelivat, ratsumiesjoukkoja kiiti
sinne tänne; naiset huusivat, sotapäällikköjen käskyt
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raikuivat oli korvia tukahuttava melske. Vähi-
tellen rupesi hälinä asettumaan, japian nähtiin torilla
ratsu- ja jalkamiehiä, jotka rup'esivat järjestymään
tappelurintaan.

Suuri osa näistä oli puettu tummanpunaiseen ja
siniseen, ja Dick tunsi Sir Daniel Brackleyn, joka
hevosen selässä järjesti väkeänsä.

Sitten Seurasi hetkinen hiljaisuutta. Ja nyt soi
miltei yhtähaavaa neljä torvea. Niiden ääneen vas-
tasi viides torvi torilta, ja samassa rupesivat rivit
liikkua aan eteenpäin. Nuolisade tapasi varustusta
ja taloa, jotka herttuan väki oli ottanut haltuunsa.

Taistelu oli alkanut yhteisestä merkistä noiden
viiden kadun suilla. Dick älysi, ettei hän voinut puo-
lustaa asemaansa, jollei hän saattanut täydellisesti
luottaa omaan satamiehiseen joukkoonsa.

Seitsemän rapsahusta nuolia seurasi toinen tois-
taan. Äkkiä Dick huomasi, että joku takaa kosketti
hänen käsivarttansa, jakääntyessään katsomaan hän
näki nuorukaisen, joka ojensi hänelle kiiltävillä me-
tallilevyillä varustetun nahkakylterin.

»Herttua lähettää tämän teille», sanoi nuorukai-
nen. »Hän huomasi teidän lähteneen taisteluun ilman
rautapaitaa, Sir Richard.»

Dickin sydäntä sykähytti tämä herttuan huolen-
pito. Hän hypähti maahan hevosen selästä ja pukeu-
tui nuolien sadellessa hänen ympärilleen nopeasti
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rautapaitaansa. Surukseen hän samassa huomasi yh-
den nuolen sattuneen nuorukaiseen, joka kuoletta-
vasti haavoittuneena lankesi maahan.

Sillä aikaa oli vihollisen koko joukko ennättänyt
niin likelle, että Dick antoi miehilleen käskyn ampua.
Mutta ikäänkuin viholliset olisivat tätä odottaneet,
hyökkäsivät he voimakkaan sotahuudon kohottaen
Dickin varustusta vastaan. Ratsuväki seisoi vielä
liikkumatta kypärisilmikko alas laskettuna.

Sitten käytiin tuliseen ja veriseen käsirysyyn.
Hyökkääjät heiluttelivat toisella kädellään miekkaa,
toisella he koettivat repiä rikki varustusrakennusta,
vastustajat taas puolustivat henkensä takaa suojus-
taan. Vähän aikaa taisteltiin näin melkein ääneti
ystäväin javihollisten kaatuessa toinen toisensa päälle
sekaisin. Äkkiä annettiin torvella vihollisen jalka-
väelle käsky vetäytyä taapäin. Koska aina on helpom-
paa repiä rikki jahävittää kuin rakentaa, olivat hyök-
kääjät saaneet varustuksen sen verran revityksi, että
se nyt oli puolta matalampi ja sen lisäksi pysyi huo-
nosti koossa.

Jalkaväki peräytyi nyt nopeasti kaikille suunnille
jättäen sijaa ratsuväelle, joka iskevän kyykäärmeen
nopeudella teräsvaruksissaan syöksyi puoleksi hävi-
tettyä varustusta vastaan. Syntyi ankara ottelu.
Ensimäiset hyökkääjät, miehet ja hevoset kaatuivat,
vaan taemmaiset ratsastivat heidän ylitsensä eteen-
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päin. Dickin rivit särkyivät, ja ratsuväki hyökkäsi
täyttä laukkaa kujaa myöten eteenpäin.

Mutta Dick'ja hänen eloonjääneet miehensä teki-
tvä sotakirveillään ratsastajien takana ankarata
työtä kujan suussa, jakun kaatuneet hevoset miehi-
neen olivat muodostaneet entistä korkeamman
varustuksen, jonka takaa kuten talojen ikkunoista
nuolet yhäti lensivät, alkoi jäljelle jäänyt osa
ratsuväkeä vähitellen peräytyä, ja kun nuolet nyt
vielä sakeammin satelivat, muodostui peräytyminen
mellein paoksi.

Sillä aikaa oli se osa ratsuväkeä, joka oli päässyt
varustuksen yli, rientänyt katua ylöspäin ja saapu-
nut oluttuvan luo, missä herttua itse varajoukkoineen
oli heitä vastaanottamassa. He pakenivat sinne
tänne hurjassa epäjärjestyksessä, kauhean Kyttyrä-
selän ja hänen väkensä takaa ajamina jakiitivät ta-
kaisin kujaa alaspäin, mistä taas Dick miehinensä lä-
hetti heihin nuolisateen. Kahden vihollisen väliin
joutuneina lancasterilaiset ratsumiehet parin minuu-
tin kuluessa hajosivat niin, ettei heitä enää ollut ai-
noatakaan elävää miestä näkyvissä.

Nyt Dick nosti miekkansa ja käski miestensä ko-
hottaa kaikuvan eläköönhuudon.

Herttua oli astunut alas hevosen selästä ja tuli
asemaa tarkastamaan. Hänen kasvonsa olivat val-
koiset kuin lumi; mutta hänen silmänsä paloivat kuin



Herttua paljasti miekkansa ja löi Dickinin ritariksi.
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timantit, ja hänen äänensä oli liikutuksesta käheä ja
sortunut. Hän katseli varustusta ja-hänen suunsa
vetäytyi tyytyväiseeen hymyyn.

»Richard Shelton», sanoi hän, »olen teihin tyyty-
väinen. Polvistukaa!»

Tällä aikaa olivat lancasterilaiset uudestaan jär-
jestyneet, ja heidän jalkaväkensä lähetti taas sakean
nuolisateen kujan suuhun, missä herttua ja Dick sei-
soivat. Kylmäverisenä ja tyynenä, kuten hän ei olisi
tätä huomannutkaan, herttua paljasti miekkansa ja
löi Dickin ritariksi.

»Ja nyt, Sir Richard,» jatkoi herttua, »jos näette
Risinghamin lordin, toimittakaa minulle heti sanoma,
vaikka teidän täytyisi lähettää viimeinen miehenne.
Sillä tietäkää, te kaikki», lisäsi hän korottaen äänensä,
»jos toisen käsi kuin minun kaataa Risinghamin lor-
din, kääntyy tämä voitto mielestäni tappioksi.»

»Herttua», sanoi yksi hänen seuralaisistaan, »te

panette tarpeettomasti kalliin henkenne alttiiksi.
Minkätähden jäätte tänne seisomaan?»

»Catesby», vastasi herttua, »tässä paikassa riehuu
tappelu eikä muualla. Tässä meidän tulee voittaa,
muualla tapellaan ainoastaan näön vuoksi. Ja mitä
alttiiksipanemiseen tulee jos sinä olisit muodoton
kyttyräselkä, jota lapsetkin kadulla pilkkaavat,
pitäisit ruumistasi halvempana ja hetkisen kunniaa
elinkauden arvoisena. Siitä huolimatta ratsastamme,
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jos niin tahdotte, tarkastamaan muita asemia. Sir
Richard, kaimani, kyllä pitää hallussaan tämän pai-
kan. Häneen voimme luottaa. Vaan huomatkaa, Sir
Richard, pitäkää silmät auki, älkää nukkuko, ei ole
vieläkaikki lopussa, pahin leikkion ehkä vielä tulossa.»

Hän astui ihan likelle nuorta Sheltonia katsoen
häntä terävästi silmiin, ja ottaen hänen kätensä mo-
lempiin omiinsa hän puristi sitä niin kovasti, että
tuntui kuin veri olisi tahtonut pusertua ulos. Dick
kammoksui tätä katsetta. Tämä mieletön kiihko,
tämä rohkeus ja julmuus herttuan silmissä ei ennus-
tanut hyvää. Nuori herttua oli kyllä rohkea jakuin
luotu sodassa ratsastamaan rivien etunenässä; mutta
peljättävä oli, että sodan jälkeen, rauhan päivinä
ystävien piirissä tämä hillitön luonne levittäisi kuole-
maa ja turmiota ympärilleen.

KOLMAS LUKU.

Shorebyn tappelu (jatko).

Kun herttua oli lähtenyt, rupesi Dick katsomaan
ympärilleen. Nuolisade oli vähennyt. Kaikkialla
oli vihollinen peräytymäisillään. Suurin osa torista
oli tyhjä. Lumi oli hyytyneen veren punaama ja
kuolleitten miesten ja hevosten peittämä, ja sulite-
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tut nuolet seisoivat kuin sianharjakset lu-
messa.

Dickin omasta väestä oli kuolema korjannut kau-
hean, runsaan sadon. Sadasta miehestä, jotkahänellä
tappelun alussa oli ollut, oli tuskin seitsemääkym-
mentä jäljellä, jotkakelpasivat aseitaan käyttämään.

Päivä kului kulumistaan. Ensimäistä lisäjoukkoa
odotettiin joka hetki, ja lancasterilaiset, jotka heidän
hurja, mutta onnistumaton hyökkäyksensä jo oli ma-
sentanut, olivat liian heikossa tilassa voidakseen kes-
tää uutta vihollista.

Kello oli kymmenen aamupuolella. Dick kääntyi
vieressään seisovan hintelän joutsimiehen puoleen,
joka par’aikaa sitoi haavoittunutta käsivartsaan.
»Reippaasti taisteltu», sanoi hän, »totta tosiaan,
eivät he toistamiseen meitä ahdista.»

»Sir», sanoi pieni joutsimies, »olette tapellut ur-
hoollisesti Yorkin puolesta ja vielä paremmin omasta

puolestanne. Ei vielä milloinkaan ole kukaan niin no-
peasti päässyt herttuan suosioon. Käsittämätöntä on,

että hän uskoi näin tärkeän aseman miehelle, jota hän
ei tuntenut. Mutta olkaa varuillanne, Sir Richard!

Jos joudutte tappiolle niin, jos väistytte! jalan
alaakaan on mestaajan kirves tahi köysi ran-
gaistuksenne. Tahdon rehellisesti tunnustaa, että

minä seison tässä iskeäkseni teihin takaa, jos teette

jotain epäiltävää.»
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»Tekö», huudahti Dick kauhistuneena. »Ja takaa?»
»Ihan niin», vastasi joutsimies, »ja koska tämä

toimi ei minua miellytä, ilmaisen sen teille. Henkenne
uhalla tulee teidän puolustaa tätä asemaa. Niin,
Kyttyräselkämme on taitava miekankäyttäjä, ja
hyvä soturi, mutta olipa hän kylmällä tai kuumalla
päällä, niin hän vaatii että kaikissa kohden hänen
käskyjään tarkoin noudatetaan. Se, joka laiminlyö
tahi estelee, on kuoleman oma.

»Pyhimysten nimessä», huudahti Dick, »semmoi-
nenko hän on? Ja tahtovatko sotilaat semmoista
päällikköä seurata?»

»Tahtovatko?» toisti toinen. »Tahtovat, ja tah-
tovat mielellään, sillä, jos hän onkin ankara ja nopea
rangaistessaan, niin hän on yhtä auliskätinen palkites-
saan. Ja jollei hän muitten verta jahikeä säästä, niin
ei hän omastaankaan ole kitsas, aina ensimäisenä tais-
telussa, viimeisenä levossa. Pitkälle hän vielä
pääsee, pitkälle, tämä Gloucesterin Richard Kyt-
tyräselkä.»

Dick rupesi huomaamaan, että se suosio, jonka
hän niin pikaisesti oli saavuttanut, toi mukanansa
vaaraakin. Hän loi tutkivan ja huolestuneen katseen
torille. Asiat siellä olivat entisellään.

»Tämä hiljaisuus ei minua miellytä», hän arveli.
»Varmaankin he valmistavat jotain yllätystä?»

Kauan ei hänen tarvinnut odottaa vastausta
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kysymykseensä. Joutsimiehet rupesivat taas torilla
järjestymään ja hitaasti lähenemään Dickin varus-
tusta kadun suussa. Nuolia sateli taas, mutta hyök-
käyksessä oli jotain epäröivää. He eivät reippaasti
lähenneet, vaan näyttivät ikäänkuin odottavan jo-
tain merkkiä.

Levotonna Dick katseli ympärilleen aavistaen sa-
laista vaaraa. Ja aivan oikein. Puolitiessä katua oli
talo, jonka sekä ovesta että ikkunoista äkkiä alkoi
tulvata Punaisen Ruusun joutsimiehiä. Miehet aset-
tuivat, sikäli kuin pääsivät kadulle, järjestettyihin ri-
veihin ja rupesivat lennättämään nuoliaan Dickiin
ja hänen miehiinsä.

Samalla uudistivat torilla sijaitsevat joukot kahta
vertaa innokkaammin hyökkäyksensä, lähenivät lähe-
nemistään Dickin varustusta yhäti ahkerasti ampuen.

Dick kutsui avuksi kaikki miehensä taloista, joi-
hin he tappelun alussa olivat järjestetyt, ja muodosti
vastarintaman kummallekin taholle, kehoittaen ja
kiihottaen väkeään sekä sanoilla että liikkeillä?
Nuolia sateli nyt kummaltakin puolelta.

Talo toisensa jälkeen avattiin nyt pitkin katua ja
ovista ja ikkunoista tulvasi lancasterilaisia, niin että
niitä oli Dickin takapuolella yhtä monta kuin etupuo-
lellakin. Hänelle rupesi selvenemään, ettei hän kauan
enää voinut asemaansa puolustaa. Ja mikä pahempi,
joskin hän voisi sitä puolustaa, niin se ei olisi miksi-
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kään hyödyksi, sillä koko yorkilainen joukko näytti
olevan auttamattomasti häviön partaalla.

Silloin Dick päätti tehdä uhkarohkean kokeen.
Hän teki hurjan hyökkäyksen takanansa olevia
joukkoja vastaan, niin hurjan, että lancasterilaiset
joutsimiehet horjuivat ja peräytyivät niihin raken-
nuksiin, joista he olivat tulleet voitonvarmoina.

Mutta sillä aikaa olivat torilla sijaitsevat viholli-
set kiivenneet varustuksen kimppuun, se kun oli jää-
nyt puolustusta vaille. Dick kääntyi nopeasti näitä
vastaan, ja hänen pieni urhea joukkonsa ajoi hyök-
kääjät takaisin. Mutta silloin taas takapuolella olevat
kolmannen kerran tulvasivat ulos taloista, niin että
Dickin oli pakko uudestaan kääntyä heitä vastaan.

Tällä tavoin hänen joukkonsa täytyi yhtä mittaa
puolustautua vuorotellen takaapäin ja edestä hyök-
kääviä vihollisia vastaan, eikä se aikaa myöten olisi
jaksanut pitää paikkaansa.

Äkkiä Dick kuuli kovaa torventoitotusta kaupun-
gin ulkoreunoilta. Moniääninen, voitonriemuinen
sotahuuto kajahti voimakkaana. Silloin rupesivat
etupuolella olevat viholliset nopeasti vetäytymään
pois kujan suusta torille. »Pakoon!» huudettiin. Tor-
vet torahtelivat yhtä mittaa, toiset kehoittivat hyök-
käämään, toiset taas uudestaan järjestymään. Siitä
Dick saattoi varmuudella päättää, että oli taisteltu
jaettä lancasterilaiset ainakin tällä haavaa olivat jou-



270

tuneet tappiolle ja nyt pakenivat kauhistu-
neina.

Ja sitten seurasi viimeinen kohtaus Shorebyn
murhenäytelmää. Joutsimiehet Dickin edessä teki-
vät äkkiäkokokäännöksen ja juoksivat täyttä laukkaa
kuin piestyt koirat, ja samalla kiiti ratsuväki torin
yli myrskynä, toinen joukko edellä, toinen sitä takaa
ajaen.

Keskellä tulisin ta mellakkaa Dick näki hurjan
Kyttyräselän. Tässä tappelussa hän jo näytti sitä
huimaa urheutta ja taitoa, millä hän raivasi itselleen
tien sotatantereen yli ja mikä vuosia myöhemmin,
jolloin hänen nimensä jo oli rikosten tahraama, Bos-
worthin taistotantereella *) melkein yksin ratkaisi
taistelun onnen jaEnglannin valtaistuimen kohtalon.
Väsymättä hän ratsasti eteenpäinkannustaen voima-
kasta sotaratsuaan ja polkien maahan kaikki, mitä
oli hänen tiellään. Verisellä miekallaan hän raivasi
itselleen tietä siihen paikkaan, missä Risinghamin
lordi oli koonnut ympärilleen urheimmat ritarinsa.
He kohtasivat toisensa, kookas, voimakas jakuuluisa
soturi jatuo kivulloinen kyttyräselkäinen nuorukainen.

Richard Shelton näki heidät. Ei silmänräpäystä-
kään hän epäillyt, miten tämä kohtaus päättyisi.

! ) Julmuudestaan ja rikoksistaan kuuluisa kuningas Richard
111 kaatui Bosworthin tappelussa v. 1485.
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Rivit sulkeutuivat heidän ympärillään, niin ettei hän
voinut nähdä molempia taistelevia, muttakun ne het-
ken kuluttua avaantuivat, oli Risinghamin lordi ka-
donnut näkyvistä ja kaikkien etunenässä huimim-
massa kahakassa näkyi Richard Kyttyräselkä taas
kannustavan vankkaa hevostaan ja heiluttavan ve-
ristä miekkaansa.

Taistelu oli kuitenkin pian lopussa. Richard Glou-
cesterin herttua oli voittanut ensimäisen suuren ja
tärkeän voittonsa.

NELJÄS LUKU.

Shoreby ryöstetään.

Ei ainoatakaan vihollista ollut enää näkyvissä.
Dick alkoi synkeänä laskea, montako oli vielä jäl-
jellä hänen urheista miehistään. Itse hän oli lopen vä-
syksissä, kankea ja arka jäseniltään, niin että hänestä
tuntui mahdottomalta enää ryhtyä uusiin ponnistuk-
siin.

Mutta vielä ei ollut aika levähtää. Shoreby oli
valloitettu äkkirynnäköllä. Ja huolimatta siitä, että
se oli linnoittamaton kaupunki ja ettei asukkaita
millään tavalla saatettu syyttää vastustamisesta, oli
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selvää, että raa'at soturit olisivat yhtä raakoja tais-
telun päätyttyä ja että nyt alkaisi sodan julmin osa.
Gloucesterin Richard ei ollut niitä päälliköitä, jotka
suojelivat kaupunkilaisia hurjilta sotamiehiltä; ja
vaikka hän olisikin tahtonut heitä suojella, on tuskin
luultavaa, että hän olisi voinut.

Oli siis varsin luonnollista, että Dick kävi levotto-
maksi Joannan kohtalosta ja päätti nyt heti koettaa
päästä selville siitä. Hän valitsi siis miehistään neljä
luotettavinta ja pyrki niitten kanssa Sir Danielin
talolle.

Tultuansa terin poikki vastakkaisille kaduille hän
näki kaikkialla kuolemaa ja hävitystä. Kadut olivat
täynnä kaatuneita ja poisheitettyjä aseita, siellä
täällä oli taloissa vielä asukkaita, jotkakoettivat puo-
lustautua sisääntunkevia ryöstäjiä vastaan heittä-
mällä ikkunoista huonekaluja heidän päällensä.

Päästyänsä pääkadulle, jonka varrella Sir Danie-
lin talo oli, huomasi Dick heti kauhuksensa, että se jo
oli valloitettu. Avonaisesta ovesta tulvasi sotamiehiä
sisään, toiset taas tulivat ulos vieden mukanansa,
mitä he suinkin jaksoivat kantaa.

Mielettömänäkauhusta Dick hyökkäsi sisään huo-
neisiin jaylös ylikiertaan. Huoneet olivat asukkaista
tyhjät, ainoastaan ryöstäviä sotamiehiä juoksenteli
ulos ja sisään.

Dick tarttui erään ohikulkevan joutsimiehen tak-
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kiin. »Olitko täällä», kysyi hän, »taloa valloitet-
taessa?»

»Päästä irti», sanoi juopunut joutsimies, »taikka
lyön.->

»Maltahan», sanoi Dick. »Pysähdy ja vastaa mi-
nulle, muutoin syntyy toinen leikki», mutta juopunut
soturi löi häntä vain olkapäälle. Silloin Dickin kärsi-
vällisyys loppui ja hän puristi vastahakoista miestä
vasten rautapukuista rintaansa kuin pientä lasta.

»Armoa», vaikeroi soturi, »jos olisin tietänyt tei-
dän olevan näin kiivaan, en olisi niin varomattomasti
teitä loukannut. Kyllä olin täällä.»

»Tunnetko Sir Danielia?» kysyi Dick.
»Tunnen hyvin», vastasi toinen.
»Oliko hän talossa?»
»Oli, Sir», vastasi toinen, »mutta juuri tulles-

samme suuresta portista ratsasti Sir Daniel puutar-
han kautta pois.»

»Yksinkö?» huudahti Dick.
»Hänellä oli mukanansa noin parikymmentä

keihäsmiestä», sanoi mies.
»Keihäsmiestä! Eikö naisia?» kysyi Dick.
»Totta tosiaan, en minä naisia nähnyt», vastasi

joutsimies. »Mutta jos sitä tahdotte tietää, ei täällä
naisia ollutkaan.»

»Kiitoksia», sanoi Dick, jakun hän kopeloituaan
vyölaukustaan äkkäsi, ettei hänellä ollut mukanaan
18 Musta nuoli.
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rahaa, sanoi hän miehelle: »Kysele minua huomenna,
Richard Shel Sir Richard Sheltonia, niin saat run-
saan palkkion.»

Sitten hän riensi luostarin kirkolle. Kirkon ovi oli
auki. Tänne oli paennut suuri joukko kaupungin
asukkaita, miehiä, naisia ja lapsia. Kirkko eli niin
täyteen ahtautunut, että ihmiset painoivat toisiaan
kuin sillit tynnyrissä. Alttarilla rukoilivat papit
täydessä kirkollisessa juhlapuvussa Jumalan armoa.
Kun Dick astui kirkkoon, kajahti äänekäs messu
kirkon korkeissa holveissa.

Dick tunkeutui kansajoukon läpi päästäkseen
ovelle, josta noustiin torniin. Pitkä pappismies astui
häntä vastaan.

»Mihin pyrit, poikani?» kysyi hän ankarasti.
»Isä», vastasi Dick, »älkää minua pidätelkö, lii-

kun Gloucesterin herttuan asioissa.»
»Gloucesterin herttuan?» toisti pappi. »Onko siis

tappelu päättynyt niin surullisesti?»
»Tappelu on päättynyt, isä», vastasi Dick.» Lancas-

terilainen joukko on muserrettu, Risinghamin lordi
Jumala suokoon hänelle rauhan! makaa taistelu-

kentällä. Ja nyt teidän luvallanne toimitan asiani.»
Ja samassa hän, hiljaa työntäen kauhistuneen papin
tieltään, avasi oven jaryntäsi tornin avonaiselle tasa-

katolle. Sieltä hänellä oli lavea näkyala yli kaupun-
gin ja sen ympäristön, kenttien, metsien ja meren.
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Kaduilta tunki hänen korviinsa sekava moni-
ääninen hälinä. Satamassa ei ollut ainoatakaan lai-
vaa, ei edes venettäkään. Vaan kauempana merellä oli
kokonainen laivasto valkeita purjeita, jotka turmion
pesästä veivät pakolaisia tuntemattomia kohtaloita
kohti.

Kentällä kaupungin ja metsän välillä liikkui
ratsasjoukkoja, toiset pyrkivät metsän suojaan, toiset
taas, yorkilaiset, koettivat heitä estää ajamalla ta-
kaisin kaupunkiin. Valkealla lumella makasi kaatu-
neita miehiä ja hevosia.

Rannalla huomasi vielä tappelun jälkimaininkia.
Ne jalkasoturit, jotka eivät olleet laivoihin ja venei-
siin mahtuneet, tekivät täällä vielä vastarintaa am-
puen kapakkain ikkunoista ja ovista yorkilaisia jalka-
miehiä. Pari taloa oli sytytetty palamaan, ja mustat
savupatsaat nousivat kylmässä auringonvalossa ja
ajautuivat tuulen alta meren yli.

Ihan metsän reunassa Holywoodiin päin ratsasti
pakolaisjoukko, joka erityisesti herätti Dickin huo-
miota. Se oli jotenkinlukuisa,—ei missään, niin pitkälle
kuin silmäkantoi, näkynyt niin suurta lancasterilaista
joukkoa. Hevosten kaviot jättivät lumeen tumman ja
leveän jonon mustia jälkiä, niin että Dick saattoi as-
kel askeleelta seurata heidän tietänsä ja erottaa,
mistä kohden kaupunkia he olivat lähteneet.

Dickin seisoessa tätä kulkuetta katsomassa se oli



276

jo saapunut metsän reunaan. Siellä se teki käännök-
sen, niin että Dick saattoi katsella sitä sivulta, ja hän
saattoi nyt selvemmin erottaa esineet ja väritkin,
jotka auringonvalossa erosivat takana olevasta tum-
masta metsästä.

»Tummanpunaista ja sinistä!» huudahti Dick.
»Saatan vannoa sen olevan tummanpunaista ja si-
nistä!»

Tuossa tuokiossa hän riensi tornista alas ka-
dulle. Hänen piti nyt välttämättömästi tavata Glou-
c esterin herttuata. Katu oli täynnä juopuneita ja
kiljuvia sotamiehiä. Toiset olivat ryöstäneet ta-
varaa niin runsaasti, että eivät jaksaneet sitä kantaa.
Mutta herttuata hän si nähnyt, eivätkä sotamiehet-
kään tietäneet antaa hänen kyselyynsä tyydyttävää
vastausta. Sattumalta hän hänet löysi sataman puo-
lelta. Hän istui hevosen selässä järjestämässä siellä
vielä vastarintaa koettelevien joutsimiesten pois aja-
mista.

»Sir Richar Shelton», sanoi herttua, »olen huo-
mannut teidät täysipainoiseksi. Saan kiittää teitä
kahdesta asiasta toisesta, jota pidän halpahintai-
sena, hengestäni, ja toisesta, josta en voi teitä milloin-
kaan kylliksi kiittää, tämänpäiväisestä voitosta.
Catesbury, jos minulla olisi kymmenen semmoista
päällikköä kuin Sir Richard, kulkisin suoraa tietä
Lontooseen. Vaan nyt, Sir, mainitkaa palkkanne.»
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»Ilolla, hyvä lordi», sanoi Dick.
»Muuan henkilö, jotakohtaan minulla on vanhaa

kaunaa, on päässyt paKoon, ja hän on vienyt mu-
Kanaan neidon, jota rakastan jakunnioitan. Antakaa
siis minulle viisikymmentä keihäsmiestä, ajaakseni
häntä takaa. Koetan rehellisesti maksaa kiitollisuu-
denvelkani, jos suostutte tähän pyyntöön.»

»Kuka hän on?» kysyi herttua.
»Sir Daniel Brackley», vastasi Dick.
»Sen kaksimielisen konnan kimppuun!» huudahti

herttua. »Ei tässä ole suosiosta puhetta, päinvastoin
teette minulle palveluksen, jos teette lopun hänen ilki-
töistään. Catesbusy, antakaa hänelle viisikymmentä
keihäsmiestä; ja Sir, miettikää sillä aikaa, miten par-
haiten voisin teille suosiotani osottaa. Mielihyvällä
myöntäisin teille mitä tahansa.»

Juuri herttuan puhuessa olivat Punaisen Ruu-
sun miehet valloittaneet yhden rantakapakeista, jonka
he olivat piirittäneet kolmelta eri taholta. Puolusta-
jat otettiin vangiksi tahi ajettiin pakoon. Tämä oli
herttuan mieleinen työ, hän ratsasti lähemmäksi ja
käski tuoda vangit näkyviin.

Niitä oli neljä tahi viisi, niiden joukossa Shorebyn
ja Risinghamin lordien miehiä. Viimeisenä tulla laa-
husteli pitkä, harmaapäinen laivuri puolihumalassa,
kintereillään vinkuva koira.

Nuoriherttuakatseliheitäpariminuuttiaankarasti.
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»Hyvä», sanoi hän sitten, »hirttäkää heidät!»
Ja sitten hän aikoi ratsastaa eteenpäin katsele-

maan, miten ottelu toisaalla menestyi.
»Hyvä lordi», kiirehti Dick sanomaan.» Olen teidän

suosiollanne valinnut palkintoni. Suokaa minulla tä-
män vanhan laivurin henki ja vapaus.»

Gloucester kääntyi Dickin puoleen jakatsoi häntä
terävästi silmiin.

»Sir Richard», sanoi hän, »en käy riikinkukon su-
lilla sotaa, vaan teräksisillä nuolilla. Ne, jotka ovat

vihollisiani, surmaan armotta. Sillä, huomatkaa, tässä

rikkirevityssä Englannin valtakunnassa ei ole yhtä-
kään miestä joukossani, jollaei olisi veljeä taikka ystä-
vää vastapuolueessa. Jos rupean toiselle tahi toiselle
osoittamaan suosiota, saattaisin yhtä hyvin pistää
miekkani tuppeen.»

»Saattaahan olla niinkin, lordi; vaan siitä huoli-
matta pyydän suosionne uhallakin saada olla niin
uhkarohkea, että vetoan teidän armonne lupauk-
seen», vastasi Dick.

Gloucesterin Richard punastui ankarasti.
»Pankaa mieleenne», sanoi hän terävästi, »en

rakasta armoa enkä armonpyytäjiä. Te olette tänä-
päivänä alkanut kohota nopeasti kunniaan ja mai-
neeseen. Jos vetoatte sanaani, olen velvollinen siinä
pysymään, mutta taivaan kunnian kautta, siihen suo-
sioni sammuu.»
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»Tappio on minun», sanoi Dick.
»Antakaa hänelle hänen laivurinsa», sanoi hert-

tua, ja pyörähyttäan hevosensa hän käänsi nuoralle
Sheltonille selkänsä.

Dick ei ollut iloissaan eikä suruissaan. Hän oli
nähnyt liian paljon herttuan luonnetta pitääksensä
hänen ystävyyttänsä sanottavassa arvossa. Hänen
voittamansa suosion synty ja kasvu oli ollut liian no-
peaa, löysää ja pintapuolista synnyttääkseen luotta-
musta. Yhtä seikkaa vain hän pelkästi, sitä, että
kostonhaluinen päällikkö ei antaisikaan keihäsmie-
hiään. Vaan siinä kohden hän ei oikein arvostellut
Gloucesterin kunniantuntoa eikä ennen kaikkea hä-
nen päättäväisyyttänsä. Jos hän kerran oli katsonut
Dickin oikeaksi mieheksi ajamaan Sir Danielia takaa,
niin hän ei ollut se mies, joka olisi muuttanut päätös-
tään. Sen hän piankin näytti huutaessaan Catesbyta
kiirehtimään, koska ritari odotti.

Sillä aikaa Dick kääntyi vanhan laivurin puoleen,
joka näytti ihan yhtä välinpitämättömältä sekä tuo-
miostaan että vapautuksestaan.

»Arblaster», sanoi Dick, »olen pahoillani siitä,
että menetitte laivanne. Olen nyt koettanut korvata
laivan hengellänne.»

Vanha laivuri katseli häntä tylsästi ja juron nä-
köisenä suutaan avaamatta.

»Reipastukaa!» jatkoi Dick. »Henki on henki,
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vanha jöröpää, ja se on laivoja ja viinejä kalliimpi.
Sanokaa, että suotte minulle anteeksi, sillä jos hen-
kenne on teistä arvoton, niin se on minulle maksanut
loistavasti alkaneen elämänuran. Kas niin, olen mak-
sanut velkani kalliisti, älkää noin jörritelkö.»

»Jos minulla olisi ollut laiva», sanoi viimein Ar-
blaster, »olisin ollut turvassa kaukana täältä merellä

minä jaTom mieheni. Vaan te menetitte laivani,
ja minä olen nyt kerjäläinen. Ja mitä Tomiin tulee,
niin eräs ruskeatakkinen hölmö ampui hänet kuo-
liaaksi. 'Hitto vieköön!’ hän sanoi, ja tämä oli hänen
viimeinen sanansa, henki parka pakeni. Ei hän mil-
loinkaan enää purjehdi merellä, Tom raukka.»

Dickin valtasi syvä katumus ja sääli. Hän yritti
tarttua laivurin käteen, vaan tämä väisti häntä itse-
pintaisesti.

Älkää!» sanoi hän, »olette pitänyt pahaa peliä
minun suhteeni, tyytykää siihen.»

Sanat tukehtuivat Dickin kurkkuun, ja kyyneleet
nousivat hänen silmiinsä. Hän näki vanhan mies-
rukan viinin jasurun sokaisemana poistuvan lumessa
horjuvin askelin, allapäin, ja hänen kintereillään juok-
senteli koira, jota hän tuskin huomasi. Ja nyt vasta
Dick rupesi täydellisesti käsittämään, miten hurjaa
peliä tässä elämässä palaamme, ja että tehty teko
on peruuttamaton, jcs kuinkakin katkerasti sitä ka-
dumTe.



281

Vaan nyt ei ollut aikaa turhiin katumismietteisiin.
Catesby oli koonnut ratsumiehet ja ratsasti Dickin
luo. Laskeutuen satulasta hän tarjosi Dickille
hevosensa.

»Tänä aamuna», sanoi hän, »olin melkein kateel-
linen teille voittamastanne suosiosta. Se ei ollut pitkä-
ikäinen. Ja nyt Sir Richard, varsin hyvästä sydäm-
mestä tarjoan teille tämän hevosen kiirehtikää
pois täältä.»

»Suokaa minun kysyä», vastasi Dick, »mistä joh-
tui tuo nopea suosio?»

»Teidän nimestänne», vastasi Catesby. »Semmoi-
nen on hänellä taikausko. Jos minun nimeni olisi
Richard, olisin huomennakreivi.»

»Hyvä, Sir, kiitän teitä», vastasi Dick. »Jakoska
minun onneni täällä on mennyttä, sanon teille hyvästi.
En ole erittäin suruissani tämän onnen kukistumi-
sesta, joskin valta ja rikkaus saattavat houkutella.
Sananen korvaanne tämä teidän herttuanne on
kauhea nuorukainen.»

Catesby hymyili. »On», sanoi hän, »sen, joka tah-
too ratsastaa Kyttyräselkä Dickin kanssa, täytyy
istua lujasti satulassa. Niin, Jumala varjelkoon meitä
pahasta. Kiirehtikää!»

Dick asettautui ratsumiestensä etunenään ja
lähti matkalle.

Varovaisesti ja verkalleen Dick ratsasti kaupun-
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gin läpi. Katuja peittivät kuolleet ja haavoittuneet,
joiden vaivat kovassa talvipakkasessa kipeästi vih-
loivat Dickin mieltä. Talosta talocn liikkui räyhää-
viä, kiljuvia sotureita ryöstö toimessaan. Kaikki tämä
kurjuus koski Dickin sydämeen, sitä syvemmin,
kun äskeinen tapaus vielä painoi hänen omaatuntoaan.

Viimein hän saapui kaupungin ulkoreunaan.
Tässä hän piankin huomasi saman leveän likaisen
polun lumessa, jonka hän kirkontornista oli nähnyt.
Täällä hän nyt saattoi jouduttaa vauhtiaan, tarkas-
taen kuitenkin ratsastaessaan kaatuneita miehiä ja
hevosia polun varrella. Moni niistä oli Sir Danielin
väreissä, siellä täällä hän näki tutut kasvot.

Noin puolivälissä kaupunkia jametsää oli nähtä-
västi oteltu. Pakenevan joukon kimppuun oli var-
maankin hyökätty, sillä ruumiit makasivat täällä li-
kellä toisiaan, kaikki nuolten puhkaisemia. Kaatu-
neitten seasta Dickin silmä huomasi aivan nuoren po-
jan ruumiin, jonka kasvot hänestä tuntuivat tavatto-

man tutuilta.
Hän seisautti joukkonsa, astui maahan jakohotti

pojan päätä. Silloin putosi hytyrä pojan päästä ja
paksut, pitkät, ruskeat hiukset valuivat olkapäille.
Samassa haavoittunut avasi silmänsä.

»Oh, jalopeuranajaja!» sanoi heikko ääni. »Tyt-
tönne on edempänä. Ratsastakaa ratsastakaa no-
peasti!»
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Ja sitte nuori tyttö raukka vaipui uudestaan
tainnoksiin.

Yksi Dickin miehistä toi pullon tehokasta virvoi-
tusjuomaa, jolla Dickin onnistui herättää tyttö ta-
juihinsa. Sitten Dick nosti Joannan ystävän satulan-
kaarelle jariensi eteenpäin metsään.

»Mistä syystä otitte minut?» sanoi tyttö. »Te
vain siten viivästytte.»

»Oi neiti Risingham», vastasi Dick, »Shoreby
on täynnä verta, juopumusta ja väkivaltaa. Tässä
olette turvassa. Rauhoittukaa.»

»En tahdo joutua kiitollisuuden velkaan kelle-
kään teidän puoluelaisistanne», huudahti hän. »Las-
kekaa minut maahan.»

»Neiti», vastasi Dick, »ette tiedä mitä sanotte.

Olette haavoittunut»
»En ole», sanoi hän. »Ainoastaan hevoseni am-

muttiin.»
»Samantekevä», sanoi Dick. »Olette täällä kes-

kellä lumikinoksia, vihollisten ympäröimänä. Tah-
tokaa tai olkaa tahtomatta, minä vien teidät muka-
nani. Olen iloissani tästä tilaisuudesta. Voin tällä
tavoin maksaa osan velastani.»

Tyttö oli vähän aikaa mitään virkkamatta. Sitten
hän äkkiäkysyi:

»Setäni?»
»Risinghamin lordi?» vastasi Dick. »Mielelläni
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kertoisin teille hyviä uutisia. Valitettavasti ei mi-
nulla niitä ole. Näin hänet kerran tappelussa, ainoas-
taan kerran. Toivokaamme parasta.»

VIIDES LUKU.

Yö metsässä. Alicia Risingham.

Saattoi jotenkin varmasti otaksua, että Sir Da-
niel pyrki Moat Houseen. Mutta luultavaa oli myös-
kin, että paksu lumi, myöhäinen aika ja pakko kul-
kea metsän kautta valtateitten välttämiseksi viivyt-
täisi hänen matkaansa, niin että hän tuskin saattoi
toivoa saapuvansa perille ennen aamua.

Dickillä oli kaksi valitsemisenvaraa. Hän saattoi
seurata Sir Danielin jälkiä tahi kulkea toista tietä ja
siten ehtiä ennen häntä ja sulkea häneltä tien hänen
linnaansa.

Kumpikin ehdotus saattoi olla arveluttava. Joan-
nan tähden hän pelkäsi tappelua, jasaapuessaan met-

sän reunaan hän ei vielä ollut päätöstään tehnyt.
»Mitä arvelette?» kysyi hän eräältä mieheltään,

»seuraammeko Sir Danielin jälkiä vai menem-
mekö suoraa tietä Tunstalliin?»

»Sir Richard», vastasi mies, »minä seuraisin hei-
dän jälkiään, niinkauan kuin he pysyvät yhdessä.»
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»Epäilemättä olette oikeassa», vastasi Dick.
»Vaan asian kiireellisyyden tähden olemme joutuneet
tälle retkelle ihan valmistautumatta. Täälläpäin ei
ole taloja, joissa saisi suojaa ja ravintoa, ja aamun
koittaessa ovat sormemme kankeat ja vatsamme tyh-
jät. Mitä sanotte pojat? Tahdommeko asian tähden
heittäytyä yömatkan vaivoihin vai poikkeammeko
Holywoodin luostariin nauttiaksemme äitimme kir-
kon vieraanvaraisuutta. En tahdo ketään pakottaa,
mutta omasta puolestani ehdottaisin, että jatkaisimme
matkaa, jos tahdotte minua seurata.»

Melkein yhteen ääneen vastasivat miehet seuraa-
vansa Sir Richardia, minne hän vain tahtoi. Dick rat-
sasti siis eteenpäin.

Sir Danielin joukko oli polkenut lumen varsin ko-
vaksi, niin että takaa-ajajien oli helpompi kulkea.
Pian he saapuivat Holywocdin valtatielle. Tiellä oli
vähäksi aikaa mahdotonta erottaa takaa-ajettujen
jälkiä. Kun ne sitten taas näyttäytyivät metsän lu-
mella vähän kauempana, huomasi Dick ikäväkseen,
että Sir Daniel jo oli jakanut joukkonsa, koska jälkiä
oli vähemmän.

Dick seurasi kuitenkin umpimähkään metsään
johtavia jälkiä. Mutta hetken aikaa kuljettuaan he
saapuivat paikkaan, missä jäljet jakautuivat yhtä
moneen haaraan kuin kaikki kompassin suunnat.

Epätoivoissaan Dick pidätti hevosensa. Lyhyt
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talvipäivä oli loppumaisillaan, taivaan rannalla heitti
aurinko punaisenkeltaisena kehränä himmeät sä-
teensä puitten runkojen ja lehdettömien oksien vä-
litse, ja tummat varjot yhä pitenivät lumella. Pakka-
nen puri hyppysiä, ja hevosten sieraimista nousi
henki höyrypilvenä ilmaan.

»Meidät on viekkaasti saatettu eksyksiin», sanoi
Dick. »Menkäämme kaikissa tapauksissa Holywoo-
diin, se on vielä lähempänä kuin Tunstall, auringon
asemasta päättäen.»

He poikkesivat siis vasemmalle pyrkien luostariin.
Mutta koska lumi nyt oli polkematta, joutuivat he
vain hitaasti eteenpäin. Silloin tällöin nousi kinos
eteen, ja pian aurinkokin meni maillensa, janyt heU
dän oli kulkeminen sankassa pimeydessä. Ainoastaan
kylmät tähdet tuikkivat.

Ei nyt ollut muuta neuvoa kuin leiriytyä, siksi
kuin he kohta nousevan kuun valossa saattaisivat
jatkaa kulkuaan.

Vartiat asetettiin, pieni ala puhdistettiin lumesta,
javiimein muutaman turhan yrityksen jälkeen heidän
onnistui sytyttää nuotio loimuamaan. Miehet istui-
vat tiheässä kehässä tulen ympärillä, jaettiin mitä sat-
tui olemaan ruoka-aineita, ja pullotkiersivät suusta
suuhun.

Dick valitsi niukasta varastosta parhaat palaset
ja vei ne Risinghamin lordin veljentyttärelle, joka
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istui hevosenloimella erillänsä muista selkä puun no-
jassa.

Kun Dick tarjosi hänelle ruokaa, hätkähti hän
kuin unesta heräten ja kieltäytyi päätään pudistaen
vastaanottamasta sitä.

»Armollinen neiti», sanoi Dick, »rukoilen teitä,
älkää rangaisko minua niin kovasti. En tiedä, miten
olen herättänyt epäsuosionne. Olen tosin kuljettanut
teidät tänne vasten tahtoanne, mutta sehän oli hy-
vässä tarkoituksessa. Olen myöskin saattanut teidät
yökylmälle ja pimeälle alttiiksi, mutta kiireinen mat-
kamme johtuu siitä, että tahdon pelastaa ja suojella
henkilöä, joka on yhtä arka ja avuton kuin te itse.
Älkää ainakaan rangaisko itseänne, hyvä neiti, vaan
syökää, ellei juuri nälän vuoksi, niin ylläpitääksenne
voimianne.»

»En tahdo vastaanottaa mitään siitä kädestä,
joka on surmannut sukulaiseni», vastasi tyttö.

»Neiti kulta!» huudahti Dick, »vannon pyhän
ristin kautta, etten ole häneen koskenut kädelläni.»

»Vannokaa, että hän vielä elää.»
»En voi teitä pettää», vastasi Dick. »Niin ras-

kaalta kuin minusta tuntuukin, täytyy minun miel-
tänne pahoittaa. Sydämessäni luulen, että hän on
kuollut.»

»Ja te kehoitatte minua syömään!» huudahti
Alicia. »Ja olette muka ritari. Te olette voittanut
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kannuksenne surmaamalla hyvän setäni. Ja ellen
minä olisi ollut kyllin ajattelematon ja petollinen
pelastaakseni teidät vihoiksenne talossa, olisitte nyt
kuoleman oma, ja hän joka on enemmän arvoinen
kuin kaksitoista teidän vertaistanne ■— eläisi vielä.»

»Minä täytin ainoastaan velvollisuuteni kuten su-
kulaisennekin teki omasta puolestaan», vastasi Dick.
»Jos hän vielä eläisi taivas tietää, että se olisi har-
tain toivoni kiittäisi hän minua eikä moittisi.»

»Sir Daniel on kertonut minulle kaikki», sanoi
tyttö. »Hän piti teitä silmällä barrikaadin luona.
Teistä, sanoi hän, riippui koko puolueen onni tai on-
nettomuus, teitä sai Kyttyräselkä kiittää voitostaan.
Senvuoksi juuri te surmasitte lordi Risinghamin, yhtä
varmasti kuin jos olisitte itse omilla käsillänne hänet
tappanut. Ja sitten vaaditte vielä, että minä söisin
sitä, mitä te minulle tarjoatte. Mutta odottakaa, Sir
Daniel kostaa kyllä puolestani.»

Silloin valtasi katumus Dick raukan. Muisto van-
hasta Arblasterista heräsi taas eloon, ja hän voihki
ääneensä.

»Olenko minä teidän mielestänne rikollinen?»
kysyi hän, »teidän, joka puolustitte minua joka
olette Joannanystävä!»

»Mitä tekemistä teillä oli taistelussa,?» vastasi hän.
»Te ette kuulunut mihinkään puolueeseen, olette
vain poika luuta ja lihaa vain, ilman järkeä ja
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kykyä. Minkä vuoksi taistelitte? Halusitte vain ai-
kaansaada meteliä siinä kaikki.»

»Ei», huudahti Dick, »älkää niin sanoko. Van-
hassa Englannissamme ovat olot tätä nykyä sellaiset,
että on miltei välttämätöntä itsekunkin taistella toi-
sella tai toisella puolella. Ei kukaan voi seista yksin;
se sotii luonnon järjestystä vastaan.»

»Niiden, joilla ei ole omaa arvostelukykyä, ei pi-
täisi tarttua miekkaan», vastasi nuori neito. »Te,
joka vain tappelette umpimähkään ilman pätevää
syytä, ette ole teurastajaa parempi. Ainoastaan jalo
tarkoitusperä oikeuttaa sodan, mutta te olette sen hä-
väissyt.»

»Jalo neito», vastasi onneton Dick, »tunnustan,
että olette osittain oikeassa. Olen ollut liian kiihkeä
jatoiminut, ennenkuin olin siihen kypsä. Olen jo anas-
tanut laivan siinä luulossa sen vannon että
voisin tehdä jotain hyvää, mutta yritykseni aiheutti
monen syyttömän kuoleman ja tuotti surua jaonnet-
tomuuta vanhalle miesparalle, jonkakasvot nyt yötä
päivää vainoovat minua kuin jäytävä omatunto. Ja
mitä aamulliseen toimintaani tulee, ajattelin vain
kuinka voisin kunnostautua ja voittaa kunniaa, niin
että pian voisin mennä naimisiin, ja voi! nyt olen
syypää rakkaan sukulaisenne kuolemaan, hänen, joka
osotti minulle niin suurta hyvyyttä. En tiedä mitä
kaikkea vielä olenkaan rikkonut. Onhan mahdol-
-19 Musta nuoli.
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lista, että olen auttanut »Valkoisen Ruusun» Englan-
nin valta-istuimelle, ja siitä ehkä koituu vain onnetto-
muutta rakkaalle isänmaalleni. Oi jalo neiti, huo-
maan nyt selvästi rikokseni. En todellakaan ansaitse
elää. Katumukseni merkiksi aion heti, kun tämä
seikkailu on päättynyt, mennä luostariin, luopua
Joannasta ja sotilasammatista. Minä rupean mun-
kiksi ja rukoilen jokapäivä jalon sukulaisenne sielun
puolesta.»

Kun Dick näin puhui katumuksen ja itsesyytösten
raatelemana, oli hän huomaavinaan, että nuori neito
nauroi hänelle.

Nostaessaan päätään hän näki, että Alicia Rising-
ham tarkasti häntä ja nuotiotulen valossa hän huo-
masi, että tytön kasvoilla oli omituinen, mutta ei epä-
ystävällinen ilme.

»Jalo neiti», jatkoi hän ajatellen, että nauru,
jonka hän oli luullut kuulevansa, oli vain mielikuvi-
tusta, mutta kuitenkin hiukan rohkaistuneena, »eikö
tämä voi teitä tyydyttää? Minä luovun kai-
kesta sovittaakseni, mitä olen rikkonut, minä saa-
tan rukouksillani taivaan autuuden lordi Risingha-
mille. Ja tämän kaiken teen samana päivänä, jolloin
olen voittanut kannukseni japitänyt itseäni onnelli-
simpana nuorukaisena koko maan piirissä.»

»Voi sinä poikaparka sinä suuri kiltti poika!»
huudahti Alicia Risingham.
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Dickin suureksi hämmästykseksi tyttö ensin
pyyhki kyyneleet hänen poskiltaan, heittäytyi sitten
hänen kaulaansa kuin äkillisen tunteen valtaamana,
kohotti hänen kasvojaan ja suuteli häntä sydämel-
lisesti. Luonnollinen, suorasukainen Dick joutuiperin
hämilleen.

»Mutta kuulkaahan», sanoi tyttö hilpeästi, »te,
uljas soturi, tarvitsette tietysti illallista. Miksi ette

syö?»
»Rakas neiti Risingham», vastasi Dick, »minun

piti vain ensin pitää huolta vankini ravinnosta,
mutta suoraan sanoen ei katumisvelvollisuuteni
enää salli minun iloita ruuasta. Minulle on hyödylli-
sempää paastota ja rukoilla, jalo neiti.»

»Sanokaa minua Aliciaksi», lausui tyttö, »emmekö
ole vanhoja ystäviä? Ja syökäämme nyt yhdessä;
minä jaan Iliaikseni teidän kanssanne pala palalta.
Ellette te syö, en minäkään, mutta jos te syötte vah-
vasti, syön minäkin kuin susi.»

Näin sanoen hän alkoi syödä, jaDick, jolla oli mai-
nio ruokahalu, teki hänelle seuraa, ensin vastahakoi-
sesti mutta sitä myöten kuin hänen mielialansa kohosi,
maistui ruoka yhä paremmalta, ja viimein hän jo oli
koko joukon edellä ruokatoveristaan.

»Jalopeuranajaja», sanoi Alicia, »te ette erityi-
sesti ihaile tyttöjä pojanpukimissa, vai kuinka?»

Kuu oli noussut, ja vielä viivyttiin ainoastaan
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siksi, että väsyneet hevoset saisivat levätä. Kuun va-
lossa näki Dick, joka nyt eli kylläinen mutta yhä
vielä katuvainen, että tyttö hiukan veikistellen häntä
katseli.

»Mutta neiti», sanoi hän kummastuneena tytön
muuttuneesta käytöksestä.

»Kas niin», jatkoi Alicia, »älkää kieltäkö, Joanna
on kertonut sen minulle, mutta katsokaa minua,
Jalopeuranajaja, katsokaa minua olenko minä
kauhistuttava mitä?»

Hän katseli nuorukaiseen hilpeästi.
»Te olette jotenkinpieni, tietysti», alkoi Dick.
Tässä tyttö taaskin keskeytti hänet purskahtaen

iloiseen raikuvaan nauruun, joka yhä lisäsi Dickin
hämmästystä ja neuvottomuutta. »Jotenkin pieni!»
huudahti hän. »Kuulkaapas nyt, olkaa yhtä rehelli-
nen kuin oletterohkea, minä olen mielestänne kääpiö
tai ainakin jotain sinnepäin, mutta siitä huolimatta
sanokaa enkö kuitenkin ole mukiin menevä?»

»Kyllä, neiti, te olette erinomaisen kaunis,» vas-
tasi onneton ritari koettaen turhaan näyttää luonte-
valta.

»Ja kuka mies tahansa naisi minut ilomielin, eikö
totta?« jatkoi tyttö.

»Kyllä, neiti, ilomielin», vastasi Dick.
»Sanokaa minua Aliciaksi», sanoi tyttö.
»Alicia», sanoi Dick.
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»Kuulkaahan nyt, jalopeuranajaja», jatkoi tyttö.
»Koska te olette surmannut sukulaiseni ja siten saat-
tanut minut turvattomaksi maailmassa, vaatii kun-
nianne teitä antamaan minulle kaiken mahdollisen
hyvityksen, eikö totta?»

»Niin, se on luonnollista», vastasi Dick. »Vaikka
omatuntoni mukaan tosin olen vain osaksi syypää
urhean ritarin kuolemaan.»

»Joko nyt tahdotte peräytyä?» huudahti Alicia.
»En, neiti, en suinkaan. Olenhan jo sanonut teille,

että olen valmis teidän käskystänne menemään luos-
tariin», vakuutti Richard.

»Siis, kunnianne kautta, te olette minun?» jatkoi
tyttö yhä.

»Kunniani kautta, neiti, luulenpa » alkoi
nuorukainen.

»Kas niin!» keskeytti tyttö, »te teette aivan liiaksi
verukkeita! Kunnianne kautta, ettekö ole minun,
kunnes olette sovittanut onnettomuuden, minkä mi-
nulle olette tuottanut?»

»Kyllä, kunniani kautta», vakuutti Dick.
»Kuulkaa siis», jatkoi tyttö. »Te olisitte jotenkin

nurinkurinen munkki, luullakseni, ja koska minä
nyt saan vallita teitä mieleni mukaan, päätän täten
ottaa teidät puolisokseni. Ei, ei, älkää vastustelko!»
huusi hän, »se ei hyödytä mitään. Pitäisihän teidän
itsekin huomata, kuinka luonnollista on, että te,
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joka olette riistänyt minulta kodin, annatte minulle
uuden kodin kadotetun sijaan. Ja mitä Joannaan
tulee, vakuutan teille, että hän ensimäisenä hyväk-
syy tämän toimenpiteen, sillä oikeastaanhan on yh-
dentekevä, kummanko meistä otatte vaimoksenne,
kun olemme niin hyviä ystäviä. Mikä ero siinä on?»

»Neiti», sanoi Dick, »minä menen luostariin, jos
niin haluatte, mutta en ikipäivinä ota vaimokseni
koko avarassa maailmassa ketään muuta kuin Joanna
Sedleyn, siihen ei minua saa ei väkivalta eikä kenen-
kään naisen mielisuosio. Suokaa anteeksi, että lau-
sun ajatukseni näin peittelemättä, mutta kun nuori
tyttö esiintyy rohkeasti, täytyy miesrukan esiintyä
vielä rohkeammin.»

»Dick!» sanoi Alicia Risingham, »te olette kelpo
poika, tulkaa tänne ja suudelkaa minua siitä hyvästä.
Kas niin, älkää peljätkö, suutelo on Joannan tähden,
jäminäluovutan sen hänelle, kun tapaan hänet, ja sa-
non samalla, että se on varastettu. Ja mitä minuun
tulee, niin ette suinkaan yksin ole syypää onnetto-
muuteeni, ettehän te ollut yksin tuossa suuressa tais-
telussa, ja jos Yorkin suku nyt tuleekin valtaistui-
melle, niin ei se ole teidän vikanne. Mutta teillä on
lämmin jarehellinen sydän, Dick, ja jos olisi mahdol-
lista minulle kadehtia Joannaa jostain, niin kadehti-
sin häneltä teidän rakkauttanne.»
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KUUDES LUKU.

Dick ja Joan.
Hevoset olivat nyt levänneet ja syöneet vähäisen

rehuvarastonsa, mikä oli otettu mukaan. Dickin
käskystä sammutettiin nuotio lumella, ja sillä aikaa
kun miehet, vielä hiukan väsyneinä, hitaasti nousivat
hevostensa selkään, kiipesi Dick, joka nyt, tosin san-
gen myöhään, muisti ylänkömaissa tavallisen varo-
keinon, korkean tammen latvaan. Sieltä hän saattoi
nähdä kauas yli kuun valaiseman lumipeitteisen met-
sän. Lounaisessa kohosi kanervainen ylänkö, jossa
Joanna ja hän pakomatkallaan olivat kohdanneet
kauhistuttavan spitaalisen, tummana taivaanrantaa
vasten, ja juuri siellä hänen tottunut silmänsä keksi
pienen, nuppineulanpään kokoisen pilkun, joka loisti
punertavalla valolla.

Dick pahoitteli nyt ankarasti omaa huolimatto-
muuttaan. Jos tuo valo johtui Sir Danielin nuotiosta,
olisi hänen jokauan sitten pitänyt se huomata. Joka
tapauksessa ei hänen itsensä olisi millään ehdolla pitä-
nyt virittää tulta. Nyt ei ainakaan enää sopinut tuh-
lata kallista aikaa. Suorin tie ylängölle eli noin kaksi
peninkulmaa pitkä, mutta hyvin syvä ja jyrkkänotko,
jota hevosten oli mahdoton kulkea, leikkasi sen kah-
tia. Koska aika oli täpärällä, päätti Dick jättää hevo-
set jakoettaa onneaan jalkaisin.
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Kymmenen miestä jätettiin vartioimaan hevosia,
jakun oli sovittu merkeistä, jotka molempien joukko-
jen hätätilassa tuli antaa toisilleen, lähti Dick
joukkonsa etunenässä matkaan. Alicia Risingham
astui reippaasti hänen rinnallaan.

Miehet olivat riisuneet raskaat varustuksensa sekä
jättäneet keihäänsä ja astuivat nyt rohkein mielin
eteenpäin jäätyneellä hangella kuun kirkkaassa va-
lossa. Ääneti ja hyvässä järjestyksessä he astuivat
notkoon, jonka pohjalla pieni virta vaivoin raivasi
itselleen tietä lumen ja jäänkeskitse, javastakkaisella
rannalla noin puolen peninkulman päässä siitä pai-
kasta, missä Dick oli huomannut tulenloisteen, py-
sähdyttiin hiukan hengähtämään ennen hyökkäystä.

Metsän syvässä hiljaisuudessa saattoi kuulla
pienimmänkin äänen pitkän matkan päästä, jaAlicia,
jonka kuulo oli erittäin tarkka, nosti varoittaen sor-
men suulleen ja kumartui kuuntelemaan. Kaikki
seurasivat hänen esimerkkiään, mutta lukuunotta-
matta puron hiljaista lorinaa alhaalla laaksossa aivan
heidän takanaan ja ketun ulvontaa kaukana, kau-
kana metsässä, ei Dick voinut erottaa hiiskahdusta-
kaan, vaikka hän jännitti huomionsa äärimmilleen.

»Mutta olen aivan varma siitä, ettäkuulin aseiden
kalsketta», kuiskasi Alicia.

»Neiti», sanoi Dick, joka pelkäsi enemmän
nuorta neitiä kuin kymmentä tuimaa soturia, »en
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suinkaan tahtoisi väittää teidän erehtyneen, mutta
kenties kuuluu melu jommastakummasta leiristä.»

»Ei», sanoi tyttö, »se kuuluu lännestä.»
»Tulkoon nyt mistä tahansa», vastasi Dick, »ja

käyköön niinkuin kohtalo määrää. Parasta, ettemme
lainkaan välitä siitä, vaan ryhdymme vitkastelematta
toimeen. Ylös, ystäväni, olemme jo levähtäneet
kylliksi.»

Sitä myöten kuin he kulkivat eteenpäin, huomasi-
vat he lumessa lukuisien hevosten kavionjälkiä ja
yhä selvemmäksi kävi, että he lähestyivät suuren
ratsujoukon leiripaikkaa. Pian he saattoivat nähdä
savun kohoavan puitten välistä, joiden alempia oksia
leimuava nuotio valaisi.

Dickin määräysten mukaan alkoivat miehet nyt
yksitellen hiipiä läheiseen viidakkoon piirittääkseen
vihollisen leirin joka puolelta. Sijoitettuaan Alician
suuren tammen suojaan, Dick hiipi sitten itse suoraa
päätä tulta kohti.

Puitten lomasta hän näki koko leiripaikan. Tuli
oli sytytetty pienelle kanervaiselle kummulle, jota
kolmelta puolelta ympäröi viidakko, ja se paloi kirk-
kaasti leimuten ja kovasti rätisten. Nuotion ympä-
rillä istui kymmenkunta paksuihin viittoihin kietou-
tunutta miestä, mutta, vaikka lumi ylt’ympärillä
oli tallattu aivan kuin olisi kokonainen rykmentti
siinä temmeltänyt, etsi Dickin silmä turhaan hevo-
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sia. Hän alkoi aavistaa joutuneensapaulaan. Katsel-
lessaan miehiä tarkemmin tunsi hän Bennet Hatchin
joka teräskypärä päässä uljaan näköisenä lämmit-
teli käsiään tulen ääressä. Erillään muista istui kaksi
mieheksi puettua hentoa olentoa, joissa Dick luuli
tuntevansa Joanna Sedleyn ja Sir Danielin vaimon.

»Vähätpä tuosta», arveli hän itsekseen, »vaikka
kadotankin hevoset, en sitä sure, jos minun vain on-
nistuu saada Joanna haltuuni».

Leirin vastakkaiselta puolelta kuului heikko vi-
hellys, joka ilmoitti, että Dickin miehet nyt olivat
sulkeneet ketjun ja piirittäneet leirin.

Äänen kuultuaan Bennet syöksyi pystyyn, mutta
ennenkuin hän ennätti tarttua aseisiin, huusi Dick
hänelle:

»Bennet, Bennet, vanha ystäväni! Te vain suotta
uhraatte miehenne, jos koetatte tehdä vastarintaa.»

»Nuori herra Shelton, Pyhän Barbaran nimessä!»,
huusi Bennet Hatch. »Minäkö antautua? Paljon
te vaaditte! Kuinka monta miestä teillä on?»

»Minä sanon sinulla, Bennet, että te olette saar-
roksissa, ylivoiman ympäröimänä. Caesar ja Kaarle
Suuri olisivat teidän asemassanne pyytäneet armoa.
Minulla on täällä nelisenkymmentä sotilasta, jotka
tottelevat pienintäkin viittaustani, ja ensimäinen
nuolisade puhdistaa leiripaikkanne, sen vakuutan.»

»Herra Dick», sanoi Bennet, »minua surettaa,
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mutta minun täytyy täyttää velvollisuuteni. Pyhi-
mykset teitä armahtakoot!»

Näin sanoen hän kohotti pienen torven suulleen
jalaski kovan toitotuksen.

Syntyi hetken aikaa kestävä hämminki, sillä
Dick, joka pelkäsi molempien naisten puolesta, epä-
röi antaa määräystä ampumiseen. Bennetin pieni
joukko sitävastoin tarttui nopeasti aseisiin tehdäk-

seen voimakasta vastarintaa. Hälinän aikana syök-
syi Joanna paikaltaan ja riensi nuolen nopeudella
lemmittynsä rinnalle.

»Tässä olen Dick!» huusi hän tarttuen innokkaasti
Dickin käteen.

Mutta Dick seisoi edelleen neuvotonna. Hän oli
vielä vasta-alkaja sodan kovassa koulussa, ja kun
hän ajatteli vanhaa lady Brackleytä, kuolivat ko-
mentosanat hänen huulillaan. Hänen omat miehensä
alkoivat käydä maltittomiksi. Muutamat heistä
huusivat häntä nimeltä, ja toiset alkoivat omin päin
ampua; ja ensi nuolisade kaatoi Bennet-raukan. Sil-
loin Dick viimeinkin heräsi.

»Eteenpäin!» hän huusi. »Ampukaa, pojat, ja
koettakaa pysyä suojassa. Englanti ja York!»

Juuri silloin kuului yön hiljaisuudessa kavion-
töminää, joka läheni ja kasvoi uskomattoman no-
peasti. Samalla vastasivat torventoitotukset yhtä-
mittaa Bennetin äskeiseen kutsuun.
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»Hyökkäys, hyökkäys!» huusi Dick. »Kokoon-
tukaa minun ympärilleni! Tännepäin, jos henkenne
on teille kallis!»

Mutta hänen miehensä, jotka olivat jalkaisin ja
hajallaan, hämmentyivät joutuessaan saarroksiin
juuri silloin, kun itse luulivat saavuttaneensa helpon
voiton. He alkoivat peräytyä, toiset seisoivat neu-
vottomina, toiset taas katosivat tiheikköön. Ja kun
ensimäinen ratsurivi syöksyi nelistäen paikalle, jou-
tuivat jotkut miehistä hevosten jalkoihin tai kaa-
tuivat keihäisiin, mutta suurin osa Dickin väestä oli
aivan yksinkertaisesti kadonnut tietymättömiin.

Dick seisoi hetken aikaa typertyneenä syyttäen
itseään ankarasti uhkarohkeasta ja ajattelematto-
masta menettelystään. Sir Daniel oli nähnyt hänen
tulensa ja lähtenyt pääjoukkonsa kanssa joko hyö-
kätäkseen takaa-ajajainsa kimppuun tai ahdistaak-
seen heitä selästä käsin, jos he itse rohkenisivat ryh-
tyä hyökkäykseen. Sir Daniel oli toiminut kuten tai-
tava sotapäällikkö ainakin, Dick taas kuten maltta-
maton poika. Ja siinä seisoi nyt nuori ritari tosin
kihlattunsa rinnalla, mutta muuten yksin ja hyljät-
tynä, jakoko hänen joukkonsa sekä miehet että hevo-
set oli hajallaan avarassa metsässä kuin kourallinen
nuppineuloja heinäladossa.

»Pyhimykset minua nyt auttakoot!» hän ajatteli.
»Olipa onni, että saavutinkannukseni aamullisista
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urotöistäni, sillä tämä seikkailu ei minulle kunniaa
tuota.»

Sitten hän alkoi juosta Joannan käsi yhä kädes-
sään.

Läpi yön hiljaisuuden raikuivat Sir Danielin
miesten huudot ja hoilotukset, kun he täyttä neliä
ratsastivat joka suunnalle pakenevien jälkeen. Mutta
Dick tunkeutui rohkeasti tiheään viidakkoon ja
juoksi nopeasti kuin kauris eteenpäin. Kuun hopea-

••

säteet saivat valkeat lumiaukiot vielä hohtavam-
miksi,jolloin pimeys viidakoissa kävi sitä sankemmaksi
ja voitettujen hajanaiset parvet houkuttelivat takaa-
ajajia eri suunnille. Tästä johtui, että Dick ja Joanna
juostuaan hetken aikaa henkensä takaa uskalsivat
pysähtyä tiheän pensaikon suojaan, josta he saattoi-
vat kuulla takaa-ajajien huudot. Vähitellen ne kui-
tenkin hiljenivät ja häipyivät pian kaukaisuuteen.

»Jospa sentään olisin pitänyt osan miehistä vara-
väkenä, olisi onni ehkä vielä kerran kääntynyt»,
valitti Dick haikeasti.

»Mutta oppia ikä kaikki, ja ensi kerralla, pyhi-
mysten nimessä, käy paremmin.»

»Mutta rakas Dick, mitä siitä välität?» sanoi
Joanna.»Mehän olemme nyt taas löytäneet toisemme.»

Dick katseli häntä ja siinä oli vielä kerran
John Matcham ilmielävänä. Mutta nyt ei valepuku
häntä enää pettänyt, ja kun tyttö rumentavassa
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puvussaan iloisesti hymyillen jahellästi katseli häntä,
paisui hänen sydämensä ilosta.

»Lemmittyni», sanoi hän, »jos sinä kerran annat
ajattelemattomuuteni anteeksi, mitäpä silloin suri-
sin? Lähtekäämme nyt suoraa päätä Holywoodiin.
Siellä majailee hyvä holhoojasi ja luotettava ystä-
väni lordi Foxham. Vähät siitä olemmeko rikkaita
vai köyhiä, kuuluisia vai tuntemattomia. Tänään,
armaani, olen ansainnut kannukseni ja saanut
kunniaa ja ylistystä ylhäisiltä rohkeuteni vuoksi.
Luulin silloin olevani uljain soturi koko Englannin
valtakunnassa. Mutta ensiksikin jouduin mahtavien
epäsuosioon ja nyt olen saanut kelpo löylytyksen
ja menettänyt koko joukkoni. Ylpeys käy lankee-
muksen edellä. Mutta, rakas Joan, siitä en välitä
lainkaan, jos sinä vain vielä minua rakastat ja
tahdot ruveta vaimokseni. Niin, jos menettäisin
ritarinarvonikin, en välittäisi siitä rahtuakaan.»

»Rakas Dick!» huudahti Joanna. »Oletko tosiaan-
kin tehty ritariksi?»

»Olenpa niinkin, armaani, sinä olet nyt ladyni», 1

vastasi nuorukainen hellästi, »tai ainakin tulet siksi
huomenna, jos nimittäin tahdot.»

»Kyllä, Dick, ilomielin», vastasi tyttö.
»Mitä nyt, sir? Luulin kuulleeni, että aiotte mun-

kiksi!», kuului ääni aivan heidän vieressään.
1 Ritarin vaimon arvonimi.
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»Alicia!» huudahti Joanna.
»Niin, hän juuri», vastasi nuori tyttö ja astui

esille. »Alicia, jonka jätitte jälkeenne kuolleena,
Alicia, jenka jalopeuranajajasi löysi ja herätti kuol-
leista, alkaen häntä sitten kosiskella, jos tahdot tie-
tää totuuden.»

»Oi, ei, sitä en uskc!» huudahti Joan. »Dick!»
»Dick!» matki Alicia. »Niin juuri Dick! Vai niin

herraseni, te hylkäätte tyttöraukkojahädän hetkellä»,
jatkoi hän kääntyen nuoren ritarin puoleen. »Te
asetatte heidät tammien taakse. Niin, niin ritarilli-
suuden päivät ovat todella kuten sanotaan, luetut.»

»Neiti kulta», huudahti Dick epätoivoissaan,,
»vannon, että aivan unohdin teidät. Teidän täytyy
koettaa antaa minulle anteeksi. Näettehän, että olen
löytänyt Joannan.»

»En usko, että teitte sen takallanne. Mutta minä
aion kostaa julmasti. Minä kerron salaisuuden lady
Sheltonille — tulevalle», lisäsi hän kumartaen sievästi.
»Joanna», jatkoi hän, »minä luulen tosiaan, että
kihlattusi on urhea taistelussa, mutta hän on myös,
sen sanon sinulle suoraan helläsydämisin hupakko
koko Englannissa. Hänellä saat tehdä mitä ikinä
haluat. Ja nyt, te hassut lapset, teidän täytyy ensin
suudella minua kumpikin vuorostaan, tulevan onnen
ja ystävyyden nimeen, ja suudelkaa sitten toisianne
minuutin verran, ei sekuntiakaan kauemmin. Senjäl-
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keen lähdemme kaikki kolme Holywoodiin, niin no-
peasti kuin jalkammekantavat, sillä metsä on täynnä
vaaroja, jakauhean kylmä täällä sitäpaitsi on.»

»Mutta kosiko minun Dickini sinua tosiaankin?»
kysyi Joanna.

»Ei, sinä pikku hupsu», vastasi Alicia, »minä
kosin häntä. Minä tarjouduin todella hänen vaimok-
seen, mutta hän käski minun mennä niin pitkälle
kuin pippuri kasvaa. Niin juuri hän sanoi. Minun
täytyykin tunnustaa, että hän on enemmän rehelli-
nen kuin kohtelias. Mutta, lapset, olkaa nyt järke-
viä jalähdetään matkaan. Koetammeko vielä kerran
kulkea laakson poikki vai valitsemmeko suoran tien
Holywoodiin?»

»Niin», sanoi Dick, »minä olisin hyvin tyytyväi-
nen, jos saisin käsiini hevosen. Olen näet koko lailla
ruhjottu ja löylytetty näinä viime päivinä, niin että
ruumis on sekä sininen että keltainen. Mutta mitä
arvelette? Jos minun väkeni peljästyen sotamelskettä
on lähtenyt pakoon ratsuineen, olemme turhaan teh-
neet mutkan. Suorin tie Holywoodiin on tuskin
kolmea peninkulmaa, kello ei vielä ole lyönyt yhdek-
sää, lumi kannattaa hyvin jakuu paistaa kirkkaasti.
Mitä arvelette, kävelemmekö muitta mutkitta jalan?»

»Päätetty!» huudahti Alicia, mutta Joanna tart-
tui vain lujemmin Dickin käteen.

He lähtivät siis matkaan alastomain lehtimetsäin



305

ja laaksojen kautta lumisia polkuja astuen kylmässä
talvikuutamossa. Dick ja Joanna kulkivat käsi kä-
dessä, tyytyväisinä ja onnellisina, ja heidän hilpeä
ystävänsä seurani heitä parin askeleen päässä unoh-
taen oman surunsa toisten onnea katsellessaan.

Etäältä kuului kyllä vielä tunstallilaisten ratsu-
miesten hevostenkopina, kun he kiivaasti ajoivat
pakolaisia takaa, silloin tällöin kuului teräksenkals-
ketta ja huutoja, josta he arvasivat vihollisten jou-
tuneen otteluun. Mutta nämä nuoret ihmiset, jotka
olivat kasvaneet melkein sodan jaloissa ja vast-
ikään kokeneet niin monta vaaraa, eivät olleet pelku-
reita eivätkä erittäin arkaluontoisia. He iloitsivat
siitä, että äänet kaikuivat yhä kauempaa, ja kulki-
vat tyytyväisinä, kuten Alicia leikillisesti huomautti,
melkein kuin hääsaatossa. Ei metsän synkkä yksi-
näisyys, ei yön pimeys eikä pakkanen voinut him-
mentää tai häiritä hetken onnea.

Saavuttuaan eräälle kummulle he näkivät Holy-
woodin laakson jalkainsa juuressa. Luostarikirkon
korkeat ikkunat olivat kynttilöillä ja tulisoihduilla
valaistut, torninhuiput kohosivat mykkinä kohti
kirkasta iltataivasta ja kullattu risti korkeimmalla
huipulla loisti kuunvalossa. Luostaria ympäröivällä
aukiolla paloi nuotioita, telttoja näkyi kaikkialla,
ja keskellä tätä kirjavaa kuvaa kiemurteli jääty-
nyt joki.
20 Musta nuoli.
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»Pyhimysten nimessä!» huudahti Dick, »tuolla
on Foxhamin lordin väki vielä leirissä. Sanansaat-
tajaa on varmaankin kohdannut joku onnettomuus.
Sen parempi meille. Nyt kykenemme otteluun Sir
Danielin kanssa.»

Mutta Foxhamin lordin viipyminen Holywoodin
jokilaaksossa riippui kokonaan muista syistä kuin
mitä Dick otaksui. He olivat kyllä alkaneet marssia
Shorebytä kohti, mutta ennenkuin he olivat ennättä-
neet puolitiehen, he kohtasivat toisen lähetin, joka
käski heidän palata takaisin entiselle leiripaikalleen
sulkeakseen tien lancastervaisilta pakolaisilta ja
samalla pysyäkseen lähempänä yorkilaista pääarmei-
jaa. Richard Kyttäräselkä oli näet taistelun päätyttyä
jo matkalla yhtyäkseen veljeensä, ja vähän ajan
kuluttua siitä, kun foxhamilaiset soturit olivat pa-
lanneet Holywoodiin, pysähtyi Richard Gloucesterin
hevonen luostariportin eteen. Korkean vieraan
kunniaksi olivat ikkunat noin kirkkaasti valaistut,
ja kun Dick Joannan jaAlicia Risinghamin seurassa
saapui luostariin, kestittiin herttuan seuruetta

paraillaan luostarin ruokasalissa rikkaan ja mahta-
van luostarin parhailla herkuilla.

Dick saatettiin melkein vasten omaa tahtoaan
sisään. Sairaana väsymyksestä istui Gloucester noja-
ten kalmankalpeita, hirvittäviä kasvojaan käteensä.
Foxhamin lordi, jonka haavat nyt olivat melkein
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parantuneet, istui kunniasijalla hänen vasemmalla
puolellaan.

»Miten on, Sir?» kysyi Richard. Tuotteko Sir
Danielin pään mukananne?»

»Teidän korkeutenne,» vastasi Dick pelottomasti
vaikka surullisena, »minä en valitettavasti tuo vä-
keänikään mukaani. Olen joutunut perinpohjaisesti
tappiolle.»

Gloucester katseli hänen ja rypisti uhkaavasti
kulmakarvojaan.

»Minä annoin teille viisikymmentä ratsumiestä
ja vastaavan määrän peitsimiehiä.»

»Teidän korkeutenne, minä sain ainoastaan
viisikymmentä miestä ratsuväkeä», vastasi nuori
ritari.

»Mitä se merkitsee?» sanoi Gloucester. »Hän
pyysi viisikymmentä peitsimiestä?»

»Jos teidän korkeutenne suvaitsee», vastasi
Catesby mielistellen, »kun oli kysymys vain yksin-
kertaisesta takaa-ajosta, riittivät ratsumiehet mie-
lestämme.»

»Hyvä», vastasi Gloucester lisäten: »Shelton,
teidän on lupa poistua.»

»Ei, pysähtykää!» sanoi lordi Foxham. »Tämä
nuori mies liikkui myöskin minun asioillani. Sano-
kaa, nuori herra Shelton, onko teidän onnistunut
löytää tuo nuori tyttö?»
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»Kyllä, pyhimyksille kiitos», sanoi Dick. »Hän
on täällä, tässä talossa.»

»Niinkö? Silloin, teidän korkeutenne», jatkoi
lordi Foxham kääntyen herttuan puoleen, »ehdotan,
että teidän suosiollanne vietetään häät huomenna
ennen sotajoukkojen lähtöä. Tämä nuori herra . . .»

»Nuori ritari», oikaisi Catesby.
»Onko se totta, Sir William?» huudahti Foxhamin

lordi.
»Olen omin käsin lyönyt hänet ritariksi palkaksi

siitä, mitä hän on minulle tehnyt», sanoi Gloucester.
»Hän on kahdesti taistellut urhoollisesti minun puo-
lestani, rohkeutta ei häneltä puutu, mutta hän on
vailla miehen rautaista tahtoa. Hän ei sen vuoksi
tule kohoamaan korkealle, lordi Foxham. Hän on
nuorukainen, joka taistelu tanteereella sotii kuin
jalopeura, mutta hänen ruumiissaan sykkii kanan-
sydän. Mutta oli miten oli, jos hän aikoo naida, niin
naittakaa hänet Pyhän neitsyen nimessä ja pian.»

»Niin, hän on uljas nuorukainen sen tiedän»,
sanoi Foxhamin lordi. Olkaa levollinen, Sir Richard.
Minä olen järjestänyt asiat herra Hamleyn kanssa,
ja huomenna vietämme käänne.»

Dick piti nyt viisaimpana poistua, mutta ennen-
kuin hän oli ennättänyt ulos refektoriumista, kärp-
päsi muuan mies, joka juuri oli laskeutunut hevosen
selästä luostariportin edustalla, ylös portaita neljä
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porrasta kerrassaan, syöksyi palvelijain ohi saliin
ja heittäytyi herttuan eteen polvilleen.

»Voitto, teidän korkeutenne!» huusi hän.
Ja ennenkuin Dick oli ennättänyt asettua huo-

neeseensa, joka hänelle annettiin lordi Foxhamin
vieraana, kuuli hän jo sotilaiden leiritulten ääressä
kohottavan riemuhuutoja; samana päivänä noin
kahdenkymmenen peninkulman päässä olivat lan-
casterilaiset nimittäin kärsineet toisen tappion.

SEITSEMÄS LUKU.

Dickin kosto.

Seuraavana aamuna Dick oli jalkeilla ennen aurin-
gon nousua ja pukeutui niin hienosti kuin mahdollista
Foxhamin lordin vaatevarastoa käyttäen. Saatuaan
tietää, että Joanna jaksoi hyvin, hän lähti kävele-
mään kuluttaakseen aikaansa.

Hetken aikaa hän käveli katsellen sotamiehiä,
jotka kulkivat aseissa talvisessa aamuhämärässä.
Mutta vähitellen hän samoili yhä kauemmaksi ja
kulki viimein äärimmäisen vartion ohi ja astui yksin
lumipeitteiseen metsään auringonnousua nähdäkseen.

Hänen ajatuksensa olivat rauhalliset jaonnelliset.
Herttuan epäsuosiota hän ei surrut. Kun Joanna
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oli hänen rinnallaan ja Foxhamin lordi hänen uskolli-
nen suojeliansa, saattoi hän toivorikkaana katsella
tulevaisuuteen ja kaipauksetta muistella menneitä
päiviä.

Ajatuksiinsa vaipuneena hän kulki yhä syvem-
mälle metsään, aamu valkeni, aurinko punasi jo itäi-
sen taivaanrannan, ja tuon tuostakin pyryytti jää-
tävä viima kylmää lunta korkealle. Hän kääntyi
palatakseen luostariin, mutta juuri samassa hän äk-
käsi olennon, joka oli piilossa suuren puun takana.

»Seis!» huusi hän. »Kuka siellä!»
Puhuteltu astui esiin ja viittasi kädellään, ikään-

kuin hän ei voisi puhua. Hän oli pyhiinvaeltajan
puvussa ja päähine oli vedetty syvälle kasvojen yli,
mutta Dick näki heti ensi silmäyksellä, että se oli
Sir Daniel.

Miekka kädessä Dick astui häntä kohti, ja käsi
kaavun sisässä ikäänkuin kätkettyä asetta pidellen
seisoi ritari tyynesti odottaen hänen lähenemistään.

»Mitä nyt, Dick?» sanoi Sir Daniel. »Aiotko hyö-
kätä lyödyn miehen kimppuun?»

»En ole koskaan uhannut henkeänne», vastasi
Dick, »ja minä olin vilpitön ystävänne, kunnes te
aloitte vaania minun henkeäni.»

»Sen tein ainoastaan itsepuolustukseksi», vas-
tasi ritari. »Ja nyt, poikani, on sanoma viimeisestä
taistelusta ja tuon kirotun epaton majaileminen
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omassa metsässäni tykkönään murtanut voimani.
Olen matkalla etsimään tyyssijaa luostarissa ja aion
sitten viedä mukaani mitä voin ja lähteä meren yli
alkaakseni Ranskassa tai Burgundissa uutta elämää.»

»Holywoodiin ette pääse», sanoi Dick.
»Kuinka? Ja miksi en?» kysyi ritari.
»Kuulkaa, Sir Daniel, tämä on minun hääaamuni,

ja aurinko, joka juuri nousee, valaisee elämäni on-
nellisinta päivää. Te olette ansainnut kuoleman
kahdessakin suhteessa, ensiksi surmaamalla isäni ja
sitten kavaltamalla minut, holhokkinne. Mutta en
minäkään ole synnitön, olen itse syypää ihmisten
kuolemaan, ja tänä iloisena päivänä en tahdo olla
tuomari enkä pyöveli. Vaikka olisitte itse paholai-
nen ilmi elävänä, en teihin kättäni satuttaisi, vaan
te saisitte vapaasti mennä minne haluatte minun
puolestani. Pyytäkää Jumalalta anteeksi, minä
annan teille anteeksi vapaaehtoisesti. Mutta minä
olen Yorkin suvun palveluksessa enkä kärsi vakoojia
sen leirissä. Jos te siis astutte askelenkaan kauem-
maksi tähän suuntaan, kohotan minä ääneni ja käs-
ken lähimmän vartian vangitsemaan teidät.»

»Sinä pilkkaat minua», sanoi Sir Daniel. »Minä
en ole turvassa missään muualla kuin Holywoodin
muurien sisäpuolella.»

»Siitä en välitä», sanoi Richard. »Teille on tie
auki itään, länteen tai etelään, mutta pohjoista kohti
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en salli teidän kulkevan. Holywood on teiltä sul-
jettu. Menkää älkääkä pyrkikö takaisin, sillä niin
pian kuin te olette poistunut, varoitan minä jokaista
vartiata, niin että he pitävät silmällä kaikkia pyhiin-
vaeltajia. On siis aivan turhaa, että yritättekään
sinnepäin, se olisi teille vain turmioksi.»

»Sinä tuomitset minut kuolemaan», sanoi Sir
Daniel synkästi.

»Ei, sitä en tee», vastasi Richard. »Jos haluatte
mitellä voimianne kanssani, niin tulkaa vaan, ja
vaikka pelkään, ettei se ole oikein puoluettani koh-
taan, suostun vaatimukseenne ja taistelen teidän
kanssanne kutsumatta ketään avukseni. Sillä tavoin
voin rauhallisesti kostaa isäni kuoleman.»

»Mutta sinulla on pitkä miekka», sanoi Sir Daniel,
»ja minulla vain tikari.»

»Minä vetoan yksin taivaaseen», vastasi Dick
heittäen miekkansa kappaleen matkaa taaksensa
lumelle. »Jos kohtalonne niin vaatii, tulkaa, ja
Kaikkivaltiaan avulla toivon voittavani teidät, te
kavala mies.»

»Minä aioin vain koetella sinua, Dick kulta»,
sanoi ritari purskahtaen teeskenneltyyn nauruun.
»Minä en suinkaan tahtoisi vuodattaa vertasi.»

»Menkää siis, ennenkuin on myöhäistä», vastasi
Shelton. »Viiden minuutin kuluttua kutsun vartian.
Huomaan olleeni liian kärsivällinen suhteenne. Jos
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olot olisivat olleet päinvastaiset, olisin minä jo kauan
venynyt maassa kädet, ja jalat sidottuina.»

»Hyvä, Dick, minä lähden», sanoi Sir Daniel.
»Kun ensi kerran tapaamme, kadut varmaankin
kovasydämisyyttäsi.»

Näin sanoen ritari kääntyi ja alkoi astua poispäin
puitten lomitse. Dick katseli hänen jälkeensä vaih-
televin tuntein, kun hän varovasti hiipi tiehensä
silloin tällöin heittäen häijyn katseen nuorukaiseen,
joka oli säästänyt hänen henkensä, mutta jota hän
kuitenkin epäili.

Tien toisella puolella oli viidakko, jota muratti
tiheänä kiersi, niin että se talvisaikanakin oli läpi-
tunkematon silmälle. Äkkiä kuului tiheiköstä kuin
soittimen kielen kilahdus, nuoli lensi viuhahtaen, ja
Tunstallin ritari kaatui kirkaisten lumelle.

Dick juoksi hänen luokseen jakohotti hänet ylös.
Ritarin kasvot olivat tuskasta vääntyneet, ja hän
kuiskasi vaivoin:

»Onko nuoli musta?»
»Kyllä, se on musta», vastasi Dick vakavasti.
Sanaakaan sanomatta vaipui haavoitetun pää

Dickin sylistä taapäin, ja Sir Danielin elämä oli päät-
tynyt.

Hiljaa nuorukainen laski hänet lumelle jarukoili
hänen syntisen jakuolemaan valmistumattoman sie-
lunsa puolesta. Hänen vielä rukoillessaan kohosi
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aurinko äkkiä taivaanrannan yli ja kultarintakertut
alkoivat viserrellä muratin seassa.

Kun hän kohosi pystyyn, huomasi hän toisen mie-
hen, joka oli polvillaan muutaman askeleen päässä,
japaljastetuin päin odotti Dick, kunnes hän oli päät-
tänyt rukouksensa. Se kesti kauan, pää syvästi
kumarassa ja kädet kasvojen edessä, rukoili vieras
kuten henkilö, joka on kovassa tuskassa tai sielun-
hädässä. Joutsesta, joka oli maassa hänen vieres-
sään, päätti Dick, että hän oli Sir Danielin surmannut.

Viimein hän kohosi pystyyn, ja Dick tunsi Ellis
Duckworthin.

»Richard», sanoi hän vakavasti, »minä kuulin
kaikki. Te valitsitte paremman osan, annoitte an-
teeksi, minä huonomman, ja tuossa makaa nyt vihol-
liseni maassa. Rukoilkaa puolestani.»

Hän painoi lujasti Richardin kättä.
»Sir», sanoi Richard, »minä rukoilen mielelläni

puolestanne, mutta en tiedä vaikuttaako se mitään.
Jos kosto, jota te niin kauan olette harjoittanut, nyt
alkaa tuntua teistä katkeralta, niin malttakaa mie-
lenne ja antakaa anteeksi muille vihollisillenne.
Hatch on kuollut, mies rukka, ja tuossa makaa Sir
Daniel. Jos panette vähänkään arvoa rukoukseeni,
niin pyydän teitä säästämään Sir Oliveria.»

Duckworthin silmät säihkyivät.
»Ei», sanoi hän, »koston henki on vielä väkevä



„Älkää enää koskaan muistelko Ellis Duckworttia."
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minussa. Mutta rauhoittukaa, mustat nuolet eivät
enää lennä veljeskunta on hajonnut. Ne viholli-
set, jotka vielä elävät, saavat rauhassa päättää päi-
vänsä, milloin taivaan Herra niin säätää. Ja te itse,
nuori mies, menkää nyt sinne, missä onnenne teitä
odottaa, älkää enää koskaan muistelko Ellis Duck-
worthia.»

KAHDEKSAS LUKU.

Loppu.

Noin kello yhdeksän aamulla talutti Foxhamin
lordi holhokkiansa, jokataas oli puettu sukupuolensa
mukaisesti ja astui Alicia Risinghamin rinnalla,
Holywoodin kirkkoon päin, kun Richard Kyttyrä-
selkä, jonka otsa jo oli murheen uurtama, äkkiä
sattui heidän tielleen ja pysähytti heidät.

»Tämäkö on nuori morsian?» kysyi hän, ja kun
lordi Foxham vastasi myöntävästi, lisäsi hän: »Kau-
nis lapsi, kohottakaa päänne, jotta näen kasvonne.»

Hän katseli tyttöä hetken aikaa synkeästi.
»Te olette kaunis», sanoi hän vihdoin, »ja mikäli

olen kuullut myöskin rikas. Mitä sanotte, jos ehdotan
teille kauneutenne ja ylhäisen syntyperänne mukaisen
avioliiton?»

»Teidän korkeutenne», vastasi Joanna, »teidän
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luvallanne menen mieluimmin naimisiin Richard
Sheltonin kanssa.»

»Miksi niin?» kysyi herttua tuimasti. »Ottakaa
puolisoksenne se, jonka minä määrään, ja hän koro-
tetaan korkeaan arvoon ja te olette lordin puoliso
ennen iltaa. Mitä Sir Richardiin tulee, sanon teille
suoraan, että hän elää ja kuolee vähäpätöisenä rita-
rina.»

»Minä en pyydä taivaalta suurempaa armoa kuin
saada kuolla Sir Richardin puolisona», vastasi
Joanna.

»Kuulkaa, my lord», sanoi Gloucester kääntyen
Foxhamin lordiin. »Tämä pari näkyy olevan teidän
mieleisenne. Kun minä kehotin tätä nuorukaista
palkinnoksi palveluksistaan pyytämään itselleen
jotakin suosionosotusta, valitsi hän sen, että anoi
armoa vanhalle juopuneelle laivurille. Minä pyy-
sin häntä miettimään, mutta hän pysyi mielettö-
myydessään. 'Silloin on suosioni lopussa’, sanoin
minä, ja hän vastasi mitä julkeimmalla nenäkkyy-
dellä, 'Vahinko on minun’. Ja sen hän kautta kaik-
kien pyhimysten saakin kokea.»

»Sanoiko hän niin?» huudahti Alicia. »Oivasti
sanottu, jalopeuranajaja.»

»Kuka tämä on?» kysyi herttua.
»Sir Richardin vanki», vastasi Foxhamin herttua.

»Neiti Alicia Risingham.»
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»Naittakaa hänet luotettavalle miehelle», sanoi
herttua.

»Olen ajatellut sukulaistani, Hamleyta, jos teidän
korkeutenne hyväksyy hänet. Hän on hyvin palvellut
puolueemme asiaa.»

»Se sopii hyvin», sanoi herttua. »Pitäkää huoli,
että heidät vihitään mitä pikimmin. Haluatteko
mennä naimisiin, kaunis neito?»

»Kyllä, teidän korkeutenne», vastasi Alicia, jos
mies on kelvollinen ja komea» Hän mykistyi
säikähtyen sopimattomia sanojaan.

»Kyllä hän on komea mies, neitiseni», vastasi
Richard levollisesti, »minä olen ainoa kyttyräselkä
koko puolueessani, muuten ovat kaikki miten kuten
kauniskasvuisia. Hyvät naiset ja te, rakas lordi,»
lisäsi hän äänellä, jonka sävy yhtäkkiä tuntui sekä
vakavalta että kohteliaalta, »älkää pitäkö minua
liian epäkohteliaana, jos nyt jätän teidät. Päälli-
köllä ei sodassa ole aikansa omassa vallassaan.»

Sirosti kumartuen hän poistui upseeriensa saat-
tamana.

»Oi, kuinka minä häpeän!» huudahti Alicia.
»Te ette häntä tunne», vastasi Foxhamin lordi.

»Se oli hänelle vain pikku seikka, ja hän on jo unoh-
tanut sananne.» .

»Silloin hän on oikea ritari», sanoi Alicia.
»Ei, mutta hänellä on niin paljon muuta ajattele-
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mistä», vastasi Foxhamin lordi. »Mutta älkäämme
enää viivytelkö.»

Kuorissa heitä odottamassa oli Dick ja muutamia
muita nuorukaisia. Joanna ja hän yhdistettiin nyt
avioliiton siteillä. Kun he onnellisina mutta vakavina
palasivat raittiiseen talvi-ilmaan ja päivänpaistee-
seen, oli sotajoukko jo lähtenyt liikkeelle ja Glouces-
terin herttuan sotalippua kannettiin juuri luostari-
kirkon ohi; komeana se liehui välkkyvien miekkojen
yläpuolella, ja sen takana ratsasti teräspukuisten
ritarien ympäröimänä rohkea, vihamielinen, kunnian-
himoinen, epämuotoinen Gloucesterin herttua eteen-
päin sillä tiellä, joka johti hänet lyhytaikaiseen kunin-
kuuteen ja lukemattomiin rikoksiin.

Morsiussaatto lähti nyt luostarin ruokasaliin,
jossa hääaamiainen oli valmiina. Isä ruokamestari
itse piti huolta siitä, ettei mitään puuttunut ja otti
osaa iloiseen ateriaan. Hamley oli unohtanut entisen
mustasukkaisuutensa ja keskusteli ahkerasti Alician
kanssa, joka mielihyvällä kuunteli hänen kohteliai-
suuksiaan. Ulkona kajahtivat torventoitotukset, aseet
kilisivät ja sotaratsujen kaviot tömisivät, mutta
Dick ja Joanna istuivat onnellisinä käsi kädessä hy-
myillen toisilleen.

Sota ja taistontemmellys ei heitä vasfedeskään
koskenut. He elivät kaukana sodanpauhinasta vihe-
riässä metsässä, jossa heidän lemmensatunsa alkoi.



Kaksi vanhaa miestä nautti Dickiltä eläkettä
ja eli kauan Tunstallin kylässä rauhallista ja huo-
letonta elämää, joskin ehkä liian ahkerasti viiniä ja
olutta viljellen. Toinen heistä oli koko elämänsä ollut
merimies eikä koskaan lakannut suremasta tove-
riansa Tomia. Toinen, joka oli kokenut yhtä ja toista
elämässä, syventyi taas vanhoilla päivillään hengelli-
siin asioihin jakuoli hyvin hurskaana läheisessä luos-
tarissa kantaen nimeä veli Honestus. Näin sai
Lawless toivonsa täytetyksi jakuoli munkkina.
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