
Wuosien Sadoista.
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Erä-pyhä.

Tämä nimitys johdattaa mieleen fytoät muinoi*
sundet, ne hämöröiset ajat, joina tristin-oppi taisteli
patanollisuuden tanssit jo mollens pimeyden totissa
saloillamme.

Esi-isömme mööröt jumalat syöstiin »viraltansa,
jo mailntatt simistyltömä uSfouto soi oloa rumeta
heissölin työtänsä telemaan.

Mutta Suomi fodotti »allittansa ja joutui toi-
sen fästettälvätsi;hän fatotti faiffi,mitä hänessä olisi
ollut MoimolliSto saattamaan afuffaattfa fanfoin lufuttn.

Vaan ei niin fuitenloan; Suomi »ielä elää, jo
fen tanja. Se on toistellut puolestansa jo sillä on
»ielä taistelemista;mutta sen »oimat oivat teriveet.

JoS tahdot muistaa Erö-pyhöösinätin jo turnata
micteeS niitä tapanista jotta »vähitellen muttttiwat
(Suomen tonsou wopoisto pafonoista friStittsifsi olo-
moisiisi, niin föy toitsfani.

Meltein tesfellä Häitteen-moato on jörlvi— sem-
moisia löytyy Suomessa tosin monta

—
maan faifilla

niillä on jotain omituista, jo niin on töllötin. Se
on pittöhtö jo nttttloinett; sen ronttot lainehtimat
ttsiomman pitäjän reunoilla.

Ahteita lohten se on läheltä Soholohden firtfoa
jo toisitta se »viruttelee Kangasalan stlvu-lyliö. O.xl)-
--weden olla fe lewiöö suureisi selötsi jo lötfeyy sille
maantiellä tnlfijan silmistä, tunnes se taa. Länget-
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mäellä ilmaantuu nieminensii jo luotoillensa fauniini-
pano tuin millotntoon.

Se on Längelmävesi.
Niinä aitoina, jolloin tässä ferrottamat fohtoufset

tapahtuiivot, oli sen rarmat miljelemättömöt; ne nie-
met jo tuotot jotta nyt toutomot lehtipuita, oliwot
silloin forpi-metsinä, jo ne ronto-maot, joilla nyt pel-
lot iviheriöitselvöt,otiteat Rrteeeltö koskematta. Ai*
ttoaStaait mittttamaSfa polttoa oli metso taotettu toS*
fetsi, jo saipa lahdessa joSsotuSso ttöhdö fotoStojanlin,
jota todisti etta osumisen oltua löytyi jo ettei nämä*
föön seudut olleet enää ihan peloin jo poroin pottit*
talvina. Jota tyystin etjtSfeli jopolut tiesi, soi nähdä
afutt*httoneentin ja tarjoa metsän aufecSfa, ehkä toti
moon niineksi.

Jota nyt toeneellä mottuStoa sitä seitaa, jota on
Kangasalan ja Orihiveden ivölillä etelästä pohjoseen
päin, soo toosemmolla ladellaan ihannetta fauniita
maita laat|oineen jo mölineen, lahtineen jo niemineen,
tylineen jo peltoineen, »tiloineen jo niittuineen.

Vaan oitiatta kätellään ei hän paljon muuta
näe luin synkkää metsää.

LäheS puolen penilttlmaa Orihlveten pappilasta
päin tooffoo pistöyy niemi selälle; se on forpi-metsön
ontotta teielä nytfitt, oli futnmintin tymmenfunta muotia
sitten.

Se on Erä-pyhä.
Wöhön mottoa nenästä metsässä on fitei-rounio,

jota näyttö oleman tönit tehty, eitä luonnon luoma.
Sen siutun osutloot tietämät siinä olleen uhri-poifan
jo sen fommo on pitättänyt ihmisiä foommolto osett-
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tumasta foto sille puolelle, josta suuri osa mielä on
totomoano.

Se eli 13:Sta teuosi-sittan olfu-puolella, heinä*
tuusso, yöllä. Ilmo oli lämmin jo tytoen, niinluin
on tateallista sillä mitoten ojalla. Aö oli jo niin
pimeä että fuu, jota hiljaisten metsosta nousi, soi ma-
tonsa tuivastamaan sileällä jätteen selolla. Sylvä
äänettömyys malliisi toto luonnossa; felvä-linnut oli-
mat jo aitaa lotonneet laulamasta;ainoastaan rastas
koetteli mielö ääntänsä ranta IcpiStössö jo piti sitä
omanlaatuista puhetta, jota ihmiselle tuutuu niin
»viehättämättä.

Niemen nenälle ilmestyi — nimittäin sille, joitta
Erö-pyhötsinimitimme — ntieS. Hionen muotonsa ei
nätyuyt, sillä hön seisoi puiden marjossa, johän näytti
olelvonlin worowo ettei littaan häntä siinä holvoitsisi.
Hän oli ainofin tullut siihen maitse, sillä menettö ci
missään nötynyt. Hän lätsähti ensin tartaSti meden*
pintaa jota taholle jo samassa hän fnulteli.

Waou mesi oli tyhjöä niin piilolle tun silmä
fuulvaloSso fannotti ja foiffi oli ääneti; rastasfin oli
»vaiennut.

Miestä jäitähtytti lommoinen yfsinöisyyS jo ää-
nettömyys, maan pion hön rohjentui.

"Töinähän on st Paitta," lausui hän, "johon
Hämäläiset owot päättäneet lotottuina feSfuStetemoan.
Niitä on jollain uStotteleminen,niitä möllipäitä. Soo
nöhtö etttö minä heihin jolloin feinoitt moi puhaltaa
miehuutta."

RaStaS altot looS laulunsa.
"@:t Henritti — ho, ho, eifö se livottu nimi

lähte mielestäni, aina se tulee suuhuni. MtnuSto
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itsestäni olisi »oittut tulla yhtä pyhä morttyri, jos
tuo olisin tahtonut pyhässä innossani antaa joutuu
Hämäläisen tolohuttao pööhöni — S:t Peregrinus!
ho, ho, tuinko somasti se nimi olisi luutunut muut*
tein messutessa:

"Sancte Peregrine,
Ora pro undiz!")

"Vaan minusta ei tule munHctn morttyri, teoitta
he omat minun pääni tehneet poljooksi."

Tässä hän astui rannemmalle, täyteen titmoaleou,
jo muutit hau oltiin putousta totfoctt. ©ätt otti totin
päästönsä, se oli feSfettö paljas, niinluin muuttein
säännöt määratoät heidän päänsä täyty»rätt olio. Nyi
hän »veti lcmeöstö foithtonon|o hiosta pato-lokin ja
painoi sen pöähöttsö,sille hän riisti yltänsä louhta-
nau — hänellä oli talonpoifatnen pnfu olla — jo
fietöi sen lolfincen suuren tilvcn ympäri, joilla hän
nollasi järlDCCit.

"Nyt minä tahdon tehdä Hämäläisille uusia ju*
malta taitfa olla itse heitän jumotononsa. NePolvat
niin fchnojo jo rauhallisia heidän epäjumalan ja, hei-
dän Ahlinsa jo Tapionsa ja muut, ei niille edeS tel*
poo ihmis-uhrit."

"Ihmis-uhrit! ihmis-uhrit!" lauloi roStoS.
"Heitän täytyy uhrata ihmisiä, muuten ei heissä

soo heräämöön mitään sodan intoakaan. — Minä

*) Pyhä Peregiinus,
Rutolle edestämme!
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asetan heidän Ruotsalaisia mastoon jo soopa sitte
nähdä fuinfa fauteas mittttfeiit ivalta lewiöö."

"Valta lewiöö!motto lewiöö!" huusi taas roStoS.
"Minä olen itse mnufolainen," jotteihön wöhön-

päästä, "minä olen tehty muntifsi, Ivoon et minulle
leipoo se 010.

— Jospa se Aino ei olis minua ylen-
Eatfonut ; »vaon nyt minä hänen itseeni suostutan »ra-
tisen, muuten fotsofoou eteensä. Ensin minun on tui-
tentin Hämäläiset suostuttaminen."

Hän oikoi kooto kiiviä jo asetetta niitä raunioksi
metsään.

"Heitä on oinatin fcmeä uStotelfo" pätisi hän,
laittaen Riviä, "että join heiton jumalistansa »vaatii
uhria, ja on itse tähän sitä teorten latonut uhri*pattan."

"Uhri-poifon, uhri-poikon," mottasi raStos.
Jo nyt jätämme hänen tähän yön paolle lato-

maan liiviä uhri-poitatsi.
Oli suiinuntoi aamu jo yhtä ihona tuin se lesö-

aitana on usein nytfin, maan st oli tuitenfin erilainen.
Kirkonkellot eiwät silloin herättäneet ihmisissä horton*
teit tunteita, eitä toenneet loitsita luinalon-poltoelul-
seen. Ei silloin nähty sitä öärctötntamäen liitnntoa
maanteittä — uiitäpö ci mielä löytynyttään —

sitä
tasaista lirfto-tveneitten soittoa jörmillö,jota nyt tefee
pyhö aamun niin pyhölsi ja niin elämöisi, elähyttö-
ivölsi. Tosin oli risti jo istutettu yhdessä mähöSfö
osoSso maatamme, jo löytyi join tirttotin, mutta juurin
osa eli mielä täydessä tietämättömyydessä siitä mitä
t'riStin*oppi oli.

Historia tertoo tämän opin tuetun meille Ruot-
sista sotattu, ja että meitätt ensiutäisit kristityt oli-



64

»at semmoisia, jotta miekalla olimat »voitetut ja mie-
kan terällä patotetut fasteefen.

Nyt oli tosin aljettu saarnalla ja opetuksella
fehcittaa konsoo hytjäämään entiset jumotonso, jo
opettajat puhuiteat jo fanfan omaa kieltä, sillä usiom-
mat heistä oliteotfin fastoatetut itse Suomalaisista,
jo he tekimät työtänsä innolta jo hartaudelta; mutta
kun se uusi oppi nhkosi fanfan fotliimpaa omaisuutta,
hänen teafouttanfa, jo koetti taiteuttaa häntä toisen
fanfan »valion alle, niin se herätti teihao jo »vainoa
»asiaansa.

Kristinopin soornojot jaiteot siis usein potkita
hartautensa omalta hengellänsä, toaon ei se hortons
Mätään »vähentynyt. He tunfiiteot aina syteempääu
sisämaihin.

Se hursfos Otomus oli motfuStetlut Hämeen
rajoilla; hän oli opettanut Suomalaisia heidän lodis*
sottso, jo nyt hän eli heitä luisunut fotoon, tuulemaan
hanen sanaansa pyhä aamuna. Hän oli katsonut
soarna-pihakfeen —

saama-huonetta hänellä ci ollut— semmoisen pallon, johon kousan sopi tulla Meneillä
monesta kohden. Ia sopimompoo hän tuskin olisi
»voinut löytää luin st annas on, jolle Kangasalan
kirkko sittemmin on raketin, fe soma kirkko, jonka yh-
destä feinä-Rteestä teeren-näköistä märkyyttä hikoopi.

Satoja »vuosia jälteen tässä fcrrottttin tapausten,
Jun mainittua kirkkoa rokennettiin, oli siitä täytetty
ohitse hengeltä tuomittu »anti. Hän pyysi soodo te*
mahtaa fi»el(ä, jota oli seinälle Panta»a. Ställa nyt
istuessaan hän lausui: "Niin totta tuin minä olen
»iatoin, pitää tämän Riven teertä ivuotomon." Silvi
asetettiin seinään, —jo se hilosi teertä. Töinä sotu
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elää teielä fanfan suussa, jo limestä ei sooda puuosia
pilllujo lähtemään, »voitto sitä on usein wolleofsimaa*
lottu; eitä sitä myösföönsetvi riistää seinästä oppi*
neiden tutfittoa, niinfautean tuin firffo seisoo.

Tönö stinniintoi-oamnno, josta nyt puhe on, to*
fountiti tähän fonsoo ujiatta taholta. Vefijärteeöa
oli »veneitä tulemassa, niin Willilollo jo Roineellofin,
aitoon mintuin nykyisinä aikoina nöfce pyhö-aamnina
se, joka sidoin sattuu olemaan seisomassa Kangasalan
harjulla.

He pysählyimät foiffi »vähitellen fonnafstlle, jossa
saarnamies fotosi tuutijoin jouten ympärillensä. Hän
seisoi fiivellö,tama löyhä apostoli, jopuhui siitä Mal*
tofttnnoSta, jolo ei ole tästä moilmoslo.

Hänen faartia=huottectt|a oli luonnon soma oiva-
rttuS, jo fen faari-fattona oli PuhdoS, sininen taiteaS.

Hänen faornaS-tuotinonfo oli Rivi; mutta Luoja
itse oR fen siihen osittanut.

Urttijo ei ollut, mutta tuuti idästä soitti puiden
latteoisfa. 3o soornoja julisti sitä ihmeellistä ristin,
rollauden jo rauhan oppia Suomen omalla tielellö;
se luultu tosin oudotta, mutta ivtehötiölvältä,jo foitso
fuutteli ihmetellen hänen sylvöööätttönfö.

Siinä oli suuri jouflo koossa, miehiä, teoimojo
jo tapsia, niiden senttiin asukkaita; ne otitoat tähän
tulleet pafi*pora§taan opin tähden; mutta oli yksi
joukko pelkkää mics*teäfeäfin, he eiteät otteet näiltä
tienoilta, teaansisemmältä Hämeestä;Helin fuutteliteat,
»vaon heidän ajatufjiaan ei »voinut utto*näöttä tuttia.
Olipa »vietä koksi aitean outoa miestäkin, Ruotsin fo*
tiloin pnteusso; he oliteat Monistetut kypäriin jo
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mietloihin, ja kannukset heitän kantamaissaan näytti»
mat heitän oleman ratsumiehiä.

Mitö heidän oli tähän tuonut, saamme tulaties
tvoStcdcS luulla, mutta Helin funlteltmot motaiseSti
saornojoo, luv se puhui KaitlilvaltiaaSla ja luomisesta,
synnistä ja pelaSlulseSta. Vaan pion hön aitoi tie»
tauntua siihen ihanaan, ehto liikonaiseen oppiin, johon
poomin aikainen h-istituttto etfyi, suoSlntloalsenso niitä
ttnsio tonsojo, jotta hönehen fääntyimöt.

Hän puhui neitjy Mariosta, jota pidettiin MU
feitt ormollisimpotto ihmisten efi*rufoitijana taimaaSja,
jo moittaotsettso heidän luonnolliset mielensä, teetti
hän selittää sen taimoalliSto fouttcutto, sentin tähden,
että he soisiivot osettoo semmoisen tuman omaitt pata'
uollisten mieli-fitmainfa rinnalle, jo nähdä mitä ero oli.

"Hän fatjetec teitä faittia," sanoi hän, "juuri
töllötinhetlellö. Hän suree teidän sytömeniie synleyttö
ja iloitsee jos janoitta hänestä pööjce teitä malisto-
maan; hönen silmänsä oivat tirlloat, niiitfititt tähtein
lirllans; hanen maotteeufa ornat litini-lvolleat ; hänen
äänensä on suloinen tum fesö-iltaineu tuuli; hätien
fätcnfä omat hienommat tuin tullaisin lehtet."

Alhaalla mäellä, sillä jota sääty-mäti tähän ai-
taan luisuu "Hertan febofjt," näfyi moiuto, molleissa
moatteisso; sen myöteytsellöoli punainen myö, jo sen
»oooteotto loistamat hiufset oliivat tootut päänkin-
pari föymöllä fullon hohlowollo notthollo.

Miehet, jotta nyt olimot selin sitä tehden, eimöt
tätä ilmestystä homainneet, eitä pappikaan, Mutta
mainiot nölimöt sen jo pcljöstyimöt.

"Neitsy Maria!" huusi muutama.
"Luonnotar!" huusiwat toiset.
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"Jöttäföörumat Luonnottarenne," jollei saarna*
mieS, "jo lööntytöä toitoaotlisttt neitsyen puoleen;
Luonnottarelta ci löyty muitta kuin teidän määrässä
uskossanne, mutta pyhä neitfy fatstlee teitä ylhäällä."

"Hän häpäisee meidän jumaliamme," liljasi mun-
tomo Häittötöittcit, "lyötämme se petturi Tuonelan
uhriisi!"

"Lyötämme, työtämme!" karjasi toto Hämäläisten
jotttlo, ja nyt he paljastimat aseensa, jotta heillä oli
löttcttyinö,jahyöllösimötsitonta-miesta fohdcn. Vaan
nuorempi niistä tohdesto sotilaista meti folpattfo jo
huusi tirltoollo äänellä niille, jotta uötyimät oktoau
tältä ofuunotta jo jolla olimot tulleet poppia
luulemaan ilmon toiho-mielistö aifoiuuslo:

"Te miehet, joS teillä on toöhöfiit urhollisuutta,
itiin pttoluSlolao tätä miotointo!"

Se oli feltoää suomenkieltä, yhtä seltoää luin he
itsekin ptthuitoot, jo sepä »vaikutti muufoloistu sunSto,
mitä ei se oliS toaifuttonut oman miehen.

He asittttiimat puolustamaan |oaruo*mieStö, jo
toivo etteto nousi.

"Syöläö pois se "ristin ryttöri!" huitiimat ta*
limittäisit lviholliset, jo etummaiset lortosimot sotilaan
päälle, mutta hän piteli talpoonso mieheivösti, jo ylsi
jo toinen jo folmaS hänen mihamiehtStänfö taatut.

Hanen temerinsit oli ustollifesti hanen apunansa,
ja örisimäliSte hampaissansa:"MÅ fan ta' er era troll!"
ja hönenlin lyömöllönsä faatiti ylsi ja toinen.

Tappelu lemisi nyt Yleisiisi, eitä moi sanoa, fetten
puolelle ivoille oli lonteelvo;soornamieheu puolustajat
siistimät hänen ympörillönsä, mutta mihtoin osasi
eräs Hämäläinen häntä päähän, jotta hän taattu.
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Vaon samassa he pafeniteat foiffi, setä tethantte*
het että puolustajat, ilääntuin jottt nälymätöin olento
heidän oliS farfotttanut.

Naisit olimat jo silloin paenneet tun tämä ottele
aitoi; he otitoat huutaneet: "Neitsy Maria!" jo toisit
"Luonnotar !"

Nyt luutui miehtltöfin toähä samanlaisia nimiö,
heiton paetessaan.

Sotilasta tummastutti tämä; hän ei mietä ett*
nättänyt, fääntyä päin foatunutta faarnamieStä, fun
hän nuti tolverinsa tefemän syteön tumarrufsen, fem*
moisen, jota tamotlistSti tehtiin ritarien homeissa, tun
jotain ylhäistä henfilöä, »vaimoista eli miehistä ter-
ivchtcttiin.

Hän fäontyi nyt sitä lohten ja se ihme, jotahä-
nen tässä hetfesfä faamutti, esti hänen setä fumorta*
mosta että tettvehtämästä.

Selittämisen tähden meidön on palaaminen muu»
taman Helien takaperin.

Se sama pyhö-aantu, joSta astein ferroimmc,
oli jo koittanut, mutta aurinko ei toielö ollut ylhäällä.

Tuulen lapset nuffuitoat metten päällä, horjun
tuftuloillo jo puitten latmotSfa.

He otottimat lupaa RuStottorelto, ennenluin he
tiSlaliitoat ylentää päätänsä; he nätimät unissansa,
miten he taaS pöimön noustessa olimot (entelemiitöäit
lilpoo auringon siiteitten tanssit, piltin mesiä ja tetojo,
piltin puita jo fuffasia.

Vesijöttvellö nöfyi pieni mene. ©e kulti hiljai-
sella soudulla harjua tehden. Se lasti rantaan ja
sen airoitta nousi neito, jota yksinään olikin mene-
mateita.
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3oto hänen siinä näfi, amuruöfon himottaessa,
puetettuna tun hän oli malteoan Homeesin jo.punaiseen
myöhönmyötettynä, olisi ainatin tuullut hänen Ilman
kouniiksi tyttäreksi, jota piimistä oli astunut hetfefsi
maata ihastuttamaan jo sitte taaS totoamaan.

Hän fämi lannasta ylöspäin; hän fumortihe
maahan poimimaan -_- ei luftoisto, sillä kulot ei mielä
otteet omanneena lehtiänsä tasfeaffeen päimän säteitä
poiveenso —

maan marjoja. Hän löysi fjunottatoon
manfifan, jota hän tarkasteli ihounellen, jo saattoi
tähemmäfsi omia hymyhuuliansa, jotta otitoat yhtä
kauniit. Ainokin oli tämä ihona olento joku»vaimosta
syntynyt, eikä ilman tytär. Hänen silmissänsä oli
täydellinen futoa loikista niistä mielen liikunnoista,
jotta soottateot meidän elomme niin onnettistfsi ja
niin — onnettomani.

Niiden kirkkaitta terillä istui st teiekos lempi.
Neito astui ylös "Hertan letolle;" sieltä hänellä

oli lomeo nöfty*ata iloon, länteen jo etelään. lisi
järtei nöfyi loisensa perään, sinne osti, missä taitoaan
lomien reuna esti edemmäs näfcmöSlö.

Lähellä neitoa puhutteli tyytynen pnolisoonso le*
pön otsatta ja puoliso toosiasi »vähällä tuherrotsello
pesostansa, jossa hän suojeli pottiansa.

Nyt aitoi latens enemmän hohtoa idässä, Vesi*
järtoen talona; nöty«olo lciveni, tvetten tonnet teolle*
uimat, tuulen lapset hcrösimöt jo olioimot futSfittctlo
tuusiett otsilla; ne hyppclitoöt alleS ja leilittelimöt
tteiton hiulsissa.

Vattens loveni yli laimaan, järmettö hiiskui pie*
niö louteita, nelin olimat punertamio, la nyt nousi
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täydessä jaloudessaan ourinfo saarten taloa, ja — fen
meipi hänen muotoonsa turnata?

Neiton fosmot fömimöt teeretvämmitsi, hatten sil*
mönsö sötenöitsiteöt, jo hän hengitti täytellömetollo
sitä ilmaa, josta ourinfo oli poistanut yön sumut.

Hän oli luonnon-lapsi, että tuntenut Luojaa IriS-
tiu opin tautia, mutta tun hän tässä fatsili taillea,
mitä luonto hänellä näytti, niin hän lyllö tunsi Luo-
jan mielessänsä.

Noott hänessä oli syttynyt hoin sitä ottein tun-
teutaait; hän oli lohtonunt soorno-miehen sen oppi-
matfeilla; se oli häntä jo möhö neulvonutlin, ja nyt
cli hän päättänyt tulla tänne, höntin, sen oppia tuu-
lemaan. Hän istui siis "Hertan leton" reunalle sitar*
nomieStä otottomaatt.

Mutta tun se tuli, niin hän peljästyi ja ujosteli
sila suurta tottson paljoutta, jota jaaruo-mieSlötolonn-
tui tuulemaan, eitä mcitttptfäätt alcS mäli-joiilloon,
maan seisahti mäelle. TöSsö hänen h-alvattfimat ne
mainiot jo lapset, jo luu pappi puhui heille neitsy
Mariasta, niin he tuulilvat fen nöfeivöusä, nöhteS-
sönsö hänen.

Siitä se huuto: "neitsy Maria!"
Toiset, jotta mielä pitimöt outista jumalistansa,

l,uusimat:
"Luonnotar!"
Hän näit taistelen nousemon jo orlvosi pian sen

syyn; hön nöli miten nuori sotilas ivarnSlihe tome-
rillensa puolustamaan sitarna-miestö;han katseli hei-
täit toivoo otteloonso jo kun hön nölipopin kaatuman,
niin ci hän — tiennyt, mitä tehtö.

Hanen »vaimollinen lempeytensä surkutteli poppia;
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hänen mielensä liifunnot potottilvot hänen töymöäu
olcS, maiffci hän tiennyt, mitä hänen siellä oli tele»
mistä. Suitentin fämi hän, jo ilmestyi tcncnlään
huomaamatta teSfelte tappo-teloo, jalossa fauttcutcSjatt.

"Neitsy Maria!" — "Luonnotar!" ähisiteät mie-
het paetessaan.

Se ylsi sotilas teli symött tiiniorrutscttsa,ttiintuiu
jo ferroiiuinc, jo se toinen, joto tulee olemaan tämän
»vähäisen jutun pöö-ttreono, jät ihmetellen seisomaan
lalponso nojalle.

Neito ei heitä seisahtanut tatsilemaan, maan ttt-
martihc laatitmttta faarita-tuieStä lohten, tarlaStclleu,
ivielötö hariessa oli heitti.

Hateaiten siinä ei oletvon näfyteätStä hooteoo,
»vailla se oli tainiofsi lyöty,nousi hän jo fääntyi so-
tiloin puoleen. Hänen silmänsä »vältfyilväl jo hänen
posfeufo punottiteot.

"TSsfa on mielä heitti," lausui hän, lätsähtäen
nuorta sttitoSto, "luupa se saataisiin rannalle, niin
ehto se mirloisi."

"Siitäpä möhön estettä," ivastasi sotilas, "mitta
sitt fannanfitt sinne."

Ja hän malmiStihe ottamaan heiigctöintömiestä
tontaalsiusit; mutta hanen toiverinsa, jota nyt ym-
märsi mistä puhe oli, työnsi hanen pois, ja puhuen
muutamia outoja janoja, siepposi hön saorno-niichen
tosillensa jo lauloi hanen lemcästi rannalle.

Tyttö jo sotilas seurositeot häntä, feSfcnänfä
mitään puhumatta, mutta heitän silmänsä tohlositeot
toiset toisenfo terran.

Vaan semmoinen silmäin fohtous on monesti
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sytyttänyt palon fytömiiu, entä mene totoulseen, joS
ei silloinloon sytyttänyt.

Tuttuansa rannalle he rupefiteat miehissä »cir*
isottelemaan pappia »vedellä, jota myös onnistui.
Neito oli siinä työssä taitama.

Saarnci*ntieS toipui jo totsilt ympärillensä häm-
mästyneillä silmittä; hön luusi tytön, jo turotti hä-
tielle löttönsö.

"Sinätö olit minun pelastama enfelini, Aino?"
sanoi hän.

"Nämät sotamiehet toiStelimot sinun pnoleStoS,
hymö isä," mastosi Aino jo hänen silmönsä löysilvöt
tooS huomaamatta sotijan silmät, maan samassa hän
ne töönsipoppiin päin.

"Gloria tidi, Lancia Mater!" huotosi Pappi.
"Minne aiot mennä hyteä isä?" fyfyi neito,

"sinun otoS näillä seuduilla on nyt määrällinen, mutta
jos tahdot seurata minua, niin minä »vien sinun isäni
totoon."

Sun faarna»mieS tähän sottoi myöntymäufä, fo-
tosi tyttö helfetsi pa}u»penfaSten to'o, maan ilmestyi
taaS, sonloin möhöistömenetiänsä, johon saorna-micS-
titt oSttti.

Sotilas oli täirotfoa ollut ääneti, mutta hänen
lomerinso oli sen siaatt paftsnut aito loilla tytölle
oudolla ttctellönfä; hän oli timtorrcllut jo siirrellyt
tantapäitäniä. Vaon neito ei hänestä ollut minään.

Vene joutui tonmemmatsi joutumistaan, jo luu
ci sitä enää paljo nötynyt, tööntyimötnämä molem-
mat muukalaiset pois rarmatta.

Me tapaamme heidän edespäin.
Olemme tösfö lahdella päällä, tttmpaoto sen-
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raottune, »enettätö xvax sotilaita; mutta tun mene jo
on ennättänyt nötywistö,niin jätämme sen ja pysymme
sotilain parissa.

"On tämä lummollineit maa, Mauno, tämä si*
mm ralastettu lotomaos," lausui se neitoa tumörte*
leivo sotilas, "en täällä tuullut tapaamani muuta luut
erämaita ja torpto jo ne täynnä petoja jo noitta; tösjö
mä Initentin seison, niinluin Vetterin rannalla jo mie-
leni on täynnä ihmettä, niintuin olisin nähnyt joutuu
tumittaan tyttären PijingSöStö,maitfei nytyisellö tuniit-
taalla ole tytärtä eitä poitao. — Mutta mitö sinun
on Mauno? Sinulta nöfyypuuttuman kuulo jonökö."

Mauno ei waStonnut.
"söielötö on jißuiSjäs fe malko-hame tyttö jo

ionviSsaS fen suloiset sanat?" kysyi tomeri ja löihäntä
tödellöuföolkopöällc.

"Mitä?"
"Hämäläiset olvot täältä koStomoSso mieStop»

poonso."
Moitttott tosi tarttui kolpoon.
"Minä sanoin maan," lisäsi toteeri, jonka nimi

oli Sigteord, "että jos me tähän jäämme nuttuinaan,
niin Hämäläiset fyllä ehtiteät tulla, tun he hatoaitst*
»at erchdytsensä jo toiputoat peljästyfststänsä.

"Söydöömpönyt sittehemoisiiittmc," toaétafi Mau-
no hiljoijeSti, jo liföfi itfetsinsii: "faarno*ntie3 nötyi
tunteman hönen... Aino ..."

Vihdoin hän pudisti ne fymö»titie(tset ajatulsel
päästönsä, jo oli taos soma miehelvö sotilas tuin en*
neniin. Molemmat he nyt tämimät mahan mattaa
metson syrjää sinne, joSfo hemefensit olimat ReoSso.
He pööStimötne jo aStttimat ratsuille.
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Mutta meidän on »aha selittäminen näiden soti-
lain tuttua niitto silittiin. Lounainen osa Suomen
maata eli Turun utoo oli jo nom 90 touotta ollut
Ruotsin mallon olla, lailla eileiutntiu sanoen pispattt
olio, jolla juurella innotta oliwot teettäneet friStitt
uSfoa leivittää moosfo. Vaon jitä myöden luin pis-
pot sitö leivittilvöt,hölvitettiin se mellein tooS, löön-
tymättömäin Suomalaisten ja heibött hcimoloiSleujo
setä NoivgorodiloiSteu alinontoisilla lortanlsillo. Juo*
moS, jota 13:Sta »vuosisadan allu-pnolello oli ollut
Suonten pispono, oli tteroftoifla feiueillo onnistunut
ylöspitoinaan jo leivittämöön tämän maan triStt*fuit*
tao, ilman erinäistä optio Ruotsista, jo sanotaan hö-
nen ailomnlsenso olleen, tehdä Suomesta erityisen
poppiSivoltalmtitan, joto juoraStonjo fnulitisi poalvin
olle, eitä tiiihinfäön mnuhtin moltofttntoon. Jätä le*
heitti hänen yrittämään ne ivoltiolliscl riitat, jotta
hänen aifananja raimojimat Ruotsissa, jottet sen maan
hallitsijat sitoneet lomaa pitää silmällä Suomen maata.
Tuomas olisi tulotiesi onnistunut tässä yritylsiSsiiöit,
ellei ne östen mainitut torlaulsit sitä olisi cStöncct.
Tuomoon täytyi jättöäsetä oilomulsensa etta lvirlansa;
jo siiloin muuttui myös aita rauhollisemmotsi Ruot*
sisso. Niin tapahtui etta sieltä päätettiin tchdö suuri
malloituS*retti leSli-Snomehcn cli Homeen maahan,
joto retli myös saatiin toimeen mainion Birger Jorien
johdollo. Hän oli päättänyt suorastaan langeta Hö*
matoisten päälle, jo oli purjehtinut loilvoStollo jo
jotajeutetla Suomen eteläiselle rannalle, joSta hän
heitä maStaatt teli IvalloituS-retlenjö. Mutta Turun
puolesta oli myös lähtenyt jouffo sotoiväteö, jonlo
oli länsi-puolelta tuntea Hömehcn, jo yhtyä hanen
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tanssiinsa. Näittät taisi ratsn-mieStö tmtlnimal siihen
jontloen. He oliioat erinneet pöä*jontoSta niittä seu-
tuin, jossit Tampere nyt on, jo lähteneet tiedustele-
maan jo tartaStclcmaait teitä.

Molemmat he nyt ratfaSthoat Kangasalanharjua,
tunnes he tuliivat sen päähän, ja siinä oli foSfi. Sitä
ci löydy enää paitsi fanfan »mtistosfa; se jänvi jota
siitä putosi Roitteheu, murti itsellensä toisen tien Päl»
föneett meteen, josta ruiu?*muiSto sanoo:

Ilfiä Iharin loSli
Saatti Satsan toaitoafeffi.

- Ihori oli näet fen uuden toslen nimi, johon ro*
fennettitu myllyjä, »vaan fen fuitottneen Sorsan myllyt
hätoisitoäl. Kuitenkin otoat nykyiset Ihorin myllytkin
jääneet fnitoille, sitteluin fruuntt tämän tottosifotan
atfu*fntotefla foitoatti uuden tien somalle toctetlc taa?*
fin Roinehen. Se foi»vottto fäypi, niintuin jcfoiiten
tietää sen kannaksen läpi, joSso niiden kohden suuren
järtocn toäliä ci ole tuin Rivi-Heitto. Miten Sorsan
koskella jo silloin oli myttyjä, ci historia eikä fanfan
nutistit kerro, mutta sen yli tätoi kuitenkin silta-rämä,
jota jolfo-lväfi pääsi kultcmoon, ja josta myös tarjoa
feta hetoofia sopi ylitse »viedä.

MotiuStajot tulimat nyt siltaan.
"Minä mahdan olla luotu sauletsi, joS minä tö*

man yli menen hemoselloni," lausui Sigivord, "me
olemme jo tyllö mielestäni oppineet tätä seutua, me
olemme sotineet palaneiden lonSso, joSto pyhä ijö
Roomassa, taitto emo pispammeliii meille saisi antoa
ituiscn synnin päästön; mc olemme pelastaneet innot-
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taon opettajan tuotemoSto, {010 on lvielä fitöiu po*
rempi, ja me olemme — jota on taittein parempi —
nähneet ja puhutelleet tantan kirotun maan noito*fu*
niittaan omaa tytärtä, ellei je ollut metsän neiti,
t0it10..."

"Aino!"
"Niin, Aino, mutta mitä Aino?"
"Se on lomallinen nais-niini täällä."
"Jo luulet sen Ainon tai oleman joulun talon*

pojan teflon?"
"Olihan mitä oli, mutta sen ivoon tiedon, ettei

tässä maassa löydy funingaSto eitä ruhtinasta."
"Noh, olioon mitä hymönsö," sanoi ©igtoarfcifin,

"mutta ihana se oli, jo jos ei minulla toto*maaSfani
olisi se, joko minua mesi-silmissä odottaa, niin minä
pallolla jättäisin koitti muut tiedustelemiset jo rupei-
sin häntä tietuStelentoau."

"Se ottoon oma afias, mutta fun et sano hänestä
huolimaa'..."

"Mitä? Enkö fano huolimani?"
"Sun sanot jontun odottomon firma mcsi-silmissö,"

jollei Mauno, "niin lösfönyt on päättäminen, joS
polojamme tai täymme edemmäksi. Minun luitlteni
emme mielä ole huttua miisoommol tiestä."

"äöaoit niitto en mene luoto siiloa teettämään
hcivoselloni."

"Syllö minä menen."
Jo Mauno totutusti hetooStansi» lähtemään sillalle.
"Voi mina sinun lastisin edelleni!" örjösiSig*

mardi RimaoSti jo ohjasi hemosenso Mannen eteen;
"minä olen »vanhin meistä lahdesta jo siinä, missit
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emme mohdu täyittään rinnatusten, on minulla oileus
löydä edellä."

"Noh, ällämme tuosta riitettä," toaStoji Mauno,
"tiedon kyllä ettet sinä ole pelkuri, waan minun he*
toostni on ehto Suomalainen, niinkuin minä itsekin,
ja me tiedämme molemmat, miten tuonmoiSta paittaa
on tutjettalva; anna siis meidän enfiffi foettaa!"

"En mar'; joS Jngrini fotona sen saisi tuulla
niin ..."

Loput sanoja hän yrifi mennessään, jottei niitä
luuttu. Hän ajoi nyt täyden ja warowaSti sitä tehnoa
ja lahonnutta siltaa myöden tuohtuvan foSfen Ylitse,
ja ennätti sen toisille puolen. Mauno aitoi ohjata
wirffuaan sillalle, hantin, woon famaSfa hetfeSfä fo-
tosi neljä lohi »viisi miestä metsästä Sigivordiin, jota
fylla toittelöä soi totponfo tupesta jo aitoi hosua ra*
justi, mutta he faitoat föyten heitctyfsi hänen juotit-
tenfo jo wetiwät hänen lautasia myötenhewosen se-
lasta maahan. Kotsi heistä juofsi firweittäusä siltaan
jo töiwäl häthätää luteet nisto-puitcu alta pois, jotta
puoti siilosta hajosi foSfeen. Tämä koitti tapahtui
pitemmin luin sen tässä ennättää tufea.

Mauno jäi siilon ehjälle puolelle, näteittään fuinfa
miehet iveiivät föytetyn totoerinfa hctvosinccn päimi-
neen metsään.

Nyt olemme Ainon kodiSso. ©e oli Wesijörwen
itäisillä rannatta, toaon ei siitä ollut pitkä Löngelmä-
metellelöän. Sen ympäristöllä oli peltoja jo nuttuja,
ehkä ne seudut muuten olimot tviljeleinättömiö. Emme
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tässä terliä juttelemaan itse poittotunnot» luonteesta;
litfija itje ormottoon.

—
Mutta huoite-rolemutS on

hittton torfoStcltama. Se oli eritlaiitctt Hämäläisten
entisistä fo»ou*pirteiStä, eitä juuri seuläönloinen, tuin
niillä liettein tähän aitaan nähdään. Siellä on, näet,
taivalliscSti talsi huonetta pöätysteu ja uiitcu teStellö
porstuma, jonfa perättä on mähän ritoistä ulostöypö
tomori, missä tyttäret asumat; moon joS ci tyttäriä
löydy talossa, pidetään st huone fytmöttä fotnorino.
Sen sioon oli mainittu tamari täSsii yli-ferlona. Mutta
huoneissa ci ole nyt tctöön;talonlväti on laitti uitotta.

Oli ilto*pitoli somana sttttuttntoino, joSto on ter*
rotin. Pöimö oli loSfemoisillonso järtoett taa; toto
luonnon jo ihmistenkin meno näytti tytocucltä jo py-
hän topoijclta.

Etöömpöömetsästä tuntui taito*tormcu soitanto;
jo hetken pcröStö aitoi karjan kellot heitetä; jokainen
tietää, iuinto hupaiselta tie tuuliuvot sumi-itton öö»
ncttömyydcssä.

Pihalla, huoneen edustalla, johon muutamia loi-
muja jo pihlajia oli jätetty faStoamaatt, istui tolitte
hetttcä, joista fofji on tuttua, tolmos outo. Ne toisi
omat Olotous, saarnamies, jo Aino. Se kolmos on
Ainon isä jo hän on näöltänsä jolo jo ivoimotos, ehto
ivanhahko mies.

Molemmat miehet olimat ascittuneet istuin-lau-
talle pihlajain juurella, maan Aino istui ruohosella
isänsä joltain ohessa. Neito oli muuttanut mollopu*
funso loiseen. Hänen homeensa oli tumman raitatien
jo sen miehttSto oli etcStä Riimitetty pitttofsitto, joiten
»välistä fajeSti malto-aimiitainen.
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Hönen hiutsettsa olimot nytkin irtaimet, »vaan
niiden tihenneihin oli kiedottu nauha.

Kaunis hav oli tösföluu hän nojasi isänsä pol*
tuette jo katseli sinisillä silmillänsä touorottoin saarna*
miestä, touorottoin isöönsö,heidän puhuessa.

"Minä olen kotoisin faufoo," sanoi Ainon isä, jo
hänen puheensa kuului fett murteen moittosclto, jota
luemme KolemoloSsa; "minä olen Karjalainen jo fe*
humotto ivoin sanoa minulla olleen jotain armoa to*
tomaaSjotti, — minulla oli, tatfo, ritfoutta, moon
mottien Ristoin perästä, joutui jc minun kotomaani
»ohitellen muukalaisten NoivgrodiSta moittomaaksi.
Sumantola Hornisi, sen Onnettareet tatosimat luu
Väinämöinen itse oli paennut. Meidän entiset juma-
loitune unohdettiin jo uusio jumalia tuotiin jiaatt —
jo iiiideu tonSjo orjuus. Minä olin loistellut jomoni
minun fonSfoni; mutta »voitettuina ujcot meistä pa-
femmat SutoontoloSta tänne. Täällä on tosin siimat
solot, ulapat oufeot jo niemet terheniset; fonsollo on
myös läheltä santa Reti, mutta heidän tietonsa on ihon
efsyfstSsö jo heidän olonsa on peräti järjestystä maitta.
Ne toisit seurastani astutttimot taemmotsi, maan minä
motfuStin tarjoili ja motetti fanSja aina tänne asti,
joSso nyt olen asunut ivuosio. Mutto mitä st auttaa,
luu loiseliö puolen tänne myös työnnetään toieroito
jumalia jo orjuutta."

"Ei orjuutta," toaStafi soaruo-mieS, "se oppi,
jota me julistamme on telelvö koitti too^aofsi."

"Voi niin; mutta fuitenfin on muufalaisten
toolta juuritetttt jo lamautin maafunnon rajoitta jo se
on yhä letoiömäsfä. Sinä itse jo tyttäreni tässä fer*
rotte sotamiehiä tiähtieetme."
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"Woon ei ne olleet lmtufaloisio," lausui tytär,
jo hänen tosmonso faitoat forfcantnton paineen, "ei
tummattaan toinen heistä ollut muiilaloinen, hän pu-
hui meidän omaa tiettä."

"Sin'ct sitä fösitö,tyttäreni," moStosi isä, "hän*
tm on muufatainen, fun hön auttoo heitä tämän moon
malloittamifeSfo."

"Mutta jos eimät fööituymääristä jumalistansa."
sanoi pappi; "että he fäänny ilman fufiStamatta oi*
Raon autuafsi tefemään uSfoon, »vaon raimomat setissä
feSfcnönsö jo »oinotoat Herran pyhiä..."

Tassa jää meiltä miesten puhe festen tuulemista.
Aino nousi ruohoStolto jo torni fatjomaan forjan*tu«
100. Siellä tuli hänen mastoonsa tnttomia, poulfoi-
lemia foritsoito jo muita, jotta hauen tunsitoot jo hä-
nelle näyttimät riemuansa.

Talon poimen-toira, Hormio, cli itööttlössit joit*
tessa; hän riensi lamallansa neitoa termehtämään.
Vaan mutten seoSso oli myös potta, talon tosmatti;
hön olitin se tano*tormen soittaja;hön lähestyi lutto-
muutella neitoa, mutta holvoitsi pian Ainon lätsiin*
noSso jotain outoa, josta hän hämmästyi jo aitoi
ujostella; hanen siniset huulensa — poita oli syönyt
mustikoita

—
fätrimät piilolle.

Se oli sorna, mähönen potta, mailla sen taSmot
oli ilmasto jo pöimätt helteestä ahmettuncet. Hänen
tirtfoihin silmiinsä tunti itfu.

"Noh, Launi, ter»e tntoos!" sanoi neito, "mitä
sinulla ilo-naurun »ei, juuri tässä hetfessä?"

"M-mi-nutta oliS o-ltttt marjoja," önllösipotta,
jo toti niellä ittunjo.
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"Waan et tahtonut niitä antaa minulle;" kysyi
Aino; "millä minä olen mieles pahoittanut?"

"Ett luullut sinun niistä huolimos, luulin hoi*
mefsimos."

"Ole moi; —
mitä sinun on tullut?" kysyi Aino

ja hän silitti pojan ruskeita hiuksio.
Loimi tortaSteli hänen faStoojanfa uudestaan te-

röivillö silmillänsä, »aan ei nauru tullut kuitenkaan;
luitte hän niistä tammoista jotain erinomaista muu*
tosta neidon mielessä?

Ainon muoro oli nyt ujoilla; hänen silmänsä
peittyi niiden omilla hopcnillo, hän otti pojan toteen
jo »ei hänen pihan ruohoStolle; Hormio seurasi heitä
hypellen, mutta sentin ilo näytti ole»on noin puoli-
mölistä.

He istui»at nyt kolmisin maahan, jo neito aitoi
tortoStello Lännin tänpäitoäsiö metiätuotteita. Po*
jotta oli, paitsi marjoja, jotta Aino nyt ivihdoin soi,
myös siemösti tehty joutsi olalla, jokoto joulto nuotio.
Näitä nyt teetettiin jontsi jännitettiin miehissä, jo
nuoli laSletettiin seinään, joSta Hormio sen tämi nou-
tamaSfa. Laimi jutteli sitte, miten hön oli lamoitta-
mtt oromoo, jo miten st oli pudonnut hänen ammut-
tuansa Harmien suuhun. Hänellä oli paljo muutatin
ferrottamaa pöiivöu tapautfista metsässä, jo entinen
YStölvyys nölyi moittaueen hänen jynliän mielensä;
mutta ehtoolla myöhemmin hän nähtiin nultunccu
siallensa jo Hormio hanen »viereensä; hän piti todel-
lansa toirott taulasta jo hänen silmö-hapenissanso
riippui toisi kyyneltä.

Ainon isä ja Olamus olimot täfTaifaa jotfaneet
puhettansa, maan neidolla ei ollut enää lepoa heitä
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tuulleita. Hon fäysfeli aotofsisfoan routaa kohden,
kunnes hän seisahti kilvelle katselemaan päilvön »vii-
meisten sateiden »välttymistä »vedellä.

Vaan ei hän tösfäföön »viipynyt; hän maetsi
edemmäs rontoo myöden, jo joutui lepistön reunalle.
Nyt hän oli jo faufana totista, niin taittona, ettei
foto enää näkynyttään puiden takoo. Lepistöstä kuu-
tui kohahdus. Neito säikähti.

PeregrinuS, se soma, joufo alussa näimme Erä-
pyhällä, seisoi hänen edessänsä.

Ainon ensimmäinen ajatus oli paeta, toaon hän
rohteutui jo jäi otaltenfo.

PeregrinuS oli muuttanut entisen nöyrän jo hen-
gellisen muotonsa ylpeömpöönjo sotaisempaan. Hönen
alhainen jo latoala taljoillensa oli muuttunut topeofsi.
Vailla Aino häntä lohtaan fontoi ylentolsomao mieltä,
ci hän tuitentoon moinut fieltää miehen näössä oleman
jotain muhteoo. He silmäsilvöt teinen toistansa Helien
aitoo ;eitä heistä fttmpifaatt näyttänyt tahtoman ottoa
puhetta. Söihtoin tattfui PeregrinuS:

"Tertoe neidolle! Lienentö hänelle tuttu?"
"Ei tuttu, eitä outo."
"iffiaan otttoStofin sitattao tulla tuttu, tutusta

YStömö."
"Ja YStämäStä »vihollinen."
"Ethän minua mihollisenoS pidä, sö tytön tonni»

hm?"
"Sinä olet yhtä fehno mihollisefsi fuin YStömöfsi,

muutti."
"Elpös ole fumpoofaan foettattut, ystömyyttöni

että mihooni."
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"En Rutte fumpostnfaon oleman koetofsen ax*
tooistn."

"Suitte mitä sinulle luistoon, jalo neiti, jo päätä
siilo miniä orlvoiset kumpikin sitattotoat olio."

"JoS lupaat olla lyhyt puheessa, niin ma sinua
tahdon luulla, »aan soornoihis minä olen fyllästynyt."

"Minä olen niihin itsekin kyllästynyt," sanoi Pe»
regrinuS, "minä olen päättänyt hyljätä oman uSton-
toni, jo tööntyösinun jttmoliiS, tattia otteimmm jo»
noen, itse sinuun, jota ainoaa mö töSt'edeS aitoon tu=
mörten rukoilla; mutta tuule, founotsini," jo Pere-
grittuS tolvoitti neidon töttö, "minä olen päättänyt
noustakorkeollc, jo sinä, Aino, nouset minun konSsoni."

"Varjelkoot minua Lemmettäreet nousemasta si-
nun kattSsaS," lausui Aino. "Se lorteus johon sinöRipeät, 0n.. ."

"Noh, mitä?" tysyi PeregrinuS titmaasti.
"Hirsipuu!"
Molemmat hämmösiyiioöt, sillä tämä sana tuntui

heidän loheltansa metsosta. He olilvat tuokion ääneti,
mutta PeregrinuS aitoi taas.

"Sinä tiedät tämän moafnttnan oleman hallitsiaamailla; tiedät myös tätä ahdiStettowon tähdettä puo-
tett, Nowgorodin jo Ruotsin puolelta, jo etta asukkaat
sentöhden ornat kodottoncet kaiten rohfeutensit, sillä
heidän on työlästä molemmilta puolin torjua wihol-
lisiä..."

"Jo olet siis sinä »vyöttänyt itseS sota-pukuun,
meitä loikkia puoluStoaiseS? Todeltolin sinä ansait-
set..."

"Noh, mitä?" ennätti taaS PeregrinuS kysyä.
"Hirsipuun!" kuului jällen lepistöstä.
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Tämä rupesi mihtoin PeregrinuSta äkööttämään,
hän tarttui aseesen — ja oli hankkeissa köytämetsään,
rankaisemaan sitä pahan-iltistö puheen*!eSfeyttöjöö,
mutta häntä pöyristytti, eitä hän mennyttään, maan
aitoi taas puhutella Ainoa, fuitenfin nyt othoiscmmollo
äänellä.

"Tietät mun olleeni frislilyn, maan et tietämitta
juvret tietot frislityillö fonsoillo on, pofanoin suhteen;
minä tuon näitte palaneille faifcn taitoni, jo he sen*
roomot minun johtooni; siten me epäilemättä saamme
»voiton »vihollisten yli. Mina lorotan sinun hallitsiatsi
kanssani."

"Tuhonnet liitokset!"
"Siis on YStömyyteni jostain armosta?"
"Noh, onhan se niin!"
"Sinä Pitöt minua pilttonos, toaon tuulcppos,

tyttö,minun -toihani on myös jostoin armosta."
"Lieneekö maan?"
"Minä olen tehoittonut Hämäläiset tekemään suu-

ren uhrin mielö tönö yönä jumalillensa. He loionn»
tumat tuumimaan keinojo, joitta Ruotsalaiset mottoon
forfoittoa, ja minä olen heitän saanut uStomoon että
heiton on ensinnä lepyttäminen Tapiolat jo Ahtolat
jo Manalat jo miksi ne koitti tittsittaott. Jo minä
olen heille jo toimittanut yhten Ruotsin sotilaan uh-
riksi ....."

TöSsö söitöhti tyttö, maan ci hän lausunut mi*
tään. PeregrinuS jottei puheensa:

"Mutta useampi uhri tarmitaan jo sentöhtcn
minö olen itse tullut tänne, jominä tietön että täältä
on OloivuS, saarnamies, hänestä tulee toinen uhri,
ja kolmos..."



85

"Jo kolmas?" mattasi Aino tietomaitansa; hänen
ajatuffenfa olimat toisaalla.

"Kolmos... olet
—

sinö."
Percgrinus fatsoi tarkasti neidon toSmoihin,nöh*

bätsenfä niissä jotain muutosta; höu ptbätti puheensa,
otottoin tytöltä jotain maStauSta itinoitittfcen|'a,maan
tytön taSmet ei muuttuneet, eitä hän Rion mitään
»vastannut.

"Kolmos olet sinä," sanoi heittiö-muutti toista-
miseen, ja hän jottei:

"Vaan mina motit sinun pelastaa, joS lupaat
töSfebeS Johdetta minua möhcmmällä yleitfatjcetla."

"Sinun maalimutseS on luonnolointa," sanoi
Mauno, jofa aStui hänen eteensä IcpiStöStä," luulet*
fos teucnlöön ivoilvan sinua nähdä eli tuulla, ilman
Pietiläisettä?"

"Mifä mies sinä olet?" tysyi PeregrinuS ynseösti.
"Minö olen se mieS, jota aimon sinun panna

näyttämään, fumpifo sinä olet, susito lampaan nahassa,
moi aasi jalopeuran nohoSso. Minä olen tytlönähnyt
sotaisia mcititoita muntfein purnussa, maan sinö olei-
lin muuttanut mttoteS, jo peliään sinulta puuttuman
torpeellisto miehuutta talman taittoon."

Tästä Peregrittus sydäutyi, ja nyt fäytiin raief*
lasille.

Voon munffi ei pidellyt tolpoonso toitamaSti;
Mauno silvolti sen hänen todestansa, jo hän oliS ollut
luolemau oma, ellei Mauno olis hänen sallinut ron»
hosso paeta. Jo PeregrinuS potemiin niin sitlfelao
luin iiättä mieS taitaa paeta.

Näiiiöt tapautsit eilvöt mietteet pitlöö oikoa, ja
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niiden päätettyä föönlyiMauno tytön puoleen, joko
niitä oli ääneti tatjettut.

"Erinomainen onni, mohdou sanoo," lausui Mau-
no, "saattaa minun loisteen tänään tuofscsi; minä
olen etfynyt matfattani jo Ritan lempeää sattumusta,
joto minun tänne johdotti."

"Isoni totissa löytyy mierostenlin »varaa," sanoi
Aino.

"Entä iloisempaa tietäisi tuin isöS totissa »vie*
railcmineii," mastosi Mauno, "ellei mieleni löllöhel-
teliä olisi täynnä fattcruutta."

Jo hän tertoi lyhyesti, miten hoit oli fotottanut
toiverinso jo miten hän, löyläölstnsötietä sen jölille,
oli juomaiten ja metsien läpi joutunut tänne. (Si hän
suintoon ilsetöön settoöSli tiennyt, mitä mieli hänen
tänne »veti. Waan fuit hän jutteli luulleensa nähneen
tämän Peregrinufsen niiten joufoSfa, jotta aamutta
olimat OlotoitSto hätyyttäneet, ja taos niiden, jotta
hänen totoerinja otiteat föyttäneet,niin hän ymmärsi
tästä, että sillä miehellä mahtoi olla jotain erinomaista
mieleSjä. Waan nyt tertoi neito, mitä PeregrinuS
oli puhunut ailootitista uhristansa, ja tämä janoitta
tuotti Maunolle lisää teteottomuutta toteerittfa tähden.

"Minö peilasin sinun joutuneen heidän lasiinsa,"
sitnoi Aino teeSielemöttö.

"Oliko minun onneni toi onnettomuuteni sinulle
miStööu armosta?" kysyi Mauno iloiten.

"Sinä olit jalo-mielinen ja suomalainen" ivastasi
neito hiljaa. "Multa" lisasi hän tuuluivammalla ää-
nellä, "sinä lannat mieffaa omia fansataisiaS lohtaan."

"Niin faunan, entä tiedä mitä tösjä sanoo eli
mitö muuta tehdä. Minä olen faSteatettu miefan
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täyttäjäksi, teoon minun on sääli omaa tonsaani; fatsi
tooimatlisimpoa ivoltioto ohdiStoo heitä ja heidän on
antouminen jommon tunintan alle. Niin lausumat
manhat jo miifaat, jo niin mittölin luulen, maan pi-
don myös otollijempana että he joutumat yhteyteen
fen »valtion ionSso, joitta tonso on sitoistynyt ja mo-
poa; minufla on foloinen toitoo että Suomi toahtoiS*
tuu toielä terran omillatin fiimillönfä lentämään. Ia
mitä nyt mietlaani tulee, niin tahdon sitä säästää,
niin paljo tutu mohdollisto."

Tyttö naurahti.
"Olet outo sitä tänäänkin säästänyt," sanoi hän,

"maan sen käytös ci ole moittttoma tun se tapahtuu
niin hymössö aitomutstsfo."

He istuimot rantafimettä, nämä fatsi nuorta.
Päimä oli jo aitaa tasfettut, »vaon lännestä oli piimi
nousemassa, joto synfislytti ilta*ruSfon.

He näyttimät hymin suostuman toinen toiseensa,
niintuin he jo oifo-pöiwiä olisiwot olleet tuttolDat.

Multa aito oli löytö totoon, jo tätä muistutti*
fin neito, Ivoon Mauno oli jättänyt heivojenjo etääm*
mätte mittaan jo tulfenut piltin rantaa etsimässä enem*
piö asumo-ntcrtliö, tunnes hän homoilsi Peregrinuljen,
puhutellessa Ainoa. Hän oli niin joutunut lepistöön
luulemaan ja maStaamaanheittiö-muniin janoja. Waan
nyt hanen oli patoaminen helvoseensa, jolla matin tyttö
riensi eteliä totiin, ehto luultamaSti olis parempi ollut,
etteimöt olisi erinneet, sillä ennätettyänsä taloon nöli
Mauno siellä ja tuuli tummia.

Siglvart, se ruotsalainen jotija,köytettiin Sorson
sillan pöössö. Söyttöjötmeimöt hänen pois, jo eh«
tittyönjöpolkn-haoroon, siihen joSto nyt tie köy So*
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holohleen, poitlcftmat Helin sille tielle, tulfeofsenso
Willifon rantoja.

Sigmorbi oli lomin aleissaan löyttäjittenfä. Hän
olis mieleltään katkonut heittä jota mieheltä pään
peitti, »vaon pohofsi onneffi oti hänen täten Riimi,
ja hänen täytyi färfiteättifyybetlä fotfelto, miten Yfsi
joufosto astui hänen heteosenso setfään ja ratsasti
tiehensä. Se oli ainoa jonfa Sigtearbi tuuti ymmär*
täteän hänen tiellänsä.

Hän puhutteli tyllä niitä toisiatin; hän tiroiti
ja sadatteli heitä, maan ei he muuta tuin nauroiteot
hänen turhalle tiutullenso.

Wihtoin hauen löytyi muistuttaa mieleensä laitti
ne suomalaiset sanot, jotta hän oli ehtinyt oppia tösjö
moaSfa ollessansa. Niitä hän nyt feloitteli oman
tietensä sanoihin, josta syntyi todellista "matalaa
suomcc"

"Miniä se minu toito föro?" Rustasi hän.
(Si »vastottu.
"Mina fråga, ntintö fe jeioel föra!" örjösihän.
Ei nytläön maStattSta.
"Eilö se smoro minu, se förbannad?" liljasi hön.
"Kyllä litittä sinun mörpannaan," sonoi lähin

Hämäläisistä jo antoi hänelle niSlaSta hytoöumouhbitt
täymifeenfä.

Siglvordi por'ou täytyi löydä ebellenfö;hän piti
mielä omaa mihoisto puhettansa, maan ei sitä liilaan
fuullcttut, eitä hän enää tohtinut heille puhua "matalaa
sitomce."

Heidän tiensä talvi piltin Sahalahden maito,
jotta silloin ei mielä olleet osuttuja paitsi siellä jo
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täällä harivatta metsästäjättä, kotoStojotto toi koSten
polttajatta.

Ehloommollo heidän joulloonfo yhtyi toisiofin
miehiä, joita tuli IhoriSto päin, jo niiden luku eneni
eitenemistöätt. Kaikilla näytti oleivon jama päämäärä,
jo heidän kotfantonfo oli tomolliSto fywä»mielifempi,
niinkuin heillä kollilla olisi ollut erinomaisin painamat
houtteet.

Päimätt lasteissa foto seura ennätti sille niemelle
Längetmäteedett rannatta, jonfo nimitimme Erä-pyhäksi
jo josso oletimme tämän fertontufstn.

Iö oli jo tullut, suloinen tesö«yö. (Snsimöistt
tähdet piltottilvat taimaolla, multa lännestä nousi
uhtoomo piimi; sen rennot olimot nyrtöl niintuin
muorien fuffutot, jo sen sytttöstö peitteestä mälöhteli
jo yksi jo toinen mcnintutfoineit falamo. Suniin fo*
laman leimahdettua kuului, ehta masto ison hetken
perästä, jylinä. Se talvi lännestä itään jo soi Hu*
mistman maStautsin jofaifen tallien laelta. Mttta st
uton föynti oli mielö niin hiljaista, ifäänlnm hän
olis lähetellyt ensi*siiuomian|a leilittään.

Soitti luonto oli uupunut symöönöättettötttyyteeii,
ei oinoototaon tuulen puustoa luulunut. Hoolvou teh*
teliin rippuimot hiiskohtomotta ofsiltansa. Ilma oli
helteinen.

Miehet lokountuimot siihen, johon PeregrinuS oli
liiviä somitettut rounioisi; he ihntcttelimät niitä ne oli
toennut semmoiseen jörjeStyfstcn.

Woon heillä ci ollut oiloo ihmetellä, he olimat
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tähän tulleet keskustelemaan asioitansa, heitän oli pi-
tää käräjiä.

Wotthot puhuimot ja rieutoottelitoat, tatoatlifuuten
jälkeen, nuoret seisoiteot joutfeinfa nojatta ja tuutteli*
teot nöyryytesfä »vanhain sanoja.

Heitän puheensa ei ollut lohbuttatoaa,eitä heitän
neumottelonfa »valmistuneet, sillä he oliteot astein toi*
hotlisitta lyötyn jo hajoitetun tonjon jäänuölsiö.

Birger Jori, se mainio Ruotiin sontori, oli par*
aitoo Hämeessä, höu oli ivoittonut Hömötöisttmietotto
jo hajoittonut heiton toäfenjä.

Tässä oli faaputoitla monta niistä, jotta olimat
sotineet häntä moSloou jo joiten oli löytynyt paeta.
He olimol nyt uuteStanfo lotottuliitteet neumottelemoan
jo päättämään mitä oli tehtämö osioin näin ollessa.

3oto heitän lössit nöli,hämäiisi pian että heitä
oli toivo onni tohtonnut; epäilys fajoStt monen sil-
mistä, erittäin monhoin, ehiö nuorten katsanto »vielä
oli rohtea.

SelmöSti nälyi heillä ei oleman felään nimen
omaan johtattajact; joS he olijilvattin fuoStuncet jeu*
raamoou jotatuta taitamaa jo urhollislo päättiltöä,
niin heitän möfensö ja michuutenfa eliö mielotin ollut
peljättömöRuotjaloisille jo itse Birger 3orlclle.

Multo eripuraisuus malliisi heitän neumoissonsit,
jo eripuraisuus on aina ollut fonsoin höwittöjö.

Toiset heistä ehtottelitoat foton pitfittömistö
Ruotsalaisia wostoon, joniiten puolella olilaittinuoret.

Soiset toos tatjoitoot taiten waSluSlulscn turhatfi,
heittä luu ei mitään tvoruStuSto, mitään ositta ollut
Ruotsalaisten rocrtaista. Se oli tyllin hoivailtu mii*
meisessä tappelussa, miten Ruotsalaisten Ivoille par»
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haosta päästö oli tullut heidän parempain ascittenfa
tähden.

Muutamat pititeät otoltisimpona heittää foto
mallan Ruotsalaisten haltuun, näin ahdingossa fun he
olimat; ehta Ruotsalaiset heitä puoluStoisilvat muilta
ivihollisilto.

Näin oltiin monetta päällä, fun aimon uusi mieS
ilmestyi neumo-fedolle. Se oli PeregrinuS.

Hän ei ollut tuttu, paitsi muutamille, jotta hön
oti saanut liittoonsa, jo jotten toimella hän oli heiton
soottut tähän totoon. Niillekin, liittolaisillatta, hän
näytti ontolta hohtolvoSso fotaputouSfanfa, jo tun hän
röytlcillö aSfefeitto tämi esille, niin toilfi hänelle an*
leimat tilaa.

PeregrinuS oStui fimellc, joSto hän uötyi yli
joukon.

Salomo, jofa silloin tällöin oti teimahbeöut, lei-
mahti nyt taos ja mataisi foto seudun, mutta fanfan
silmät oli tööuuetyt PeregrinuSta lohben ja he koitti
näfimät miten ainoastaan hän loisti falaman motossa.

Hänen muotonsa oli siinä silmön-röpöylseSsöjo-
lomainen, jo tun hän nyt aitoi heille puhua, niin ylei-
tien äänettömyys tuotti hönen janoillensa tartonluuton.

"Te epäilette", sanoi hän, "enää »voimanne mi*
tään Ruotsalaisia teostaan jo heitän uutta jumalaansa,
mutta minä jonon teille: Ulfo ylijumala on teidän
puolellanne jo hän puhuu teille peitti piimien."

SomaSja kuului ukkosen jylinä, sillöoiko oli ehtinyt
tutua sataman jo jylinän matilla.

Soitti pitiivöt sitö Uiko ylijumalan puheena heille,
niinkuin PeregrinuS oli sanonut, maan ei he tienneet,
puhuiko Uiko mihoSso moi mieli-suosiossa.
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"Te tuulette hänen toofuututsiitsa", huusi Pere-
grinuS, "mutta te olette foitteatt aitaa hänen unhotta*
neet ja scutöhben hän »vaatii uhria; muitten hänen
mihonso yltyy."

Tähän nyt muutamat moStosimot myöntämättä;
ne olimat hänen liittolaisensa.

"Mutto", lisäsi PeregrinuS, "te olette myös toi*
heittäneet Tapiolan jo jcntähbeu teidän joutfettne eimöt
moi mihollisio »vahingoittaa. Tapio on siis lepytct»
tämä uhrilla, haulin."

TooS ne muutamat toaStasiteat suostumansa; toi»
stt olimot ääneti.

"Mitta näen täSsii", jatfoi se tonson mictteliä,
"aimon uuden uhri»paifan. Siitä mä holvoitsen teillä
itsellemtctin olleen uhri hantteisso, jo minä siis puhuu
teidän omasta mielestänne."

Vaon ci tuloon tiennyt Riviä latoneensa, jo tästä
nyt nousi ormelut monetloisit. PeregrinuS tilitettiin
tähän mutton muisti.

"UStoltomo on", sanoi hön, "että Tapio itse on
tämän uhri»poilon fatsonut jo sen otollisempi lienee
siis meidän uhrimme, ja sen enempi jaamme otto
toafitutctitt »voitostamme, joS tahdolle minua seurata."

Tällä ottaa oli pillvet jo noSneet feSfcttc tatmoSto,
salama leimahteli taajemmin, jo jyrinä aitoi tuutua
mellein tautoomatta.

Nyt tuotiin Sigmordi köytettynä esille; hänellä
ei ollut enää mitään sanomista, ei hän mihotettutfaait,
maan näytti peräti huolettomatta, jo tatfcli lylmöllö
totsonnollo mäti»joutfoa.

"Tuo on nyt ylsi toihottisistamme",huusi Pere*
grittus, "jo tun me hänen uhraamme Ufolle, niin se
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antoa heidät laitti meidän lastimme. Vaon meillä on
»vielä talsi muutatin, joista ylsi on niitä soornamiehiö,
jotta tänne tahtoivat työntöäoutoja juntalta jo Luon*
nottaretta;hän on siis aimon someliaS uhrottoo omille
jumalillemme."

Jo nyt he tcimot esille Oloivutsen jo hänen fonS*
sonso — Ainon.

Mauno, tun tuli Ainon totiin, tuuli siellä jonöli
erisfummoisia tapahtuneen. Ne oteotlin jo lössitilmoi-
tetut, tun sanoimme Olomutsen ja Ainon olleen Erä*
pyhättä. Sodissa oli nyt laitti osiot ylös-alasin. Ai*
non iso, jota oli tahtonut puolustaa tytärtänsä, oli
pahasti lyöty, teaitfei kuoliootsi. Pottollisit olimat
ällistyneiltä, ja Louni, se »vähäinen paimert*poifo oli
seurannut rosmoja routaan, jostahe monlinenjo olimat
lähteneet järmelle. Heidön oli työläs päästä mateille,
sillä Hormio tepasti lintuissonso, jo yhden heistä täy-
tyi ojattua häntä torjumaan, tun loiset mateille astui*
»oat. Hormiopo Louninlin oli herättänyt.

Mauno, tultuansa totoon, ei ensinnä mitöön sei*
100 saanut foto tapoutstSta, outo tun hän oli peräti,
mutta mihdoin selitettiin hänelle sentään osio, jotta
hän tiesi ajaa rantaa tehden eli sinne, josta penin
houttutto fuulni, — Jäällä hän nyt lohtasi Lönnin.
Töinä, jota ei Maunosta mitään tiennyt, tuuli hänen
oleman yhden rosmoista ensin. Mauno taas pitoleS*
tonso ci ottenfaon tiennyt mifä Sanni oli. Woon het*
len aitaa feSfuSteltua he homoitsimot etta heidän oli
tcStenönsö liitto tehdä, heillä tun molemmilta oli soitto
määrä edessä. Mauno oli päättänyt yrittää rosmoin
[tomutusta, jo Laimin oli niin itään Aino mielessä.
Kysymys oli nyt mistä mene säätäisin, maan tähän
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Louni neitmot tiesi. Mutta meneen löydettyä, ei Mou-
no oliä enää suurta tutua pitänytkään möhöiseStöRit»
tolaisestaan, josta hän ci toimonut suurta apua, maan
Louni tysyi:

"Minne aimolle pitää mottonne, joS on tupo
tyjyöni?"

"Noh, tiedäthän sen; niitä soomuttomoon, jotio
Ainon mcimöt."

"Vai niin; multa miSfä ne omat?"
Lönnin fysymytseSsö oli tyttö perää, sillä rosmot

olimat jo ennen Maunon tultua ennättäneet niemen
too, että hän olis moititti sanoo tuntpasitte todelle,
masemmalle moi oitealle he olimat pottenneet. TäStä
hän nyt hämäiisi täytymänfä ottaa selö Lantun että
Hormien lietsorilsenso, jos he muuten itse tahtoiroot
häntä seurata.

Kotiliesin he siis ostuimot menecsin, Hormio lotto*
miehcisi nenään, Mauno soutajaksi jo Lantti perämie-
heksi; hemosen oli uida meneen jölissö.

Tultuansa niemen päähän, ei he enää mitään näh-
neet, hämärä kun jo oli, eiivöilömyös tuulleet. Nyt
ei siis ollut mitään tietoa maltasta, paitsi armiotta.

Honnio oli nouSnut kotkoo masten etit*föpölttten*
fä; hän Piti iuononso piilolla jo fterautenfa teteeätta,
joSto oli tottvottama että hänellä oli miholliset haisti*
missa. Jo kun ci muuta tietoa ollut, päätettiin loS-
fea mene sitö kohden, jonne Hormio päätänsä kurotti.
Se pitikin sitö tarkasti yhtööttepäin, jottei ollut suu*
rin epäileminenkään oifeasta tiestö. Vaon hemonen,
joko uideSsonso piti aina yhtä tutfu*mööröö,eSti kai-
fett joutumisen. Vene riensi hitaasti Sahalahden ful-
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maan päin, maitta jota mieS »veneessä paloi leteotto*
muudesta.

Qfäifen piltoet peittitoöt teöhitellcntoimoan tateu*
den ja pittöisen leimaukset motaisimot sen tuon tuosta*
fin. Tuutia tutui seuloessa, pilliä luvtia; Mauno ci
mittaan ehdolla tahtonut luopua Ilmosistansa, sentin
lahden ettö hän sen piti parhaana mältloppoleena Ai*
non pelastamisten.

Viimein, monen hetfen perästä he ehtimöt rau*
taan. Hannio oli lohta malmis hafemaatt. Suone
maassa hän torasi täyttömouhlio metsö-polulle. Mutta
Louni loSli luutumaan timeön, tunteman mihellytscn,
niinfuin pyyn taulun, jo Harmio palasi riennolla lata-
sin.

Mouno astui ratsastamaan jo Saunt piti maoria
Harmien juotsuSta. Sun se joutui nötymöttömiin,
niin hän sen taaS mihelsi tatofitt, jo joS se ennätti
niin taumoS, ettei IvihellyS luutunut, niin hän hulosi
polo-lörjen äänellä, jonfo Harmio tuuli etäämmälle jo
joto hän totteli yhtä paljon tuin irihellystölin. He
jeurasimat penin johdotuSto setä köyden eliö juoksu*
jalassa, aina miten polin myöden antoi.

Waan meibän on närnät jättäminen metsä-matfot-
lenfa jo jällen potojorainen Erä-pyhälle.

PeregrinuS oli tansaa tehoittanut uhraamaan juma*
lillensa. Tämä ei juuri ollut soiveliaSla tansan mielen
laadulle; mutta asteiset maStahatoisitubet olimat muut*
taneet heidän luontoansa. Wiha ja epäilys malliisi
heitö, niinkuin »voitettua kansaa ainakin; eikö Pere*
grinus aiman määrin tuumaillut kun hön heissä alkoi
yllyttää koston pyyntöä. Kerran sytytetty, oli se intti*
tamaSti heissä maikuttatva tuitta rohkeutta, ja kukaties
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»voiton teoimoo. 3o heibön mellostansa, fcnettö oli
suurempi hyöty obottaminat fuin sillä jota heiSjö oli
herättänyt rohteuben ja heiton johtottonut teoitolle?

PeregrinuS oli siis tassa ottein tuumaillut. Spön
oli cnsinne asettanut heitän näkymiinsä yhden niistä
muulaloiS-sotomichiStö, jotta nylyjööuoli Hämäläiset
tappiolle lyöneet. Siglvard ilmestyi siis aiivan hy*
möllö ajalla foSto*himon sylytfectsi fotountuneette tan*
satte.

Pian luutui heitän »vihansa ääni yli ufon jyri*
nön.

Sigmordi oli uhrattama.
Tässä fohdassa onnistui siis Peregrinutscn luu*

mat.
Mutta ei Otamutsen ilmeStyminentöön heitän

mihaonsa tauhtultanut; sillä hän oli heiton mieles-
tänsä orjnuten joarnoaja, jota mastoon heiton oli
hengellönjöja merellönsö sotiminen. Hciten melmollt*
suutenso oli siis hänellekin koStoo, jo he päöttimät
hönenfin nhroto niille jumalille, joita hän oli tulitti
hömittömään.

Vaon Aino?
(Snnenfuin jättömme täta Juttua, on sano mir*

lottoivo Ainon nimestä. Se on Karjalainen, niintuin
hän ilsetin oli neito SorjoloSto, — Suloisin foifiSta
Satemolan tumoetmisto on 3outohaisen sisor, se micito
jo ihona Aino, jota, holvoittitonsa oleman äitenjä toh*
ton, etta hön menisi manhofle Wätiiämöiselle emän*
natsi, niinkuin mcljensö 3outahoiuen hätien oli tuman*
nui, fömi ittein jörmen rantaan jo upposi uima-tielle.
Se on siiS oliuperöinen noiS-nimi siinä ionsoSso, joko
on Solemolon runoillut. Mutto länsi*Suomessa se
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on joutunut unholutsiin itse fonsosso,maitta föätymäti
on sitä antanut näinä miinteiS muosina tyttärilleen,
jo heissä se tuutuu "Aina," tämän puolen murteen
jälteen. Emme moi liettää "Ainon" luutuman soman»
malto tuin "Ainon," maitta meibän on täytynyt an»
taa Sorjolan tytölle oma nimensä. Sniteniitt soopi
Jen tahtoo tutco sen "Aiito"ksi ehkä me tassa ferto»
mutstsfo loppuun osti sanomme "Aino."

Uhripoitollo oltiin nyt töyteSsötoimessa. Sig»
ivort jo OlomuS olimat ositetut rauniolle. Rohmoon
»viha oli yltynyt niin ettei enää peltiä miesten murha
ollut heille tylliisi. Heitä piti myös fitutettoa jo
tulelta färhettäö. LuultoivoSli olistiu tämä julmuus
löynyt päinsä, ellei uttosen moon, olis tuonut myötänsä
rajun sateen, jota eSti tulen miriömästö.

Tössö ei ole itStomiSta, ettö PeregrinuS alun
aitoi sallia Ainon murhan. Luultaioo on hänen toaan
tahtoneen näyttää juurta toaltoonjo jo sillä peljöttöö
neitoa. Waon hön oli laStenut irrolle rohmoon mim»
man, jo sen irti loStijo ci aina ole mieS sitä hillitsi*
mään.

Höu oli astttanut uhrien liituun myös Ainon;
rahmaS tolfoi sen hymötsi jo mooli hänen murhoonsa
taittein ettjifsi.

ParoS Hämäläisten joulsimichistömäärättiin hän-
tö ampumaan. lötthämärässä ei häntä futaan sää»
finyt; ja hän peittitin toStvonjo, maan ei yfsiföän
heistä olis ollut mies häntä läheltä murhaamaan, ei
eteS jumalaiujafaan uhrifsi. Sentöhtcn hän oli tait-
taa ommttttama,

©e määrätty Hämäläinen jännitti joutsenso, asetti
nuolen, lähtösi neitoa jo — hänen joutjenja painui
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tuoahan hermottomolta läsilvorrcllonso, joSso istui
symööu tuntenut nuoli,miniä sullo mielä marisi. 3o-
lainen oli sen luullut mingohtoman itmaSsit tullessansa,
maan ei teittään tiennyt mistä se tuli.

Toinen joutfi-mieS ositti nyt esille. Se oli nuori
Hämäläinen. Hän oijensi joltisensa; samassa leimahti
taas satama ja mataisi tytön fasmot.

Mauno jo Louni olimot ehtineet patiolle. Harmio
olis juosnitt tonjon joufteon ja netton tuofje, maan
Laimi pidätti haitat. He stifahtiteat toliin toimin
puiden marjoon, josta he nätemöttö soimat itse nähdä
mitä topohtui. Samassa juuri se ensimäineu ampuja
tähtäsi joutsellonso tyttöä. Louni loSti nuolen joul*
feStanfa hanen täsimortcenfa jo mihclti tataisin Hor*
uiton, jofa totuttuun tapaattja olis toronnut sinne,
mihin ammuttiin.

SOfounc nöti miten osiot olimot; hänen ei ollut
muuta päättömistä fuin pelastaa Ainon tai huttua
hänen fonSsonso.

Sentöhdcn hön ei myöstäön miiteytellyt, »vaon
ratsasti ylös fanfan feSfelle.

PeregrinuS, etsiessään teanfio uhritsi, oli fohbeSti
jättänyt Maunon rauhaan. Tössönäemme syyn. §ätt
oli teiifaS tyttö tösittämäönettä muutama sano jalolta
Suomen jotifoalta moi foiffi hänen puheensa tehtö
mitättömiisi. Höu peliäsi siis näyttöä itsensä Mou-
non rinttallo, jo oliS tyllö sallinut hänen mttrhottoo
jos oliS tiloifutttta ollut;nähtyänsä hönenmiehuutensa
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Kongosoton fonnofselta, ei hän usfaltonut häntä tos-
fettoo Sorson sillalla;Maon esiäiti hänen joutumasta
toteerinso apuun.

Mounoit poltolle tultua, moileni rohmaan meteli.
"Te miehet Suomalaisti," sanoi hön luutumalla

äänellä, "te olette petetyt, jo tämä on petturi."
Hän näytti PeregrimtSto.
"Teidän jumalanne," jottei hän, "eimöt »vaadi

teiltä ihmiS-uhrio, cifä teiattoman teertä; joS tahdotte
murhata, niin murhottoo niitä, jotta olvot fucleman
onfoinnect.

Percgrinus olfoi puhua, moon Mauno ratsasti
häntä löhcmmötsi ja nosti miettaitsit förjcllö typärin
hänen päästänsä.

"Katsokoot, hänellä on petturin-merfli päänlaella."
Woon nyt Peregrinutseu liittolaiset asiutititeat

johdottojonso ympärille.
Mauno läheni Siglvordio jo kolkasi miclallonfa

hänen töytäisit. Tämä ei ennen tuntenut otettansa
mopoa, tun hän lähimmäiseltä Hämäläiseltä teinittäsiaseen jo oli taoS toatmiS sitä täyttömään.

Se afeetoitt Hämäläinen riensi Percgrimifsitt puo-
teen, soi sieltä joutsen jo jännitti sen Maunoa kohden,
maan nölymöiöin laari lennätti taaS »vingahtaman
nuolen, joko »varisten seisahti hänen lantaansa.

Nyt nousi ottele. Peregrittutsiit kumppanit tuu-
kiroat näitä lohta iohben; teaon toosiin IvoiiuttiMau-
non jalo täytös, johänen suora suomalainen puheensa,
että yksi Hämäläinen toisensa Perästä kolvi hänen puo-
lellensa.

Miehiä footiti fummaltafitt puolen. Sigitiarti
oli hoolvoitettu jo hänestä mnosi teeri. Mauno oli
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heivosenso setössö mähcmmössö teooroSfo, mutta ci ha*
tiettä täyttyi siinö niin toitfetäätt sotiminen, jotat hän
hyppäsi tuoahan jo ajettui ©igiuarbin rinnalle. Tässä
hän footoi miehen toisensa perään, ja »voitto näkyi
fattiStutoan heidän pitolellenso, fun erää teihotlinen
iolvoitti häntä »väiemällä simollutscllo päähän. Mie*
tallansa hän sen esti fosfemosto päätänsä, moon se
sattui mosempoon olto-päähän jo teli syivän hoomon.
Mutta samassa taittosi tappelu. Peregrinufstn liitto*
tunto hajosi. Hän itse oti fodonnttt.

PeregrinuS, itöhdeSsöusö jouttoiiso rooitettomon,
tuitohti poiS, tooon siepposi Ainon mennessään, jota
ei tuloon moititit eStöö, luu faiffeitt tunto jo itölöoli
miesten loiSteloSso. lisi oli tnitenlin estämässä, ni-
mittäin Hormio, joitko Sanni, nähdeSsönsö mitä oli
tapahtuma, lähetti hätiin, johonhän iljetin riensi,mutta
Pcregrinuljclla oli Sigmordin hemonat, jonto päälle
hän astui, jo nyt hän Icnttöyttimoltoonso,neito jytissä.

Sutia tentieS on pitlölsynyt, fun häntä on isot
aitoja pidetty sateessa jo ulfojen ilmassa. Tähän
soamine muistuttaa, ettei meillä otellaan tällä erää
ferrottamoo herrain hornista jo ylimysten folisto —
ehta tyttö tuulemme ajon mittaan saamamme ttiistöliit
jutella — maan Suomen muinaisista erämaista, joissa
olija soi lumon feStöö faitfta säitä jo tytyä tmthemoin
puiden suojaan. Sen oheSso tapahtumat tössö terro-
in! pöö-tohiaukset yhden puott*yön kuluessa ja muu*

tomaSso hetkessä, ehto niiden jutteleminen ja lukeminen
on »vetänyt isonkin ojan. Tössö on syy miksi mielö
annamme muutoman hetken feStää samaa ilmaa.

Percgrinus oli paennut Erä-Pyhättä jo »vienyt
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Ainon mennessään. Mauno ei sitä tiitoouteSioon heti
pottotto homoinuut, höu tun oli täydessä toistctosfo.

Woon hön oli päättänyt raimoto mietollo itsel-
lensä tien jo faateuttaa Percgrinutseu, jota hän ei nyt
enää aitonut sööStöö,luu hän sen maan soisi teränsä
eteen.

Hoit siis taistellessaan loi usein silmänsä sinne,
missä PeregrinuS oli, mutta toiimein hän ei sitä enää
nähnyt. Hän totfohti Ympörinsä, eitä hotooinnut Ai*
itoataan. Nyt höu hertesi tappelusta jo riensi helve-seeuso. .Hän ei suuttaan oliS tiennyt miniä päin rot-
sostoo, mutta Louni oli höntö läsnä jo multasi päin
itään, jo sinne höu lasti; maan,mitä siilo hylvöö, tun
tiheä metso oli moStoSso. Hän oliS mielellään lentä-
nyt, maan ei pääSnyt paitastaan, chlö jota silmän*
räpäys oli follis.

Mutto hänen hemosenfo aStui tuitentin edelleen,
ja eipä tiedä, mittet se maan osaisi löydä tomenusit
jättiä. — PeregrinuS oli ratsastanut ©igmarbin he*
»vosello ...

Maunon täytyi antoa Heinosensa etsiä pottua;
itse häneltä oli sill'aitoa hyteä loma ajoteitä:

"Mitö, joS Aino suosimiin menemään Peregri-
mtffcn fatiSja, ilman palloa," mietti Mauno, "titttö
oikeus sinulla on heitä ivoinoto? Ei, ci, Ainon todet
olimat sidotut, hän oli uhrina ... maan ien menee
tafaitfsten" jottei Mauno ilsetsensö,"cttö neito huolii
sinun amuStaS..." Vaon samansa muistat hönen
mieleensä, mitä he olimot teStcnänsii puhuneet Ainon
totissa, jo hän päätti poistoa laitti epäilyfsit jo itSloo
apunsa oleman tteitolle toimolun. Hän teetti riettnyttöä
hemoscnso tuttua puiden mölitsc. Vaan nytpä outeiittin
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metsä »vöhön — heteouen oli polulla ja oltoi lohta
juotsun, jo tunnettuansa touuutjet tyljisjänjö,hän pian
lasti täydelle tarulle.

TaaS eli jytittä uffofen rnooru feSfellö tai»vaan
totea; sadetta tuli taalamalla, joten yö-hömöräinen
ilma oli ihan sinisenä. Vaan ehtimisien »välähteli
Rrias salama hämärän jo foteen lomitse jo ijönen
jyrisi loivasti.

Siitä ci Mauno Riitattaan totellut, eitä hänen
helvojenjo; jetin riensi, mitä hänellä heitteö oli, niin*
luin hän oliS käsittänyt ratsastajansa tortoitttkscn, ja
pionpo saatiin PeregrinuS nötymiitt. NytlöS IvoSto
ratsastus aitoi. JpaooSten kengät istiwöt tulta toi*
ivoon tiimassa.

PeregrinuS, luu homoitsi rooittojon jötisjönsö,oltoi
moolia hemosclla »viimeiset »voimat; hän lannuSti sen
sirotti tvcrisilsi jo je tyllö riensi laitoin tietänsä;mutta
maineja läheni lähenemistään. Peregrinns tuuti jen
hctoojen huoturoon totononsa, jo pian jen tuuma heitti
lifösi hänen omaa fitumuuttausit.

Aino oli hönen edessänsä ratsulta, ja Percgrinus
piti läjiroarrettonfa neidon ioyöteeStä. Sen kädet oli*
»at »vielä sidotut.

"Meidän ett nyt molempain tuella," sonoi Pere*
griuuS jöijettöäänellä.

Neito ylensi silmänsä toirooSto tehden, mutta ei
hän rooStonuut.

Salama leimahti.
Mounoit haronen eli jo mclteiit Pcrcgrintttjen

rinnalla.
"LaSte neito," huusi Mouno, "ja ininä päästän

sinun »vielä terran."
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PeregrinuS totutusti heivoStonso, jo teoitta »väsy-
nyt jo nääntymäisittänjä, se wielö tunsi niiden hirmui-sen letlfaufstn tylsissänsä jo torasi eteenpäin, jotta
Mouno wöhönjäi.

"Päästä neito!"
PeregrinuS ylensi fättänfö; siinä roältfyi mieffoi*

nen, neitoa toaSten. Woou nyt leimahti taaS satarna,
niin firfoS ja höifösewö,ellei Mouno enöö nähnyt
mitään ja samassa tärähti nitonen, semmoinen etta oliS
tuullut maan halteatoan. Hanen hewosensa kompastui,
maan ei langennut; mutta st pysähtyi kuitenkin ja
Mauno oli lähellä miSfautua sen pölise maahan. Nyt
hänen silmänsä näki.

Polulla matosi pitfänään PeregrinuS — ja he*
monen.

Satoina oli tohdonnul mieltäisin lörleö,tuntenut
läpi jo tappanut Peregrinutstn ja helvosen. Ainotin
oli mennyt hengettömötsi,Ivoon hän oli itliosello toS*
fematta.

Jön hirmut oliroot todenneet, sode jo uttonen
oli tauonnut, toitoaS oli fclleö jo ourinlo nousi. Solo
luonto hengitti uutta, railosta ilmaa, johon molmu*
iukioin jo mönty-ruohou suloinen löyhty jefaitntni.

Erö*pyhällöiäänei enää ollut jätteitä yöntapani*
jisto, paitsi uhri-poiklo. Sonson joukko oli hajonnut,
jo ainoastaan o>latouS nähtiin teielä; hän kantoi fii*
tos*uhrio taiteoan Luojalle siinä, missä pokonot oliroot
hänen aitoneet uhrata epäjumalillensa. OlolvuS on
siis ainoa, joko siinä on pitänyt juntatun pctlmelusta,
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paitsi linnut, jotta silloin hänen tiimattansa jo nyttitt
mielö jota auringon nouSteSja julistateat puibat tat*
teoista Luojan fuunioo.

Muutamia »viittoja jen jälteen oltiin taas Ainon
fobisso. Siellä nähtiin sama mäti tuin ennentin. 3sö,
jofa oli parantunut »vammoistaan ja Aino, jota poh-
jan ncitin tateaöa:

"Pukehissa puhtaissa.
Valkeissa »vaatteissa
Kultakangasta kutowi.
Hopeista huolittawi
Kultaisesta sukkulasta
Pirralla hopeisetta."

3öaon höu oli ifölvillöltjö,neiti, ja hänen mttis-
toonja tunti runon sanat:

"Ses mun tuttuni tulisi."
Laimi oli metsässä, ja Harmio. Molemmat he

olisitoat antaneet hentettsä neibon ebeStä, joS olis maa-
duttu, mutto Louni poron oli tipu jybömcSjö,luu nei-
dollo oli tttttotea, joto hänen aiuofiu pian oli tulclvo
perimään.

Ehtoolla taas laitti totountuiteot puiden juurelle,
OlateuStin, jota näillä pailfafunnilla nyt sai ratthaSjo
julistaa ristin oppia.

Ainon mieli oli uöhtömästi toisaalta, maitta hän
suositellen lohtcli fctotoisia. ,
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Woan pian hänen torfoSti tuttttetcteot forteansa
hateoitsiwot joutuu tulon. Se olifin tunnettua helve-
stn juofsuo. Mauno ratsasti kartanolle.

(Si Satetoala eikä Suomen muinaiset satut ilmoita,
millä tatooin nuorukainen silloin terteehti armastansa,
fyteilemäua toat situtetematta, »vai raoterantitlafo. Lukio
itse futeailfoon, miten Mauno tuttuansa terteehtiAinoa.

He crisiteät toisista ja Mouno sonoi:
"Etpö ttSto, teneltötö luon sinulle terteeistt, —

itse Birger 3arlelta. Se jalo sitntari on täydessä
työssä tuotteistaa tealleitufstnfa. Hön rafcntaa por'*
aitoo Hameenlinnaa. Hän oli ensin »vöhöu roifyoiSsitan
minulle, tun »no niin huonosti olin häntä auttanut
lön maan rooittoretteSsii. Mutto terroltuani hauelle,
tuinto »vähän sinö hymöfsyit miettoni töitä,hän antoi
minulle foiteu huolimattomuuteni onteetsi,"

"Se jalo mies!"
"Niin, joto mies, tyllö mahdat jonoa. Tiedätkös

mitöhön teli?"
"Noh, mitä?"
"Hän jottei minulle: Woilfo sinä olet fuljcSfellut

omin PöiS, ettö minun matfoiStani ole teähöäfönhuolto
pitänyt, niin on minun tuitentin sinun entisiä onsioi-
toS muistaminen. Sinä olet ollut minun emo Rl*
peni tauloja."

"3a mitäs siihen teaStosit?" tyfyi Aino.
"^tiin otettiin, Ivoon täällä minä olen ollut Suo*

matoinen."
"3o sitö en minä pohetsu," sanoi Birger 3orle,

"minä teen sinusta Suomen ritarin."
Mauno näytti, miten hänen tcräS-taunufsenso

oliteot muuttuneet tuliaisiisi.
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"Jo sen ohessa," jottei se joto herttua, "annon
minä sinun johtooljeS ojan tämän moattinnau teortio
»väestöstä. Sinun mclmollifuutes on »vähitellen muu*
taa sen teöcstönruotsalaisteta suomaloisetsi, luu sinun
HämätäistS oppimat täyttöinään meidän aseita. 3a
nyt Herran huomaan! Terivehdö sitä Suomen neitoa,
joto sinun silmissiis on tooittomtt laitti Ruotsin hymy-
huulet."

Tähän jätämme nyt Ainon huulet hymyelcmöön.
Aito on lopettaa tämän fertomutjen. OlarouS, joto
ohlcroSti loSti Hämäläisiä, soi myös lastaa Ainon —
jo mihliö hönen Moittien puotisolsi.

Sigmarti polosi Ruotsin maatie jo löysi siellä
3ngrinja, emmctö häntä sen erän perästä näe cmmctä
tuule.

LouniSlo tuli mainio sota*fanfari jo ritari. Emme
tietä mailto mielä hänen lohtaisimme.

Harmio tuoli fotolvartiotto Ainon totissa, joSto
tuli juuri lorlono, rooiifci niillä jouduin nyt enöö
löydy muita paitsi talonpojan taloja; mutta len moi
luetella foiffi jotat, jotlo sittemmin omat raimanneet
Suomessa jo hömittönect totot jo lartonot.
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Klaus Götrikkinen.

Miekan ostaja.

Suuri tonson-poljouS liiffut Solemöen joti*reu*
nolla. Se oli HclmifuuSsii tv. 1322. Paitanen oli
erinomaiset» loma, mutto tytmäön oli jota mieS tottu-
nut Suomenmaassa.

Syy mainittuun fanfan paljouteen oli se, että
tiylyisin oli pidetty juhtaa Ulmitan uudessa RrtoSfa,
johon möleölili-settduilto oli tofeuntunut ei ainoastaan
jyntcinjä lahden jo juhlan roictäntööii,Ivoon myös
fattpan tähden.

Oli näet taroatlista, että luu rohlvoS tuli firtotte
eli taupunleihin, joutuu "pyhän" muistoa imettämään
jo jaoittaan synnin päästöä, niin pidettiin myös so«
moSjo morttinoita. Ne omatkin saaneet oltu-niinensä
niistä "messuista," joita papit pitiivöt pyhäin yliS-
lyfsctsi.

Sentöhdcu oroottin "morllinot" niin juurtuneet
fanson mieleen muinoisista ajoista, ettei niitä, nyly*
aitatta tarpeettomia mäen toloulsia, saada haromittaan.

Ulteifan RrloSso oli imetetty Marian tirlontäy*
mtstn juhtaa, jono tyitttilöt ylennettiin alttarilla, jonto
tähden st juhla myös on nimitetty Iyittttlän*pöiteäfsi.

Woou messvin roolilla oli kauppiasten juhla.
Niitä oli tänne ilmaantunut Turusta, jota silloin

oli milfei ainoa lauputtti Suomessa.
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He myiroät maatunnait mäelle sttoloo jo — to*
rettuS-taroaraa, joitta perään naisilta siihen aitaan
oli yhtä juuri ahttt Itiin nytfin, ehta itse lamata lie-
nee ollut nykyisistä erilainen. Waan löytyi silloinkin
kaupaksi monenmoisia rattaita, sormuksia, pristiö,solkio
jo helmiä. Woote-oineito ei juurin ostettu, tun töy-
tiitt fotolta fitbotuisja pulumisfa. Suitettiin osasimot
naiset jo silloin loreilla ttltomaan hopeissa jo liinasissa.

Souppioot puolellansa estimoi meltein ainoastaan
inetsön-nohkojo, joista tässä mooSso oli suuri riffouS,
maan jotta ntcniroöt kouppioille mitättömiin hintoihin,
ehkä niistä ultomaillo mokjettiin juuret rahat.

Tössö oli nyt myytäroönö saukon jo tuhkurin,
nöödön jo kärpän, oraroon jo letitit nohtojo, myytiinpä
juden jo karhun jo illvcijen tiahtojolin.

Suormio tuli jo tttormio meni Turun jo Sole-
mäen roolilla.

Sertoisimme roäörtn joS sanoisimme kaillien toup-
piastcu olleen Jurtitlaisio. Solemäetlö oli jo aitoo
ollut roireä fotipomlittc, jo puhutaanpa jonlimoincn
koupitntikin siellä olleen. Wormoon sopii päättää siellä
otteen fauppioitafiu asumassa, jotka omitta otttfsilla
fuljettilvot tattareita Sofemöen jolco myöden merelle,
Ruotsiin jo chlö aina Salsan maalle.

Mutto näin taimetta jo letin aitana tuli Turin*
toisio heidön Ritvallansa touppoo telemaan jo tulipa
niiden muoSfo jofu Saffalainailiii, niintuin ustomraat
Surun touppaniiehiSlälin lienemöt olleet Salsoloisio.

He majoittivat näin mattoittanfo talonpoikain to-
disjo, teoon itse koupponso he teßroöt ulkona, lottdoiSlo
totoon lyödyissä lvara*majeissa, itiintitin nytyisillö
marflinoillatiu tapa on.
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Eräässä tutoasfa, lähellä sitä palttoo, johon foup-
piool oliteot ofettaneet toora*majanfa, asui niinitöän
Sofsotoiucn. Hän oli nyt itse foupponso rchfinössä,
»vaon hänen teuorooma huoneensa ei kuitenkaan ollut
osujomeSlo tyhjö; siinä oleskeli nuori teaimonen henki.
Ellei suuri tealfio olisi palanut tiebellä, olisi huone
ollut aitoon pimeä; siihen aitoon nimittäin ei löyty-
nyt ktosi-offunoilo, tooon puu*iffunot, joita atoattiin
teatoa torteittoeSjo.

Se tumassa olio omasi yhbett ikkunoista, mutta
paitanen uitotta jo lämmin sisittlä loi semmoisen höy-
ryn lullanaan ebes jo lataisin, ettei raitaan sopinut
uöhbö.Hän siis puettihe tcttmi*maatteihinfa, janäemme
hänen pian ultona.

Se oli nuori, oiteon nuori neito. Hänen yttäufä
oli follis slanberin toerfainen holjoffo, jaufon nahfai*
sello sisustatta jo reunoilta; se oli titeeästi suljettu
hänen ympärillensä fiiltätoiltä soijitta. Hänen foStooiä*
fanfa oli ihana nuoruuben ja terteeyben muoto, jo ne
soitvot teielä heleteämmän teereteyyben ilmasta.

Neito astui terneittä aStelitta taus}pa*majoja foh*
ben jo loheni yhtä niistä, josfa manhahfo sotsolaincn
oli töybeSfä taupan tohinassa miesten janaisten fanSja,
jotta hänen majaonso piirittimät.

Hän osteli metsän nohtojo rahatta taitto moihet*
teli niitä foto- jo mctfä*ostihttt, jotta hänellä oli toi*
faunoista, mintuin Joutsia, mictlojo, ivosomojo y. ra.
Hänellä oli Rion noiS*foriStutsio, joitapojat oStetiteot
tytöilleen.

Nyt höu poroifoo oli fonpoSjo yhbcn nuorufoistn
tatissa, jota torfaSteli miettojo, jo töybettyönjäniistä
vhbcn mielestänsä telivollisen, maksoi paifatla rahat
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ilman Rukoilematta. Se »vähän ihmeStytti kouppioSto,
joko hinnan määrätessä oli pannut tiittaitS=moroa.

Nuorutoiien muodosta nölyi ettei hän ollut juuri
peitto talonpoika, ehto hänen pukunsa oli taroallistu
metsästäjän.

Nuorukainen »vyöttthe mieli*hyroissä uuteen mief*
taan ja meni mattaansa.

Soffalainen hoivaitsi nyt neidon lohellansa ja sanoi :
"MitsiS lähdit, tyttäreni, fytmään ilmaan jo näi-

ben fejyttömäin jouffoon?"
"Olito se miimeinaißn faupan teliä fesytöin?"

tysyi tytär lapfettaaSti.
"Tyhmä hän Rulettiin oli, roattfenmä häntä moiti

tyhmyyteStönsö; fe oli minun hyötyiseni. Mieiko oli
tosin hylvö, mutto tyllö ntaffoiftn. Näistä matloista
tänne »villien joultoon on sentään hyötynsä, jo tuta
tänne muuten tulistaan peloin jo potkaisen litaan?"

"Mintut mielestäni," souoi tytär, "se oli jalouden
merkki, että hän maksoi ilman tinkimättä."

"3o minun mielestäni," Ivostasi isä "se oli tyh*
myyden merkki, »vailla myöntää täytyy ettei hänen
käytöksensä muuten ollut typcrömöiStä. Sen hän tie*
nec ollut.

peitän puheensa keskeytyi, fun taaS tuli kaupan
tekijöitä.

Hetken perästä nähtiin tyttö ojoivon roöhösjö
reeSjö pulSfeatto heroosello. Hän loSli Sofemöett joen
liukkaalle jaolle, »voon sitä lohten, jota ci milloiniaon
ajettu, jo josso ivirtopoiiot teiilvöt jään petollisiisi.
Multa samassa ilmaantui toinenkin reti jo hcroonen
somalle tielle, ©itä ajoi se äskeinen miekan estoja,
ja sen kulku oli tulinen,niin cttö se roöhänpäöstäaltoi
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foaiouttoo ebettisiu. Woou fen ebellifen tultu näytti
siitä yltyivön, jo nyt nousi toivo Rllvon-ojo. Tyttö
innostui jo yllytti herooStattfa, {o he riensiroät faiffein
nähden »virtaa lehden, joitta nyt polfoijclla heite jää
peitti. Nitorufaiuen huusi jo multasi, toaan st hurja
kilmon-ojoja tuuli hänen outoa herooistansa Kojeitta*
matt. Suitettiin oli mietott ostajan hcmonen milttoampi;
je joutui toisen rinnalle ja siroutse, jossa nuoruioinctt
tarttui suitsiin ja ttöytlöin iödcllönfä ivoorapaittoo,
ohjasi hän jen totosi somalle tielle, josta he tulleet
olimot. Siinä hän sanoi neidolle jööhylväijet jo ajoi
mattaansa.

Pyhän Henrikin Juhla.

Muutamme hetkeksi Turkuun, jota silloin oli ai*
tanut rohtonsa, nimittäin otto Suomen historian jo
silviStylscn keskustoita. Turun linna oli jo puolitoista
sataa rouotto seisonut Aurajoen suutta jo iulvostellut
kopeata muotoansa Linnolohden mataliin loineihin, jo
sen turmilla oli »vähitellen osuntojo ilmaantunut pirtin
Aurajoteo Räittämöette paatta, joSjo Marion Rrtto oli
sota rouotto ollut ©uomat kristikunnan pöö tirltono.
Saan siltä ojalla oli useita kymmeniä »vuosio Suomen
kriStittyin olvullo jo kenties koko poalvttunnou anta*
mitta rakennettu Unttonkorille Turun uljasta tuomio-
kirkkoa. Se oli rootmistunut, jo siiuö oli Suonten
pispot jo pari fytnmentö touotta pitäneet juhlaflijia
lirfon-menojo, tunnes ro. 1318 Wenätäijet tttliroot ja
polttimot foupungin jo tuomio-tirfoit, nimittäin jen
ullo- jo sifä-fonttistufsit;itse scinöt jo jen ympäristöllä
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olemat toarustuffet jöitoöt luuttateaSti seisontaan
"antioitto, jo tyhjinä."

Netjö tenotta oli tutunut, jo toireö tiifunta oli
taas Aurajoetta jo sen reunoitta. Airiston selolla len-
nätti »vieno länsi-tuuli isompia ja möhcmpiö otuksia,
»väliosilla purjeitta. Ne riensitoät laitti linnaa tehden
jo jen jiteutfe jofeo ylöspäin tnomio*ftrfon lähelle.
Somassa näfyi myös raaofunnasta fofountutvon suuri
fonfan-patjouS Purtuun. Se oli toimis aamu, Sesö-
fuun 18 p.

Huomen-feflo soi sarnaaja-munttein firfosjo luos-
tori mäellä. £uoniio*firtto oti teielä lettoa teoitta
sitte teiimeistn polon, ja messut roöli-juhlino olimat
pitetyt mainitussa tttoStari-tirtoSja.

Mutta nyt oti suurempi juhta roietettömö jo se
lansan-jouffo, joto sitä fofountui mieltämään, ei olisi
mahtunut S:t Ototoin luostariin messua luulemaan.

Se messu oli siis pitettätoä tuomio-lirfosfa, joto
tämän syyn töhtctt oli launistettit mitat roorot myö-
ten antoiroat.

Mainittua juhtaa »vietettiin pyhän Henrikin ylös
nousemisen muistoksi, niinkuin hänen kuolcmanso muis-
toa unetettiin taiteella, 19 pöi»vönö Tommttnussa,
jono pöiroönölcgcntot simcroat hänen murhatun Söy*
liö-järivcn jäältä.

3os sanoisimme Surun silloin otteen järjestetyn
fottpungin, niin olisimme ainofin teääräsfö.

Asuin-Huoneet oliroot lyötynä siltti solin toivora-
aitioin sefoon, piltin joti*teartta, sen tunmtotlottn puo-
len. Sonfot raitit juotjiteat monessa mitttaSsit huo-
neitten mölitse. Waan firfcn seudulla oli tateeompi
oufeo, poifon pyhyyden tähden.
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Nyt oli raitit jo aufeot lannistetut limoilla jo
tuliosilla. 3uhlo oli aitonut. Sonsoo oottoiti Rrteit
ympäristöttä, jo Runosto tuli juhlalle sen maruStuS*
roäti, tiimanpäällysmies heitän johdattajanansa. MyöS
fofountui tirfon seuduille laitti Turun satsat eli taup*
pantiehet, jotta täällä, muiden maiden esimertliö sev*
roten, oliroot yhtyneet niitttutfuttuun ammattiin eli
yhtiöön,joitta juojctuS*henti oli S:t NilolauS.

Sattppamiehct olitoot jollasi, ja niin linnamöli
myös, paitsi heidän pööllttfönsö,jota ratsasti uljaalla
hcmojella ja jota itse oli töybeSföritari-pumuSsa.

Hänen rinuallanfa ratfoSti, yhtä uljaalla helve*
seita, nuorukainen, sotalvaatteissa höntin, ehtei juuri
ritariasussa. Hän oli se miefan ostaja, ja sama
mieltä riippui nyt hänen royöltänsii. He seisahtiivat
tvöhötsi mattoa tuomio*tirtoSta ja heitä ivaStatfuten
seisahti soistin »)htiö, joita seurasi heidön »aimonsa ja
lapjenja.

Sellon soitanto tuului taoS Dominico-toeljcStett
luostarista, titomio*tirton olvel aroattiin, ja RrloSta
tuli jotttto pappeja ja munttia juhta töynnille. 3oittou
ctupääsjä tölvi talsi faniiffia eli tuomio»lirtoit pappia,
toutain lipasta eli artfua, joSja pyhän Henrttin luut
säilytettiin. Se lipas oli silattu Riitatta ja hopiatta.

Heibän jälteensä tuli Benebietns, sen ojan röyttiö
jo ylö*mieliuen pispo, jofa usfatji riibettä itse tuttiit*
taan fonsso jo joto futfui Suomen afuffatta alamai*
filsensa. Hän oli täybeSfä pyhä*pumuBfansa, hiippa
hanen päässänsä, fulla jo hopio fonfainen faapu ha-
nen yltänsä jo maltitta hanen fäbessänsä. Hän siunaili
kansaa molemmin puolin, tehden kädellänsä ristin
merffiä.
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Hänen peräänsä tuli tttunffio, jotta fititsuttiroot
pyhää faroua, ja toisio, jotta ntesjusiivot pyhän Hen*
rititt tunniaa seuroaroitta sanoilla:

Caetus nc>Bter lastus esto
Pro Henrici «»ero festo:
Est Isetandi causa prassto
Prsesulis eelebriwz.
Quem eligit, <zuem dilexit,
In sublime quem erexit
Oivina benignit»», etc.')

Soitti fottso fumarteli hartaubefla näille pyhille
talviöille. Ileeusö molliisi syteä äänettömyys, paitsi
muuttein tvcisu, joto tätiä toivoin kuului jen joment*
raotta.

Nuorukainen, joSto tösjö olemme puhuneet jo
joitko nimi oli KlauS Götrikßnen, loi huomaamatta
silmänsä ammattilaisten ttaiS*roöen puoleen jo yhtöftiä
hänen lopsemaiset tosmonso punehtuiroot. Siellä oli
se neito, jonfa fonSso hän oli Ripaa ajanut Sofemäett
joella. Neito hoteoitsi myös hänen, mutta peitti so°
maSfa faSroonfa, jo ne pyhöt miehet oliroot jo fäyneet
töymijensö jo potosiroat tirttoon, joSso toosia oitio

') Meidän joukkoni' iloitkoon,
Henrikkintme juhla ett,

Syytä ompi ilohon
Koilell' tristilunnall'.
Jumal' häntä rakasti,
©atttariffenf walitsi,
Nosti taitoaan iloon, j. n. e.
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juhlo-meno pibettiin. Heitö seurasi sinne linno-herro
jo haitat tttittppaitiitfo, jotta jöttiteät hemosenso siksi
aitoo patroettjatn ptbettöroitsi. Sitte meni ammattitat*
set rooimoueen jo topsiueeu selö muu loitsit tirtloon.

Se oli roataistu tuhansilla rooha*fynttilöillä, niin*
fuin silloin tapa oli teStellö sitroista pätmöötin;oltu*
not oli nimittäin siitä taatusta, ettei ne taSfeneet
suurta päiroän Ivaloa, ja itse juhla-pöilvön pyhyys
maali juuren fyntliläin poljouteu.

Soetomme historian ateutta töSjö tertoo semmoi-
fen firtonmenon.

Tämän juhlan lohten oli feSfelle firtfoa tehty
neljän tyynörön fortea ja fotinentymmeneu fyynöröu
piitä lehteri, joitta päälle oli rakennettu alttari. Sota
lamppua paloi lehterillä jo niin paljo tynltilöitö luin
ivoon mahtui, Loottiollo, sotaisen pyllvööu juuretta,
suitsi pyhää fatoua jo mirrhomio.

PiSpo jo popit nousitoot lehterille jo laskimot
pyhän luu-ortiin alttarille. PiSpo meifosi latinan Re-
telia: "Jute pyhä henfi Suoja!" jonfo jätteen litania
»veisattiin. Sitte piti PiSpo lotinoisen messun, johon
loulojisto usein ivoStosi: "te roganius, audi nos."*)

Arttu totutettiin tömön jälleen toattiatte, jeSfa
tanja pääsi sitö kumartaen rnloilemoan, jo sen eteen
UhrllllMllllN antimia, jotta täytettiin firton hymölsi.
Soilen tämän päätettyä tapahtui ihme-töitö, joita pa-
pit salaisesti lellivät, fiihoittaatsensa fanfan hartautta.— _Tuten*fotttoja leimahteli holiveisjo eteS*tataftn.
Elämiä fyhtysiö, öytetin toppolcita, elämiä »varpusta,
pyitä ja Peiposia lenteli sinne tänne tulen loistossa.

') Sinua rukoilemme, luule meitä.
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Sirfonmeno oli päätetty. Sonja oli hajonnut
sinne tänne, faupoiöatfo jo oStorcillenjo. Muutoniot
toupitngin lähellä afuroisto palosilvot fotiinfatiit, jo
Aurajoelta tulitti tooS ujeot »veneet lavitetyillö pur-
jeilla.

SlottS Götritfinen oli palannut linnaan höntin,
fumpponinso, linttanrooutin tanssit, jo tatjcli nyt olo-
fttleijetta ihmisten iloa, niiten jotta joutaen jo pouho-
teit tulfiroat roebellö.

©anat teli mielensä »vielä uuteStanfa täytä fatt*
puugisso. Hän oli laivannut fatfalaifen nettin lirien
töhellö jo fepö tohtonS oli hönchen tuottanut uusio
jo outoja tunteita, jotta tetilvöt hänen lemottomotsi
nyt fun foiffi juhlan tuohu oli »vaiennut. Sonjan
tunto oti haven estänyt enempää nöfemäSlö jo tohtaa*
maSta sitö outoa jo tilitettiin tunnettua neiti-ilmeS-
tyStö. ToiSjo-mielin hön oli ratjoStonut toiosin titt*
nooii, siuraitenfo.

SÖaan nyt hän totui ettö hön niin aitasin oli
palannut faupungiSto, erittäin tun hänen siellä olisi
ollut tärteitö asioita ajettaroino, joibcn töhben hän oli
tutlutfin. .<

Turun linna oli silloin toijellainen tartoitutfeS*saan, ja muoboSjaantin tuin je nyt on. Se oli ra*
fennellu foto maafunnatt toaritStutjetsi ja sitojelulfetsi,
ja finne otti foiffi feutun afujantet palonfa roihottistot
hötyyttöeSfö.

(Sila ne »vihollisten hötyytyfjet lapahtunccttan
harlvoin; niitä oli, siitä asti tuin linna oli seisonut,
latvan lataa tullut jänteestä,SorjotoSlo ja Wcnöjältö.

Häme ja Sarjala olitoat tosin fntistctnt, mutta
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Wenäjän forfoufsio testi yhä monet touofUsitbat, joitta
Turun liitua monesti häteitettiin jo tooS rafennettiin.

Hänen, jota ottoa lertoatfeen jen linnan historioit,
on jamassa tertominen toto Suonten historia, jofa
ei fuinfaan tösjö ole meidän oilotnutjemmc. ißoon
tulee tilitettiin fonooifemme, että fe linno oli toisto
luin näinä aitoina, silloinkin kvin ©uStaotei Woofou
poito, 3ohaniteS*hcrttuo, sittemmin tttuingoS 3uhoua
111 siinä piti hoiviansa. On moni muulin mahtatea
herra siinä aitattansa asunut. Pibetttittpä soman ®uS*
tornin mouhitt poito kuningas Erik XIV siellä toonfiu-
beSfoliii.

Woou nyt fe linna on kurtut läänin "mesi*toppi."
Staus Götrilliueu koitti palaamistansa taitpun*

giSto. Hän päätti siis rotsitStao finne uitbcStottfo jo
olikin pian rootmiS täyttömään päätötsinsii ilman ke*
uelleltäöit osiosta roirttaomotta, paitsi heivois*palive*
lialle, jota iviilvyttelemötlä jotutoitsi hänen hylvött
hetvojenfo.

Tässä on osio möhö jutella siitä nuorulaijeSta,
jonfo otemnte tulleet tuntemaan nimellä StauS ©ötrit*
titten.

Hön ei ollut miläött muu tuin talonpoifa, »vaan
Suomen toloitpoilo oli silloin arrooi|'ampi tuin nyt.

Silloin ei löytynyt teielä eroituSta neljän sööbyn
teälillö.

Sopinee souoo talonpojan säädyssä löytyneen
foiffi söäbyt yhbistettyinä.

Erinäistä aatelistoa ei tunuuinloan löytynyt-,
tolonpoito oli toapafutuinen jo hänellä oli oifettS roa*
panttaa maansa tailiSta »veroista, joS hän teli joto*
polroctitSta helvosello jo miehellä. HötteStöpäsiis Iva*
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posliiniset omat faaneetfln oltunsa, sillä ensiinöiset aate*
liset otiroat ne moomtehet, jotten talot mainitutta
sota-patroetutsilla tittiroat toeroiSta ivapoilsi.

Tosin on tolonpoilo nytfin yhtä mopoa, ehfei
hänen talonsa »vapauttamitta» foifiSto »veroista enää
fäy päinsä sola°potteetufstlla. Multa hänen rinnallensa
jo ylä-puolettenfa on ajan mittaan noSuut fotme muuta
jäätyä.

Slotts Götriltincn oli mopoa tolonpoilo. Höu
oli »vanhin toetjeffiStä ja oli ehtinyt siihen itään, että
hän tain jätteen joi mennä talonsa cteStä tuninfoou
potroelntseen.

Se oli syy hänen Tttrfuun tulemiseensa, jo syy
miten hän oli asuntonsa ottanut Runossa, oti st, että
hän oli sufua tiuno*herron fonSso.

S:t Nikolaus-teetjeffet, f. o. jotjon tanppamiehct
pitiivöt teStiö teSlenönsö,saman pöilvöu iltana, josta
nyt on puhe ollut.

He olilvat fofountttneet Heinrich RathSmannin
majataloon, jen fauppiaau, jonio näimme Sotcmöellä
fattpantcoSfa.

Hänen ci ollut Turussa asuntonsa, »vaan Salsan*
maatta, Solnin fattpungissa, jota tuntui siihen mahla*
ivaan taiippa-tiittoon, jota Hanja-settrafsi luisuttiin.

Nyt hän oti tullut Suomeen, liittolaistensa asi-
oille, teoitta hän samassa ajoi omia ajtoitanfafin, ni-
mittain faupan*tefoa.

Hänen seurassansa oli nuori neiti, fe StauS Göt*
ritlifen tuttalva.

Heinrich RathSmannin huone oli yltäkylläisesti
»varustettu faiftinoifetlo rolvinnolla, joto 8:t Nikolaus-
»vcljeiset nauttimat syöden jo juoden.
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Woou jos luulemme heitän fesfusteflcen paljaista
faupan-asioisto, niin erehdymme suuresti;he puhuimat
enemmän mollio-osioista, nimittäin niistä, jotta foSfi»
»oat §anja*sturan hyötyä, ja heittä nätyi oleman yhtä
elämä "fonjattifuuben tunto" fuin itänä nyfyiscn ojan
mattio*fanfareitta. He tiesimät nimittäin mitä heidän
seurallensa faupotlenfa oli tuoma suurimmat edut.

He tiesimät miten se pitfällinen sota Ruotsin jo
Wenäjän »välillä oli heidän faupattenfa suureisi häi-
riöfsi, niintuin myös sen aifoincn fat/ben feisorin foto
Saffanmaafla oti heidän seuratiensä »vahingollinen.
Näistä fohdesto asiasta he puhuitoat feSfenönfä.

Pöiroö oli jo olentuinoSfa linno=(ahfcat toto, fun
Stons ratsasti taupunfiin. Ehloo-tello soi RtoStoriSfa.
Hön ajoi sinne päin, maan päätti seisohloo mortio*
»vuoren juurelle, johon hön jätti heroojcnjo, jo astui
itfe fuffutolfe.

3ofo nytyisiin aitoin tahtoo nähdä täyden turoon
Turun u(lo*rouofcoSta, oStutoon siunaile tuttitlolle.
(Sieltä se ttölyy totonansa molemmin puolin Auro-jo-
feo, rooon ottoon fuufin roolloSjo sanoa jcu faitniifsi
tai ei.

Silloin st myös nätyi sinne, teaan itse faupunfi
ei millään näyttänyt. Sitä »vastaan tultasi taStctea
aurinfo linnan tornit jo huiput fiiltätoittä paineilla.

Sanfan-liife piltin jofi rantaa tuntui Montuin
laukaisten meren-aaltoin humina, »vaan toisaalta kuu-
tui silloin tällöin luostari-kellon kumohdukset.

Ehtoo näytti Slouselle pyhimmältä, tuin pöiloän
juhta oli olluttaan. Hän oli aitonut ajaa asioita fau-
pungiSfa, teaan hän oli jo ratsastanut sen läpitst eitä
hänen enää tehnyttään sinne mielensä. Erinomaiset
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pyhyybeit tunteet, semmoiset jottamcisjö ihmis-topjisjo
eimöt peräti famntu inaitmoit turhissa meitoisjofooit,
johbotti hänen osleteitonjo sinne fösiu, josta letto luu-
tui. Slotts olititt mielä nuoruuden, mellein tolatta*
muuten ijäsfä. jo hän oli astein janonut jöähylvöijet
totollensa. Eisiis ihme olluttaan jos hauen jydöutönfä
poijutti.

BuoStari*rafe»tnuffeen tuntui myös teöhäinen top*
peti eli firffo, johon fufo hylvöusö soi mennä rukous-
tansa telemaan. Se seisoi aina oteoinna.

SlottS oStni sisälle. Useita teaho-fynttilöitäpaloi
tööllößn alttarilla juhlan töhden; ne ivoloisimot fau*
niSto neitjy Marian tumaa, joko oli tauluun maatat*
tuna otttorin ylä*puetella. Tönnetin oli suitsutettu
pyhää famna, ehta tirffo ensi-tatsounoSso näytti ihon
tyhjöltä, jo tyhjä je olikin, Paitsi että alttarin ebeSjö
nojottji polroittauja teaimonen henki.

Agnes Lichtnau.

SlottS seisahti oroctte, horooiteSjonjo rutotliou alt*
torin juuretta. Hänen ei sopinut nähdä jen faStooja,
ne luu oliroot läänitetyt ncitjeen lumoa tehden, tooon
laitti ootoistutjet souoiivat hänelle, että se oli sama
ilmestys, jonto hän tohdeSli elöisjönföoli tohdonnttt
jo joto hänen mieleensä oli tuonut niin erinomaisia
Rititnuotto.

Hänen eusimäinen päötölsensö oli töydö neidon
tuotst jo yhtyä hänen touSjoufo aitomaan pyhän öibin
suosiota heille molemmille. Woou jalompi ojolttS tästi
hänen jättämään nttoileman neiton höiritfemöttä. 3a
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fen hän olis tehnytkin ettei jotakin outoa olisi lopoh*
tutuit RrloSso, jolo poletti hänen seisohtomaoit.

Hanat ittielcStöitsii nötyi atttari=fu»oa peittyivät!;
kynttilät sen eteSfä sommuiivot ylsi loisenso' perään;
ainoastansa etäämmälle jäi niistä ntuutotno toielö
palamaan, jo niiden mato, yhdistyneenä sen »vähän
päiroän molon tonsso, joto tunti mootattuin tlosieu
löpitse moipi titStin himmeästi näyttöä mitö RrloSso
topohtui.

Neito nötyi peljästymän, mutta ei hän lintallaan
nouSnut rutoitS-afenttltatifa, moon painoi taStoonsit
alttaria ivoSlen, joten hänen irtaimet hiits-lihcrmönsö
jättitoät hänen laittonsa poljoofsi.

Se oli toallea, niinluin — ivotfeuS.
"O carissima filia," lausui syivö ääni, "siltä olet

unhoittanut pyhän Martan;hän ci tahdo sinua tuutia."
Neito moivohli.
"Sinä olet paennut totooS," jotfoi soma ääni,

"jo, antacSjaS itseS mallalle outoonmaahan, olet sinö
menettänyt omaisuute* ja ivaposuluisel oitenteS."

oleili nousi rutoilelvalla asemaltansa.
"Pyhä Moria on tufenut sen sinulle synnifsi"

lisäsi st fotossa otetea puhuja.
"Minä olen paennut teätitealtaa" sanoi tyttö,

"minä olen orpo, IvoonHeinrich RothSmonn on isäni
yStöroö, jo fun elivät ne minua suojelleet, joiden roet*
roottisitutena se oli, niin minun täytyi paeta hänen
tanssiinsa, roarjettatfeni »vapauteni, joS lehto omaisuu-
teni sillä menetinlin."

"Mutta sina olet unhoittanut sen mahtakoon ri=
tori Ebcrlopfin, joto on meidän pyhän triSti*Rrfon
paras YStöroö, jo hän on saanut toimeen sen, että
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sinua pidetään roöörö-itstoijeno jo oilian lirien hei-
mosta langenneena."

Sun muistomme että tätä puhella pidettiin Do-
mmioo-teetjeslen tuoStari-foppetiSja, heidän, jottaniinä
»vuosisatoina olimat rajumpia määrä*uStoiStenhätyyt-
täjiä faißsjo Europan maissa, jotta fuutuimat poaroin
alle, jo joiben mallassa ne hirmuiset tutfimo*oifenbet
oliteot, niin tämmöinen julistus luutui »varalliselta
sille, jota se fosfi.

"Pyhä Moria lantaa santaa mieltä sinua lohtaan,
tuin hänen firffonsofin," sonoi se outo puhuja; "hän
sammuttaa roalonfa sinulta."

3o ikäänkuin tuntumatoin tuuli olisi lennähtänyt
kirkon täpitst, niin koitti kynttilät famtnui, jo syteä
hämärä jäi fiaon.

Mutta neidon silmissä muuttui laitti jytikeöksi;
hän oli ifätöin ja äititöin, jo mainottmto pahain ih-
misten ahneudetta jo himoilta, oli hänen täytynyt
jättöä suloisen fotonsa jo motfustaa kolttiin maihin,
jotSfo hän kuitenkin oli toiivonut saamansa elää rou-
hoSjo, ivoon häntä jcurosi sama mailto, minne hän
itänä joutui, jo kun itfe pyhä ncitjytin hänen kielsi,
niin hän tunsi olemansa ottein hyljätty. Hänen sil-
mänsä pimaiimöt jo hän oliS »vaipunut siihen pait*
koon, ettei joku outo, tooimallinen täsitoarsi oliS häntä
pidellyt jo Ivienyt hänen pois

Hän tunsi lempeän ilta-tuulen toirtooittatean faS=
teojanja; fuffoSten löyhfy tuli häntä toaStaon. Hän
oivasi silmänsä, jo RrffaaSti taSfeutea fefä*aurinfo hai*
fäsi niitä. Hänen ebeSfänfä oli oteoro taatfo, jonfo
pohjosso joki juoksi; piltin laaksoa oli huoneita, se oli
Surfit.
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Hän istui titklaS-soron reunatta, Dominico-tuoS*
torin yrlti-niooSso, Wartio*ivitorello. Santo »voimat*
litteit täsi oli roictö hanen tulenansa; hän ci nStalto*
tmi taisto tenen. Mutta sen omistaja luistosi hänelle
lohbuttalvio jonoja jo »vannoi lupautua jo ithtoji otto
hanen toStojonjo, ja st ääni oli hänelle tuttu; eitä
hän »voinut fttttea lorlvianjo jen ääneltä, eitä riistää
itseänsä sen töbeStö.

Ne toisi nuorta tclimät tupoutsia toinen toisillensa,
niinluin usein tapahtuu. 3oS semmoisit lupautset
outo tätsityifiroät, niin eipä ntitäönpuuttuisi ihmisten
onnellisuudesta moilmoSsa, Ivoon niitö löytyy lehtoni*
sia jo tapauffio jo toivoo onnea jo rifofsia. Niinpä
mnuttunpi usein ne ihonimmot tulerooisituten tulvat,
joita nuoruubeSfa ntoolatoon, torsimijen jo onnctto*
muuten touluitsi cli roufeatoat sumuun, ilmaan.

Neiti joSta tösjä on juteltu, oli AgneS Lichteitoit.
Hänen ifänjä oli ollut roapaßrtitinen ritari jo oli luot*
leSjonja jättänyt toivoraujo ja ainoan tyttöreitjöerään
ritarin huoleen, jota tahtoi »chdiStöö Agnejen, mastoin
jen omaa tahtoo erään toisen ritarin fonSso, nimeltä
Eberlopf. AgneS, jollo ei ollut fetäön huolcn*pitöjöä,
oliS tietysti mölisin maadittu myöntymään,maan han
otti patonsa Hansakauppiaan, Heinrich Rothsmonnin
tytö, joto mitiiioan hänen ijönjöclöisjö oli siltä joo*
nut suojelusta, jo jota Ritotlijuuben tunnosta taaS
otti rouoroStattja juojellafjeen hylvöntetiönsö tytärtä,
sillö tatooiu cttö AgneS seurasi tyttären nimettä häntä
mottoittanso.

Niihin aitoin pidettiin ohteroSti titttiitttoita niiden
tanssit, joita luultiin mööräuStoijitsi, jo siinä oti jo
fyllä syylä tuomioon, että jotu tuli lanteen oloisiisi;
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ei häntä enää juuri mifääit auttanut. Dominico-tecl*
jetset otiroat vaaroilta saaneet taiten tuomio-mattan
näissä osioissa jo moni ihminen pääsi hengeSlönsö,
maan tirffo ritaStui, sillä tuomittuni omaisuus tuli
tirton omaisi.

Merellä.

ÄtouS Gölrillinen oti aitomttlstsfa tarjota itsensä
tuitiiifaoit jota*palroelulfeen, ja oli seutöhben jättänyt
fotonso. Setaa töytiintin 3tö-suomeSsa Norogorotia
ivastaan ja oli löyly jo monia fymmeniä rouosia. §)ä*
nen oli nyt maitta joSto hän tahtoi lähteä Sarjalaan
tai jööbö Turun roarustus*roäfcett. Muttet höu ta*
moisin sitö uroSlöiben puutetta, jota häntä tutalieS
tohtoisi Turussa, joto roihotliset horlvoin tulitoot hö*
tyyttömöön. Hän toimoi saata ansaita Runttaa ja
futtluisaa nimeä, jota laitti nuorulaisel toimolvat, erin*
emattain sotaisina aitoina. Sentähten hänen teli
mielensä Korjataan, joSja haitat oli tilaisuus solia
ritarien lamatta ullona, tappo-lcdolla, eitä tarteiitttut
tölteytyö muurien tala, niinluin olis asia ollut Tu-
russa. Hänen mieli-tetoonsa sinne oli tviclö toinenfin
syy. NyfyiStö sotaa SarjalaSja pidettiin oileono pyhä-
rettenö; Ruotsalaisissa oli herännyt into tääittäntöäit
Reinon uSloon ei ainoastaan Karjalaisia, ivoon itse
Nenöläisiälin, jotta titnttuStiroat greilon oppia. Sepä
into lähettitin pari totme tymmcittö touotta seit jäi*
teen fttningaS Maunon Netea-joettc, menettämään loi»
ivojo jo ihmisiä.

Klaus oli tehnyt päötötsensö jo ennen Turfuun
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tultuansa, jo hänen oti täällä ainoastaan toimittama
nen itsellensä pääsy Sorjoloon niillä olufsillo, joito
ustin lähetettiin 3tä«fuomeen, teiemäön »väkeä jo jota»
tarpeita.

Ei fen pöätöffeu syy ollut siis st tieto, että Hein»
rich Rothsraann myös aitoi purjehtia itään tosin, jonfo
tiedon Slous soi Agnesta puhutcttessonso.

Päiteää jätteen tassa eniten juteltua tapausta
fätet SlauS ©ötrilßnat 8:t Xikolauz-ivetjeSlett taloon,
joSjo Saijan tauppioot jo Heinrich Rathsmonn piti-
roöt majoanja. Hön aitoi puhutetlo roiinte*mainitttto
jo sopia hänen tonssonso matfaSta jantatto tauppa*
tairoolla, toSfo ei tumittaan oltttsio löytynyt, itään*
pam fohtoftoon purjehtilvio.

Mutto tultuansa majataloon, joi hän tuulla sen
iföroän jo tumman janomatt, että Heinrich RothSmann
tyttärelleen oli tieSfönjö.

Dominico toetjeStenuhtout jet, jottaHeinrich NothS*
monniltn oli saanut tuulta, oli hönehen tuottanut sen
oototsen, että heidän oli TuroSta joittumifcen Pttrjeh*
timmen pois. Saan minne? Sitä ci Ritaan Satja*
laisista ilmoittanut hänelle, jotaeiroät tunteneet! Mutta
heillä oli loinen otus »valmiina piottoon lähtemään
Witpurio tehden, jo he tarjojtroat hänelle siinä tilaa,
josta SlouS myöstin paitatta fopi heidän fanSfanfa.

Palattuansa Runoon, nöli SlauS stn tornista
taiteatt purjehtiman taulatta luotoin talona.

Se oli je, joSjo AgneS jo hönen jttojetiattst po-
tenilvat Turusta.

Se joutui yhä etäämmälle jo etäämmälle, tunnes
fc »riimein totosi nätylvislä.
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Kolmen päiroön perästä teli Slous itse otufstlla
mattaa pois Turusta.

Se oli aamulla »varhain siihen aitaan rouobesta,
jolloin pöiroö on pisin jo yö lyhin.

Aurinfo oli astein noussut jo jen tanssit hento
itä tuuli, jota täytti purjeet jo jaatti tairoan roöhi»
telien linnan siroutse jo Ruissalon silvutfe jo niiden
muiden tuotoin, jotta emot poltettuina molemmin puo-
lm Turun tultu*roettä.

Meren luonnossa on jotain iviettclelvää, ja su*
toista, sillellin joto sitä atati tullee, saati sille, jota
sen aallot ensi terran hyteäileteät.

Hupaista on ortvoto, mitat ihmiset ensin aitoi*
ivot merta tntteo. MieS rooetsi rouorimaita, aromaita,
metfämoita. Soitti oli hänelle tuttua, yhtälöistä. Ei
hän mitään peljännyt, sillä hän »voi taistella »viha-
miehen tonSfo jo erämaan peloin tottSfo, hän oli opet-
tanut itse jalopeuran häntä peliääntään.

Hän ivoetsi jo »vaelsi, jo etsi uusia, outoja, ennen
ei nähtyjä esineitä.

Niin metsä roiimein oufeni, jo hänen ebeSsitnfä
oli toirooS

—
ei tairoaS, maan meri, ihona, omoro

meri, sininen tuin tairoaS.
Miestä roopistntti, ei pelto ivoon join outo tunto.
Hänen edeSfönfö laveni se lempeä, se fattmS, st

liehotoitfemo, st pettömö alfu-oine, jonfo pinta toisi*
noon on sileä jo tymen niintuin ituinen rauha, jo taaS
toifinoon ivohtoolva jo jyryöivö hinnuifcSfa tvihoSfo,
uhoten niellä fen onnettoman, jota on rohjennut tuot*
tao hönen tomuisin muotoonsa.

Sen »vihaa jo nhfoufsio ei mieS fuiteufaon itänä
ele peljännyt. Mutta fun sen totisi on sileä jo tn-
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mastoa taitoaan töhbet, silloin se tuottoa mieleen lait*
lein oubommol tunteet.

äöoatt ihmiset emot sittefin usfoltoneet rumeta
matttiStelemoan sen aaltoilematta selöttö.

§e oltoiivot tuttunsa purtiloitta jo ruuhitta piltin
rantoja, nyt he oroat rakentaneet Leiviathanin.

Klaus ©ötriftitten oli ensi terran meren lannetta.
Sai muoto ei nyt ollut erin »vihainen eitä erin (empeä.

Wöhöijet laineet fimaltelimat aanut*auringon jä-
teissä, maan nuorutaijelle se fuitentiu oli outoa jo
ihmeellistä, je oolvo olvoruuS.

di se fuitenfaon yhbellä erältä ollut hänelle fo-
lonaon ateoinna. Motto fätei solmien läpitst ja tuo*
toin fiteutst, joissa tammet, jatajat jo pihlajat tehoili.
Alufjen tie oli »vähän sen luontoinen fuin tomollisello
Suomen järteettä. WoSlo etäämmällä näty*ata oufcni.

SlauS uojousi taitoon partaalle, foljellcu taineit*
ten teiffiä. Hanen ornat ajatuffenfa tentetitoät tuulen
fottSjo teitä tietämättömiä.

Waan pian hän heräsi unelmistansa, tun oltttscn
toisella puolen nousi tora jo lähinä. Siellä oli lairoa*
miehet erään juubolais-rautau RmpuSjo, jota touppo-
louttunenja myös oli matfatta Turusta. Niihin aitoin
tuuli tuta hymöön saamansa Rbuttaa sen onnettoman
fanfan hajonneita jäseniä, jotta «teoltansa eleS-
fefimät joko maaSja; jo joiten fuflaroisfa oli maitat
jo moltakuntoin rahat silloin, niinkuin ne nytkin emot.

"Sinö 3utaS 3schoriot," pauhasi yksi merimies,
"pitöt hirmuisen parran, eitä sitä ote otettukaan lu-
kuun, silloin kun sinulta moijo määrättiin fuluStaS
täsjä (oiroaSja. Moijo nyt jeniin edestä."

3o hän nypiSti ukon partaa.
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"3oS myrsfy nousee tällä mollalla," lausui toi*
nen, "niin aallot sen täyttämät, ja se painaa meidän
jofaijen uppojallc."

"Se on siis termattaiva," huusi tolmas "ettei
hän tapasi."

3a mieS tarttui tahrimcat, termatatscnsa ulen
parran.

"Oh Abrahamin 3untala," huofasi ullo titSftS*
sansa, "fatfo 3Sroelia, hän osuu pofouoin seoSso, jo
ei löytö lepoa, faiffi hanat miholliscnsa pahasti tue*
netvöt hanat tonSsonso."

"Hän sanoo meitä potonoilsi, se livottu roitole,"
huusimot merimiehet, "onnetoon hänelle lelpo luritus."

He oiloilvol täytä 3Sraelin tapsien, mutta SlouS
jeubuttihe rooliin. Sairouri oli yönroalroottuo mennyt
faStarit» leroolle, jo epöiltöroöoli miten hän foto rii*
taon olis jetaitnut.

"Mitä teidän on hänestä?" tysyi SlauS, hiljai-
sesti, ajettuen ufon eteen; "jöttöläähän rauhaan."

"Oh, Daniel!" hnofosi ivattho Simeon.
"Sufo se meitän raaitofuu fösfiäntrae on?" fysyi

höjympi merimiehistä.
"Ei st toste sinua tulo mina olen," sanoi SlouS;

"mitta lasten jo finii tottelet."
Michel seisahtiivot latselcmoan naiden tohdctt ni-

taa. Heidön ei mielestänsä sopinut toilin löydä yhden
päätie jota uSfatsi puolustaa itseänsä. Niin eriStum*
maiset oroat miesten tuumat tunnio-osioissa. Sitä he
foifin hätpyttiroät, joto ei ottentoatt Ivoinut itjeönfä
puolustaa, maan sen päälle, jota uSfolsi mastustaa
heitä, eiroöt he yhfoitoo foifin fehdoniieet täytä.

"SBai sinä fösfet jo mmä tottelen!" ärjösi se
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»vihaisin merimiehistä, jo hän toivoitli nttorulaista
juuretta nyrtillöön,maan horooitsi itfenfä airoon fa*
maSfa hclteSfö, yhtettölyömällä, iitafaaroati pittänäufä
loiivon lännellä.

"Oh Dtroit!" huokasi 3Sroetitao.
Litultoivo oli että merimiehen toteerit nyt olisi*

teot täytteet tosioon hänen puolestansa, mutta raateja
tuin he oliteot, niin heillä tuitentin oli sen »verran
jaloutta, että he lotsoiroat sen »voitetun merimiehen
yfsinööti syypöötsi jo Stansen syyttömäksi. Heitä pa*
koitti myös nuorukaisen urhollisuus pitömöönhöntö
funniasio, joten he tatfoiroat tomerinfo toivon onnen
ansaituksi. Se taaS puolestansa oli sitonut tuntea
Klansen täten, eitä häntä enää maittanut sen totvuntta
toistamisten loctetlo. Sotointo siis pian tehtiin soti-
main roolilla, jo »voitta merimiehet olisiteat mielellänsä
antaneet roonhon Simeonin maffaa heille solotuluntio,
niin eiroät he enää tehtauneet, eiroättö juuri uSlalto*
neetfatt häntä Rujctetta.

Rauha oli niinmuoton yleinen taitoon koituella.
3o rauhassa hyppeli itse loimotin myötä*hanfar

tuulella taincitten yli, ja oli jo roöhitellen tööntönyt
feu(a=riufitnja lännestä etelää lohten.

3tmo oli ollut lämmin, ja aurinfo oli jo useat
roiifet näyttänyt faSroattatoon ja etähyttätoän tooimonfo.

Mutta täällä Pohjolassa tapahtuu usein, että
luu aurinlo tuulee pääSiteenjä parhaalle ivoitolle, jo
aitoo palata maan etelö-piiolisfoo lämmittämään,niin
silloinpa tulee Pimentolasta se tylmö,fttolettaroa hen*
gen=roeto, jota jaottaa meren aaltoilemaan ja jöhtyttöö
auringon säteet jo tetce hallon*panollo nuorista hetel*
mölisemistä tähtäpöiStö lopun.
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Nyttin tuli pöiroön-siisiihtutsin aitana se jäinen
henkäys pohjaisesta, jo peitti taitoaan jo auringon
jynleiliöroe*toaaritttto.

Myrsky nousi jomeri rupesionforoSti fuohumaan.
Sen aallot nousitoat nousemistaan jo roirtailiroat

ensinnä teöhempinö roollo-pöinä hoohten peräkeulaa
ja lottoja Ivostaan; mutta pian ne tohofiroat monto
mcrtao korkeammolle laitoja ja nosttroat alutjen toi-
siltaan ylös harjollenfo, jo taas toisinaan,he sen pois*
lasiroot fyroööu fyioyytcen.

Rateitta» sitte piuienti toto loteuteu jo peitti
nöly-olou. Purjeet oli riiStettäroät, ettei lattea up»
poisi. Tuuli rottiini nuorissa jo purje-pielisfö, jotta
notfiStuiroat jo tärijilrät myrSlySsö.

Matiasta ei enää ollut tutuofoatt, fun ivoon
päästäisiin raju*itmoit etettä poloon, ettei hilluttaisi.

Siihen aitoon ei mielä yleisesti täytetty lompossia,
mailia se jo oli tunnettu, eitä siis loimomieS tiennyt
minne oli tulilta pitää, joS niin tapahtui, että sumu
eli sate peitti nöly-alon, taitto joS oltiin oomalla
merellä, joSso ei muuta nötynyt tuin mesi jo tairoaS.

Selleöllö sööllöotti perämies oSlviiton yöltä töh*
teista jo pöimöllö auringosta; mutta tun ne olimat
nötymöttömiSsö,puuttui häneltä fattti ohjeet.

Nyt siis oli haahten kulkeminen silmissä-sokein
3iömerellö, ilman tiestö roähöäiön tietämättä, ollen
joko hetki ivooraSfo nteltää aalloitta.

Siihen aitaan oli merimies paljoa enemmän kuin
nyt ilman jo aattein mallassa; ei silloin mielä täyty
»valtamerta 3ntiaSjo eitä AiiteritoSfo. Nyi moi pur*
jehtiivo jotenkin »vastustaa ivoorojo töytellifcmmästi
rotennetuitta olutfillaufa, fyroanutättä purjehtuS*tai*
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tollonsa, meri*forttoitta, aifa-mittoreilla, nökö-putkillo,
fomposjeillo, höyry-ivoimollo j. n. e.

Tösfö moinittittn purjehtijain oli osio lasteitta
tuulen roietömöisi, tunnes se möhön ajettuisi. Woou
ei se asettunut moneen rotiorofouteett, joten tairoa tulli
yhä täytettä motihtiöo etelää tosin, päin teaStotn at*
roottua mattaa, jota olisi ollut SBitpuria lohten. Pe*
rämies oli aitonut roätttää Suomen ivoarallisio sitä*riitoja, mutta sillö toivoin hön toiimein lähestyi Sat*
san maon hietaisia rantoja, joilla ivooro oli yhtä juuri.
Loppu tästä maltasta tulitin se, ettö alus joutui
hootsi-rtttoon, ja että Harmot sen päällä tultavista
pöösimötmaatie hengissö, Ivoon niiten honvoin feaSfo
oli tititattin SlouS Götrilliiten. Emme huoli fertoo
sen hootsi-rifoii erinäisiä topotttsio;mainitsemme ivoon
ettö tämän jutun pöö-osiat tulemat täSteteS topohtu*
maan Suomesta ulfona, eliftö Satjamnaalla, joSja
atfifsi tapaamme SlouS Götriltisen hoolsi*riioSto pe*
loStettuno, roaon Rttteutin airoon neurootoiitno mietti*
man itämää tilaansa. Hän oli erinäisen luonnon koh-
touksen tähteu joutunut tänne, eitä hauelle ollut muuta
jäänyt jätille luin mieffo jimullenfa. Tosin oli se
hyroä »vapauden merkki kyttä, ja niihin aitoin paras
asian-ojojo; mutta teoitta hän siihen poni suurimman
luottomntsensa,niinkuin taroatttsiöti jokainenmieS*puoß
silloin, niin ei hän kuitenkaan ivoinut poistaa tällä
hellettä tyköänsä sitö aatosta, ettö hän oli »varsin
yksinänsä, rotstottitno kouivoS meren tao fotomaaaStanfa.

Näin ala*tuloisino ollessansa, tunsi KlouS jonfttn
laskeman kätensä hänen olkopöällensä. Käänitöhtyen
sen puoleen, homoitsi SlouS ivanhan Simeonin, joitta
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hän luuli huffttneeit hootsi-rifoSso, aitoon etäteänä
luonansa.

"Satfo sinö nuorufainen" lausui ullo, "sinö teit
minulle hyioän työn, semmoisen, jonio harivat sinun
ioltoiseS tohtoisiroot ojoittaa meidän roainotutte ju*
roulle. Nyt minullo on tilaisuus sett sinulle partita."

"3oS se oliS pottiunon lähden tehty," ivastasi
SlavS, epäillen, "niin millä fina fen patfitfifit?"

"Miltäs moon tahdot," sanoi Simeon, "minulta
mx suuri malto."

SlauS luuti haroaitstroonfa toanhufstn oleivon
mielen teiaSst, johon hän kaiketi oli tullut öSfeijeSjö
henienjö teaaroSso.

SlauS ei tiennyt, cttö semmoinen ferSfauS niihin
aitoin teoi otto hyroinftn totta. Sentöhdcu hän sanoi
puotefsi leilillä, puoleksi tobetta:

"3oS sintillä on niin suuri loalta fuins sanot,
niin toimito minä totiin."

"Sitä roaltao ei minulla ole nyt, ivoon ehto tn*
folies pian tyttö. Ano jotain muuta."

"Noh, toimito minullehyroiu ratsastettu heivonen,"
sanoi Slous.

"Sen pitää faamaS," toafuutti Simeon, jo tutfui
nuoraloista seuraamaan häntä, jonfo StauS ©ötriftinat
myös teli, foSfo ei hänellä muutofoan ollut työtfi
ottaa, eitä hän ymmärtänyt lantaa sitä »vihoo juuta-
laisia lohtaan, jolla faitli jen aifaijet iohtelilvat heitä.

He motfuStiroat niitö totffia jo sumuisia olonto-
maita 3tämerat eteläisellä rannatta, joSja osujamet
taistelemat meren tonsjo roottosto maan yli, ivoon
jossa somat asitjamet yhä oivat teilanneet sateisia toi*
heja ja niittäneet rooimatoSto heinää.
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Simeonin rahoilla saatiin heroofet, janyt he mo-
lemmin riensimöt sitä kaupunkia kohden, joko niinä
teuosi*fatoino hallitsi 3tätneren aattoja, ja jenfa por*
teorit söötilvät tofia Ruotsin jo Wcnöjön teottioille.

He tuliteat Lubettin ntahtatoaan faupunfiin.

Tappo-kedolla.

Muutamine tution jo itsemme Icijoritti jecn leiriin.
Woou niitä löytyi silloin talsi leiriä, niintuin toisi
keisariakin. IhbeSsö hallitsi Lutotoif, öayerinsitrouSto,
toisessa gretrif, 3täroatlou tai Hobsburin. £>e tölvi-
»vät teSfenättfä sotaa, jofa oli häroittänyt suurta 9ioo*
mau teisarifuntaa jo iohbeison rouotto; ivoon moiliuo
ei tiennyt tumpi näistä lahdesta oli teifarina pidet-
tämä. Solo Sofsonmoo oli se feifariltittat leiri, jaettu
lahteen ojaan. Nyt nämöt taisteliat olimat tuitentin
lähimpänä toinen toistansa miten mitloinfaan. 3nn-
jofi ainoastaan oli heitän mätittönjä.

3oS tuomme silmäytsen näihin tuinpaantin leirin
osaan, niin näemme siinä porhoon tulvan mitä nähdä
taitoon sen ojan stmiStytsen mitasta jo elämän laa*
tuista. Tuotto HabSburin leirissä eletään houStoSli
jo irstaasti, jofoinen fahto-tunta tapansa jälteen. He-
ivoiS-jyöpöläifet Ungorit jo toiran-jpöpölöijetKumonit
feitteletoät iiuotio-lvalkeillo liha*ruofiaitja ; toisit teette*
leroot joutjeinja jäittetepyttä, jilmöiujö ja kattenjö tori*
luutta. Tuolla ratsastaa jalo ritarien joukko, routa*
»vaotteisja. Ensimäitten heistä on taittein jalcimpi
ulkoa nähden.

Hänen jotijopanja Rilli ftttlosla jo hänen fypä-
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vitiänsä roättfyi lottan tulva, jota oli roaltafuitnott
ivaatnuo. Sypäriu-silmilto tun oli olooinna, niin mie-
hen taSroot oliroot näfyroisfö, sen ajan kauniimman
miehen kosivot, Hänen silntöttjä istiroät tulta, niin-
luin jostain erinomaisesta RiivattdeSla, jo hän seisah-
duit! uljaan fota*oriiufa, jota oli ennättänyt' pari ai*
kelta niiden kahden ritarin edelle, jotta hänen rinnat*
lansa ratsaStilvat.

Silotin näytti kyttöStyttäroän se yleinen hitaisituS
ja je tampilteli ja teijasi rajusti herransa alla, joto
sen Riitettiin ososi taitamoSti pidellä. Ritarit seisah-
tuimat ivöhöisclle mäelle 3nn«joteo lähellä, joSto heillä
oli aroaro nöty-010 toiseen leiriin.

"Minä sanon sinulle, roeljeni Heinrich, jo sinulle
von Pilichdorff" lausui se toimis ritari niille lähdette
hänen rinnattansa, joista teinen oli roonhohto mieS jo
toinen nuonttainen, "minä janon teitte molemmille,
etta meidän on paikalla föytninen tappeluun Luteroilin
lonSso, ilman roetjeäni Leopoldio odottamatta; minä
peltoon muuten että tuo foteato Luboroil pätenee en*
nenluin Leopoldi ttttectan.

"Parempi on" Ivostasi se ivanhempi ritari, jolo
ratsasti hänen oiteotfa todettaan, "parempi on, että
me hänen likistämme lahden sota-jouton mällin jo
teemme hänestä jittä toivoin lopun, luin että heittäi-
simme nykyjään saadut etumme ormen kaupaksi. —

3oS
»vaan herttua Leopoldi on tulossa ..."

"Siitätään eminä ole aiivan uutettu," sanoise toimis ritari, "jo minä olen tämän feifari*fntttnuit
tähden saattanut jo niin monta leSlelsi ja orpolapsiisi
jo tehnyt niin paljo »vööryttö tristityitte eliöminulla
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jo on fyytö toiivoo töStä sodosto loppua. — Mitä
sinä luulet, Heinrich?"

"Mina — "
mastosi nuorutoinen "— minä toi*

teon päöstteöm tappeluun huomenna."
"Tapahtittooti siis huomenna sinulle toimos jäl-

leen — jo minulle."
"soSto se huomispöimä jo toittaisi!"
Aurinlo oli taSfemaSfa jaheitti miimeiset säteensä

leirien ylitse jo sotomöeu ylitse ja tofcudcn ylitse.
.Huominen aurinlo oli tuoteo myötänsä iverisen

sodou lamalle toteudelle.
Woon toisessa leirissä ei liifunto ollut roähempi.

Siellä oli itään monenlaista tousoo, tooltuna ylt toto
Salfonmoon, jo »vielä ulloatin, ne lohfot, joito -©ohc*
raion funiugaS 3ohonneS oli tuonut Lndorottiu atottlsi.
Töätlätin löytyi »vasollio jo polllo-roötcö, ritaria jo
joutsi-miehiö, rotsttmiehiö jo jotto-lväleä. Ajot olimot
muuttuneet entisistä. Saijonmaa, niintuin munitin
maat, joisjo jotia täpliin, oli täynnä poltla-lvöteö, jo
ylsin ritoritfin taisteliroat poltan edestä, mitä ennen
ei ollut tatoalliSta, silloin tun majailit feurosiivot
lööni-herrojoainoastaan itikin maansa puolesta. Nyt
olilvot jodot muuttuneet miesten porhoolsi etatttS*fci*
ttofji, fun alati sotia töytiin ruhtinasten mölittä jo
ritarien mölittä jo taupuntein roolilla. Moni heistä
oli fuitenfiit unohtanut omat riitansa noiden lahden
tähden jo ajettunut toisen loilta toisen puolelle.

Kcisori Ludolvif ei ollut hellään niin putSfco mieS
fun hänen maStuStojonjo Fredrik, eitä hänen täytöt-
sisjönjötiään ollut jama jotoija jalous, Hänen muo-
tonjo oli jotentin toivottincn, jo hänen ifönfä oli yfji
jo tolmelymmentö mttotta. Hänellä oli tummat ti-



136

herat hiufset, Ivoon niin ohtoiset, että pöö oli laelta
ja otsalta teöhöit paljas. Hänen nenänsä oli jotenkin
lavea jo latuStaiitat, itiin ettei jitö jopittttt fehuo toit*
niifji, mutta hänen silmänsä oliteot suuret jo firttoot
jo hänen otjanjo ilmoitti ettö sen alla eli ojatuista,
mietteitä jo leinojo. Hänen mittonjo cli tateoltijat
miehen mitta, hänen hartiansa jo rintansa tuteteot jo
»voimailisit. Itecusö oli hänen muotonsa semmoisen
miehen, jota toivollisesti onnistuu yritytsissönsö, jota
teaStoan hänen teihomiehatfä tannenS ilmoitti sitö
ylelvyyltö jo jaloutta, joto joottoo omiStojanjo hölviöön.

Luboteitin oli pulu athoijempi tuin HobSburgiu
herttuan; ainoastaan sininen hotjolto toottosillo ris-
tillä oli hänen yllöiijö.

Hän töroeti ebeS*totasitt teiri-mojoSsoon, jo puhut-
teli teonhoo herraS*mieStä taroattifcSfo fotaputumeSfo.

"Niin, mitäs luulet, Seifrib," tysyi leisori Lttdo-
rott, "outo meillä Ivoiton toimea, joS täymme otteloon
.HobSbitriett fonSjo ?"

"Woitto on -Herran tödesjö," mastosi hnrsfos
Seistib, "mutta, päättäen minun löyhättä jörjcllöni,
ei oliS moitoSta epäileminen, ellei meitä puserreta
tähdeltä puolen."

"Niin minöliu luulen, taiteli sentöhden että mi*
tuttia on halu sooda lopun tälle Ristolle; »vaon sinun,
hytoö Schroeppcrmonn, minä annon johdottoo foto*
joutfoni huomenna, joS tästä tappeluun mennään."

"Armollinen herra," ivastasi Seifrid Schroepper*
manit, "minä olen alhaisista söödyStö, ehfö olentin
ritari, mahtanetvatto teidön sititri*sittuisit minua to*
tella?"

"Totella?"
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Tössö Luboroitin silmät fäfatöiroöt,moon oittoaSti
yhden röpöytfett;pian ne tooS sitimat entisen leivotit*
sai totfantonfo, jo hän fanoi:

"Miran mclroottijiitttent on toimittaa niin ettö
jokainen noutattaa mimtn sanani; katso siinö ivaan,
eliö fotalvöli tulee siihen järjeStytsten ettö meittö on
toiroo rooitoSta."

TöSfö heitän teStuSlelonfa tattaiStiin. Itlfono
leirissä fuuttti outo rähinä ja nauru, jota lähetti lei-
sarin sotamajoo. Molemmat lämimät ulos majasta
tatjomoan, mitä ilo leirissä oli. 3o syytäpä siellä
oltiin nauruun, siltä yksi munkki, joko nähtämästi ei
clöissänsö ennen ollut ratsoStuS taitoa ioetcllul, tuli
nyt touSsitttaen helvoseu selässä, joitta juolsito sota*
miehet jeututtimot miten toisimat lyömättä jo ruoSfi*
matta, funnes se tottumaton jo horjuivo ratsastaja*
porto Ivihtoin putosi hcivoscSto tentölle,airoon teisorin
eteen.

Ällistyneenä ei muutti ensin tiennyt mitä tehtö,
Ivoon luu hän »yöhön tointui,niin hän sai totthlononso
hioSto tirjoittttsen, joitta hän turotti teisorille.

Muntli, joto sen tirjoitulsen turotti tcisarille, oli
Furstenfcldin luostarista. Weljetset mainitussa luos-
tarissa olitoat nimittäin ryöstäneet airuen, joitta hert*
tuo Leopolt oli lähettänyt »veljellensä Frctritillc tir-
joitittsello, jolo ilmoitti että hän, Leopoldi, jotttfoinensa
teli rientämättä tuloa, päästäisensä yhtymään »veljensä
ionSso. LitoStoriloistt pööttiroöt löhcttöö tämän st*
noman, ei Fredrikille, jolle se oli «ulvottu, ivaan Lttdo-
militte, ja niin oli tämä inutttki*parka tullut leiriin
suureisi iloksi ja huiviisi joutilaille miehille, \otta ihoS-
tutscllo Pitiivöt huolto siitä että hänen helvoscuso py°
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syi täydessä juoksussa, kunnes hän »viimeiu päästyänsä
tuskollo jo »voimalla mööröusöpäähän, horjahti he*
»voscStaau keisarin jallaitt juureen.

Lndoivii tvoi tuskin pitöö rootaijen katsannon,
nähdessään kaapu-michcn edessänsä pirtanaan jo hen-
gästyneenä. Woon hetken silmäiltyänsä kirjoitusta jonlo
muutti hänelle oli tarjonnut, muuttui hänen muotonsa
tyllölin ivaloiseksi, jo kääntyen Seifribin puoleen lau-
sui hän:

"Arpa on heitetty, Leopold on tulossa; mutta
ennenluin hön ehtii, niin tällä tentöllä on tappo to*
pohtunut; ottoon sitte foto*jouftotn 3umalait todessa
tenellc tvoitto, kenelle hömiö. 3o nyt, Seifrib, riennä
sinä järjestämään jo »valmistamaan huomista juhlaa!"

Seifrib Schlvepperniatm litmarti keisarille ja tätoi
täyttämööii tarkcötö töskyö. Lutoivik aStui majaanjo.

SlauS Götrittincn oli myös öSfeitt ilmestynyt
töhön Luborotftn leiriin. Hau luutui Trierin arkki»
pispa Valtuutin iväeStöön, jossa löytyiuljas ritari*
joulto Pohjois Saijasta jo 9iheiiti=joat tienoilta. SlouS
oli yhtynyt nöiten fonSso polton eteStö, niintuin
laitti setä ritarit että mitittlin.

Se oli Syystuuli 28 pairoöö ivastaan pöllö lv.
1322.

SlauS roictti ensi terran yötä tappo*päiroän eteliä.
Tosin hän jo monesti oli saanut koetella miehuuttansa
selö totona että muualla. Hän oli Satatttnnan sa-
loitta laotanut metsän tnttasen fuuintaon, ja mattansa
täällä nrtoito ei ntyöStään ollut niin rauhallinen että
hän oliS pääSnpt rohtcuttansa toetlamatta. SSaait
tuttcutiit oli semmoinen, tuin huomispöiroö lupasi olla,
hänelle aimon outo jo tuntematon. Hänen topositin
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puoß«yö heteellä; ei fnitentoon miettilväiiö huomisen
topoutfio, niintuin olis sopinut luulta, Ivoon raitiStc*
leivo nykyisin eleltyjä aitoja.

Niitä otifin hänellä ivosto nyt monesta ojasta
loma miettiä yön ääuettömyytcssö.

SyyS-töhdct piltottiroot toiteaotlo jo luu tooelji
pmtoisina sm reunalla, ivöliöluin puuttuisi häneltä
rooiinia nousta forfeaitttnatle fotstlcmaan niitä lepää*
Iviö, joista tuhansia fenlicS tulcroono yönä oli nutlu-
nut Ritisten uneen.

SlauS rötfötti tanterella, niinluin foiffi hänen
lumppaninstlin, täydessä sotopurottSso; heteostnfa oli
hän Relanttt täsiroorteenst. Se söiapcttansa pöölontiSto
samoin tuin toisitfin herooset, jo heidön hammaStenjo
larStutuS luutui pirtin leiriä yönhiljoijuttdeSjo, paitsi
majoin tptönö, jotSsit syömärien jo juomarien rähinä
oli ylinnä.

SlauS tatjeli appalvaa hemoStauja, joitta hän oli
faanttt juutalaisen oroullo. Hän muisti tuinto ullo
tiitottiiuubcSto oli tarjonnut hänelle helvosen hinnan
lahjoisi, ivoon miten hän jouduttuansa ansiolle oli
moksonut ne rahat lataisin, syystä ettei hän tahtonut
ottaa mitään lahjoisi juudolaisclta.

Hänen johtui mieleensä töyuti CußectiSfä jo miten
Honsa*kauppiaat siellä olilvot häntä suositelleet. Hän
oli iohdonnut RothSnianniu, joto niin itään tuulen
jo iveden ojomano oli tullut sinne, jo —

hän lätsähti
tailvaSta kohden — siellä piltoitiroat tähdet lirilaom*
min hanen mielestänsä jo iStiroöt hänelle silmää

—
hän muisti Hansakauppiasten pidot, heidön »vcrta-
ivaattciset hnonecnso, heidän sillittä jo sametilla fotetut
istuimensa, heitän tuliaiset maljansa jo hopeiset pöytä-
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astiansa. Woou honett oitea matroeitto pitöivömuiS*
teensä oli netton furoa, sen AgneS Bichtenou'n jouto
hön loos oti tatoonnut Liibeckisjö jo jolta hön oti
saanut muiSto-mertin, niintuin silloin tapa oti nuoru*
toisten jo nettoin roolilla, niiden jolta oliroot turoon*
neet uSfoflijuuben toinen toisellensa.

Hanen mieleensä johtui sitte, fuinfa hän taaS oli
erinnyt neidosta, jo miten sen oli ollut furu filmissä
jo — sydämessä, niintuin hänenfitt.

3o nyt hait tulli aatotsissaan pirtin 3thcini-joteo,
ja hänen silmöinsö ohitse täpSteli miina-möct ja hetel*
niöpihat, linnat ja foupuugit, setä asutut ettö haroin*
neet. Monta juttua ja satua, niistä linnoista, joita
hän oli tuullut ferrollalvau, juotsi taas hanat muis-
tonsa läpi.

Sitte hän otti uudestaan ollatsinja tctt'R*fotaSsii,
torueri-fedolla, joSja ritarit ja mapojutttijet oliivat
pirstoneet leivättänsä, ja jpötfennetleet toisiansa heroo*
seSta, ja jossa toroerit ottivat ritloneet tomerinja raajoja.

Hän muisti niiden taisteliain jouloSja yhden
jututan ritarin, jota hän tuuli nimitettöirän (Sbertopsi— Han oliS mielettään jyöSnyt jen miehen helvojeSta
ja »aitta haltaiSnut siltä pään; mutta pahatsi onttctsi
häneltä tuielä puuttui täysi ritarin armo, jottei hän
pöäSnpt jen tatissa mietlasille. Tosin oli hänelle jo
miehundenja tähden tarjottu tuliaisia kannuisio; rooan
hän oli päättänyt odottaa tunnes hän ne ansaitsisi
oifiatta soto-tedollo, jotta hän niitä julliani näyttää
totomoaSjanjotin, johon hön njcin tunsi toivon itäroän.

Ei hän Riitattaan moittut jättöä Sberfopfto mä*
hän ntistuttamatto, Ivoon lennöhytti heroofeSjoou hö*
nen rinnallensa ja nöyttäin lätettänjä punaista nauha*
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ruusua, jolo oti fiebottuno hänen fypäriufä sulloin
ttnveen, lausui hän: "Agnes Lichtcnau!"

"Agnes Lichtenau!" sanoi Ebertopf, jo nähden
nouba*runjun, ymmärsi hön lohta mitä nuonilaiscn
mielessä oli. Hän sieppasi Heli mieliänsä.

"Teidän on odottaminen," sanoi SlauS, "ettette
tahdo näiden tonSso Riivon ratststao."

Hän näytti foniuitsionsa, jotta hohtiivot paljon
enemmän hopiolto tuin lullalta.

"Biatten*parta!" örisi ritari jo heitti jolo*for*
milkoonja nttorittaisitte Ivihon-merlilsi.

SlauS tefi samoin ja huusi:
"Me fohtaantme piattoon toinen toisemme!"
"Topohtutoon niin," »voStosi ritari, "mutta se

on sinun' roiimeineu päiträS." ,
Soitti tämä maistui nyt hänen mieleensä yön

hämärässä; hän teetti kädellänsä poiveenso, jo otti
sieltä sen soto-strntittaan, joitko hän oli soottut toihan
merkitsi; ivaan hänen täytyi sen uudestaan lattea en-
tiseen taiteensa, fun hänen fannufsinfa ei tviclolöön
olleet lullasta.

Sitte hanen aototsenso teiiteähteli monessa muussa
topoufsesso, maan ne faifß oliteot hänen mielestänsä
»väljemmän orteoisio.

Tähtein »valo föroi aina hiuuueämmötsi, tunnes
ne iviimein tyttönään siutmtuiroat; uni oli, näet, pai*
nautti hönen silmönsö liitti. Heivosen tarStittuS luutut
roietä hetten oikoo hänen tortuissansa,mutta setin tait-
tosi, jo pion ilmoitti tasoinen hengen-lveto, että nuo*
ratainen oli unien hienoissa helmoissa unhottanut selö
eiliset että huomiset päiroöt.

Joto ajallansa on ollut eri tapansa sodan täyn-
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niSfößn. Tosin on foton pöötartoittttfetia aina ollut
toppaa ntiehiö jota enemmän sitä parempi; ivoon
tappamisin keinot jo Välikappaleet oroat otteet »ai*
hettefetoaijet. Nyt annetaan kanuunoin jo Rroääricn
lakoista etäältä lakeus piihtaotsi; 14: a touosiiatotta
täytyi miehen kojoto miehcenfö. Silloin ivoodittiin
jokaiselta erityiseltä teoirnaa jo miehuutta; nyt rooi
heittokin jo petturi tehtö työnsö, jos hän osoo »virit*
tää jo loukoisto tuli-putkenso. Mutta silloin löytyi
tuitentin petturia yhtä hytein kuin nyt jaattaa löytyä
urhollisio sttomiehiä. Woou töytcttistöurhollisunteu
puutetta ei milloinkaan nöhtökansoin historiassa paitsi
silloin mu he omat riutumassa jo höroiömässö,niin*
tuin muinainen Rooma iviimeis ajoillansa.

Syysfunu 28 päiroä foitti itäsfä. Sumu peitti
(afeuten, joSfa monet tuhonnet otitoat mieltäneet yötä,
otottoin riitan ratfaistusta, funniaa tai fuofemaa
tänä päilvänä.

Aurinko ei ollut »vielä täydellisesti ylhäällä tun
mics-toppo jo roiroosi pitkin loiveoto Ampfingin teloo,
3nn-joett roorrello.

Seifori Litteroit, pelivostoto tvoi muusta syystä,
et töynyt itse ottetoott. Hän pysyi sirottntinatta yh*
taitoista ritarin tanssit, ja oli antanut rooltio-lipun
sotaherra SehluSfelbergille. Seifrid Schroeppcrataitit
oli ntäöräitttyt tttisfä jörjeStyfsiSfö luntin joulou oli
folio.

Fredritin puoletta oli yhtä Ivorhain päästy liit-
teelle. Siellä tuli nyt 1,800 rautaan ja terölfecn
puettua ritaria ja 30 tuhatta miestä, neljässä jou»
foS ja. Fredrik itse johtatti ivatta-lippua, hänen toel*
jensii Heinrich ja sotaherra Pilichtorf Itölvallan loäeS*
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lön, jo SBolsten metjefset Ungarien ja Sumoniett fetä
Salzburgin pispon joufot.

3tje lappein alfoi siten että se sotaisa S3ehemian
tuningaS, »cäfenfä etn-miehcnä, täytettä »vauhdilla for*
tosi Saljburgitaisiin, joista soloja miehiä eusi«hyöttäyf*
sessä feihästettiin laitta fyöstiin ratsuitta ja tallattiin
herooisten jaloissa. Loput hojosimot jo pofcuimot oi*
teolle jo »vostraraatle puolelle.

Vohemiaii lintingaS riensi nyt rooiton RirooudeSso
edelleen jo lähestyi Ungoriloisia, jotta hiisfahtamatta
häntä odottimot RtoeäSfä riivissö.

§ött ivHlmiStihe jo teihäöttäitjä jyötscitiäönmieS»
täitfä; samoin jolainen hänen jatraajiStanfa. Heitto*
ieihöän mitta olitin enöö hänen ettt»rimin|ä jo lvihol*
lisien roolilla; muutama iorkn-aStel roiclö... ja yh-
dessä silmön-röpäyisissö syniiSlyi toio ilma heidän
edessänsä, rauta*paitot talahtiroot jo roiisi-fotoo mieStö
Bohemion joukosta tnalosi heroosincen poimineen sota*
taitolla.

Ungarit olimat ivarronncet heidän tuloonsa jän-
nitetyillä Joutsilla.

Koko EuropoSso ei siihen aitaan löytynyt parein*
pia jotttsi-miehiö tuin UngariS|"a ja Englannissa ja
ehlö Suomessa.

He töhtäsiirät miehiä routo-poidon taSlolfiin jo
heivosio. Rauto-pufitiiten mieS footuneetto havofetto
oli mihollisen oma, joS hän pudottttonjo oli henliin
jöönytiin.

Tässä nyt kaatui elämänä ja kuolleena totisi ja-
laa miestä ja niiden seassa, — tuitetttin elämänä, —
itse Sohemion luningaS.

Hän oliS joutunut roattttuteen, niintuin koitti
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munitin, ellei Ungarit olisi tässä köyttäneet »vanhaa
omituista stta»topaonfo. Ammuttuottso nuolensa jo
»vasamansa he outo lohta fäönfiroötheroosenfo patoon
päin, antamatta hcitlensö aitoa fotsoo joutfeinfo toai*
tutusta. Niin he ttpttin rotststiteat muutoman fyiu-
menen astelen pois päin, ja fööntyiroöt sitte teosta
lataisin tetentöän teontio.

Ne, jotta oliteot tulleet ©ohemion funinfaon jö«
lissö, oliroot joutuneet epä*järjeStyfsten, nöhteSsöän
semmoisen joitfon miehiä faatmoan eteSsönsö;heiton
oli pofenentiitat.

Itsi ainoa etu*ritoin miehistö oli jäänyt haoo*
sineen pystyyn; hänen teeritten feihäänjä näytti hä-
nen ensimäifeSfä hyöttöyfstsfö uSloilistSti täyttäneen
teirfansa työtä, ja nyt hän nöli fantari tutuittaan,
joitta rinnalla hän oli taistellut, oleman auttamatto*
inaSti »vihollisten läjiin joutumassa. Pataaroa Unga*
riv Immo ci roielä ollut poifollo. Höu oStui heroo*
feStoufo, autti fuuinfoou heti jaloilleen jo hclvofen
jettään.

"Sulo sinö olet?" tysyi funingoS, joto ei nähnyt
hänen loSivojanso silmitön läpi.

"Minä olen Suomalainen; mutta paetfaa nyt,
hylvöherra."

"Suomalainen! 3lmantoS siinä olet lumonnut
hcivoseS jo itsts. Lumo nyt itstS Ungoriloisiltalin,
minun apuni ci auta."

Noin lausuen oStui 3ohanneS tarjotulle ratsulle
ja lennöttihe patoon.

Ungaritatjet tulimat, jo ne »viisi fotoa miestä
jäiroöt heitän omilsenso jo niiten joutessa se —

Suo»
matomen, — SlottS ©ötriffitien.
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eoto=feton toisella siivulla oltiin yhtä tuimassa
työssä.

SuntntaollistSfo puivuSso, toistamatta miehuutcllo
toisteli siellä sontori gretrif; hän etsi orpoonoansa
Ludomitiö; moon st oti taittanut »vihollisten Joutsia
miehiä, ja ratsastanut foto joto tanterelta pois Zong-
bergin Runoon.

Sauman testi tappelu, lauman cli ivoille cpätie»
dosjo.

gretrif mursi faiffi-teoittatealta urhollisuudellansa
Boyerin päö-joufon; hän soi heidän Rppunfo teotton
mertilsi. 3olla°roäli poleni hönen edellänsä, ivoon
mäettä oli teielä rooittamaton hemoSlväli, jo siihen oli
yhtynyt Bohemion tumittaan miehet, jotfo UngoriloiS-
ten taposta oliroot paenneet, selö itse tuitingoS 3o-
Hannes. Sepä jetille nyt Pysäytti potenernan jolla-
mäen; he järjeStyiroat uttteStaoit, ja rooiraottaatttntiti
luin mittoitttaan tunfeujilvat he foifin edelleen. MieStö
taatui taas »vohmoSti molemmin puolin, jo famasfa
lähestyi uutta helvoSlväleä 3löroattan lipuitta Frcdri-
fin puoluetta kohden, siivulta. Luultiin Leopoldin ttt*
(eroan, ja ilo*ääui nousi Frcdrilin ivöcSjö. Mutta
he petettiin lauheaSti.

Scifrtt Schroe^ermonn, se Ltttolvilin sodon-pöä-
mieS, oli lähettänyt erilleen, sala-paiitaan, Niirnbergin
tinna-freitein, neljättä jatatta miehellä jo iöstenyt hä-
nen otollisetta ajotta rientämään tappo-letolle jo lyö-
mään joultoon.

Naimme SlouS ©ötrittifen olleen oomu-pitolcllo
tämän päiteön työssä. Hön eli toimonut teetttaroanfa
ritori-mieton jo oli ollonut pöimö-työnjöhylräöä
mielellä.
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Mutta, niittfuht jo tietämme, oli hänen, pclas*
tootjensit tuurataan, joitta riroisjä hän taisteli, täyty*
nyt antaa heroojenja hänelle jo jäätä itse teanliuteen.
Se oli tiettyä cttö 010 hänelle nyt tuntui littalalta,
että oiiookaon ennenluin hön löysi tiiaisitutat tössö
yleisessä foton jyryssä saattoa itsensä »vapauteen ja
ryöstöäitsellensä ratsun.

Siis oli hän taos toalmiS feihöstämäönmiehiäsamassa fuin Nurnbergitt Rnno=treiroi tuli petingol*
lansa leirittömään fauhiStuSta HabSburgtcn joutloon.

MieS-tappo yltyi nyt hirmuisiksi.
Siinä oli fiini toinen toisissaan Sallalaiset Rhei*

ui-joelta, Paperista, Saljburgtsta, SärnthcniStö;siinä
Bohemiou miehet, siinä Uttgarit jo Sumanit.

SlouS Götrittinen leunöttihe yhtä ritaria mas-
toon. Se teetti juojella itseänsä tilmettä, mutta Stan*
sen keihäs murti filmat jo sen lörti siepposi mieheltä
lypäriit päästö. Hihnat tattesimot jo ritari lensi
ratsusta letitätte — se oli Ebcrtopf.

"mataa siinä toistosetsi hitusi SlouS.. Hän olis rooinut lopettaa »vihamiehensä patiolla,
mutta hän häpesi sitä tehdä, kun Eberkopf olisoomotoin
jo heidän kahdenkeskinen riitansa ei luutunut tämän
pöiivön asiaan, Höu ci eteS huolinut tehdä Eberlop*
sia ivongikji, ivoon jätti jenkin kunnian toisitte jo riensi
edemmäksi fotoon. Tuotta johdatti nuori Heinrich
-Jtärooltan tippua ja toi {onttoansa anfarimpaan top*
peluun. SlouS rotsitSti sitä teostaan; hön päätti
anastaa sen lipuu, ivoon monta ritaria asettui sen
eteen. Hän murtihe niiden löpitsc jo — lvoitti lipun.
2c cfaSto hajosi, silla Klouseo seurosi montoBoyerin
ritaria, jotta yhtä juuretta innotta halnsimot samaa
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lippuo. Itse nuori .Heinrich jo sodan päämies 'Pilich*
derf joutuimot monfiuteen. Tuolla pokeni yksi lauma
3nn*jofeo kohden ja hukkui roirtaan.

Mutta mielä toisteli jolo Fredrik. .Hänen ym-
pärillänsä oli teotta faatuneita; maan pistettynä fei*
hööllötaotut honett hemosenso jo Fretrifin löytyi on-
taa mieffonso. Soitto oli Lutoroifin.

"110 mielellä sanon sinulle: terroe tuttuoS, or-
pono," lausiii Ludomif roongitulle Fretrifttfe; mutta
historia ei ferro Fredrifin siihen terivehdyfseenmitään
»vastanneen.

Herrat jo ruhtinaat fofouutuimot sitte keisorin
ympärille toimettomaan hänelle onnea; jo nyt oli
keisarin rottoro tiitellö jo palftio uStollisio sotilaitansa.

Niiden seassa oli SlauS ©eliittinen, jolo taiflien
todistulseöto oti ansainnut tönöpöiroättä suuren tun-
nian urhottisuudeStonso.

"Teidän (urooltanne, armollinen herra," lausui
nyt ©ohennan tuningoS, fumortoin fetforitte, "minun
on fono sanottama tuotte nuoruföiselle."

Hän paljasti mieltänsä.
"Loin jo toivon jälteen," sanoi hän, "eliö minun

lyfya sinulta, oletkos mopoa syntyisin, jo tiedöttöS
ritorin melmollisuudet? mutta sinun töytölscs tönö
pätroäuä todiStoivot sitä ioitteo. SaSfcu polroitteS!"

SlouS ©ötriffinen lonkesi pelmittcnfa.
"Keisarin nähden jo taittein näiden jaloin herroin

ja ruhtinain nähden," jottei funingoS, "ja tämän »voi-
tollisin foto-joukon nähden, teen minö sinun ritariisi."

3o hön löi lappeatta miefafta kolme kertoo nuo*
villaista olkapäälle, lutein toroolliset sanot."

KlanS ©ötriffinen oli nyt ritari.
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Luostari-neito.

3ääföött nyt meiltä SlouS ©ötritfineu »vöhöfsi
aitoja ihastelemaan uutta arrooonfa.

3o£u aito ennen näitä roiintetfi terrotuito tapatit-
sia tutti muutamia mottuStajio Pirtin sitä maantietä,
jota ©alfanmaatta silloin roei Brchmin äroeriäästä
HansoloupungiSto Rheini-joleo lohten.

Mainittu joli cli siihen aitoon, niintuin se nyttitt
on, niiden maatuulien paras tie, joiden töpi st tulli,
jo sen reunoille päättyi maanteitä joto haaralta.

Mutto Rhcini*joß oli yhtä mahan luotettolvo,
tuin maantiettään, joitta alinomainen rauhottemuuS
tähän allaan mattiisi. Mainitun joen rannalla nölcc
motlnStoja mielä Rytiin häirinneitä Runoja, joissa
niihin aitoin oteSleti topeita ajujamia, jotta ciroät tosin
ryömönneet futleivaisio, maan sälleittät niiden maljaa
hyroöt rahat siitä merrottomoSto tuunioSta, että soi-
»oat mattuStaa heidän iuuluisoin fcteittsa ohitse. Erit-
täin eli tauppomiehillä töniä armoifa etu, ja joS ei*
mat tahtoneet hymöllö maffaa, niin heiltä pian otet-
tiin mölisin, ja he lisäisi pöösitvöt telo taroaraStonsa.

Woon siitäpä nousi se roiho tuotemaon aSti toup-
pamieSten jo linnan osujonten möiittö, joko et sammu*
nnt ennenluin moni linnoista eti autiona; ftllä raha
tulistaa lottiottin.

Ne matkustajat joista alussa lausuimme olimat
lauppomichiö; heitä oli iso jouffo, jo he oliroot itse
osalla »varustetut, ehto heitän seuraSsanso matfuSti
sotiloitalin.

Heitän joutessansa ratsasti myös ylsi mainio.
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SutteiSjanfo Westfoliu metson fimuo, ttouji yht'°
äitiä riita kouppomicSten ja jotitoin tonsjo. TöSjö
häiriössä tarttui yksi sotamiehistä siihen hemoscen,
jotto neito ratsasti; toinen mies asettui sen toiselle
puolelle ja nyt he ratjaStiroat tiehensä; st topohtui
niin äffiä jo huomaamatta etta rpöträrit jo oliteot-
pois näfytoistä metsässä, ennenluin heitä ehdittiin to*
tao ajamaan.

Neito jota ryöroöttiinoli Signes Lichtenau.
.Hänen ijönjö laitta st, jota isänsä nimeä taittoi,

oli aikonut matkustaa koto-kaupunkiinsa Solniin, joSja
hänellä oli paras turma faStoate-tyttäretteeu edotet-
taroa arltipispalta, jota nyt cli tcutppj-tiittoin tanSja
hyroösjö jorouSja, sittefuiu hau cli tullut soteintoon
teifari Lulomilin fonSso.

Niinpä Heinrich Rothsmonn oli lähtenyt ensinnö
LiibettiStä ja poilennut joidenfuiden asiainsa tähden
Srehmin laupunfiin. Sieltä lähdettyä toisten fanp*
piaSten porissa, oli heidän seuraan yhtynyt fatsi
sotamiestä, rauhallisella fäytöfsellä;mähänpäästä taos
ylsi, joto näille tähdelle näytti tuntemattomatta; sitte
fatsi, jo niin edespäin, tunnes heitä jo oli ufiampia.

Kun nyt cli tuttu metsän lehdolle, niin tapahtui
se, miniä jo kerroimme.

Siihen aitoon oli Lippe-jocn morrella naiS*luoS*
tori. Semmoisia tyllö löytyi joko poikosjo, mutta
tämä oli erinemottaiu mcrtittätoä rauhallisuutensa
suhteen. Tosin eliteöt luoStari-sisaratfet joiopoikoSjo-
kin taulalta mailman roiefotufsista jo riettaudesta ;
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mutta täällä he näyttävät olemansa niin sylvössöeri»
nöisyydeSsö,ettei moiluton matoista edes pienintölööu
mainetta eliö luullut joutuman saastuttamaan sisarten
pyhiä tonnia.

Woou joS otiftn sisarten lotto semmoinen, niin
ei Riitattaan roaltioS*euttoo eli abbedissaa ollut tolaa-
niinen.

V6Bpsr-tclle sei luostarissa; metsä tottui sen
ääntä roaStaan. 31to oli tulemassa, jo yrttimaasta
riensi nyt tauttiito jo rumia RtoStarUncitoa chtoo*ru*
foutselte jo sitte yfsinäisille lepo-sioilleen.

He luutimat tumntintin töytylvänsömennä fant*
mioihinso, »voilta moni heistä olis mielellään jäänyt
unelmoimaan ihanan elotttutt »volossa, jo fotfclcmaan
Btppe»joen pieniä laineita, miten ne ääneti johtattiteot
toinen toiStonjo mirtoo olleSpöin; taitto fuultetemaan
joto-Relisen roiehöttäroiö söroellölsiä illan hämärässä;
eli tuntemaan emoin syröntensö tuimaa lyöntiä; sillö
moni näistä tyttö ranteista ei lvielö ollut soottonunno
hautaan niitä tunteita, jotta tefaoät tämän moollifcn
elämöit toaileatsi tai autuoolsi. Moni heistä oli tosin
sorretutta sydämellä erinnyt mattmaSta, jo sinne jät-
tänyt ijölsi laitti himot »voon monen oli myös iräft*
sm löytynyt jättää sinne laitti ilot, jo elää täällä
elinloutiseSso teanftttteSfa toisten julmuuden uhrina.
Monen nuori meri ilmoittihe teielä punottamilla pos-
Riia ja jäiencitjeroiflä silmillä, ehkä monen falroea fot*
sonto julisti sen omistajan jättäneen hylvöSti laitti
maailman menot.

He fofettntttiroot rulous-soliin,josjo heteroa moni-
ööuinenmcifu oliot. Abbedisjo tuli sitte ne toroollisel
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ruteuffet, joihin Ave Maria jo pater noster liitettiin
menin terroin.

'Nyt jakoi abbctisja lattmonja kahleen ojaan,
rujoitamoin jo talmcitten. Edelliset lähetettiin toivoi-
lisillä siitttoufsitto jo manoufsitlo tutin fammioihinsa;
ne toiset taas, jotten himot oliroot erinneet moilmon
menoista, taotettiin »tniroähtömään.

Iloinen äänettömyys mattiisi tässä pyhässä jou-
tessa. Ne httrSfaot neitot odottimot mitä oli tulema.

Nyt tuotiin esille tyttö, joitko silmät oliroot pei-
tetyt [innilotta. Häntä puhutteli abbedissa:

"Tyttäreni, sinä olet ivihoittanut pyhän äidin,
lirien, ja sinä olisit ansainnut rangaistuksen, mutta
Riffo on laupias ja hän tahtoo sinulle suoda auteetsi,
joS katumaisella mielellä lähestyt höntö."

Hän,' jotapuhuteltiin, ei siihen mitään rooStoitnut.
Abbedissa jottei:
"Woitto tama meitätt fotomme on pyhä jo jooS*

tuttomottoin, niin emme luttentaatt tahdo kieltää juo*
jaamme erehtyneittä moilmon lapsilta. Pyhän tirtott
tulee sinun uueruitttoS surfein."

Neito paljasti fosroonja. Se oli ylsi niitä, joiden
nuoruus fojoSli filmissä. Se oli AgneS Lichteuou.

"Mitsi minua »vainotaan ?" tysyi hän; "mitä
minä olen pahoin tehnyt?"

"Sinä olet paennut niiden tyföö, joiden hoidon
alla sinun oliS pitänyt elää. Sinö olet motfttStettut
pafouallisiin maihin, jo olet nähty yhden nuorutaifen
jeuroSjo, jota ei tviclö ole oifea fristitlyföän.

AgneS Peitti toSivonfo.
"Sorfeon oiffipiSpott fästystö, jolo on pyhän

ijan »iäinen,
"

obbedisso tefi ristin meriin, "olet sina



152

pitetläroä taalla minun jo näiden hurStoSlen jijonen
parissa, tunnes opit lannistamaan mieleS. Jo ellet
tvnoten perästä tahdo mennä täältä uloS, määrättyyn
noimisteS, niin sinun on tänne jääminen ijäffeS; sitte*
fin stot liittää onneoS jo lorteon arlftpispon jo firfon
laupetttti», ettei sinua ole loSiettu pyhän tuomion olle."

Tähän päätti se roattaincn olko puheensa. Koitti
ne moilmon turhuudcsto erinneet neidot mpöntyiroät
nöyryydettä hänen mieli-oloonsa. Hön töheltinyt hel-
eän jokaisen hurStoatto siunaulsella tyföönjöjo antoi
polroelu3*sisitiille tösfytt toietö Agnesin määrättyyn
huoneefen, alottomoon uutta pyhää elämää luostari
sääntöin jälteen.

Mutta ltttouo luoStori*puiStoSja lauloi foto-tie-
liitot tooS tto-totrttanfS; fuu ivoetsi loistamassa muo-
dossaan syyS-toimoolla; joti juoffutti mirtaanjo jo
nuorten luostari siforten unissa leikitteli heidän top*
fuutensi» ilot ja nuoruutensa YStäträt jo monet ontot
lemmen tunteet, joiden ei ollut tupo ilmestyä ajoitti*
jim heidän (teeillä olles jonfo.

Tähtien tulkia.

Keisari Ludolvil oli saanut töybetltsin motton.
Woou ei hön kuitatkoon »viipynyt loimea pöimöö
Miihldorfin cli Ampfingin letotta, niintuin moittajatt
topo oli.

Hänen ei tehnyt mieli uuteen fotoon Leopoldin
tonSso, joko tietysti teli tuloa »veljeänsä auttamaan,
jo jonfo yli »voitto oli epöiltömä.— Leepelti eli tun-
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nettu rajummolsi roailfd urhottisemmolsi luin tvel-
jenfä Fretril.

Lutoroif siis meni mattaansa, rooon Seopolb ei
myösfäön tullut, lun hän soi kuulla roetjenja oleman
»voitettuna.

Safaritta ei ollut »varoja pitää joukkojansa koossa
jo hänen oli lähettäminen opu-ivöeStöttotiinsa kuntin.
SlouS ©ötrilkifeu oliS hän mielettään pitänyt omassaseurassansa, ivoon »itiä oli monet syyt palata Rbeini»
joen tienoille,unten armonsa nojalla hofemaan oikeutta
jo taistelemaan sen puolesta, jolle hän oli uSlollisuuren
malan tehnyt

— AgneS Lichtenoun.
Hän toirooi ettei futaan uskaltaisi halmeista hä-

nen miekkaansa nyt enää, kun se oli ritarin mietta;
ja siihen aikaan oli ritarin-miekka roielö melkein kaik-
tien laki-solmuin rattoisia.

.Hän oli laivannut Eberkopfin taiStcttcSsansit Amp-
singot letotta, ja hän oli jen työntänyt leihööllönjä
heivojcSto. ©aan sinne hän sen oli jättänyt, eilö sitö
enää löytty tttolleitten eitä Ivontien jeufoSto.

SlauS ©ötrillijat oli syytä peljätä siltä roiho-
mieheltä loilteo pahaa, ja hän päätti rientää Kölnin
foupttnlio fehdot, johon hän toirooi Heinrich RothS*
monnin pöäSneen toStoote tyttärensä fonSso.

Meidän on hänen nyt kuitenkin jättäminen ja
eteliä rientäminen Solnin kaupunkiin. Se oli,niinkuin
st tviclö nytkin on, uljaasti rakennettu Rhein.u ran-
nalle. Woou sen tottppo jo keinot jo uutteruus cilvöt
enää teStö toertouSto niiden aikain konSso. Sen en-
tinen ivircö clömön juoksu on seisahtunut toi hyytynyt,
jo paroS turoa siitä hyytymisestä on sen jolo lirllo,
iofa silloin yleni ylenemiStääi» tairoaSta lehden, »vaan
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nyt on lalannut uousemoSto, ronttia se ylhäältä on
jäänyt puoß*moßniifji. X'an oitoiset linnun-lotoloiS*
mehteet eiivöt sitä Rion ivoi ivolmiilsi soodo. AinooS*
loan silloin, luu uSlo oli yleivö, tooitiin aatella sini*
moisen rofcnnufstn mahdollisuutta.

Se eli pyhäin*micSten yö;maa ett pimeä, ivoon
tairoaatto piilotti tähtiä.

Saupitnfi oli sileän unen ivottoSso, jo ainoaStoaii
olutset mirrolla, jotta yölsi olimat liinnitetyt routa*
»»ottamoihin, näyttiroöt yhden joufoStanfo oleivon »voi*
toritta, lohi oifeimmin sanottu, yhdellä alutsello nätyi
join motion teliä rootrooroan; siliä me näemme hänen
löhteirän olulseStoon ivolkomolle, ja ottoivou tiensä
faupuutia lohdcn.

MieS oli »vaatetettu Pitfään toopuun, jotta hänen
oliS luullut muuliisi.

Hön oltoi löydä sitä tehden, jossa astein mai-
nittu firffo pimitti pimeätä taitoaSta; sittä muiden
huoneitten suhteen se rotcnnuS oli niintuin jättiläinen
fäöpiöinrinnalla, ja nätyi foutvoS yöllölin.

Saapu-micS aStui mororoasti, fatfahtaiu rooliin
ympärillensä, niintuin se jolo pettää näfyroiä ja ttöly-
raottomia iviho°miehiö. Hänellä oli patja omatunto.

Hän fötvi firfon ohitse, niin faitfoo ettei sen lerott
mitta oliS hönehen ulottunut, joS sen oliS tullut mie*
teen laatua hanen päällensä. Hon johdotti oSleleenso
pientä moltioto lohten, jota trähatt mollan pöössö
nötyi piilottaman eräästä iffitnaSto.

Woon se ifltttta oli ylimmäisessä terrassa jo sinne
oli tiirocttäroä menen mutkaisia astimia myöden, ©ii*
mein hän tuitenlin Pääsi perille ja nyt bön kellutti
oroeo, ensin ilman järjestystä, otettam rooliin arooa*
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luisto etiftö »vastausta sisältö. Mutta tun ei sieltä
mitään kuulunut, napahutti hän kolme kertoo järjes-
tönsä hiljaa keSfusormcu rystöttö, sille fatsi teilaa
etusormen ja iviclö ivöhönpäöstöterran.

"Sulo siellä?" tuutut nyt ääni sisältä.
"Seulanen ja lointöbli" roosiasi tollultaja.
Olvi autctti, ja teieraS astui »vähäiseen tammioou,

jossa manhahlo mieS oSforoitsi feittimiitä, molin°tou*
hoitto jo sttlin-moljoillo, lietenjä ohcSso.

"Täällä ollaan lullott tcoSfo," lausui roieroS jo
heitti laapun yltänsä; Hän oli Ebeilopf.

"Sinä roanho taituri," jottei hän, "jätä sinä
tullan lentäminen, ja tottele sitä mielollo, niinluin
miehet teleroät. Sinun työs on fumminfin turhaa ja
sinun mereS hvytyn tulen eteSsö."

"Kumpi meistä on enemmän micffoo täyttänyt,
sinö mai minä," teostasi altymisti, "ja fumpi ett enem-
män fultoafin teifetlyt? Waan minä olen bamainnut
juuri miekan käytännön oleteonltn turhaa. Nyt olen
päättänyt lopun itääni tuttia luonnon foloifuuljio.
©aan minun täytyy tunnustaa »vielä olerooni airoon
opin alussa. Jama ollymio roaatii poljen teiisitutta...

"lättätäämme nyt nämät turhat jaaritufjet" jo*
noi Ebcrfopf "jo teoStao minulle, sinä riffttotisiiS,missit
meidän pafotoistmme tällä hooteoo otoat."

"Molemraatfe?"
"Sano ereS toisen 010-poilio!"
"Sumposen?"
"alenee h— n piltillä tysymytsilläS! Minä lysyn

missä AgneS Lichteuou on?"
"Joo, AgneS —

sitä en tähtistä fotstttatea."
"Luulettos minun tässä ijöti kärsimän sinun pill-
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loos?" sanoi ©jerfepf, ja tarttui tähtien tullun tau-
laan.

"Sano patiotta miSsii hän on, AgneS Lichlenau."
"Hiljaa, hiljaa," jonoi taituri, "et sinä jen enem-

pää tietoa joo, missä neito on, jos mun turistotlin,
entä raina sitä jano ilman ehtoja."

"Noh, tänne ne chtos!" ärähti (gberfopf.
"Sinä tiedät," jutteli je tietäjä, "minun otta-

neeni AgneS Ltchtatauit ja hänen omaisuutensa hoitoot-
setti. Jo ivoitta siitä tapasit minun tullan teossa, niin
minä olen tuluttoitut puolet hänen omaisuudestansa,
eitä haittaisi maitta olisin tuluttonut taittifin, joS ci
muut tietäisi jen määrästä tuin minä; mutta nyt on
noitta palaneitta, nimittäin Solnin iaitppamiehittä,
jotta ensituleroo pyrstötähti töroöislöönmaan päättö!
iirjottinen luettelo siitä omoijuureSto — enlö tässä
huoli ilmoittaa mitentö st luettelo heitän tosiinsa tuli,
tooon heittä fe on."

"Noh, mitö sitte?"
"Mitäs muuta tuin sitö, etten minä tahtoisi no»

too fettellefiöön muulle fuin sille, joto tytyy hänen
nytyjaan jölellöolelvoon perintööujö."

"3osto fentieS ei enää ole mitään jätettä."
"On mor, hpmäfin oja; ja fyllä minä tiedän sen,

jota hänen ottaa omaffenfa perintönenfä päiminenfä."
"Sulo?"
"ArmaS kirkkomme, jolle minä olen neidon jo pito»

lelsi lohjoittonutlin."
"Sinä petturien petturi!"
"Älä nyt RirooStu; minä olen firfoltefin pannut

sen ehdon että neito on pidettömö oltoroain jonlosso
taroottisin muoden; jos ei hön sillä roolin juostu si-
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nuun, niin hön jää luostoriin — jo hänen otttaifuu-
tenfa."

"Mihin luostariin?"
"Siihen, joSjo hän tällä aitoo on fatumaSfa sitä

syntiänsä, että hän poleni minun heitostani. Minö
olen fatstöut jo tutkinut hänen onnensa tähtiä jo si-
nun, miten niillä oliS taipumusta sopia yhteen, maon
siinä on jolu tolmoS, jotta näyttää olctean rocitto."

"Hoo! mitäs sanot, folmos?"
"Niin, tolmoS tohti, jota ei omataan merlitse

firttoa."
"SuuleS mitä mä tahdon fertoo sinulle, sinä teit-

ststett taluttaja; tolmoS onfitt, niintuin jonot, tässä
joutessa, ja se on kahdesti ollut minun tiettäni."

"Mutto kolmannella kertaa," lisäsi tietäjä pilka-
ten, "sinä iatlaset hanen elämänsä langan."

"Jospa niin olis," ivastasi Eberlopf, uupuneena
syttiin aatoksiin; "mutta se mieS ollee Peiton potta
jostain RttmöStö maasta."

"Sinä olet hänen nähnyt?" tysyi tietoja.
"Nähnyt ja tuullut jo tuntenut."
"Olipa se hymötin, nythän sopii uudestaan tuttia

ja tartaStefla sitä folmatto tähteä, luu mä tiedän sen
mertitsttoön jotoin elämää henleö."

Jo st entinen tnietau täyttöjä aitoi järjestellä ja
asettaa tntkima-ioneitansa ja nöiö-putkianso.

Eberlopf oli ääneti oototsissoon ;häntä miellytti
fufatieS nätnät toila-roehteei, häntä oli itseä toika-usto
tohtonnut.

Töhvet jafenöitsitoat tairoaafla. Se manha tie-
täjä ojensi niitä lohten näkö-putkensa. Hetken oikoo
tarkasteltua hän lausui:
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"Otawa on kääntynyt poyjan°tähteä kohden; se
on hywän merkki. Linnun radasta on teidän elämänne
waiheet katsottawat."

"Noh, mitäs hawaitset?" kysyi Eberkopf.
"Mina näen," jutteli tähtien tutkia, "waloisan

pilkun — tähden mukaisen, — eriäwän linnun radasta
pohjaseen päin Minun oppini sanoo sen mer-
titsewän Agnesta Häntä seuraa wähän mattan
päässä toinen tähden pilkku, jota ei ole hetkiin niin
»valoisa "

"Ketä se merkitsee?"
"Sinua! — Se seuraa kiirehtien sitä »valoisaa

tähteä ja on lähellä sen saawuttaa, waan "
"Waan?"
"Waan kolmas kirkas tähti, sama kolmas, jonka

minä jo ennen olen nähnyt sinun ticlläs, käypi nyttin
»riistäen heidän wälillcnsä."

"Eikös muuta?"
"Näkyy mar' wielä wähän muutakin."
"Mitä?" — Eberkopf tarttui tähtien tuttian tä-

siwartcen.
"Älä hätäile," sanoi wiisas, "muuten jääpi taitti

tietämättcinyytcen."
Eberkopf lannisti luontonsa.
"Nyt he lähmewät toinen toistansa," jatkoi täh-

tien tutkia wähän päästä, "nimittäin se kolmas outo
tähti ja sinun tähtcs... Se raukee summin."

"Mikä?"
"Sinun tähtes."
"Sinä walhettelct!"
"Jos tähdet walhcttclew.it,niin minä walbettclen,"
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Molemmat olimat hetken oikoo ääneti jo tähtien
tuttia herkesi työstönsä, ©ihdoin lausui Eberlopf:

"itaitatfoS sanoa, .sinä faiffitietämä mieS, mistä
hän on löydeltömö,se minun mihamieheni?"

"3olos. nyt tahdot etsiä toppuos? Muuten sinun
itse pitäisi tietämän hänen olopoiffousa, fosfos hänen
itse olet tamonnuttin;minä en häntä ole itänänähnyt."

"Mutta sen luostarin sinä lumminltn tietänet,
johon olet aitonut uhrata neidon ja hänen omaisuu-
tensa. Minä en pettää mitääjt roihomteStö niin paljo
tuin sitä luostaria ja minun luulleni on neito sieltä
pois olettama hyroöttö toi pahatta."

"Soeta hän ottaa, ivaan tatso etteS lyö päätös
luostari muuriin."

©ielä roähöu aitaa he feSfuSteliroot, ja sille he
erisiivöt niinluin laisi roihamieStö, jotta ainoastaan
jentöhden rooilvat täisiä toinen toistansa että he toinen
toistansa tietämät tarmitstwansa.

USfattamme lttodo silmäyksen luoStori-lommiohin,
siihen joSso AgneS oteSteti nöyryyttä opettelemassa
abbedissan fösfyttte. Neidon oli suru mielessä, jo syytä
hänen oltiin murehtia; ylen paljut muurit telfefimät
hanen kauniista mailmaSta. .

Oliko hänen ijökfeen jääminen niiden teittäin
muurien taxi' Hanen mieleensä johtui se julma Eber-
lopf — jo tuhonnen kertoo ennen hän olisi sallinut
itsensä haudottaa luostarin yksinäisyyteen, luin päästä
roopoaksi ja joutua sen miehen tielle. Mutta nuora*
loinen, se jalo, rooimataS nuorukainen, jonka hän oli
lamannut taulana fvlmäsjö maassa, siellä joSjo puut
olimot täynnä tallitta Riviä jo helmiä tammikuun
pöimö-paiSteeSja; siettö joSjo jörmien.reunat miheriöit»
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siroöt fefätuuSfa yhtö ihanatta muodolla luin itänä
Rhcini-joen rannat; siellä jossa tosin sataliclijcn ääni
Harmoin luullaan, ivaan joSja laulu-raStaS rocipi ju*
tutttottja etähpttää lejöijen yön; missit hän oli st
nuortiloina», johon hän oli luottanut, joitta hänmuisti
Domiiiico-roeljeSta» yrttimaasta TuruSja, ja Sotemäen
joen jäältä? ©oineeto je häntä pelastaa näistä tie*
teistä, jo miten? Tulleelle hän joutotto jo lutiStoo
itämät muurit? Se ajatus peljästytti nettoa. Sotija
root taataa linnat jo lyödä soto-joutot, sitö ci pidetty
syntinä. Hänen oli lupa murhata niin monta roiha*
miestä tuin hänen mielensä teli, että sitö pidetp mi»
ttoon pahuutena. Mutta toSleo lomatta totella liri»
too, loi mitä lirien omaa oli, st pidettiin onteetsi
antamattomana rilolseno. Ia hyödyllistäpä lienee
eliittiin se yleinen uSko, ftttä niiden aitoin tapojen
raoluutta oliS tuSiin mitään hillinnyt, ellei tanfeisfa
olisi pidetty elämänä tämmöinen nöyryys tirttoo ja
lirien käskyjä lehtoon.

Neito peljästyi tätä ajatusta; hän oliS monto
kertoo enemmin sallinut itänsä pirettää luostarisia,
tuin peloStettao sieltä tumattomalla taivalla, ja metöö
pelastajansa hengen ylt tuomion.

Sftutta hauen oli työläs nähdä muuta feinea
pelastamiseensa; erittäin joS st olisi tapahtuma Klaus
©ötriflifen toimesta, hänen, joitta ainoa irälilappale
oli miellä. AgneS ei hetieöiöönepäillyt nuorukaisen
oleroon poroittaan häntä etsimässä, ja roapauttamiscn
toimissa, sentöhdcn että hän toirooi sitö roapattttamiSto
nuorukoisen kontto; ja se teiroo olis hänelle tuottanut
onnen mieleensä, ettei fe famaSfo olisi häntä peljäs-
tyttänyt.
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Hönen roufau mielensä oli arta, sitä oli sääli*
mätiä hätyytetty.

Toiroo jäätä Kopauttamatta nötyi siis hänelle
mellan paremmatta löllö heitettä, tuin mitään muu
toiroo.

Mutto fe oli tötterö toiroo, jo hon itli.
Pyhän neitseen tuma oli hönen tommioSfonfa.

Hön ci enää fen tapailisin perästä siellä Surun luoS»
tari-tirfeSsit ollut ltSfottanuuno lähestyä niitä Marian
tumia, jotta firioisfo löytyi; Ivoon ntloilleSfonfo ho-
netta oli pyhän ristin merkki, jonlo hön aitta taittoi
tytöllänsä.

Nyt hän kuitenkin »vuodotti kyyneleitä neitseen
turoon edessä, hönen kommioSsanso.

SöytölvöSsöknttlui roöhön jymyä; tammien oroi
aukeni, jo Agnes noki himmeän lampun tuotossa ratt»
taon puetun sotilaan.

Hän arroasi jen oleivon Klons ©ötritlisen.
"MitäS teit, onneloin," sitnoi hän, "iunS otit

tunfeaffcS tänne "
Se rautamies ei rooStonnut hänen puhecsenso,

maan sonookon ääntämättä hän astui esille, siepposi
tteiten jo mci hänen menneSjöän.

©aSto roöhön hetken perästä aitoi jyry nousta.
LueStariloijet herösiivöt, jo toto heitän huiSfoS mol*
tatnntanjo joutui epä»järjestytjeen. Nyt tutlittiitt jo
fatfettiitt jo tuumailtiin, joitta perästä httrStoS abit*
disjo luuli moilvonjo loujtto jen pöötötjenetta sisin
portin*toartia oli pettänyt foto luostarin, jo nähtä*
möSti tarattnttt ntic[tö*iniclin. Sisar Agneta, joisi
Agnesta täällä tutjuttiitt oli niinitöönkodonttut, maan
joS hän oli miety mölisin toi itse honißnut patonsa,



162

ci (uoStariioistt tietäneet marmaan fottoo;me tietämme
kuitenkin hanen »viedyn roätisin;mutta kuka hänen roei
saamme roaSfeteS nöhdö.

Yö-matka.

SlouS ©ötrittinen teli mattansa Kölnin lottpun*
liiti jo toaSta siellä hän soi hoivatta mitä oli topoy*
tunut jo miten AgneS Lichtenou oli roiety teille tunte*
raottomille. Ei tuloon tietänyt ontoo hänelle mähöö-
fän neumoo eli osmiiltoo minne neito oli joutunut.
Heinrich RothSmann oli tyttö toetlonut seurata tytön
jälttä, ivoon laitti hänen etsimisensä oliroot otteet tur*
l)aa eilö hav enää muuta luullut tum ijölsi fototta*
neenso neiton.

SlauS ©ötriffifettö ei siis ollut mitään tehtöroää
siellä, hän luv ci tietänyt mista löytöäsen näkymät-
tömän roihottifat, jota oli AgneSla uhannut jo Surun
luostarissa, ja jota epäilemättä oli lämättiin työn
tehnyt.

Hön siis »vaelsi mattoihinsa, — oitio fttl£u*ritori— jo fultu=rttariat toivolla hän teli titpoufjeit ei he»
retä ennen, luin hän oli faaroitttanut tämän pahan
työn jo rongoiSnut pahan tetiöt.

Hön oti päättänyt uudestansa löydä etsimään
niille teille, joSso AgneS oli lotonnut feuraajainfa jou-
foSta, ehlö hänelle onnistuisi löytäminen paremmin
tum muille, — jo mitäs hänellä muuta oli tehtömöä.
Hänen etsitttöufö johdatti hänen möhitelleii sitä lues»
toria tehden, joSjo Agnes eli, jo ttutluSteleniisillanfa
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cli hän saanut tietää niinpaljo että hän melkein cli
ivoluutettu ueiton oleroon siinä luostarissa.

Samana Yönä, joSta astein ferrottiin jo jono
AgneS roietiin luostarista, tutti roene, usean miehen
soutamalla Lippe-joleo atteSpöut. Se yö oli pimeä,
niinluin tateattinen syysyö,maan tuitettlin tuttletoiii
jo fateetoin; aittoaStoatt harivasta lohten toisti enää
moitetta asitntetn iktnnoiSto. ©ohitellen netin siitit*
nutiroat, jo nyt oli koitti nuttnueeno, ihmiset jo luonto.

©ene joudutti mattaansa, jo jen soutajitta näfyi
oleman erinäinen salainen tarkoitus, sillä heidän ai*
ronso eiroät pitäneet möhöätönloistetta liikutettoisso.

työläs sitö oli ttöheöttnt,koko roenettö, yön pi*
mefybeSfä rannalta, teSiellö joleo, kuu se kulki.

Se meni niintuin mnSto oome, kiirehtien fylutöö
»virran pintaa myöden.

©aan nytpä pistihe ranta-marjosta toinen, yhden
miehen soutama mene, joelle.

Se oli seurannut tätä isompaa roenettö hyroät
aitoja ilman sen nötemöttä,äänettömättä airoin liikun»
nolla sekin, ivaan nyt se työnsihe keskelle jokea jo lä-
hestyi roiistömättä tätä isoa »venettä.

Pian se oli ajettaunut hanka hautaan seit toisen
ianSso, joitta soutajat seisahtuvat työssänsä,Mä pelto
jo mapiStuS tohtoisi heitä, nähleSjänsö millä crinomoi*
sello rohfeubetta se »vähäinen alus tarttui heidän alut*
seensa fiini.

"Noh?" tuultu isomman meneen perästä.
"Huhuu!" Ivastasi jetit roöhön mottaa maalta.
Se oli htthlojo, jota tapansa jälleen huijaiä ivo*

lititSroirttö yksinänsä metsässä.
"Noh?" kysyi nudeStonso miehen ööni roeneen
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perästä, »vaan ei se ääni ollut yhtä jömeä tuin ensi*
terratta.

"Eberlopf!" luutui nyt lausunto roöhöstö me*
tteeStö. — "(Sbertopf, sinö olet tehnyt itfeS roilopööisi
rifofsten, joko on ©estfolin salaisen tuomioistuimen
rangaistoroa...

"Huhuu!" sanoi taaS huhtojan ääni metsästä.
"Mitta haastan sinun" jotteipuhuja "tästä työstö

lohten roiifon la'a juuri tuonne metsoon, joSso huhta*
joit ääni tuutuu, roaStaamaan niihin tonteisin, joita
sinun päätteS lehtoon. Sm'et Uefatta jäätä tulematta,
sillä jos sinö sen teet, niin sinun pitää luoleman."

TooS luutui ivolituS-ääiii metsästä.
Jo niintuin näkymättömittä lasitta taluteltu, er*

fani se roöhöinen ivene isommasta, jo riensi rantaa
tehden. Mutta se isompi otus piti entistä mattaansa
jofea olleSPöm, chlö paljoa epä*tajaifentmoöasoutnlla.

'Ne "©eStsiilin salaiset tuomio-istuimet," joihin
Ebcrtopsi haastettiin, oliroot jotain omituista niihin
aitoin. Sailfi tain löynti, erittäin Soisamoollo, oli
peräti mitätöintä. HaKitutjella ei ollut ivoimoo pi*
tää totio orivoSso. Ietäinen cli omin päinsä ja iät*
taisi muiden jo emot rittanfa mieron terällä.

Soitti roattiettistt siteet oliroot tehitttteet, niinfuin
ei ne foto feSfuaifana otteet aittan tvahtvat millointaan.
Kirtfo ja ritaristo oli fuitenfin alun rooinut puolustaa
siroepttö ja jöätyttijyyttä;waan molemmat nömätlin
taitotjet oliroat nyt porhoillaan höroiömöSfö,jo yleinen
rauhattomuus jo epä*jörjeStpS roollitji raoosfa. Sen*
pötöhten töytyifin ytsityisten ottaa asiain järjeStämi*
stn huoleensa, tun ei tealtiota löytynyt jo hallitus
oli »voimatoin.
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Tentähten näemme esim. että luu loupotta ei
ollut mitään turmaa loissa että mattalunuoSfa, niin
faupungit teliroät liittoja feSfenjä, juojettatjenjo yh*
teistä tiifettö.

Samein nöentme tieteitten ja taiteitten yhtyroöu
liittokuntiin, jo luu laitto ei ollut turroaa maan Hotti*
tutjeSto, niin jetin päätti itjenjö yllä pitää joinkin
naiivein, ja niin ilmestyi »vähitellen ne Ictitolfet joita
kutsutaan salaisiksi tuomio-istuimiksi, "Vehmgerichte."
Oie altoiroot siinä ©esisittin maakuunaSsa, joSja nöntöt
roiimeffi kerrotut asiat oroat tapahtuneet, ja niitä lienee
jo löytynyt aitasin samassa maakunnassa, maitta ne
sittemmin leivenimät yli toto Saksanmaan ja muuttui*
ivat »vähitellen luonnoSjaau.

Tietty en ettö "Vehmgerichte" iestit ajan loppu-
puolella oli ainoa tuomio-istuin, jota laitti pelläsiroät.
Se uStalsi haaStauttaa eteensä loin-rikkojon ntiStö or*
rocSto jo jääbystä hyroänfö, jo jen tuomiot diivat
pitämiä, eilö uiiben täyttämisistä ollut epäiltämä, sillä,
täyttäjäin tutu jottotaatt olleen jata tuhatta yli telo
moon, jo heitto oli salaiset tunnuS*merlit.

Se isompi »vene tutti tietänsä joetta. Nyt taisi
olla puoli yön aito.

Siinä roeiteeSsii oli, paitsi Eberlopf, toisi eli lolnte
souto-micStö, jo fe luostarista ryömötty AgneS Lich*
tenau.

Nylons jo hooSto, joitta Eberlopf oli tuullut teti
hänen alafuloistfsi. Höu tiesi mannaan, ettei Pehm-
gcrichten tuomiosta pööSnyt yksikään syyn-oloinen, jo
hän tunji itjenjö jyyn*olaisefsi.

Hön ei pitänyt torttutttello perää jo loSli roettcen
(öhcmmätte rantaa luin ajfotmtS oittaan. Se kulki
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ratttct*p>uitett ftynfeäsfä morjoSso. Nyt sen tatlo yht'»
älliä töäittyi maata lohten. Eberlopf fen haroatteSsit
ponnisti tyttö teostaan, mutta ci se enää auttanut;
sitä roetettiin maalta heitetyllä foufutlo jofi-öyröStä
tehden, jo pian se oli äyräässä fiini.

AgneS oli toto ojan istunut ääneti; hän tiesi
joutuneensa roihomiehen tvoltoon, eitä hänellä ollut
juurta toirooo. Häntä ei jttttreSti liikuttanut mitään
tapaus, ja hän oli mellon toisja-mielin fuuleflitt niitä
uhtaulsia, joita Vehmgerichten jojot oli lausunut, (ii

hän nyttäöit pitänyt suurta luitta siitö ettö mene kään-
tyi rannalle tvaSloin perämiehen tahtoa.

Mutta hän kuuli jonkun äänen rannalta laujnroait
hänen nimensä, jo se öönioli hänelle tuttu ja fe tuotti
uuden lyönnin hänen sydämeensä jo uuden kirkkauden
hauen silmiinfä.

Vehmgerichte.

SlouS ©ötriiltnen oli ctsieSsönjö neitoa, tullut
luostarin tienoille, airoon silloin luu neito sieltä oli
todennut. Hau joutui jätille ja seurasi roeneen tultua
jotea olleSpäin, tunnes hän pääsi sen perille, niintuin
tässä jo on mainittu. Eberlopf oli mintuin holroottu,
tuultuansa Vehmgerichten hooSton, jo niin oli myös
hänen soutajansa. Senpätöhtat ei teittään nouSnnt
maStuSta teleinään, tun SlouS ©ötiiltinen ilmestyi
meneestn, sieppasi neidon jo mci hänen menneSjäön.

Oli silmuinen syys*pöimö. Sctutona yön ferrot*
tuin tapausten paitolto, näemme talonpoilaisen huo*
neen, semmoisen tuin siihen aitaan cli taivallinen. Se
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oli jaettu moneen eri tommiohou. 3)hfceSfä niistä on
tyttö nnikimeeno, istuen ivuoteen ääressä. ©ösymYS
pitkon marton, monien iyyncleitten jo suruin perästä,
oli hänen siiarouttanut. Hän oli suloinen näköönsä,
siinä kun hän uneSfa nojaufi ivuotcejen. Haitat tum-
mat hiuS-lihermönjö peitliloöt osaisi hanen tosioonsa,
joiden fufoiStuS »viimeisten tapausten huolista oli
roaljennut, ci tuiteutoon niin, ettei fe olisi mointtt
uudcStonsa roiritö. Sen se nätyi hänen unessansa
teferoäufiu, sillä joloinen hengen roeto näytti tuoman
hänen postillensa uutta cloijuutto, Sepä ihastutti
nuorukaista, jota hiislohtomotto katseli neidon lepoa.
Hän oli tullut huoncesen aifeimttfeSfa puhutello tyttöä,
»vaan nähtyänsä fen ititftmieoto, oli hän stifahtanut
fitä lotselenioon lumotuitta filmillä.

Hymy fätet mofooroan neidon huulille; taSteot
faiteat hettelsi lorleominan paineen. 3otu soma uni
clöhytti oinatin häntä, ©aan samassa oitfatimat hä-
nen silmänsä jo leimat Rikkoon kotjontonjonnornkoijeen.

'Nuorukainen pyysi anteetsi, tun hän oli tullut
höroittömääu neidon lepoa, ivoon heitä fäSfi mäittä-
matoin sallimus pakenemaan edemmäksi, kunnes he en*

ttättäisiroät rauhallisempiin poifta*tuntiin. Spätt oli
sitonut natolle ainoastaan tämän hetken lemötö. Hei*
tätt oli rientäminen sinne, missa hän tuuti tietämänsä
stroetiaan suojelnSpaiian, siksi kuin kirkko oli suostu-
tettu, jonka he molemmat oliroot haivainneet rooimat*
lisiminoisi kaikista, jo jota siis oli roaarattinen pitää
roihomieheiiö.

Neito puolestansa osoitti liitottifuutta nuorutoi-
selle, joka hönen oli temmannut niin juuresta ivoo-
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rasta, jo souoi olcroanjo tytyroäinen siihen mitö se
osioSso päätti. He rieusitvöt motfoonsa.

Säymme nyt ©estfolin metsään, sinne, joSjo ny*
iyiSieu Sofjaloisten csi*ifät muinoin toiSteliroot ivo*
poutenfo puolesta jo soilvot tuuluisou »voiton Roo-
malaisten yli, jolla ivoitollo he toilitte ajoille jo kai-
lille lonsoille oroat näyttäneet iluistn jalon esituivoit,
miten roätiroolto on peistettatoa.,

Nyt oli pimeä ailo teuorofottteSto. Se pottia,
josta £>r»l"ttS kerron kokoili kolmen legion luut, oli
»valaistu tuli«soitoillo.

MetsöSsö oli ivöhöinen ottfeo; siinä istui piirisjä
miehiä salalaSlvoilla tuli-soittein Ivalossa.

Heitän cteSsönsö seisoi mieS, jonla täytösnäytti
lanteen alaiselta, niinkuin jokainen myös olisi moititit
sanoa ne piirissä istujat tuomareiksi.

Se näistä tuomareista, jonka tvuoro oli olla
pöällcfontojono,. tuli koitti fanteet jo syyt kirjoitetusta
pergamentin koppoleesto.

Hän olkoi lukemisensa tämän oileuS-iStuimcn ylis-
tämällä jo päätti sen sillö,että hän tvaotei tuomiota,
toivoo, ormohtamotointa tuomiota sen ylitse, joto oli
uSfoltanut riffoo maan loit, jo täyttyi sortomoSso
lirlloin jo luostarien roopoufsio.

©iimeinen tomte oli se että tämä rttoS*aloiiicn
oli löynyt pyhän Ursulan tuoStariSfa jo sieltä roie*
totellut eli mölisin ivienyt nuoren jo hurstoon lues*
tori-neitcn.
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"Mitäs tiedät sanoo puolttStufsefscS?" fysyi pöö*
tuomari.

Eberlopf — hon eli fe louteen oloinen
—

tiesi
tyttö ettei tössö auttanut ne mutlot, joito taroatttjeSti
sopii täyttöä oikeuden edessä, ja joilla jpyit*alainatfiit
ujein joottoo pelastaa itstnfö. Tösjö ei lyjytty roie*
raito miehiä, eitä pidetty suurta tulita oileuden ullo*
muodosta. Asia oli ennen tuomittu jo tuttittu; ai*
nooStoon toivon rouolsi otettiin je näin pöötettöö,jotta
ritotfen oloinen joisi loettaa maStata puolestansa.

"Tietön tyttö," aitoi Eberlopf, "tämän oikeus-
istuimen, joitta edesjö ma jojon, tuomitseman jo tul*
liroon laitti, ilman lenentöön puolta pitämättä, ivoon
cnnenluiti minä täyn roaStaamaon siihen tonteejen
että miltä olisin ryöroönnyt ueitou luostarista, tulee
minun tyfyö, mitä fortia oifeuS ajattelee moitittiin
ueitou luostariin telfeemijeStö?"

"Se mieS," ivoStosi tuomari, "jota fat toimitti
träörillö tanteittonfa, on löllö hooroao torteimmon
tuomarin edeSjö; hän tuoli höyryyn, tcittöisfänfä
futtoo."

Tämä fottomo näytti hämmöstyttäroän fyyn*
oloista.

"JoS netton luostariin sulfemuS oli määrin?"
oltoi hän tylyä.

"Niin oli yhtä suuri mööryyS hänen sieltä ryö-
mätä!" roaStattiin.

"'iJaott minö Ivoin näyttää toteen, etten eleitään
ryöroönnyt neitoo InoStoriSto," uSfolsi (Sterfopf nyt
jyrlöSti lausua; "ylsi miuilolois«tutoruloiiten, jofa
itjcin on fohdoitnut minua tiettäni, on sen tehnyt, ja
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minä moodin tässä sitä oiteutto, että saan miekkositta
hänen tatissansa näyttöä »viattomuuteni!"

Hän tiesi tyttö oleroanfo syypää jo ettei häntä
enää mitään auttanut, jouduttuonjo Vehmgerichten
tosiin, maan että hänen ettS itseänsä piolloonhakemi-
nen jostain puun lotmoSta, johon hän oli kaulasta
ripustettu. Mutta je anomus, joitta hän nyt teli,
»voi hänen pelastaa fuutminfin ajaisi jo kenties toto*
noon, joS hän mielfositto joutuisi rooitotte. Semmoista
ajiau-ratfaiStuSta pidettiin Jumalan tuomiona, jo itje
Vehmgerichte ei uStaßouitt Päättöäeitä tehdä jemmoista
tuomiota rooStoon.

Ebertopf ci siis tarroinnut peljätä jouturoanjo
rippumoon joulun puun latteaa»».

Jumalan tuomio.

Muutamia peninlulmio Kölnistälänteen on Aachen
niminen tanpunti, merlittäivö Salsan historiassa sen-
tähden että Soorle suuri, sen roaltofuuitan olluperuS-
taja, asusteli mietettään siinä touptingisjo, erittäin nti-
ten lömminten lähteitten töhden, joita jen ympäristöttä
löytyy lattioissa.

Hänen oli tapansa uiSfamella niiden lähteitten
»vesissä, niintuin ihmiset ttptlin löyroöl tertvcydefsensö
sitö »vettä juomasja ja siinä uimassa.

Sama Kaarle on myös haudottu moitittiin täit*
pnngin temian lirton atte, joitta hän itje oli ratotta*
nut. Sittemmin sitä tanpunlia pidettiin suuressa 01-
--teeSsii toto leSluaitana, ja leijarit fruuitottiin jicttä
torooflijeSti Satsanmaan funinfaiffi, eilö sitä keisaria
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pidetty juuri hplDÖnö, jota ei sieltä ollut löynynnö
tuomassa limuittansa.

Keijon Lutomil, jota astein oli saanut roetton
rittoroeljensö yli, oli tullut Aochenin laitpttnßin roie*
roisille. Hänen htnniatjenfa roietcttiin siellä nyt suuria
juhla*pitoja. Mutta harroa juhla siihen aitaan meni
ilman torncnßlroottulsio tahi leilli-jotaa. Niinpä nyt*
fin oli airooltn pitää jemmoista tilrooitutsia, ja ne oi»
tein juuria. Sentähten tänne oli lofonntunut, paitsi
fetsaritt seura, meltein tulemattomat jenfet faifiSto
jäädyistä, näiltä seuruitta, tatfclemaan iloa jo itje
olemaan iloSjo. Sillä joS ylhöisempäin talvi itfiänfö
huivittcleminen teistiin parissa, niin pidettiinpöalhot»
neniin rooli hyteissä mielin sttimaivonlsetto, jota itse
pää*pöimönä heille oli tarjona ilman mafjotta.

Emme tässä 010 jutellofjemme foiffia näiden pi*
toin moiheito, luit eilvöt toStc tämän lertomittjen juot*
fu&; ainoastaan päö-päiroän tapaufjet, jono torneri-
Iciffiä pidettiin, oroat täsfä kysymyksenä.

'Niinkuin mainittiin, oli toupuntiin tefeuutunitt
suuri joukko ritaria ja muita jalo-juluifia roaimoincen
jo tyttärilleen.

Leiffi-fotao roorteu oli tehty piiri, jonfo yhdellä
jiroutto oli lehterit fttitri*fufuisitle fotsclicille; toisilla
simuillo oli aitaus, jottei ojiaan fuuluntatoin rohroos
pääsisi työntäymääu tatSteto-afematle.

Päiroä oli lyhyt, jo torneri-leilfi oli aljettama
»varhain, jotta ehdittäisiin se päättää ennen pöilvön
loppua.

3tohrooS tototiitttti siis pailalle jo oomu-hömä-
tässä, jo jat pauhina, nauru, jo pillfo-pubeet y. m.
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olimot molmiiiio jo ennen täydellistä pöimön moite»
nemiSto.

julistajat ratjaStelimat aitaulstn sifö»puolella,
tekemössö tarpeellisia järjestötöitä toraeri*latiat jäi*
teen.

Nom letto 9 jo 10 mölittö aitoi lehterit löytyä
totjelioillo setä miehen että rooimon puolisilla. Omtelsi
sattui pöiivö olemaan RrloS jo toirooS jclleö, jotta
ritarien jo naisten purnut, jotta teisttroat lullalta,
hopiolto 'ja terätjeltä, pöösimöthylvöönitäföött.

Sieltä saatiin nyt nöhdö taiffi Rheiui*scudnn fu*
toiStuS, nuoressa jalo-jufuijeéja toäeSfä, miehissä jo
roaunoiSfa.

Niiden lurouSfo oli useita nuoraloista, jotta tä-
nään ottelivat foetetla rooimaanfa jo miehuuttonjo ax*
ittaStotja iiöhden, joilta he toirooiroot rollouden sil-
mäystä fehoitutsilsi toiStetoSsonso.

Siellä oli moni ivopasutuinen neito, jolo oli lah-
joisi antanut jydömeujäurhoolliselle ritaritte, jolle hän
nyt toirooi rooittoa.

Olipa näissä moni semmoinenkin fufla-suu, jonlo
sydän roielö eli ivopoo, ehto se löi lohta roiffelämmitt
nöhdeSsönsö jonlun nttontlaisen palamat filraät, joiden
puhe oli tyllö selfeöö,toaitfei suu ollut sanaolon teirf*
kattut.

Nyt tuli leisari Lutoroif, ratsastaen uljaatta he-
mojetta, ja janottuna jalolta ritari»joitfo(ta. Hänen
pittuuja oli paljoa loiStaivompi tuin Miihltorsin top-
pelnSja, ja itje haitat muotonsakin oli ylemömpi tuin
silloin: hän oli pitkällisen Riston perästä pööSnyt
rooitotte.

Keisari astui heroestgta jo nousi oStiinia myöden
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häntä »arten ivalmistetutte lehterille, johon eteliä cli
tullut hänen omaisiansa jo lähempiä pStäroiäitjä. Hän
turnaisi tertvehtystö yhdelle forfia-fufuifette tteitottc
ihanatta muodotta. Se oli Heilautin treimi Wilhel*
min tytär, Margaretha, jonlo losmot nyt pitnehtuimot
leijorin terroehtäisfö. Hän istui ijönjö, treimi ©il-
helmin rinnalla, jo hänen toijelta pnolettanja oli loisi
lasta, nimittäin feifarin tohdeljon muotioS potta, Lit-
tornit, jo jen muutamia rouosio tvonhempi sisar Mech-
tilt, jonka roiimefsi mainitun toisella siroutto taaS istui
Thitrtngiit marf*£reiroi Fretrit, jolle kojon oli turoon*
nut tyttärensä puolisoksi. Frecrif koetti hnroitella
iihlottuo moisioiltansa kaikenloisillo leiitipuheille, joita
Mechtilt tuulleli lapjektoollo ujoutello, jo joihin st
joStuS nourohtain roaStoeli.

Pirtu Litteroitu» iirttoat silmät lentelimöt rohroaan
yli jo fatjeliroot »väliin ionien-teloo,miten siinä koitti
jo oliS roalmiino leilli-joloan. Hänellä oli läjissä
piteltöivänäroähöinen mieffa.

Seisori seisahti puhuttelemaan Margarethaa, teaan
nyt luultu julistajain ööni aitaukselta, ilmoittaman
koitti etovan Ristoon ivalmiina, ja litleroon ne säännöt,
joihin telo »nattman ritariSto oli juoStnnut, tammin-
sisjö Ristoissa »vaarin ctettaroilsi. Muun ohessa ju-
listettiin, että ritarien oli taistella tylsillä clittä te*
röttömillä pituteihöillö, eilö tenällään ollut lupa pil-
littää kiistaansa, sitteluin toinen elillö toinen lahdesta
taiStelioSta oli saanut teihöönsöpirStotuffi tahi tullut
syöStylsi ratsutta.

©oittojain oli odottaa palffanfa fauniista läjistä:
Margarethan jo Mechtildin; jo nyt fuului sanoma
etta torneri-leitli sai alfaa.
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Setolle, aitouksin sisäpuolelle, ratsasti rinnatus*
ten koksi ritaria. He ajoiroot siihen päähän aitausta,

missa lehteri oli, jo termehtimöt siellä oleroio naisia
jo feiJaria.

He sairoat tumpitta terättömön keihään, ja nyt
he ratjaStiroat erilleen toinen toisestansa tumpoantin
päähän aitausta. Merfin footita julistajilta be sitte
larfaftroat toinen toistonsa roaStaonoijaStuttta leihöillö,
jo terähpttiroöt yhteen, jotta tomu maasta tuofjohti.
Molemmat he ppfyiroät ratsussa, mutto toisen teihös
kättesi. Se otti unten teihööu jo he ratjaStiroat erit*
teen teielä toisen terran jo taas yhteen niin tuimasti,
ettei fumpitaan jen tärähtyfstn perästä rooinut pysyä
hemojeSjo, »vaan pntosiivot molemmat fetoon. Heitän
toiStelonjo oli siis loppunut, ilman lumpasentaon torit»
too. Heitän ei ollut edeS pallo omata typorinjö sil»
milloo jo siten ilmoittaa tutto he olimot.

Toisio tuli sioon, ja nyt toisteli usiampia yht'*
aitoo Jarnoin tuin ne taisi ensimäistä, fuitenlin sillä
eroittttfella että näistä muutamat »äimät hemoseen tun
toiset luistohtimot tentälle.

Se oli hupaista latsello sekö rohrooolle että yl-
häisille, jo molemmista tuultu mielen lausunnotta;
rohmoon lausunnot oliroot paljuja jo törfeitä,niintuin
niiden tapa on: berraSroäen puheet tooS olimat siis-
timpiä. Eitä itse leilistä tullut sen suurempaa iva*
hinkoo, luin etta muutamitta tähti morroStesi fupeeSta,
toisilta itilfabtui sääri, imtutamilto katkesi kylti-luu,
toisilta meni niStot nurin.

©oittajat rotjoStiwot nyt lehterin puolelle, ter-
roehtäin feijorto, jo sieltä nousi se fretffitnna Marga-
retha, jota pidettiin tenorin morsiamena;tetsorin pue-
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liso Säeotrir oli rouoten ajon ollut luolluima. Mar-
goretho jätätti nyt tulto-töädyjöjo ronue-renloito y.m.
rooittajitte polliunolsi.

©aan stiCoikoa oli mart»trcimi Fredrit jättänyt
astmettfa prinsessa Nlechtildin rinnatta, joSso hän uS*
totta oli istunut toto ojan. Nyt hän nähtiin ajaman
Riltöroäsjä terös-purouSsit kontiotta heroosetta oitoulieu
sisii-pitolette, iehoittoin sillä jotoiSto, tuta maan tahtoi,
täyillään hänen tanssiinsa Ristotta Hänen ei olluttaan
syytä hälvetä muotoansa siinä litu hän laulatteli irs-
tasta nngarilaista Rovostansa; ja hän moitti saman-
laisessa leilissä rotin ritaria peräffptat.

Sitte hön meni Mechtilbin eteen, jota aStni ote?
lehteriltä tuomaan omalle siinlarittensa polttaa. Mari-
treimi loStihe pcfrottlenst, ja se ihana lapsi istutti
hänen typäriinsö soman koristuksen siruthiottinnun
sulista, joihin oli palmitotttu helmiä ja tallitta liroiö.

©aan nyt muuttui leilti-sodon muoto. Setofle
ratsasti outo julistaja, jo häntä seurasi outo ritari,
silmille ummessa. Se taittoi teröroööfcihäStä jo oli
muutettiin täydessä jota-afusja.

"Mitä nyt?" tysyi teisiin fummaStettat, jo tor-
neri-julistojat piitittimät tämän uuden roirla*roetjenfä,
sill'oitoa tum se outo ritari lasti heroejenfa toraile*
maan ympäri tetoo. ©aan julistajan lausuttua sano
niille toisitte, he nöyryydettä roetäysiroöt hänestä.

"Pyhän Vehingerichteu nimessä," huusi se outo
julistaja, jonfa faSteet niinikään oliroot peitetyt, "il-
moitan minä, että forfian Rooman feijarin jo ivalta-
tunnon ruhtinain setä lotten tämän jalon yleisön edessä
loisi ritaria tulee taistelematta näyttämään, fummanlo
heistä Jumala pitää roiottomana. Jo pyydän minä,
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soman istuimen nimessä, toto tätä jaloa lotjojo-tuntaa
tarkalla »vaarilla pitämään, että heidän taiStelonja
laypi ritari-sääntöin jätteen."

Tämän huudettua hän siirtyi sirotitte ja muuta*
man Helien perästä ratsasti toinen outo ritari, itään
roaruStcttuna täyteen hengen kauppaan, tonieri-tedotte.

Molemmat ritarit oliivat yhtäläisessä teräs-maat*
teessä ainoastaan sillö eroitutsella, että miimefsi tul*
leella eli tiauharuujn täpärin sulassa. Hönen helve*
senja oti pulslea, rautio, bohemilainen; ettfitt tulleen
herocnen oli musta. He löheStyimöt toinen toistansa
tertoehtäin teihöän färjat painamatta, ©aan pian
heidän ailoitiuljenja tuli itäfproiitt, luu st ruuju-ritari
heitti toiselle ritarille jota-liutaau ja joi silta toisin
mastoon, jo nyt oli mctemmitta yhtäläinen RnnoS
oifeaSja luin roasimmaSfaßn lädesjö.

"Agnes Ltchtenott!" lausui ruu]u*ritari, fuitenfin
niin athoisttta äänettä ettei se fuulunut loiseliöille.

"AgneS Licbtotou ivoStosi toinen ritari samoin.
He erisimöt toinen toisestansa, jo nyt roollitsi

yleinen öänettömyys fatjelioiSja; itse rohrooäfitt piti
suunsa fiini.

Ritarit oliivat fummaSfafin pöössit aitausta ja
otottiroat julistajan inerffiä; se annettiin, jo nyt he
loStcttimot täyttö tarina toinen toijcenja.

Se oli hirmuinen tömähdys; heroojet lensimöt
tulluilleen -. fetbäät totlesiroot, tilivet hatfefiroat, mutta
hornistot pitiivöt, jo molemmat miehet iStniivot yhtä
jämeäSti satuloissansa.

Uusi foetos samanlainen et tuttut lysymylseenlöän;
he tarttuiroat luntptfin jotatirtvecsensä.

Se ensin tuttut ritari talvoitti julman täbtöyljen
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ruusu-ritarin päätä teaStat, mutto se holvoitsi tooa»
ronso jo joi oman titrocaifö eteen hänen roihunne»
henjö firiueö meni pirstoisi, jo nyt olisi rausit-ritaritt
ollut aito moisoo roihomiehatfö RrroeSttyöiutittsaman-
laisilla, ivoon hön paistosi iirroeensö teloen jo siep-
posi miettonso.

Nyt ci toistelo iestänyt enää toulvon. Ruusu-
ritari työnsi mieliänsä läpi roihoiniehensö lottlatt;mieS
toottti tuottona kedolle.

"Suutala on tuominnut," huusi julistaja; jo fe
jonoitta taitut yli kotselioin joukon.

Keijon Lttdoivik jo hänen seuransa oliroot suu-
retto tarfluttbetta silmänneet täta toiSteloo. Woittajo
ajoi nyt lehteriä tehden, outosi filmittottfa jo tumat-
fihe teijaritle.

"Ah, Klaus (Sötrifßtien sanoi leijari YSlömöl-
lisillä äänellä, "siitölö st olitfin? terme tutluaS jo
onnea ivoitolles."

Pääte.

Pyhöjärivecn lasfemt Tampere, PyhäjänveStö las-
tenu Neliö. Se ou roöhöincu foma jörroi, je Pyhä-
jörroi, noin »viillä, luutta ivirStaa piltö, päästä pää-
hän joutuin. Jota sitä ottaa jilmöittäljecn esim.
Ppynifiit timoteitä, lohella Tamperetta, oppii sint jo-
meutto pian ihailemaan. Seit rarmat oroat meltein
ylisten Ympäri roihoiiteleroina peltomoino, mutta roä»
hän etäämmällä nötyy holomeljtö jo lehtoja, lultuloila
ja taatjojo toiioaan retutoo ivastaan. Siellä jo täällä
on pelloin jiivuillo tyltä jo useita somasti ratatucttuja
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tartauoito molemmin puolin jönveö; Hotoupöö jo
Salitila, Wiili jo Muotiala,Roholo jo Walttta. y.m.

Solo sen nälyolon luonto on niin eriomaisen
lodotoSlo, ettö siihen tulo loiseliö hymöttsö,lylsö-tttit-
teiitentiit, pian mieltyy. Jarmolle on lvislelty useita
roiheriöitsimiöluotoja, joiden lehtipuut päiroän-laStitSjo
heittäivöt laivean roorjonso meteen. Suurin jo »ihan*'
loivin toilisto on Wiilin saari, joSso taitpnittiloijct
Tampereita pyhö-iltasino talsivat testailemassa. Mui-
noin he sinne lultiroat fatsi Hautasissa »veneissä, —
isompaa luv ci ollut — ivoon nyt tay PyhöjöNvcö
ebeS*totasin roöhöinen höyry*roene, jolla pyhäpäiroittä
on tapa tannislctto föji-tpölöisiä jo tehtoSteu työnte-
liöitä httlvimotloillo, ja höroiltööluonnon hiljoisuutcu
pyöröinsötohinalla, jo hentiö pistäroöä joronansa iho-
nolla tuttturooan loSlvi-löyhlyyu. Woou niinpä on
ihmiseutin topo, joitta rehtiuöstäsiinä nöhtöäntuteouS.
Hän tulee aitta touhullansa jo tohinallansa siioitta»
maan jo muuttamaan luonnon työ-0100.

Join »vuosi tässä lerrottuiu tapausten jälteen,
nähtiin fesö-iltouoivene tullcroait Pyhöjörlvellö. Siinä
iveneeSsö oli toisi nuorta henieö, mieS jo ivanne.
Molemmat oliroot puivuSto ja muotoSta folsoiu yt*
häisempöä säätyä, tuin näiltä tienoilla muutat silloin
osui. Woimon maatteet oltlvol sitä tallista rooaleoto
tangosta, jota siihen oitoott tutottiin Trabantissa.
Mies taoS oli ritarien tomallisissii toto* eli rauha*
puivuSso. Hän souti »venettä, chfei heidän luottoltansii
nölyityl oteroon mitään erinomaista tortoituSto. He
oliivat tutotieS fotsilcmoSsit seutuu lounaitta, jolo
silloin teielä oli jotatfiu luonnon mallassa, paitsi että
järiven läntisessä päässä, Neliön puolella, oli uusi
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huone tchöttö. Se oli toroollisio huoneita isompi jo
tehty airoon outoon rafomuS-porteen.

'Ne tofsi siinä »veneessä nötyiioöt nyt ottalvau
silmöillälseusä tätä huonetta, millinen sen muoto olisi
sinne tauivaS jörroelle. Molempain faljannoSja lu-
»vaSti tytylvöijyys, — ja erittäin joi nuoren naisin.

"Ah, ah, Klaus," sanoi hän, miniä ihanan asuu*
non sinä ralennal meille!"

"(ii st Riitattaan ole tvcrrattaiva totomaaS ul-
jatsiin hoiviin," ivastasi SlauS (Sötriflinen, "mutta— ne holvit eiroötpä aina sisällä onnellisuutta,eiroätfä
myös »voi lataa sitä ympärillensä, jen olet jittö,AgneS
armahatti, saanut tyttö halvatta, joSminölin. Eimitään
olis minua estänyt »varustamasta tuota huonetta tiu»
nan laivalla, fillä tämä jenin on minu», ivaan en minä
tahto sitä tehdä jättäjilleni, etfeiroöt nousisi fanfan
sortajiisi, sen jalon kansan, jota ci mittointaan ole
ansainnut orjuutta. Juon huoneen he sitoivat polttaa
tuhatsi, tun jofu sen afujamista tulee röptliöisi. Waan
jos »vihamies jitöpiirittää, niin he laitti, tämän tun-
non miehet, tttleloot sen opuin."

"Jämä maa luu on niin fauniS, miten ettö sen
tansa olisi jaloa" sanoi AgneS, jota toitottaa oli jät-
tönisi istuiinenja peiö-luhdolla ja tullut Slanjen rin-
nalle, "ja olethan siltä itstttin samasta tausasia," li-
siisi hän, ja lymytti iaSivonja ritaria teosten.

Juttelimme miten Klaus ©ötrittiuen oli rooitta»
nitt Ebcriopfin Aachatitt tonteri-tiiStaSja, ja sitte lö-
heStynyt leisiiri Ludolviliö, jota häntä ilomielin lei»
»vehti, ja jolle hän asiat tertoi alusta loppuun. Tässä
ei lienee tailoe piltittä puheilla enää tausiSfcfla mitat
seitot selroeuiivöt, luit niihin tyytyi setä teijari että
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OifttipiSpat. AgneS Lichtenau pääsi nyt terrantiit »vai»
nojistansa, setä maallisista että kirkollisista,chlö suuri
oja hänen perinnöstänsä oli mennyt huilaan. .Hän
suostui jättämään totonsa ja totomoanso jo jeuroauton
Klausia Suomehen, jossa hän oli ennen täyttyi, jo
jonta tylmyyttö hän ei peljännyt.

Heinrich Ratsmann jäi Kölniin,fauppaanfa täyt-
tämään, ivaan höu lupasi teielä jostus töydöTuntoja
jo fitlö tiettä poifcta Slaufea jo Agnesta terroehtö»
mössö. Historia ci puhu rattat hän täytti tämän
lupaufsensa.

Simeon, se roanha Juubatoineu, oli saattanut
Eberkopsiu Vehmgerichten tosiin, siten eliö hän oli
ilmoittanut laitti Eberlopfitt jo "tähtien tuttiou" tvch-
teet yhdelle, jonta höu tiesi »nautitun solo-oilettdcu
jösettetsi. Asioi tutlittiitt, "tähtien tutiio" haastettiin
oikeuden eteen, mutta hän »vältti tuomionso tttyrtlyö
nielemällä rooiffo hätien lunttiin hölööntuolleen. Eber»
fopsio, joto pidettiin syyn-aloisetto, sturottiiu jota aSfel,
hatten tietäinöttänfä, eriitomaisclla torttuudcllo; siitä
st tuli, että höu haastettiin oileuden eteen juurineiton
luostarista ryöroöttyänsä.

Tiedämme jo miten hänen osionso päättyi. Hän
toirooi saolvonso tuolla ritarin toivotta, eitä hirressä,
joufo lähden hän pyysi Jumaloit tuomiota. Siinä
hän tuolisi ilman häpeää — taitto fufaticS limittäisi
jo pääsisi taileSto louteesta. Sentähden hön taiste-
litin ottein mielensä perään, ivoon tiedämme jo että
Slous Götrillincn hätien limitti.

Niin oli tutunut rouotto loisi, Suomanuao oli
tullut täydellisesti Ruotsin ivaltaan, sillä )io»vgrodi-
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laiset olimot ösfeiu tehdyssä Pähkinälinnan rouhosso
suostuneet jättömaan heille puolen Sorjolosto.

Jo olemme nyt saattaneet nämä talsi nuorta
taitiSta mastahafoifuuffista siihen hetteen, jono Agnes
lymytti juloifet faSteonfa Slouseo teosten. (Sitä nyt
enää ollut futaan heidän onneansa häiritsemässä.

Päiteä oli taSfeuraattanfa ; ei ainoatataan tuulen
»värähbystä nätynyt teebessä, eitä tuntunut luotoin
lehbissä. Se oli siihen aitaan ivuobesto, jolloin pih-
(ajat tufoistotvat, ja jolloin lautu-rastas fätveltää
foiffein pibemmät nuottinsa. Ilmo oli fuffo-löyhfyä
jo linnun-tauiua täynnä. Maaosa oli rauha — jo
luounosfo — jo ihmisissä. Niitä löytyy heltiä toi*
sinaan semmoisia, jotta foiffi pitämät juhlaa, fansat
jo erityiset jo luonto. Ne hettet omat tuitenfin har*
lvojo, siltä ihmisten arfipäimät ornat useimpia fuin
juhlat, jo taiStetoin ojat fanfoisfa pibemmät tum
rauha. Si Suomen tonsatifaan ronho-juhlot ole olleet
pitlöllisiä.
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