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Eli kerran Euroopassa noita. Mattetai oli hänen nimensä. Ammatis-
saan hän oli niin taitava, että sai selville kaikki salatut aarteet jaosasi
käyttää niitä hyväkseen mielensä mukaan. Tämä ei kuitenkaan hänestä
vielä riittänyt. Eräästä vanhasta kirjasta hän joskus oli lukenut, että
Afrikassa olevaan Ksi Ksin luolaan oli kätketty lukko, joka teki omista-
jansa maailman onnellisimmaksi ihmiseksi ja kykeneväksi hankki-
maan itselleen mitä ikinä halusi. Maan haltijat olivat sillä lukitut, ja
senpävuoksi lukon pitäjällä oli ne vallassaan. Jo kauan oli Mattetai
halunnut tuota aarretta. Mutta sitä ei voitu saada noudattamatta mää-
rättyjä muotoja, joita Mattetai ei vielä tuntenut. Hän päätti ottaa
niistä selvän. Ennestään oli hänellä m. m. eräs sormus, jolla hän piti
vallassaan kaikki ilman haltijat, ja nämä hän loihti esiin pyörittämällä
sormusta sormessaan. Heti saapui kolme ilman haltijaa tiedustelemaan
hänen tahtoansa. Noita vastasi: »Tahtoisin mielelläni omistaa Ksi Ksin
luolassa olevan ihmelukon ja pyydän teitä senvuoksi olemaan minulle
avullisina sen saamiseksi.» Ilman haltijat vastasivat: »Väkivallalla emme
voi mitään toimittaa tässä asiassa, sillä lukkoa vartioivat maan haltijat,
jotka ovat meitä voimakkaammat. Mutta jos käytätte viekkautta, niin
ehkä voitatte ja saatte lukon haltuunne.» »Hyvä», vastasi Mattetai,
»mutta miten pitää minun menetellä?» »Aivan niin kuin kirjassanne
on neuvottu», sanoivat haltijat. »Ensiksikin on teidän hankittava via-
ton turkkilaispoika, joka täsmälleen täyttää ne määräykset, jotka te
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hänelle kirjanne mukaan annatte.» Mattetai tutkisteli kirjaansa tarkasti,
hypähti vihdoin paikaltaan ja käski haltijoiden viedä hänet Konstanti-
nopoliin, josta hän toivoi löytävänsä tuon pojan.

Samassa kuuliaiset ilman haltijat tempasivat hänet mukaansa ja
lennättivät silmänräpäyksessä Aasian puolelle vastapäätä Konstanti-
nopolin kaupunkia. Täällä hän erosi haltijoista, ja jouduttuaankaupun-
kiin hän kuljeskeli pitkin katuja, kunnes lopulta löysi erään poikasen,
joka hänen mielestään ominaisuuksiltaan oli sopiva onnellisesti suoritta-
maan aiotun tehtävän. Hän oli äiditön päiväpalkkalaisen poika, ja
hänen nimensä oli Lameth. Hän leikitteli juurikadulla samanikäistensä
parissa, kun Mattetai häntä lähestyi ja ystävällisesti kysyi: »Missä isäsi
asuu?» »Aivan tässä lähellä», vastasi Lameth. Mattetai pyysi poikaa
viemään hänet sinne. Lameth veikin hänet isänsä Achimin luo, jolle
Mattetai puhui kohteliaasti pyytäen isän suostumusta siihen, että poika
määrätyllä päiväpalkalla saisi opastaa häntä kaupungilla, kun hän toi-
mitteli asioitansa; sillä muukalainen kun oli, ei hän yksin voinut tulla
toimeen suuressa kaupungissa. Achimin kysymykseen, missä vieras
asui, hän vastasi: »Olen vastikään saapunut enkä tiedä vielä asunnosta
mitään; pyydän saada tiedustella sitäkin teiltä.» Achim näytti hänelle
erästä lähellä olevaa taloa sanoen: »Tuolla saatte kaikin puolin hyvän
hoidon, ja kun talo on niin likellä, voi poikani helposti olla teille palve-
lukseksi.»

Mattetai kiitti saamastaan neuvosta, antoi päiväpalkkalaiselle
tukaatin, lupasi pojalle päiväpalkkaa niin suuren summan, että isä
Achim tuskin kuukaudessa ansaitsi sitä rahaa. Achim kiitti Muhamme-
din jumalaa ja toivoi, että Mattetai kauan viipyisi Konstantinopolissa.
Hän toimitti hänelle poikansa ja huomautti tälle vakavasti, että hän
uudelle herralleen olisi kuuliainen ja uskollinen. Mattetai kiitti vielä
kerran ja lähti Lameth mukanansa osoitettuun taloon. Siellä hän tilasi
oivallisen aterian heille molemmille ja antoi pojan viedä kotiansa sen,
mitä jäljelle jäi. Samalla antoi noita hänelle tukaatin ensi päivän pal-
kaksi, vaikka poika aivan vähän oli toimittanut asioita. Mattetai
selitti olevansa pitkästä matkasta väsynyt, joten ei jaksanut lähteä kau-
pungille jalähetti pojan kotia.

Lameth vei saamansa rahat isälleen, joka suuresti ihastui nähdes-
sään niin paljon rahaa yhdellä kertaa. Hän käski poikansa tehdä herral-
leen kaikki, mitä hän tämän katseesta saattoi nähdä hänen tahtovan.
Varhain seuraavana aamuna Lameth oli jälleen Mattetain luona. Tämä
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lähetti nyt hakemaan pukukauppiaan ja osti Laraethille uuden, puhtaan
puvun. Sitten hän käski hänen vuokrata kaksi hyvää hevosta. Ratsain
he yhdessä kulkivat katselemassa Konstantinopolin nähtävyyksiä. Illaksi
he palasivat kotia, aterioitsivat, ja Lameth lähti taas isänsä luo päivä-
palkka taskussa ja mukana ylijääneet herkkuruuat. Näin oli Achimilla-
kin herranpäivät, eikä hän enää työnteostakaan väliä pitänyt, toivoi
vain, että Lameth koko iäkseen jäisi vieraan herran palvelukseen.
Kaksi viikkoa kesti samaa menoa, ja isä ja poika olisivat olleet val-
miit panemaan kämmenensä vieraan astinlaudaksi. Mattetain täy-
tyi vasten tahtoansa viipyä Konstantinopolissa näin kauan, odottaes-
saan sitä päivää, jolloinka hänen suuri tuumansa voitaisiin toteuttaa.

Illalla ennen määräpäivää noita käski Lamethin vuokrata parhaat hevo-
set, mitkä saada voi, ja tuoda ne aamun koittaessa hänen luokseen; hän
tahtoi käydä katselemassa kaupungin ympäristöäkin ja nauttia sen
ihanuuksista, Lameth täytti mielellään herransa käskyn. Ani varhain
seuraavana aamuna he lähtivät matkaan. Noin kahden peninkulman
päässä kaupungista Mattetai poikkesi tieltä metsikköön. »Herra», pyysi
Lameth, »pysykäämme tiellä, ettemme eksyisi.» Mutta Mattetai sanoi;

»Seuraa huoletta minua. Kun aurinko paahtaa niin kuumasti, niin on
ratsastaminen metsän siimeksessä mieluisampaa; kyllä löydän jälleen
maantien.» Samalla hän kannusti hevostansa ja ratsasti niin nopeaan,
että Lameth töin tuskin kykeni häntä seuraamaan tiheikössä yli aitojen
ja pensaiden kiidettäessä. Jo lopulta poika huusi Mattetaita pysähty-
mään selittäen, että hänen oli mahdotonta seurata. He saapuivat sa-
massa aukealle paikalle; siihen Mattetai pysähtyi ja sitoi hevosensa
puuhun. Lamethin hän käski tehdä samoin. Sen tehtyänsä he paneutui-
vat pitkäkseen ja levähtivät hetken.

Sillä välin Mattetai vaippansa taskusta kaivoi esille suuren kirjan,
laski sen ruohikolle ja tutki sitä hetkisen. Lopetettuaan lukemisensa hän
pyöritteli sormusta sormessaan ja mutisi jotakin partaansa. Silmän-
räpäyksessä ilmaantui kolme ilman haltijaa hänen eteensä täyttämään
hänen tahtonsa. Lameth, joka tietysti ei koskaan ollut nähnyt sellaista
ihmettä, säikähtyi sanomattomasti. Mutta Mattetai sai hänet pian uudel-
leen järkiinsä ja lohdutteli: »Älä pelkää, poikani, ei sinulta hiuskarvaa-
kaan katkaista! Seuraa vain minua, ja minä vakuutan sinulle, ettet
kadu; sillä teen sinusta niin rikkaan miehen, että koko ikäsi minua siitä
kiität.» Tästä poikanen rauhoittui. Sen jälkeen puheli Mattetai ilman
haltijoille. Yhden heistä hän käski viedä hevoset niiden omistajille,
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mutta kahdelle toiselle hän lausui: »Viekää minut ja uskollinen ystäväni
Afrikassa olevaan kuuluisaan Ksi Ksin luolaan.»

Haltijat koppoivat heidät, ja samassa he laskeutuivat Afrikkaan
korkean kukkulan eteen. Mattetai päästi siinä ilman haltijat vapaiksi,
kävi käsiksi kirjaansa ja alkoi jälleen sitä lueskella. Luettuaan hän otti
esille sytytysvehkeet, sytytti tulen ja merkitsi piirin sen ympärille.
Tuleen hän ripotteli suitsutusainetta lukien loitsuja. Hänen näin teh-
dessään syntyi kukkulan sisustassa ukkosentapainen jylinä; kuului pa-
maus, kukkula avautui, ja räiskyviä liekkejä purskui syvyydestä.

Silloin Mattetai poistui piiristään Lamethin luo, joka ei itsestään tiennyt,
oliko elävä vai kuollut. Noita tarttui hänen käteensä, rohkaisi häntä ja
lausui: »Rakas Lameth, nyt on se hetki tullut, jolloin sinä voit tehdä itsesi
ja minut onnellisiksi. Pane tarkoin muistiisi kaikki, mitä sinulle nyt
sanon. Sinä näet tämän avonaisen kukkulan; sen sisälle on sinun men-
tävä; älä pelkää, sillä sinulle ei tapahdu mitään pahaa, jos neuvoani seu-
raat. Ensiksikin ota tämä sormus» hän pisti sen pojan sormeen
»pidä huoli, jos elämäsi on sinulle kallis, ettet sitä hukkaa etkä anna
kenenkään sitä viedä; sillä niin kauan kuin se on sinun sormessasi, ei
sinulle kukaan mitään mahda. Mene huoletta, iloisena luolaan, kulje
pitkää, synkkää tietä suoraan eteenpäin; älä poikkea äläkä katsahda
oikealle eikä vasemmalle, ja vaikka huutavat sinulle ja uhkailevat, niin
älä katsahda taaksesi. Kun olet pitkän tien päähän päässyt, kuljet kol-
men huoneen läpi, jotka ovat täynnä kultaa, hopeaa, jalokiviä ja muita
kallisarvoisia esineitä. Älä millään muotoa niihin kajoa, vaan riennä
suoraan eteenpäin. Saavut ihanaan puutarhaan, joka on tiheänään
makeahedelmäisiä puita. Poimi hedelmiä, mitä haluat, mutta älä unohdu
pitkäksi aikaa puutarhaan, sillä aika, jona kukkulan suu on avoinna,
voisi siinä kulua umpeen. Kiiruhda senvuoksi suoraan eteenpäin. Tulet
lopulta erään marmoripatsaan luo. Siinä riippuu helminauhassa
suuri lukko avaimineen. Katkaise nauha ja pistä se lukkoineen vikke-
lästi taskuusi jakiiruhda nopeasti takaisin luokseni. Älä anna minkään
sinua paluumatkallasi estää, vaan riennä rientämistäsi samaa tietä
kuin menit sanaakaan sanomatta.»

Lamethin valtasi kauhistus, kun hän kuuli herransa puheet. Hän

pelkäsi niin ettei voinut kieltää eikä myöntyä. Mutta Mattetai puhui
hänelle vakavasti ja kuvaili sitä loistavaa elämää, joka hänen osakseen
tulisi. Kun Lameth siitä huolimatta kuitenkin vapisi eikä ollut halukas
suorittamaan pyydettyä tehtävää, niin noita alkoi pelätä, että oikea
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hetki hänen käsistään livahtaisi eikä hän enääkoskaan millään mahdilla
sitten onnistuisi yrityksessään. Hän vihastui, kivahti pojan niskaan ja
paiskasi hänet maahan uhaten tappaa hänet, ellei hän täyttäisi käskyä!
Silloin Lameth rukoili armoa luvaten tehdä mitä hän pyysi. Noita tyyn-
tyi, puhutteli häntä ystävällisesti, puisti pölyn hänen vaatteistaan, vah-
visti häntä voimakkailla lääkkeillä ja seurasi häntä kukkulalle. Sieltä
hän päästi pojan puhjenneesta aukosta sisään ja istuutui itse aukon
suulle odottamaan hänen palaamistaan.

Luolaan tultuaan Lameth seurasi mestarinsa määräystä. Hän
kulki nopeasti eteenpäin, mutta kuitenkin varovaisesti ja peläten, sillä
oli niin pimeä, ettei hän nähnyt mitään ympärillään. Muistaen mestarin
kuvauksen matkasta hän ei kuitenkaan antanut minkään itseään estää.
Kuljettuaan jonkun matkaa hän tuli kirkkaasti valaistuun huoneeseen,
jossa oli pelkkiä hopeisia, kauniilla kukilla koristettuja astioita. Lameth
ei kuitenkaan ymmärtänyt niiden arvoa, ei pitänyt niitä tavallisia metal-
leja kummempina, ihmetteli niitä kuitenkaan sormellakaan niihin kajoa-
matta, jakulki edelleen. Hän saapui toiseen huoneeseen, jossa oli puh-
taasta kullasta valmistettuja koreja ja maljoja täynnä jalokiviä, helmiä
ja muita aarteita. Tällaisia esineitä Lameth tunsi vieläkin vähemmin kuin
edellisiä, hänen mielestään ne olivat somia leikkikaluja, ei sen enempää
niistä välittänyt, vaan jatkoi matkaansa. Kolmas huone, jonne hän saa-
pui, oli täynnä suuriin kokoihin ladottuja kulta- jahopearahoja. Rahan
arvon Lameth kyllä älysi. Halu täyttää taskunsa kultakolikoilla oli
vähällä voittaa hänet, mutta hän muisti Mattetain varoituksen jakiiruhti
huoneesta ulos. Hän tuli ihanaan puutarhaan, joka oli täynnä valkoisten,
keltaisten, vihreitten japunaisten, läpinäkyväisten hedelmien kaunistamia
puita. Ihmetellen hän niitä katseli. Ja hän tiesi saavansa poimia
hedelmiä niin paljon kuin tahtoi. Mutta hän arveli niiden olevan vain
värjättyjä, hienoksi hiottuja lasipalloja. Hän täytti taskunsa niillä, ja
muistaen, että mestari oli häntä varoittanut kuluttamasta liian paljon
aikaa, jottei luolan suu tukkeutuisi, hän riensi edelleen. Pian hän saa-
pui marmoripatsaan luo. Siinä riippui helminauhassa ihmeellinen lukko.
Heti kun hän lukon huomasi, juoksi hän sen luo, kiskaisi sen irti ja aikoi
pistää sen taskuunsa. Mutta taskut olivat täynnä poimituita hedelmiä.
Hän otti päästään turbaanimyssynsä, kääri lukon huolellisesti siihen ja
pisti myssynsä uudestaan lujasti päähänsä. Kiireemmin kuin oli tullut
hän riensi samaa tietä takaisin. Puutarhassa ja huoneissa syntyi kauhea
ulvonta, ritinä jaratina, niin että hänen tukkansa nousi pystyyn ja hän
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luuli koko luolan luhistuvan kokoon. Hän tuli senvuoksi iloiseksi saa-
puessaan ahtaaseen käytävään. Mutta käytävä ei enää ollutkaan pimeä,
vaan liekkien vallassa. Lamethin ei auttanut muu kuin syöksyä niihin.
Hän huomasi kuitenkin heti, että liekit eivät polttaneet, ja hän oli siitä
kovin iloissaan. Jo näki hän päivän valon luolan aukosta loistavan ja
muutaman silmänräpäyksen perästä hän toivoi jälleen onnellisesti
pääsevänsä mestarinsa luo. Silloin kuului ankara pamaus kuin ukkosen
jyräys. Luolan suu tukkeutui, ja tuli niin pimeä, ettei voinut mitään
nähdä. Lameth koki pysytellä kapealla käytävällä ja hän pääsikin
onnellisesti sille kohdalle, jossa aukko oli ollut. Mutta kun hän ei keksi-
nyt minkäänlaista aukkopaikkaa, täytyi hänen uskoa olevansa elävänä
haudattuna.

Lamethin ollessa luolassa Mattetai odotti ulkona kärsimättömänä
hänen takaisin tuloansa ja Ksi Ksin ihmelukkoa. Hän huomasi sen ajan
lähestyvän, jolloinka luolan suu ummistuisi, ja kun ei poikaa kuu-
lunut tulevaksi, joutui hän epätoivoon tietäessään muutaman silmän-
räpäyksen kuluttua kaikkien toiveittensa raukeavan tyhjiin. Sentähden
hän vaikeroi ja huusi huutamistaan: »Lameth, Lameth, tule, riennä,
ilahduta onnetonta Mattetaita saapumisellasi!» Mutta ei vain poikaa
näkynyt, eikuulunut, ja noita heittäytyi jo toivottomaksi; hän ei me-
nettänyt yksistään Ksi Ksin ihmelukkoa, vaan lisäksi erinomaisen sor-
muksensa ja sen mukana koko ajallisen onnensa. Vielä kerran hän kir-
kaisi voimainsa takaa: »Lameth, Lameth», kun samassa kuuli ankaran
paukauksen janäki räiskyvien liekkien purskuvan luolasta, joka samalla
sulkeutui. Liekkien valtavasta voimasta lensi Mattetai ilmassa monta
peninkulmaa ja putosi suureen suohon, johon jäi makaamaan kuin sam-
makko tajutonna ja tiedotonna, kunnes hänet auringon laskettua raitis
ilma toi tajuihinsa. Havatessaan hän ei heti käsittänyt missä oli ja miten
siihen paikkaan oli joutunut. Vähitellen selvisi hänelle onneton kohta-
lonsa, ja uudelleen hän valitteli sormuksensa menettämistä, sillä sen
avulla hän olisi itsensä helposti pelastanut kurjasta tilastaan ilmanhalti-
joiden voimalla ja päässyt takaisin Eurooppaan. Muttanyt oli toivo ja
omaisuus mennyttä. Suosta hän tosin oli kömpinyt ylös, mutta pilkko-
pimeys vallitsi hänen ympärillään ja hurjat pedot ulvoivat jakiljuivat
joka puolella, niin että hän kauhusta värisi. Kuitenkin sytytti hän
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taikasoihtunsa, ja kun hänellä ainoana lohdutuksenaan vielä oli muka-
naan kirjansa, joka entisten lisäksi tiesi suuria salaisuuksia, niin alkoi
hän sitä selailla. Ja sattumalta aukeni hänelle kirjan paikka, jossa neu-
vottiin, miten veden haltijat voitiin esiin loihtia. Empimättä hän luki
loitsun. Ja samassa ilmaantui hänen eteensä kaksi läpimärkää haltijaa.
He pudistelivat itseään ja kysyivät, mitä hän halusi. »Ilmoittakaa mi-
nulle, missä maailman paikassa nyt olen!» pyysi Mattetai. »Afrikassa»,
vastasivat he. »Nyt käsken teidän heti viedä minut vahingoittumatta
Eurooppaan!» Haltijat nostivat hänet hartioilleen, veivät salaman nopeu-
della meren yli ja jättiväthänet Euroopan mantereelle.

Mattetai iloitsi päästyään jälleen siihen maailmanosaan, joka hänet
oli synnyttänyt ja jossa hän varsinaisesti eli. Hän jatkoi, raskain mielin
muistellen kärsimiään tappioita, vaivalloisesti matkaansa, kunnes saa-
pui kotimaahansa. Täällä hän kaikin voimin koetti unohtaa sormuk-
sensa kadottamisen. Hän saattoikin helposti lohduttaa itseänsä, sillä
suuren taitonsa avulla hän oli kaikkien aarteitten herrana. Hän kykeni
niitä mielensä mukaan käyttämään ja tunsi itsensä niin ollen kyllin tyyty-
väiseksi.

Konstantinopolissa oli rehellinen Achim suuressa hädässä. Kaik-
kialta hän etsi poikaansa, eikä kukaan voinut hänelle tietoa antaa. Hän
kävi sen miehen luona, jolta Lameth oli hevoset vuokrannut, mutta
hänelle ilmoitettiin ainoastaan, että hevoset olivat palanneet ilman
ratsastajia; ne oli tavattu tallissa. Tästä joutui Achim kovin pyörälle;
hän meni Mattetain asuntoon, mutta ei tavannut herraa eikä palvelijaa.
Vielä toivoi hän heidän illaksi saapuvan kotia, mutta kun toinen jakol-
maskin päivä oli kulunut hänen saamatta minkäänlaisia tietoja pojastaan,
niin hän kiroili Mattetaitapetturiksi ja toivoi, että rutto hänetkorjaisi.

Lameth oli vielä Ksi Ksin luolassa ja valitti ääneensä elävänä-
hautautumistaan, sillä hän ei tiennyt keinoa miten pois päästä. Hän riensi
takaisin luolan sisustaan, sillä hän toivoi vieläkin pääsevänsä somiin
huoneisiin ja puutarhaan ja sieltä ehkä keksivänsä toisen ulospääsy-
paikan. Mutta suuresti hän pettyi, sillä ovet olivat lujasti lukitut, ja
hänen täytyi tyhjin toimin palata takaisin. Perin väsyneenä harhailuis-
taan hän istuutui eräälle luolan kivelle, hänen tuli nälkä ja jano, hänet
valtasi alakuloisuus, kunnes hän muisti, että hänellä vielä oli jotakin
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jäljellä niistä eväistä, mitkä Mattetai oli hänelle antanut. Hän otti tas-
kustansa eväänsä esille jaravitsi itseänsä, jakun häntä jo kovin väsytti,
etsihänitselleensopivan lepopaikan, jossahuomasipäänalukseksisoveliaan
kiven ja paneutui sen viereen maata. Siinä hän nukkui ja näki kauniin
unen, että hän oli haudastaan päässyt vapaaksi ja oli jälleen kotonaan
isänsä luona. Herättyänsä ei hän voinut aavistaa, että oli nukkunut
kolme vuorokautta. Hän itki entistä äänekkäämmin huomatessaan
vieläkin olevansa pimeässä luolassa, huusi isäänsä ja väänteli käsiänsä.
Tahtomattaan ja tietämättään hän tuli samalla pyörittäneeksi sormusta

sormessaan. Heti luola tuli valoisaksi, ja kaksi ilman haltijaa, samat,
jotka ennen olivat noitaa palvelleet, ilmaantuivat Lamethin eteen. Hän
pelästyi hiukan, mutta kun hän oli ennen huomannut nämä henget
vaarattomiksi, niin hän pian rohkaistui kuullessaan haltijoittenkysyvän:
»Mitä meiltä tahdot? Miten voimme sinua palvella?» »Mielisin tästä
vankeudestani päästä isäni luo», huokasi Lameth. »Lameth, Lameth»,
vastasivat haltijat, »jos tietäisit, mikä onni on vallassasi, niin ymmär-
täisit olevasi mahtavampi Turkin keisaria. Mutta ole tyytyväinen; kun
sinulla on maan haltijat vallassasi, niin voimme sinua palvella ja sinun
pyyntösi täyttää.» Samassa aukeni luola ryskyen. Ilman haltijat kop-
poivat pojan ja lennättivät hänet Konstantinopoliin hänen isänsä asun-
toon. Lameth kiitti haltijoita ystävällisesti ja meni isänsä huoneeseen.

Suruissaan istui siellä vanha Achim itkien menetettyä poikaansa.
Muttakun tämä nyt äkkiä ilmausi hänen eteensä, tuli hän sanomattoman
iloiseksi, veti hänet syliinsä ja huudahti kerta toisensa jälkeen: »Lameth,
rakas Lameth, missä olet niinkauan viipynyt? Ja missä on hyvä herrasi?»

»Rakas isä», puhui poika, »älkää minulle enää puhuko sanaakaan
Mattetai noidasta ja petkuttajasta, vaan antakaa minulle jotain syötä-
vää, sillä minun on nälkä. Lähdettyäni luotanne en ole syönyt muuta
kuin pari sokeritankoa.» Achim, jolla vielä oli Mattetain antamia rahoja,
kiiruhti ravintolaan ja toi sieltä syötävää ja juotavaa. Kylläkseen syö-
tyänsä Lameth kertoi isälleen seikkailunsa alusta loppuun; mutta Achim
ei ottanut uskoakseen häntä, vaan luuli hänen nähneen unta tai lasket-
televan omiansa. Mutta kun Lameth otti turbaanin päästään ja näytti
hänelle noutamansa ihmeellisen lukon jahelminauhan, lisäksi taskustaan
otti esiin loistavat hedelmät, jotka hän taikapuutarhasta oli hankkinut,
silloin Achimkin uskoi, ettei poika ollut uneksinut, vaan että hän todella
oli kaikkea sitä kokenut, josta oli kertonut.

Kuitenkaan eivät he pitäneet kauniita hedelmiä muina kuin värilli-
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sinä lasipalasina eivätkä lukkoa muuna kuin tavallisena munalukkona,
niin että Lameth jätti kaikki aarteensa kamariinsa eikä sen enempää
niistä välittänyt. Kun isä ja poikakuitenkin olivat tottuneetviettämään
hyviä päiviä saatuaan Mattetailta paljon rahaa, niin eivät he enää
halunneet työtäkään tehdä janauttivat elämästään niinkauan kuin rahaa

riitti. Sen loputtua maistui työnteko entistä karvaammalta. Eräänä
päivänä Lameth katseli lukkoansa, näytti sitä isälleen ja sanoi: »Matte-
tai lienee ollut pähkähullu, kun viitsi tällaisen romukapineen vuoksi niin
paljon vaivaa nähdä ja laittaa minut niin suureen vaaraan.» Isäkin nau-
rahti ja sanoi: »Onpa tosiaan ollut vaivannäköä ja puuhaa mokoman
ruosteisen lukon takia.» Hän otti lukon pojan kädestä, puhdisti sen
tomusta ja väänsi avainta. Se oli lujasti lukittu, ja hänen täytyi ponnis-
taa kaikki voimansa saadakseen sen auki. Kun se vihdoin naksahtaen
aukeni, ilmausi samalla jättiläismäinen olento heidän eteensä kysymään:
»Mitä minulta tahdotte?»

Achim pelästyi tuon olennon nähdessään jakaatui selälleen lattialle.
Mutta Lameth oli onneksi ottanut käteensä lukon, jakun hän jo ennes-
tään oli tottunut näkemään haltijoita, ei hän sanottavasti säpsähtänyt,
vaan sanoi jättiläiselle; »Minun on nälkä, tuo minulle syötävää!»
Haltija poistui hetkeksi ja toi palattuansa kaksi suurta hopeista ruuk-

kua täynnä tuoreita hedelmiä, asetti ne Lamethin eteen jakysyi: »Eikö
ole muuta palveltavaa». »Tosiaan», vastasi poika, »juotavaa pitäisi
myöskin olla.» Ja haltija toi suuressa hopeakattilassa tusinan pulloja
parasta viiniä uudistaen saman kysymyksen kuin ennen. Lameth sanoi:
»Ei enempää tällä kertaa.» Hän lukitsi lukkonsa ja vei sen entiselle pai-
kalleen. Monenlaisia ajatuksia heräsi hänessä tämän tapauksen johdosta,
mutta asian perille ei hänen yksinkertainen järkensä päässyt.

Pelästynyt Achim makasi vielä tajutonna lattialla. Silloin Lameth
eräästä viinipullosta pirskotti viiniä hänen kasvoilleen. Achim tuli
tajuihinsa, ja kun hän silmänsä aukaisi, kiintyi hänen katseensa heti
hopeisiin maljoihin, ruokiin ja juoma-astioihin, eikä hän voinut käsittää,
mitä näkemänsä merkitsi, mistä se kaikki oli tullut, ennenkuin Lameth
selitti äsken ilmestyneen suuren haltijan ne tuoneen. Achim, jonka
mielestä juttu oli kovin luonnoton, ei uskaltanut laisinkaan kajota ruo-
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kiin; mutta Lamethista, jonka oli nälkä, maistui ruoka hyvältä, ja sepä
kutkutti isänkin ruokahalua. Aluksi hän söi vain vähän, mutta huoma-
tessaan, ettei ruoka pahaa tehnyt, alkoi hän ahmia ja erittäinkin valutti
viiniä itseensä runsaasti. Ja niin isä poikineen eli haltijan tuomisista,
kunnes ne loppuivat. Kun työnteko oli kokonaan unohtunut, käski isä
Lamethin mennä myymään yhden tuoduista maljoista, joita he
eivät tietysti voineet syödä. Lameth teki niin kuin isä käski ja aikoi
viedä maljan läkkisepälle arvioiden sen mitättömäksi. Matkalla hän
tapasi erään juutalaisen, joka tiedusteli mihin maljaa vietiin. Lameth
sanoi menevänsä sitä myymään. Silloin juutalainen pyysi saada sitä
nähdä, tarkasteli sitä puolelta ja toiselta jakysyi sen hintaa. »Itse par-
haiten tietänette, minkä arvoinen se on; sanokaa, paljonko siitä mak-
satte», vastasi poika. Juutalainen sanoi astian miellyttävän häntä ja
lupasi senvuoksi kaksitoista taalaria, vaikka se muka oikeastaan oli liian
kallis hinta. Lameth oli tyytyväinen, otti rahat ja vei ne kotiansa.
Achim, joka yhtä vähän kuin poikakaan oivalsi metallin arvoa, oli kau-
pasta mielissään. Nyt maistui työttömyys heistä molemmista vieläkin
paremmalta, toinen malja oli myytävä, ja sama juutalainen, joka
ensimäisen oli ostanut, odotteli edelleenkin Lamethia kysyäkseen, olisiko
hänellä vielä toinenkin samanlainen malja myytävänä. Lameth oli tällä
kertaa kyllin viekas sanoakseen: »On, mutta edellisen saitte liian hal-
vasta, isäni on minua kaupastani torunut; teidän täytyy maksaa siitä
enemmän, muuten vien sen muualle.» Juutalainenvastasi: »Se ei ole suu-
remman arvoinen, mutta koska en yhdellä maljalla mitään tee, vaan
tarvitsen kaksi, voidakseni saada ne myydyksi, niin olkoon menneeksi,

maksan kaksikymmentä taalaria.» Lameth oli hyvillään, myi maljan
ja juoksutti rahat isälleen huudahtaen: »Tuo juutalainen mahtaa olla
rehellinen, koska antoi minulle näin suuren summan maljasta.» Achim
oli samaa mieltä ja iloitsi siitä, että jonkun aikaa taas saisi työttömänä
elää. Ei kestänyt raha kauan, ja nyt oli myytävä se suuri kattila, jossa
haltija viinipullot oli tuonut. Juutalaisellesekin päätettiin viedä. Koska
kattila oli raskas, nosti Lameth sen päänsä päälle ja lähti kuljettamaan.
Hänet tapasi matkalla eräs kultaseppä jakysyi, mihin kattilaa vietiin.
»Aion myydä sen eräälle juutalaiselle», sanoi Lameth. »Paljonko sellainen
petkuttaja sinulle siitä maksaa», kysyi kultaseppä; »olen jokahdesti en-
nen nähnyt sinun kantavan tästä ohitse astioita. Lameth kertoi tyh-
myydessään, mitä oli saanut. Silloin kultaseppä jatkoi: »Nyt näet, mi-
ten juutalainen on sinua petkuttanut. Kumpikin malja oli vähintäin
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sadan taalarin arvoinen.» Lameth arveli, että kultaseppä häntä pilk-
kasi, ja kysäisi: »Minkähän arvoinen on sitten tämä kattila?» Kulta-
seppä pyöritteli sitä käsissään, tutki sitä tarkasti ja vastasi vihdoin:
»Minä maksan siitä viisisataa taalaria.» Lameth ei enää oikein tiennyt,
oliko hän päätä vailla, kun niin suuresta summasta oli kysymys. Kulta-
seppä kehotti häntä tarjoamaan sitä vielä toisellekin kultasepälle, ja jos
tämä maksaisi enemmän, olisi hänkin suostuvainen tekemään samoin.
Silloin Lameth ei edemmäksi vaivannut itseänsä, vaan myi kultasepälle
kattilan, sai luvatun summan ja riensi entistä nopeammin kotiansa.

Tullessaan isänsä luo hän hengästyksissään tuskin saattoi puhua.
Hän heitti rahasäkin pöydälle niin että se halkesi ja taalarit pyörivät
pitkin lattiaa. »Katsokaa, isä, kuinka erinomaisen kaupan olen tehnyt»,
hän huudahti; »juutalaislurjus on meitä oikein nenästä vetänyt. Jos oli-
sin vienyt maljani kultasepälle, olisin niistä moninkertaisesti enemmän
ansainnut.» Vanha Achim puhui: »Älä ole harmissasi, poikani; iloitse
siitä, että olet suurimman astian niin edullisesti myynyt. Tästälähin
käyttäkäämme rahojamme järkevämmin, sillä sellainen onni meille tus-
kin enää koskaan sattuu.» Lameth tyyntyi ja pyysi rahoista ainoastaan
sen verran, että voisi hankkia itselleen uuden puvun. Neljäsataa taalaria
hän pani talteen vastaisen varalle; mikä yli jäi, se käytettiin väittä-
mättömimpiin tarpeisiin. Ja niin oli heillä taas hyvät päivät.

Kerran teki Lamethin mieli lähteä maalle. Katsellessaan Konstanti-
nopolin ulkopuolella olevia Turkin keisarin huvilinnoja kuuli hän kau-
kaa kanuunain jyskettä. Tämä oli merkkinä siitä, että kaikkien miesten
täytyi lähteä tiehensä, sillä sulttaanin rouvat olivat matkalla huvittelu-
puistoihin. Hyvin tietäen, että tämänkäskyn rikkomista seurasi kuoleman-
rangaistus, Lameth kumminkin vaistomaisesti tunsi voivansa huo-
maamattomana katsella kulkuetta. Ja kun hän samassa näki tien vie-
ressä oudon puun, johon voisi piiloutua, niin hän kätkeytyi siihen ja
odotti kulkuetta niin hyvin suojattuna, ettei kukaan häntä huomannut
ja hän näin ollen saattoi nähdä koko kulkueen. Silloin odottamatta sär-
kyi juuri puun luona sulttaanin vanhemman prinsessan Bellastran
kantotuoli, niin että hän siitä syöksyi maahan ja meni tainnoksiin.
Samassa piirittivät palvelijat ja rouvat kantotuolin ja alkoivat puuhata
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ruhtinatarta tajuihinsa, huntu riistettiin häneltä pois ja kallista vettä
valeltiin hänen ohimoilleen; näin hän jälleen virkosi. Kaiken tämän
saattoi Lameth nähdä ja kauniin prinsessan aivan läheltä; hän unohti
koko ympäristönsä. Alituiseen hän pisti päänsä puusta ulos, ja ellei
hoitajilla olisi ollut tarpeeksi tekemistä prinsessan kanssa, niin he var-
maan olisivat hänet huomanneet ja hän olisi silloin ollut mennyttä
kalua. Mutta onni oli niin määrännyt, että Bellastran virottua koko

kulkue palasi takaisin viemään prinsessaa isänsä palatsiin. Lameth istui
vielä ontossa puussa ja seurasi prinsessaa silmillään niin kauaksi kuin
saattoi nähdä. Kun hän oli hänet näkyvistään kadottanut, väänsi hän
käsiänsä ja huudahti: »Bellastra, Bellastra, mihin sinä katosit? Ilman

sinua täytyy minun kuolla!» Hänen vääntäessään käsiänsä pyörähti
sormuskin hänen sormessaan; samassa ilmaantui eräs ilman haltija ja
kysyi: »Lameth, mitä tahdot?» Vaikka Lameth tästä joutui ihmeisiinsä,
niin hän kuitenkin heti sai malttinsa takaisin ja sanoi avoimesti: »Ah,
olen korviani myöten rakastunut prinsessa Bellastraan, etkö voi häntä
minulle hankkia?» »En», vastasi ilman haltija, »siihen ei ole minulla
eikä minunlaisillani voimia. Mutta älä kuitenkaan joudu epätoivoon,
Lameth! Sinullahan on Ksi Ksin luolan ihmeellinen lukko, jonka avulla
pidät vallassasi maan haltijat; nämä voivat sinua auttaa, jos ymmärrät
asiat oikein järjestää.»

Kuullessaan nämä haltijan sanat Lameth heräsi ikäänkuin unesta;
nyt vasta hän älysi, mikä oivallinen aarre hänen lukkonsa oli, jotahän
tähän saakka oli niin vähäpätöisenä pitänyt. Vasta nyt hän huomasi
senkin, että hän sormuksellaan piti vallassaan ilman haltijat. Hän päästi
sitten haltijan vapaaksi ja lähti tyytyväisenä takaisin kaupunkiin.
Kuitenkin hän alituiseen mietti sitä, mitenkä saisi asiansa viisaasti aje-
tuksi. Senvuoksi hän vastoin tapaansa oli hyvin hiljainen, niin että
isä eräänä päivänä kysyi, mikä häntä vaivasi. Silloin Lameth selitti,
että hän oli rakastunut sulttaanin tyttäreen Bellastraan ja että hän
mietti keinoa, millä saada hänet omakseen. Achim arveli, että pojasta
oli tullut pähkähullu, jakehotti häntä heittämään sikseen sellaiset hullu-
tukset ja ajattelemaan muita asioita. Mutta Lameth ei antanut isän
puheitten vaikuttaa itseensä, vaan esitti hänelle, että hän koettaisi
päästä sulttaanin puheille pyytämään prinsessaa pojalleen vaimoksi.
»Sinä hullu», vastasi isä tyrmistyneenä hänelle, »mitenkä minä saattaisin
esiintyä hänen majesteettinsa edessä ja tehdä niin naurettavanpyynnön!
Lisäksi tiedät, että sulttaanin eteen ei lahjatta voi astua, ja vaikka me
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käyttäisimme kaikki rahamme siihen, niin ei se kuitenkaan mihinkään
riittäisi. Mitä hyötyä meillä siis siitä olisi?» »lsä», vastasi Lameth, »älkää
sitä surko; minä olen jo tullut vanhemmaksi ja viisaammaksi ja tiedän,
että minulla sellaiset asiat on vallassani. Ne kivet, jotka minulla on,
eivät ole mitään lasinpalasia, kuten tähän saakka olen luullut; ne ovat
jalokiviä, joita suuret herrat haluavat itselleen; ja kaikki koristeet,
joita prinsessa Bellastralla oli tukassaan ja rinnallaan, olivat lapsen-
leluja minun helmieni rinnalla. Sentähden, rakas isä, ellette tahdo minun
kuolemaani, niin täyttäkää tahtoni ja puhukaa puolestani; kaikesta
muusta minä itse pidän huolen.»

Achim, joka rakasti poikaansa, myöntyi vihdoin, varoitti vain
edeltäpäin syyttämästä häntä, jos asia, niinkuin hän saattoi aavistaa,
saisi onnettoman lopun. Lameth oli kuitenkin hyvällä tuulella ja
yllytti yllyttämistään isäänsä. Tämä laittausikin seuraavana aamuna
sulttaanin luo, ja poika antoi hänelle kaksitoista jalokiveä, jotka olivat
keskulaisen suuria ja monivärisiä. Hän järjesti ne sievästi pieneen koriin,
peitti ne puhtaalla liinalla ja antoi isälle käteen. Samalla hän ilmoitti
hänelle, mitä hänen tuli puhua ja vastata niihin kysymyksiin, joita sult-
taani hänen luulonsa mukaan tulisi tekemään. Sitäpaitsi hän antoi
hänelle kauniin, punaisen kiven, joka hänen tuli pistää kouraan sille, joka
sulttaanille ilmoittaisi hänen tulostaan. Vanha isä lähti matkaan sangen

huolissaan. Hän kuvaili mielessään, kuinka huonosti hänet vastaanotet-
taisiin, kun hänellä oli esitettävänä Lamethin hullu pyyntö; mutta rak-
kaus poikaan poisti pelon. Hän saapui vastaanottosaliin. Siellä hän
odotti kauan katsellen, kuinka toisia sulttaanin puheille vietiin. Mutta
häntä ei oltu huomaavinaan. Vihdoin hän nykäisi takista erästä hovipal-
velijaa, jokakutsui ihmisiä sulttaanin eteen, ja pisti nopeasti kiven hänen
käteensä pyytäen päästä puheille. Palvelija tarkasteli kiveä ja huomasi
pian, että se oli erittäin arvokas rubiini. Heti hän loi ystävällisen sil-
mäyksen vanhaan Achimiin, antoi kaikkien muitten odottaa ja vei
päiväpalkkalaisen sulttaanin eteen. Achim heittäysi tämän jalkoihin ja
lausui: »Suurvaltaisin sulttaani, tässä tuon teidän korkeudellenne pie-
nen lahjan pojaltani, joka toivoo pääsevänsä teidän suosioonne.»
Sulttaani katseli koria, jakun liina oli nostettu, loisti sen pohjaltakaksi-
toista ihanaa jalokiveä. Ihmetyksissään ei hän tiennyt mitä sanoa, sillä
joskin hänellä oli maailman suurimmat aarteet, niin ei hänellä ollut sellai-
sia ihmeellisyyksiä. Ei koskaan ennen ollut hän niin täydellisiä jalokiviä
nähnyt. Hän käski sen jälkeen kaikkien huoneessa olevien poistua ja
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kysyi suurvisiiriltään näyttäen hänelle koria; »Mitä pidät tästä lahjasta?»
Suurvisiiri ällistyi nähdessään niin loistavia jalokiviä. Hänen täytyi
saada nähdä se mies, joka oli lahjat lähettänyt, ja vihdoin sanoi hän
sulttaanille hiljaisella äänellä: »Herra, en voi käsittää, mitenkä tuo mies
on tullut tällaisten aarteitten omistajaksi.» Silloin sulttaani kysyi
Achimilta, mikä hänen poikansa oli. »Poikani», vastasi tämä, »on tuonut
aarteensa Afrikasta. Hänellä on niitä niin paljon, että teidän majesteet-
tinne ainoastaan tarvitsee ilmoittaa mitä haluatte.» »Eikö sinulla ole
mitään muuta anottavaa?» kysyi sulttaani huomattavasti hämmästy-
neenä. Achim kohotti olkapäitään ja sanoi änkyttäen: »Suurvaltaisin
sulttaani, ellei teidän korkeutenne epäsuotuisasti ota vastaan
sitä mitä tahdon esittää, niin suonette minun alamaisesti ilmoittaa
poikani pyynnön.» »Puhu», vastasi sulttaani, »vaikka mitä hän pyy-

täisi, niin ei siitä sinulle koidu mitään ikävyyksiä. Puhu senvuoksi
vapaasti.»

Silloin Achim kohotti äänensä sanoen: »Korkea sulttaani, suurin
hätä pakottaa minut tunnustamaan teidän majesteetillenne, että poi-
kani Lameth on rakastunut teidän korkeutenne vanhimpaan tyttä-
reen, prinsessa Bellastraan, ja pyytää alamaisesti minun kauttani teiltä
hänen kättänsä vakuuttaen, että hän on valmis tuomaan morsiuslahjan
sellaisen, kuin teidän korkeutenne ikinä voi toivoa.» Läsnäolevat hovi-
laiset eivät voineet pidättää nauruansa kuullessaan tämän avomielisen
kosimisen, ja suurvisiiri, jonka poika jo kauan oli toivonut prinsessan
kättä, kuiskasi herransa korvaan: »Suurvaltaisin sulttaani, onpa se
kerrassaan kaunis pyyntö, että teidän korkeutenne suvaitsisi antaa
vanhimman tyttärensä mille maankulkijalle tahansa!» Mutta sulttaani
katsahti koria ja vastasi; »Achim, sano pojallesi, että hän kuuden kuukau-
den kuluttua jälleen ilmoittautukoon minulle.» Tällaiseen suopeaan vas-
taukseen Achim oli sangen tyytyväinen, samoin Lameth, ja hän päätti
rauhallisena odottaa määrätyn ajan.

Tietysti ei suurvisiirikään ollut toimetonna. Hän tiesi laittaa asiat
niin, että sulttaani, joka ei enää muistanut salaperäistä Achimia ja hä-
nelle antamaansa lupausta, suostui kihlaamaan tyttärensä visiirin pojalle,
ja jo tehtiin suuria valmistuksia Bellastran häitä varten. Tämän Achim
kuuli ja tuli sangen surulliseksi, mutta Lameth pysyi levollisena ja roh-
kaisi isäänsäkin. Jo läheni päivä, jolloinka Bellastra turkkilaisen tavan
mukaan oli naitettava suurvisiirin pojalle. Lamethkin sai vihiä tästä;
hän pysyi yhä huolettomana, jopa arveli hänen isänsä, että poika oli
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tervehtynyt narrimaisesta pyrkimyksestään saada puolisoksi prinsessa
ja että hän tuumastaan jokokonaan oli luopunut.

Lamethilla oli kuitenkin aivan toiset ajatukset. Hän odotti iltaan
saakka, sulkeutui silloin huoneeseensa, loihti sormuksellaan erään ilman-
haltijan luokseen ja puhui tälle: »Minä tahdon, että menet sulttaanin
palatsiin. Kun suurvisiirin poika astuu morsiamensa huoneeseen, niin
ota hänet ja vie Damaskoon. Kätke hänet siellä laakeripuumetsään ja
säilytä siihen saakka, kunnes minä toisin käsken.» Haltija teki Lamethin
käskyn mukaisesti. Bellastra odotti turhaan sulhoaan. Aamulla sulttaani
tapasi hänet yksin, jaBellastra vannoi kautta Muhammedin,ettei hän jäl-
keen edellisen päivän ollut nähnyt suurvisiirin poikaa. Sulttaani vihastui
tästä, kutsui luokseen suurvisiirin ja sanoi hänelle kiukkuisesti: »Kuinka
teidän poikanne, orja, tytärtäni pitää niin vähässä arvossa, että jo ensi
hetkestä hänet pettää?» Suurvisiiri ei käsittänyt, mitä sulttaani tar-

koitti; hän vakuutti, että hänen poikansa oli lähtenyt hänen luotaan
mennäkseen morsiamensa luo ja ettei hän ollut häntä nähnyt sen koom-
min kun hän jäähyväiset sanoi. Suruissaan visiiri erosi sulttaanista ja
kuulutti kaikkialla poikaansa etsittäväksi; mutta ei mistään löydetty
jälkeäkään hänestä. Näin kului ensimäinen päivä häitten jälkeenyleisessä
tyytymättömyydessä, ja Bellastran avioliitto julistettiin puretuksi.

Kolme kuukautta kului, eikä suurvisiirin pojasta mitään kuulunut.
Silloin rohkeni yliamiraalin poika pyytää Bellastran kättä. Sulttaani
antoi myöntävän vastauksen, ja uusien häitten valmistuspuuhiin ryh-
dyttiin. Lameth, jolla oli varmat tiedot kaikesta, oli jälleen aivan huole-
ton ja odotti häitten ohimenoa. Iltasella hän jälleen loihti esiin erään
ilmanhaltijan ja käski hänen viedä sulhon Egyptiin Kairoon, piilottaa
hänet appelsiinimetsään ja pitää häntä siellä siksi, kunnes saisi toisen
määräyksen. Haltija totteli ja teki kuin käsketty oli. Bellastra odotti
turhaan sulhoansa ja oli harmissaan. Seuraavana aamuna tapasi sulttaani
tyttärensä vuoteellaan itkemästä, jahänen tiedustellessaan syytä tyttären
suruun vastasi tämä huokaisten: »Minua onnetonta mahtavat kaikki
pilkata, kun jo toinen sulhoni on minut ylenkatsonut ja jättänyt.» Sult-
taani puisti päätänsä ja sanoi: »Rakas tyttäreni, tässä täytyy olla jotakin
salaperäistä, sillä vastikään kävi yliamiraali luonani ja ilmoitti minulle,
että hän varmuuden vuoksi oli tilannut aseellisia seuralaisia pojal-
leen. Nämä olivat häntä seuranneet huoneesi ovelle saakka, mutta

siellä hän oli yhfäkkiä hävinnyt heidän näkyvistään, eikä hän vielä
mitään pojastaan tietänyt, vaikka oli tähän saakka kaikkialta antanut
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häntä etsiä.» Näistä sanoista ei ollut prinsessalle lohdutusta, eikä ku-
kaan enää uskaltanut yrittää hänen kosimistaan.

Kun kuusi kuukautta oli kulunut, sanoi Lameth isälleen; »Nyt on
aika teidän sulttaanilta kysyä, mitä hän on päättänyt minun suhteeni.»
Lameth pani jälleen koriin kaksitoista jalokiveä, kauneimmat ja suu-
rimmat mitä hänellä oli. Lisäksi hän antoi sen helminauhan, jossa lukko
oli riippunut; sen hän lähetti kauniille Bellastralle lahjaksi. »Menkää
nyt, rakas isä», hän sanoi, »ja tuokaa minulle pian iloinen vastaus.» Vanhus
lähti matkaan; ja heti kun sulttaani salissaan huomasi hänet, muisti hän
ennen antamansa lupauksen, käski kaikkien muitten poistua ja, viitaten
häntä luoksensa, kysyi mitä hänellä oli esitettävänä. Achim heittäytyi
sulttaanin jalkoihin ja sanoi: »Suuri hallitsija, poikani Lameth sulkeutuu
teidän korkeutenne erityiseen suosioon, ja koska ne kuusi kuukautta
ovat kuluneet, joiden jälkeen te lupasitte antaa mieluisan vastauksen
hänen alamaiseen pyyntöönsä, niin hän on lähettänyt minut tänne ja
mukanani teidän korkeudellenne tämän vaatimattoman lahjan. Sa-
malla rohkenee hän prinsessa Bellastran jalkoihin laskea tämän helmi-
nauhan.»

Sulttaani katsoi koriin ja nähdessään kalliit jalokivet hän hypähti
paikaltaan huudahtaen: »Kuka kuningas minulle tällaisia kalleuksia voi
lähettää?» Sen jälkeen hän kutsui kokoon neuvonantajansa päättämään,
mitä asiassa oli tehtävä. Hän sanoi saamistaan lahjoista näkevänsä, että

niiden lahjoittaja oli hänen valtakuntansa rikkain mies, vaikka ei häntä
tuntenut. Mutta suurvisiiri, joka yhä oli pahoillaan siitä, ettei hänen
poikansa ollut Bellastraa saanut, lausui: »Suurvaltaisin hallitsija, teidän
vallassanne on ratkaista tämä asia tahtonne mukaan. Koska ihmisten
teot kuitenkin ovat niin pettäviä, niin olisin sitä mieltä, että teidän
korkeutenne ensiksi panisi tarkalle koetukselle sen, jolle aikoo prin-
sessa Bellastran vaimoksi antaa, erittäinkin koska hän itse on luvannut
hankkia kaiken sen, mikä morsiuslahjaan kuuluu. Siten saatte pian
nähdä, mikä mies hän on.» Tämä ehdotus miellytti sulttaania, hän palasi
takaisin saliinsa ja ilmoitti Achimille: »Mene poikasi luo ja sano hänelle,
että olen hänen lahjansa suosiollisesti vastaan ottanut; ja joshän minulle
lähettää kuusi kullalla ja kuusi hopealla lastattua kamelia, kuusi val-
koista orjaa kantaen kukin säkillisen kauneinta persialaista kangasta
ja kuusi mustaa orjaa, joista kullakin on korillinen tällaisia jalokiviä,
niin hän saa tyttäreni.»

Kun Achim tämän kuuli, kumarsi hän nöyrästi ja lähti raskain



mielin kotiansa. Sulttaani kiiruhti tapaamaan Bellastraa, ja antaessaan
tälle kauniin helminauhan hän sanoi: »Vieras mies pyytää kosia sinua;
hän on minulle lähettänyt lahjan, jommoista en koskaan ennen ole näh-
nyt, ja tänään sain minä tämän helminauhan. Mitä siitä pidät?» Bellastra
ihmetteli helmiä; nauha oli niin pitkä, että se ulottui kuudesti kaulan ja
kuusi kertaa molempien ranteiden ympäri; jokainen helmi oli ihana,
suuri, pyöreä, vikaa ei yhdessäkään. Silloin sanoi prinsessa isälleen;
»Minä tahtoisin tuntea sen ihmisen, jolla on näin suuria kalleuksia; luu-
lenpa, ettei toista tämän veroista helminauhaa maailmassa ole.» Sult-
taani oli samaa mieltä ja lisäsi: »Minua kaduttaa, että olen antanut
hänelle sellaisen vastauksen, joka hänen toivonsa tekee kokonaan tyh-
jäksi; sillä olen morsiuslahjaksi vaatinut sellaista, jota hänen on mahdo-
ton hankkia.» Kun prinsessa kuuli, mitä isä oli vaatinut, tuli hän surulli-
seksi jasanoi: »Nyt saan koko elämäni ajan elää naimattomana!»

Lameth odotti sillä välin kärsimättömästi isäänsä palaavaksi.
Hänet nähdessään hän kiihkeästi kysyi: »Onko teillä hyviä uutisia?»
Achim vastasi: »Poikani, luovu vihdoinkin tuumistasi Bellastran suh-
teen. Yhtä mahdotonta, kuin on käsillä taivaan tähtiä tavoitella, on
sinulle prinsessankin saaminen!» Sitten isä kertoi, mitä sulttaani mor-
siuslahjaksi oli vaatinut. Lameth kuunteli rauhallisena isänsä puhetta ja
kysyi: »Eikö hän mitään muuta vaatinut?» »Luulen sinun olevan jär-
jiltäsi», vastasi Achim. »Vaikka muuttaisit Konstantinopolin kaikki
katukivet kullaksi, hopeaksi ja jalokiviksi, niin et kuitenkaan voisi täyt-
tää sulttaanin vaatimuksia!» Lameth hymyili kaikelle tälle ja sanoi:
»Olkaa hiukan kärsivällinen, huomenna varmaan puhutte toisin!» Illan
tullen hän paneutui rauhallisena maata ja käski isänsä nousta varhain
seuraavana aamuna. Itse hän nousi ennen aamunkoittoa, otti lukkonsa,
väänsi avainta ja loihti siten maan haltijat luoksensa. Nämä ilmaan-
tuivat silmänräpäyksessä. »Ihmelukon arvoisa omistaja, mitä haluatte?»
he kysyivät. Lameth vastasi nopeaan: »Tuokaa heti kuusi kullalla ja
kuusi hopealla lastattua kamelia, kuusi mustaa orjaa, joilla jokaisella
on kori kalleuksia, kuusi valkoista orjaa, jotka kantavat persialaisilla
kankailla, peitteillä ja eurooppalaisilla pitseillä täytettyjä säkkejä
kaikki Ksi Ksin luolasta!» »Täytämme heti käskynne», vastasivat
haltijat, ja ennenkuin päivä koitti, oli Lamethilla koko saalis hallussaan.

17
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Achim heräsi kamelien ja orjien hyörinästä, avasi ikkunan ja häm-
mästyi nähdessään edessään kaikki, mitä sulttaani oli pyytänyt. Hen-
keään pidättäen hän kapusi portaita poikansa luo ja ilmoitti hänelle
näkemänsä ihastuksissaan. Lameth hymyili ja virkkoi: »Sanokaa nyt,
onko minulla ollut suurtakin vaivaa täyttääkseni sulttaanin vaatimuk-
set! Pukeutukaa ja viekää sulttaanille se, mitä hän on pyytänyt, ja sano-
kaa hänelle, että minulle kaikki tämä on paljon arvottomampaa kuin
onni saada omistaa Bellastra!» Achim luuli taas nähneensä unta. Mutta
kun hän ehti kadulle ja näki kaiken saman uudelleen, niin hän oli valmis
heti lähtemään ja käski joukkueen seurata häntä. Kansa kaikkialla
hämmästyi nähdessään sellaista rikkautta ja seurasi kulkuetta alituiseen
lisääntyen. Kun kulkue oli saapunut lähelle sulttaanin palatsia, luuli var-
tija kapinan nousseen, sulki portin jailmoitti sulttaanille kansanpaljouden
lähestymisestä. Sulttaani riensi huolestuneena palatsin ikkunan luo. Silloin
hän huomasikin, että hänen tyttärelleen vaatimaansa morsiuslahjaa ol-
tiin tuomassa. Heti hän käski päästää Achimin luokseen. Tämä luovutti
poikansa nimessä tuomansa sulttaanille sulkeutuen hänen suosioonsa.

Sulttaani noudatti Bellastran, ja orjat kantoivat hänen eteensä tuo-
tuja kalleuksia. Kamelien kulta- ja hopeakuormat olivat liian raskaat
sulttaanin eteen kantaa, ja senvuoksi ne kuljetettiin suoraan aarreait-
taan. Sulttaani tarkasteli jalokiviä, jotka suurimmaksi osaksi olivat
hänelle tuntemattomia jaerinomaisen arvokkaita, ja lausui vihdoin tyttä-
relleen: »Mitä arvelet sulhasestasi, pidätkö häntä arvosi mukaisena?»
Bellastra vastasi: »Päättäen tästä, mitä olen nähnyt, täytyy hänen olla
maailman rikkain ja onnellisin mies!» Nyt kokosi sulttaani hovilaisensa
janäytti heille morsiuslahjan. Hämmästyksissään he eivät saaneet sanaa
suustaan, ei itse suurvisiirikään. Silloin sulttaani lopetti vaitiolon,
lähestyi Achimia ja lausui: »Menkää ja ilmoittakaa pojallenne, että minä
tervehdin tyttäreni tulevaa sulhasta; tervetullut hän on läsnäolollaan
minua ilahduttamaan ja mitä pikemmin sen parempi.»

Achim joutui ymmälleen ilosta, kiitti sulttaania jajuoksikuin nuori
poikanen kotia asiasta ilmoittamaan. Lameth oli riemusta haljeta. »Isä»,
hän sanoi, »nyt meidän ennen kaikkea täytyy varustautua niin, että
säädyltämme olemme sulttaanille otollisia.» Tämän sanottuansa hän
meni huoneeseensa, loihti haltijat luoksensa ja lausui heille: »Tuokaa
minulle komea englantilainen hevonen, kauniit vaatteet, jotka sulttaanin
vävypojalle ovat soveliaat, ja loistava seurue, jotta voin rumpujen päris-
tessä ratsastaa palatsiin.»
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Mielellään haltijat täyttivät käskyn. Vieläpä he toivat pyytämättä
lukon omistajalle viisautta. Hän muuttui kokonansa olemukseltaan,
tavoiltaan ja hyveiltään ja sai sellaiset ominaisuudet, jotka oikeamieli-
selle miehelle kuuluvat. Tämän jälkeen he veivät hänet takaisin kotia;
siellä oli kaikki valmiina, mitä Lameth jaAchim tarvitsivat pukeutuak-
seen, ja lyhyessä ajassa laittoivat palvelevat haltijat heidät valmiiksi.
Lamethilla oli kärpännahkavuorinen ja timanttinappinen pitkä takki,
jollaista ei itse sulttaanikaan vielä koskaan ollut kantanut. Hän nousi
oivallisen englantilaisen ratsun selkään ja suuri joukko palvelijoita rat-
sain ja jalan mukanansa hän lähti sulttaanin hoviin. Achimin täytyi muu-
tamien esiratsastajain avulla raivata tietä kulkueelle. Sen keskessä oli
Lameth loistaen komealla ratsullaan niin, että kaikkien katseet häneen
kohdistuivat, ja jokaisen täytyi myöntää, että sellaista ei ennen oltu nähty.
Kulkueen loppupäänäoli joukko palvelijoita, jotkakantoivatkulta-ja ho-
peanauhoista muodostettua Lamethin nimikirjoitusta, jonka loisto oli
häikäisevä.

Sulttaani kuuli kaukaa rumpujen pärinän. Vihdoin läheni kul-
kue, eikä sulttaani tuntenut Achimia hänen muuttuneessa muodossaan,
ennenkuin hän laskeutui maahan hevosensa selästä jaheittäytyi sulttaa-
nin jalkoihin ilmoittaen poikansa tulon. Sulttaani kohotti hänet seisoal-
leen ja lausui hänet tervetulleeksi. Samassa Lameth saapui linnaan ja
aikoi portin luona astua alas hevosensa selästä; mutta kaksi hoviherraa
lähestyi häntäkunnioittaen jakuljetti hänethevosen selässä linnanpihaan,
missähe nostivat hänethevosen selästä. Kun hän oli noussut portaita ylös,
otti sulttaani hänet vastaan syleillen häntä ja vei erääseen huoneeseen,
jossa loistava prinsessa odotti. Lameth heittäytyi hänen jalkoihinsa ja
lausui: »Suurvaltaisimman isänne suostumuksella rohkenen edessänne
kumartua, tunnustaa teille rakkauteni ja pyytää sitä samaa teiltä.»
Bellastra ojensi hänelle kätensä ja sanoi: »Mitä isäni on luvannut, sen
minä tahdon täyttää. Kuitenkin vakuutan, että en tee sitä pakosta, ja
toivon, että te olisitte onnellisempi edellisiä kosijoitani.» Lameth
ymmärsi nämä sanat hyvin ja joutui hiukan hämilleen; kuitenkin hän
säilytti malttinsa sulkeutuakseen Bellastran suosioon.

Ilmoitettiin aterian alkavan. Sulttaani ja Achim istuivat toisella,
Lameth ja Bellastra toisella sivulla. Hovin ylhäiset palvelivat heitä.
Lamethilla oli mukanansa kaikenlaisia soittoniekkoja, jotka soittivat mil-
loin afrikkalaisia, milloin intialaisia, milloin eurooppalaisia lauluja, josta
sulttaani ja Bellastra niin ihastuivat, että unohtivat syömisen ja juomi-
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sen. Lameth käyttäytyi rakastettuansa ja sulttaania kohtaan mitä hie-
noimman ja vastasi jälkimäisen kysymyksiin niin viisaasti, että tämä
erittäin mielistyi häneen. Mutta Bellastra huokaili alituiseen: »Kunhan
vain ei sulhaselleni kävisi samoin kuin kahdelle edelliselle.» Aterian aikana
puheli sulttaani Lamethille myöskin häitten vietosta; silloin Lameth
pyysi saada ensiksi rakentaa arvonmukaisen asunnon itselleen ja puoli-
solleen. Kun sulttaani tarjosi vävyllensä asuntoa palatsissaan, kunnes
Lamethille palatsia vastapäätä saataisiin toinen rakennus tehdyksi,
kiitti tämä tarjouksesta ja sanoi, ettei hän pitkää aikaa tarvitsisi saadak-
seen rakennuksensa valmiiksi, sillä kaikki rakennusaineet olivat jo koo-
tut; senvuoksi hän pyysi häitten lykkäämistä.

Sulttaani myöntyi hänen tahtoonsa, ja Lameth jätti illan tullen
palatsin koko seurueineen. Kulkue lähti liikkeelle tulisoihdut käsissään
ja hajaantui sulttaanin määräämiin asuntoihin. Ennenkuin Lameth
paneutui maata, kutsui hän kokoon sekä maan että ilman haltijat ja
sanoi heille: »Minä käsken teidän yön aikana vastapäätä palatsia raken-
taa toisen, jonka vertaista komeudessa ennen ei ole nähty. Siinä pitää
olla neljä porttia jakeskellä tilava piha. Huoneet jasalitovat rakennetta-
vat säännöllisiksi ja sisustettavat komeasti, tallit täyteen kauniita ja
hyviä hevosia, kyökit jakellarit varustettavat tarpeellisilla ruokavaroilla
ja hyvillä viineillä, aarreaitta riittävällä rahamäärällä. Lisäksi on han-
kittava kaikki, mitä kuninkaallinen hovi tarvitsee. Jos kaiken tämän
teette, niin olen siitä erittäin kiitollinen;» Haltijat poistuivat ja tekivät
niin kuin Lameth oli käskenyt. Ihana linna kohosi rakennettuna val-
koisista, sinisistä, punaisista ja vihreistä marmorikivistä, jase mikä muu-
ten rakennuksissa on raudasta, oli tässä kullasta ja hopeasta. Huoneissa
oli niinkalliit huonekalut, ettei ennenkuultu ei nähty. Ja niin äänettömästi
rakennettiin tämä suuri palatsi, ettei sulttaanin palatsin vartijakaan
mitään kuullut eikä, kun yö oli pilkkopimeä, myöskään mitään nähnyt.

Sulttaani oli jo vanha mies, jolle ei uni tahtonutmaistua. Sen vuoksi
hänellä oli tapana varhain aamuisin herättyänsä kulkea akkunansa luo
nauttiakseen raittiista aamuilmasta ja kauniista näköalasta; hän saattoi
näet linnastaan ihailla koko Konstantinopolia. Tänäkin aamuna hän
nousi varhain jo hämärän aikana ja katsoi akkunastaan. Mutta hänellä
ei enää ollutkaan edessänsä entinen näköala. Hän hieroi silmiänsä arvel-
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len, että uni niitä vielä vaivasi. Mutta kun hän jälleen katsoi samaa
kohtaa, niin näytti hänestä kuin suuri rakennus eli linna siinä olisi.
Koska edellisenä iltana siinä ei vielä mitään ollut, niin hän kutsui alhaalla
olevan vartijan ja kysyi häneltä, mikä laitos vastapäätä palatsia oli.
Tämä vastasi, että siinä näkyi olevan suuri ja komea palatsi. Ihmetyk-
sissään sulttaani lähetti erään henkivartijoistaan ottamaan asiasta sel-
koa. Tämä palasi pian ja kertoi, että todellakin siihen oli kohonnut niin
komea linna, että sellaista ihmissilmä ei koskaan ollut nähnyt. Mutta ei
kukaan voinut sanoa, miten se oli siihen tullut, jakoko yö oli ollut rau-
hallinen. Henkivartija ei voinut kyllin ylistää marmorista, jaspis- ja
porfyyrikivistä säteilevää rakennusta, jonkakaaret jaikkunapielet olivat
hopeasta ja ikkunalasit kristallia.

Sulttaani hämmästyi, kun hän päivän valjetessa yhä tarkemmin
näki palatsin komeuden. Hän tuotti luoksensa Bellastran ja sanoi hä-
nelle: »Nyt ei sinun varmaankaan kauan tarvitse odottaa häitäsi, sillä
tuossa on jo palatsi, joka sinulle ja puolisollesi yhdessä yössä on raken-
nettu.» Samassa valaisivat nousevan auringon ensi säteet palatsia, ja sil-
loin katsojain silmät tuskin sietivät sen loistoa. Bellastraa tämä näky suu-
resti ihmetytti, mutta sydämessään hän iloitsi siitä, että nyt pian saisi
rakastettunsa kanssa yhdessä elää. Jo saapui Lamethkin loistavine
seurueineen ja asettui asumaan uuteen palatsiinsa, jossa kaikki oli niin
mainiosti järjestettyä kuin suinkin toivoa saattoi. Senvuoksi hän olikin
tyytyväinen jakiitti avuliaita haltijoita. Sulttaanin luo lähetti hän hovi-
mestarinsa huomentervehdykselle ja ilmoittamaan, että hänen uusi lin-
nansa oli valmis ja siinä kaikki täydessä kunnossa; suvaitkoon hänen
korkeutensa nyt saapua häitten viettoon uuteen rakennukseen. Muusta
älköön sulttaani huolehtiko ja suvaitkoon olla tyytyväinen hänen yksin-
kertaiseen kestitykseensä.

Sulttaani lähetti mielihyvän tervehdyksensä Lamethille ja käski
tehdä häävalmistukset. Saatuaan tietää, että Bellastra oli valmis saa-
pumaan, vastaanotti Lameth hänet entistä loistavammalla seurueella ja
vei hänet ynnä sulttaanin jakoko hänen hovijoukkonsa uuteen palatsiin,
jonka ihanuutta he eivät kyllin voineet ihmetellä. Häät vietettiin ja
kallis ateria syötiin; sulttaanin pöydässä tarjottiin kulta-astioilla, hovi-
seurue söi hopeisilta. Sulttaanikin myönsi, ettei hän sellaista ateriaa
voinut tarjota. Suurenmoiset laulukuorot lauloivat vuorotellen Bellas-
tran hyveistä ja kauneudesta. Niin kului päivä pelkissä huvitteluissa.
Lameth tunsi itsensä onnelliseksi kauniin morsiamensa rinnalla, ja tämä-
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kin olisi onnellinen ollut, ellei häntä olisi vaivannut ajatus siitä, että

hänen sulhasensa illalla ryöstettäisiin. Niin ei kuitenkaan käynyt.
Hänen puolisonsa ei hänestä eronnut, ja nuorelle parille alkoi onnellinen
jahuoleton elämä. Bellastra rakasti miestänsä niinkuin itseänsä, jatämä

kunnioitti häntä arvokkaana ruhtinaan tyttärenä tehden mitä hänen
katseistaan näki hänen halajavan. Sulttaani ja Lameth olivat hyvät
ystävät; hovin suuret ja pienet Lameth käytöksellään voitti puolelleen;
köyhiä jakärsiviä hän auttoi, eikä kukaan häneltä koskaan turhaan apua
pyytänyt.

Suureen onneensa ei Lameth kuitenkaan ollut niin lujasti kiinnitetty,
ettei se olisi voinut häntä pettää. Vielä eli ilkeä Mattetai noita Euroo-
passa ja teki joka päivä paljon pahuutta. Taitoansa hän kehitti niin
pitkälle, että hän veden haltijoitten lisäksi, jotka vielä olivat hänen val-
lassaan, teki tulen haltijat tottelevaisiksi alamaisikseen. Kun hän kerran
jälleen muisti kadotetun sormuksensa ja myös tahtoi tietää, miten
Ksi Ksin luolan lukon oli käynyt ja voisiko hän sen vielä itselleen saada,
niin hän loihti esiin tulen haltijat. Nämä ilmaantuivat samassa raivoi-
sina hänen eteensä kiroillen sitä, ettei heidän annettu olla rauhassa. He
puistelivat itseään niin, että säkenet lentelivät, jahuusivat noidalle kau-
healla äänellä: »Mitä meistä tahdot?» Mattetai sanoi: »Onko mahdollista
minun saada takaisin kadotettu kallis sormukseni ja päästä Ksi Ksin
luolan lukon omistajaksi?» Haltijat vastasivat: »Se ei käy päinsä, siihen
me emme kykene. Lameth omistaa molemmat eikä käytä niitä väärin.
Ja koska hänellä on maan ja ilman haltijat vallassaan, niin emme voi
häneltä mitään saada.»

Kuullessaan tämän Mattetai joutui suunniltaan. Hän ei enää pit-
kään aikaan ollut ajatellut Lamethia, vaan oli luullut hänen tulleen
tuhkaksi Ksi Ksin luolassa. Senvuoksi hän kiljaisi: »Kuinka? Lamethko
elää? Ja hänkö omistaa maailman kaksi suurinta aarretta? Mitä minä
kuulen! Minä, onneton, en ole koko taidollani ja työlläni niin paljon
aikaansaanut. Tuo poika lurjus on selkäni takana salaa hiipinyt ja pitänyt
molemmat aarteet.» Näin riehui hän kuin raivostunut, niin että tulen
haltijatkin lopuksi häntä säälivät ja sanoivat: »Mattetai, Lamethia on
potkaissut onni, jota sinä koko taidollasi et ole voinut saavuttaa. Älä
kuitenkaan joudu epätoivoon, sillä voithan viekkaudella päästä toivosi
perille. Lameth on nyt varma onnellisuudestaan eikä enää ajattele luk-
koansa. Koeta senvuoksi saada se häneltä; me teemme voitavamme asiasi
hyväksi.» Mattetai ilostui, päästi tulen haltijat vapaiksi ja mietti, miten
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hän aarteen voisi anastaa. Hän kutsui luokseen veden haltijat ja kulje-
tutti itsensä näillä merta myöten nopeasti Konstantinopoliin, vuokrasi
sieltä mukavan asunnon ja hankki pian tietoonsa Lamethin olosuhteet.
Jokainen ylisti Lamethia hänen hyvyytensä ja kunnollisuutensa takia.
Bellastran tiedettiin häntä rakastavan, sulttaanin ja koko hovin kun-

nioittavan. Mattetai kiristi hampaitaan kuullessaan nämä kehumiset.
Kuitenkin hän pian malttoi mielensä jalähti Lamethin komealle palatsille.

Onnettomuudekseen katseli Bellastra juuri ulos ikkunasta, ja vanha
noita ihastui hänen kauneudestaan niin, ettei enää tuuminut sitä, miten
saisi Lamethilta sormuksen ja lukon, vaan miten saisi kauniin puolison
ryöstetyksi. Siihenkin hän tarvitsi lukkoa. Innostuneena hän palasi asun-
toonsa, söi illallisen ja sulkeutui varhain huoneeseensa sanoen olevansa
matkasta väsynyt. Mutta hän kutsuikin tulen haltijat luoksensa ja pyysi
heitä olemaan hänelle avullisina lukon saamisessa. Kun huomasi heidän
olevan suostuvaisia, niin hän lähetti heidät palatsiin tiedustelulle. Het-
ken perästä he palasivat kertoen Lamethin olevan metsästysretkellä
eikä palaavan kotia moneen päivään. Lukon he olivat huomanneet ole-
van eräällä makuukammion silkkipatjalla. Mattetai torui haltijoita siitä,
etteivät heti hänelle tuoneet lukkoa; mutta nämä selittivät heille olevan
mahdotonta lähestyä sitä. Silloin hän painoi päänsä käsiinsä ja mietti
kauan. Vihdoin hän lausui haltijoille: »Tuokaa minulle aamulla varhain
komea seurue ja loistava persialainen puku sekä hyvä ratsu; näin varus-
tettuna tahdon koettaa onneani.»

Haltijat lupasivat tuoda kaikki. Seuraavana aamuna saapui kym-
menen persialaista henkivartijaa mukanaan komea puku ja oiva ratsu.

Mattetai teki itsensä lähtövalmiiksi, antoi tarpeelliset määräykset halti-
joille jaratsasti palatsiin. Etukäteen hän lähetti sanansaattajan ilmoit-
tamaan, että Persian lähettiläs saapui tervehtimään vanhaa tutta-

vaansa Lamethia. Bellastra ilmoitti olevansa pahoillansa siitä, että
hänen miehensä oli poissa eikä hänellä näin ollen ollut onnea vastaan-
ottaa vierasta; mutta jos lähettiläs voisi odottaa pari päivää, niin hän
lähettäisi miehellensä sanan, että hänellä oli kunnia osoittaa uskollisuut-
taan vanhalle ystävälle. Sanansaattaja, jona oli eräs asioihin perehdy-
tetty haltija, vastasi: »Tämä tieto on herralleni sangen ikävä, etenkin kun
hänen tänä iltana välttämättä täytyy jatkaa matkaansa; kuitenkin
pyytää hän saada nähdä ystävänsä palatsin, josta maine Persiaan on

levinnyt; hänen kuninkaansa on nimittäin antanut hänelle toimeksi
omin silmin sitä tutkia ja tehdä tarkan kertomuksen siitä.»
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Bellastra ei luullut tekevänsä väärin, jos vieraan tulokkaan pyyn-
töön suostuisi. Hän lähetti hovimestarinsa vierasta vastaan ja salli
tämän kulkea palatsin huoneissa. Kun Mattetai tuli siihen huoneeseen,
jossaBellastra oli, osoitti hän tälle mitä suurinta kunnioitusta, suuteli hä-
nen hameensa helmoja ja pyysi anteeksi, että hän tuotti niin suurta vai-
vaa. Bellastra kohteli häntä ystävällisesti, ja kun Mattetai ymmärsi
käyttäytyä kuin oikea hovimies ainakin, antoi hän hänen tarkastaa
kaikki huoneet. Mutta kun he tulivat Lamethin makuuhuoneen ovelle,
kieltäytyivät palatsin palvelijat aukaisemasta sitä ilmoittaen huoneen
olevan epäjärjestyksessä. Mattetai sanoi kuitenkin tahtovansa kaikin
mokomin nähdä senkin huoneen, koska hänen tuli kuninkaalleen raken-
taa juuri samanlainen rakennus; hänellä oli koko ajan kädessänsä kir-
joitustaulu, johon oli merkitsevinään huomioitaan. Sekin ovi avattiin
vihdoin hänelle. Huonetta ei hän ehtinyt tarkastelemaan, hänen sil-
mänsä etsivät vain lukkoa. Kun hän sen huomasi, antoi hän rykäisyllä
sovitun merkin, ja samassa alettiin hovin alakerrassa huutaa: »Tuli on
irti!» Ja tosiaankin leimahtelivat liekit kattoa kohti, sillä vaikka raken-
nus oli pelkästä kivestä, niin näkyi se sittenkin palavan kuin puusta
rakennettu. Kaikki kiiruhtivat alas sammuttamaan tulta. Tässä häi-
riössä onnistui Mattetain siepata lukko ja pistää se taskuunsa. Nyt
riensi hän haltijoineen alakertaan ja auttoi tulensammutusta. Ja Persian
lähettiläs sai suurimmat kiitokset osakseen pontevasta avustuksestaan.
Sen jälkeen ei noita enää palatsiin jäänyt. Hän sanoi kohteliaimmasti
jäähyväiset ja läksi tyytyväisenä tiehensä toivottu aarre taskussaan.
Hän ratsasti asuntoonsa, maksoi velkansa, riensi seuralaisineen uudel-
leen ulos ja päästi, metsään ehdittyään, vapaiksi avuliaat haltijansa.
Läheisessä kylässä hän odotti yön tuloa. Keskiyön aikana hän sulkeutui
huoneeseensa, tarttui lukkoonsa ja suuteli sitä riemusta. Sitten hän
avainta vääntäen loihti haltijat luoksensa.

Näitä ilmaantui neljä kappaletta; mutta vastenmielisesti he saapui-
vat, mörisivät kuin karhut ja sanoivat: »Mitä sinä kelvoton lukon ryös-
täjä meiltä tahdot?» Mattetai vastasi: »Viekää nopeasti Lamethin
palatsi ja Bellastra sekä minut Amerikkaan ja pystyttäkää palatsi
sinne kauniiseen seutuun!» Kun haltijat tämän kuulivat, kiehuivat he
vihasta, tömistivät jalkojansa maahan, niin että se ankarasti vavahteli,
ja vastasivat: »Kelvoton lukon ryöstäjä, tiedä, että ainoastaan tämän
kerran sinua tottelemme; mutta usko meitä, kelvottomuudestasi saat
vielä rangaistuksen!» Huolimatta näin ankarista uhkauksista tarttui
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eräs maan haltija noitaa päähän ja vei hänet Amerikkaan. Toiset haltijat
kuljettivat Lamethin komean palatsin ynnä Bellastran jakoko hovikun-
nan eräälle kauniille palmumetsikön ympäröimälle tasangolle samaan
maahan. Mattetai päästimaan haltijat jälleenvapaiksi, muttakutsui tulen
haltijat esiin ja käski heidän viedä palatsin koko palvelusväen erämaa-

han. Sekin tehtiin heti. Ainoastaan Bellastra kamaripalvelijoineen
jätettiin noidan tahdosta.

Aamu koitti, ja kun Bellastra heräsi eikä palatsistaan kuullut luis-
kahdustakaan, ei hän voinut aavistaa, mitä se merkitsi. Noustuaan vuo-
teeltaan ja katsellessaan ulos ikkunasta ei hän tiennyt, nukkuiko vai

oliko valveilla. Palatsissaan hän tajusi olevansa, mutta sen sijaan, että
hän, kuten ennen, olisi nähnyt vilkkaan Konstantinopolin kaupungin,
hänellä olikin edessään outo, rauhallinen, viheriä näköala. Peloissaan
hän kutsui palvelijatartansa, mutta tämä ilmoitti hänelle kauhuissaan,
ettei koko palatsissa ollut ainoatakaan ihmistä ja että kaikki ovet
olivat lukitut. Bellastra joutui aivan ymmälleen. Heidän vielä puhues-
saan astui Mattetai huoneeseen, kumarsi syvään ja tahtoi esittää
anteeksipyynnön ruhtinattarelle. Mutta tämä pelästyi niin hänen tulos-
tansa, että palvelijattarineen sulkeutui toiseen huoneeseen ja lukitsi
oven päästäkseen erilleen tuosta vastenmielisestä ilmiöstä.

Konstantinopolissa ei sulttaani saanut unta sinä yönä, jona hänen
tyttärensä palatsi sieltä vietiin. Hän heittelehti vuoteellaan ja pian
oli hänen mahdoton kauemmin maata. Kun sattui olemaan kaunis kuu-
tamo, niin hän kulki ikkunan luo jakatseli sille suunnalle, jossaLamethin
palatsi oli. Vaikka hän kuinka olisi hieronut silmiänsä, ei hän pa-
latsia nähnyt, ainoastaan tyhjän paikan sen sijalla. Aluksi hän luuli
unta näkevänsä. Mutta kun hän aukaisi ikkunan ja tarkemmin katsoi
eikä nähnyt palatsia, kutsui hän henkivartijansa, joka viereisessä huo-
neessa piti vahtia, käski hänen ikkunasta katsoa ja sanoa, mitä näki.
Heti kun hän katsahti ulos, hän huudahti: »Taivas varjelkoon, en näe

enää palatsia; lieneekö se maahan vajonnut vai mihin hävinnyt?» Silloin
sulttaani käski hälyyttää, suurvisiiri ja muut ministerit kutsuttiin
kokoon, ja hän kysyi näiltä, miten palatsin häviäminen oli selitettävissä.
Suurvisiiri, joka tosin ulkonaisesti aina oli kunnioituksella kohdellut
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Lamethia, mutta sydämestään kuitenkin vihasi häntä ja arveli hänen
ryöstäneen hänen poikansa, sanoi: »Varmaan on tuo Lameth suuri noita,
joka on voinut teeskennellä olevansa mitä tahansa pettääkseen viisaim-
mat ja kauniimmat ihmiset ja kyllästyttyään heihin on laittanut heidät
matkoihinsa!»

Sulttaani oli vihan vimmoissa. Hän käski kaartinpäällikön etsiä
Lamethia hänen tavallisilta metsämailtaan ja tuoda hänet vangittuna
ja tarkasti vartioituna hoviin. Päällikkö teki sen vastenmielisesti, sillä
hän rakasti Lamethia; hän ei kuitenkaan voinut muuta tehdä kuin täyt-
tää käskyn. Miehinensä hän senvuoksi lähti Lamethia hakemaan. Pian
hän hänet tapasi. Lamethia oli nimittäin selittämätön tuskan tunne

alkanut vaivata, ja senvuoksi hän oli varemmin kuin oli aikonut lopet-
tanut metsästyksensä ja kiiruhti suoraan Konstantinopoliin. Nähdes-
sään kaartinpäällikön hän tiedusteli uutisia Konstantinopolista. Mutta
tämä nykäytti olkapäätään vastaten: »Ei sanottavia! Minulla on käsky
vangita teidät ja olisin mielelläni suonut sen tehtävän jollekin toiselle.»
Lameth, joka ei tiennyt pahaa tehneensä, kysyi epäsuosioon joutumi-
sensa syytä. Päällikkö sanoi hänen sulttaanilta saavan tietää syyn.

Silloin Lameth antoi nöyrästi tikarinsa. »Ystävä, hän sanoi, »minulla on
hyvä omatunto, äläkä pelkää minun mitään tehneen!» Päällikön kanssa
hän ratsasti kaupunkiin ja vietiin sulttaanin linnan takaportista palat-
siin.

Sulttaani vastaanotti hänet vihaisin katsein, tarttui hänen käteensä
ja vei hänet akkunan luo ja sanoi: »Missä sinun taikalinnasi on, ja missä
on tyttäreni Bellastra?» Lameth katsoi akkunasta ulos, ja kun hän ei
enää palatsiansa nähnyt, kauhistui hän niin, että sanaakaan sanomatta

pyörtyi. Kaikenlaisilla keinoilla saatiin hänet jälleen virkoamaan, ja nyt
hän alkoi valittaa rakkaan puolisonsa menettämistä niin, että kivetkin
olisivat voineet heltyä. Mutta sulttaani pysyi kovana ja oli niin katke-
roitunut, että soi hänelle ainoastaan kolme päivää aikaa, jonkakuluessa
hänen piti hankkia takaisin puoliso tai kuolla. Lameth oli onnettomuu-
destaan joutunut pois suunniltaan. Hän toivoi vain pian sen hetken
tulevan, jolloin saisi lopettaa sietämättömän elämänsä. Sillä välin tulivat
suurvisiirin ja yliamiraalin pojat odottamatta kotiin. He kertoivat
näkymättömän olennon vieneen heidät ja että he siihen hetkeen saakka
olivat olleet vangittuina, joskin hyvin hoidettuina, toinen öljypuumet-
sässä, toinen appelsiinimetsässä, kunnes jälleen molemmat yhfaikaa
täällä tapasivat toisensa. Kun nimittäin maan haltijat eivät enää olleet



Lamethin vallassa, niin hänen määräyksensäkään eivät enää olleet pitä-
viä, ja haltijoittenkin täytyi palvella sitä, joka omisti ihmelukon. Rehel-
liset haltijat luulivat kuitenkin palvelevansa Lamethia, jos veisivät van-
gitut sulhaset siihen paikkaan, josta olivat heidät ottaneet. Nytkirosivat
visiiri ja amiraali Lamethia ja sanoivat hänen olevan syypään heidän
poikiensa katoamiseen. He eivät sulttaanille suoneet rauhaa, ennenkuin
hän kolmantena päivänä käski hirttää linnan kartanolla Lamethin, joka
itkusta vaieten kuunteli tuomiotansa.

Mutta sotamiehet, joiden suosion Lameth oli saavuttanut, eivät
totelleet tätä kauheata määräystä. Muutamat heistä riensivät kaupun-
kiin kansalle ilmoittamaan tuomiosta. Silloin syntyi suunnaton kiihko,
ja kansanjoukko kiiruhti sulttaanin hoviin, mursi linnanportit ja uhkasi,
että jos Lameth surmattaisiin, hekin samalla halusivat kuolla tai vään-
tää niskat nurin niiltä, jotka hänen kuolemaansa olivat syypäät. Tämän
kuultuaan sulttaani ja hoviministerit huomasivat parhaimmaksi pe-
ruuttaa tuomion. Sulttaani ilmoitti kansanjoukolle, että se rauhoittuisi,
sillä Lameth saa pitää henkensä. Ja samalla hän käski päästää hänet
vapaaksi. Muutamat ylhäiset hovimiehet toivatkin Lamethin portille.
Tämä kulki iloitsematta pelastuksestaan kuin juopunut hoiperrellen
pitkin katuja, kunnes, kansan erkaannuttua hänestä, saapui synkkään
metsään, jossa istuutui pensaikkoon ja mietti kovaa kohtaloansa. Silloin
hän äkkiä muisti, että hänellä oli ihmesormus sormessaan ja siis ilman
haltijat vielä vallassaan. Heti pyöritti hän sormustaan, ja eräs haltija
ilmaantui. »Uskollinen palvelijani», puhui Lameth, »sinä tiedät, että
minulta jokukonna on ryöstänyt verrattoman palatsini ja rakkaan puo-
lisoni. Varmaan tiedät, missä ne ovat. Pyydän, ilmoita minulle, mistä
ne löydän ja voinko saada takaisin uskollisen Bellastrani.» Haltija
vastasi: »Mattetai petturi on viekkaasti ryöstänyt lukon ja vienyt palat-
sin sekä Bellastran Amerikkaan. Siellä tuo konna kaikin keinoin vainoo
puolisoasi. Älä kuitenkaan menetä rohkeuttasi, Lameth! Maan haltijat
palvelevat noitaa ainoastaan pakosta ja ovat itsekin iloisia,kun pääsevät
hänen palveluksestaan. Jos tahdot, niin vien sinut Amerikkaan siihen
paikkaan, jossa Mattetai puolisoasi pitää vangittuna. Siellä sinun pitää
viekkaasti hänet pettää, niinkuin hän sinut on pettänyt.»

27
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Lameth virkistyi uudelleen, saatuaan kuulla missä Bellastra oli.
Hän pyysi haltijaa empimättä viemään hänet Amerikkaan. Haltija teki
sen ja laski hänet palmumetsikköön, josta hän saattoi nähdä tutun, kau-
niin palatsinsa. Hän käski haltijan tuoda hänelle kerjäläispuvun ja
muuttaa hänet sellaiseksi, ettei kukaan häntä tuntisi. Haltija totteli, ja
hetkisen kuluttua oli Lameth muuttunut köyhäksi, vaivaiseksi kerjäläi-
seksi, ettei oma isänsäkään olisi häntä voinut tuntea. Tässä kurjassa
tilassa hän poistui metsästä palatsin luo. Hänen sydämensä oli pakahtua,
kun hän palatsin ikkunassa huomasi Bellastran suruissaan pää käsiin
nojautuneena tuijottavan outoon ympäristöön. Hän oli syviin ajatuksiin
vaipuneena, koska ei huomannut kerjäläistä, ennenkuin tämä oli aivan
hänen edessään ja rukoili almua. Bellastra heitti hänelle hopearahan ja
sanoi samassa: »Vanhus, rukoilkaa edestäni, että vihdoinkin pääsisin
onnettomuudestani!» Kerjäläinen vastasi: »Kaunis rouva, sen teen; minä
vakuutan teille, ettei kauan kestä, ennenkuin teidän toivonne täyttyy.»
Bellastra tarkasteli vanhusta kiireestä kantapäähän, huokasi ja sanoi:
» Oi, jos sinä olisit oikeassa, niin huolehtisin siitä, ettei sinun enääkoskaan
tarvitsisi kerjätä!» »Jos suotte minulle tilaisuuden puhella kanssanne
kahdenkesken parisen minuuttia, niin voisin teitä varmasti auttaa, sillä
tunnen koko teidän salaisuutenne.» Bellastra tarkasteli vanhaa kerjä-
läistä entistä tarkemmin, jakun hänen puheensa kuulostivat niin vakuut-
tavilta, niin hän sanoi: »Tule illalla, kun on pimeä; kamaripalvelijani
ohjaa sinut luokseni!»

Lameth teki ontuvan kumarruksen ja sanoi: »Niin, varmasti,
siinä et tule pettymään, sillä teot näyttävät sanani toteen.» Hän laa-
husti ontuen tiehensä takaisin palmumetsään ja odotti siellä, kunnes
tuli pilkkopimeä. Sillä välin hänkutsui haltijansa luokseen ja sopi hänen
kanssaan tarpeellisista seikoista. Tämä ilmoitti hänelle, että Mattetai
kantoi ihmelukkoansa vankoissa kultaisissa vitjoissa kaulassaan. Niin
kauan kuin hänellä oli se itsellään, ei miekka, tuli, myrkky eikä nuora
voinut häntä hengiltä saada; ja vaikkapa hänet pistettäisiin kahden
myllynkiven väliin, niin ennen kivet palasiksi pirstoutuisivat kuin hä-
nelle vahinkoa tekisivät. Lamethin täytyi keksiä joku viekas keino,
juottaa noita humalaan, jotta sitten, tämän juotua itsensä nukuksiin,
voisi irroittaa lukon hänen kaulastaan ja määrätä hänen tuomionsa.
Koska Mattetai eniten rakasti kalabrialaista viiniä, lupasi haltija hank-
kia sitä ja samalla tuoda sellaista vasta-ainetta, joka tekisi viinin vaiku-
tukset! tyhjäksi sen nauttijalle, vaikka hän kuinka paljon sitä joisi.
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Kaikki tämä tuli Lamethin ilmoittaa Bellastralle ja samalla neuvoa,
miten hän viisaimmin menettelisi, jotta saisi noidan houkutelluksi an-
saan.

lioissaan haltijan antamasta neuvosta Lameth heti, kun oli saanut
kuusi pulloa Kalabrian viiniä ja vastamyrkyn, lähti pimeän aikana
palatsille, josta määrätyn merkin antamisen jälkeenkamaripalvelija tuli
viemään häntä Bellastran luo. Kun noita sattumalta oli matkustanut
pois, ei sillä kertaa ollut laisinkaan vaaraa. Päästyään huoneeseen
kerjäläinen tapasi Bellastran suruissaan istumassa vuoteellaan. Tämä
puhui hänelle: »Tuletteko, hyvä vanhus, täyttämään lupauksenne ja
neuvomaan minulle keinoa, millä kurjuudestani voin päästä?» »Tehkää
niin kuin neuvon», vastasi Lameth; »kun Mattetai huomenna palaa, niin
juottakaa hänet humalaan tällä viinillä. Korissa on kuusi pulloa parasta
Kalabrian viiniä; sitä hän mieluimmin juo. Puhelkaa hänen kanssaan ja
innostakaa omalla esimerkillänne häntä juomaan, kunnes hän päihtyy
ja nukahtaa; te itse, juokaa tämä neste, ennenkuin maistatte viiniä, ja
se suojelee teitä viinin vaikutuksilta. Kun Mattetai on juopunut, niin
antakaa valkoisella huivilla minulle merkki ikkunasta. Silloin tulen ja
teen kurjuudesta lopun.» Bellastra kuunteli ilomielin vanhusta ja lupasi
käyttää koko ymmärryksensä onnellisesti toteuttaakseen ehdotuksen.
Kerjäläinen nosti viinipullot ja vastamyrkyn korista pöydälle, toivotti
onnea ja meni matkoihinsa.

Bellastra mietti yön läpeensä keinoa, millä houkuttelisi Mattetain
ansaan. Seuraavana aamuna hän pukeutui kauniimpiin vaatteisiinsa ja
odotti noidan palaamista. Pian hän tulikin. Bellastra antoi kamari-
palvelijansa kutsua hänet luokseen ja hänen tullessaan huoneeseen puheli
hänelle erittäin ystävällisesti; »Ystäväni. Kun turhaan olen näin kauan
kohtaloani surrut enkä mitenkään enää voi päästä omaisteni luo, niin
olen päättänyt, etten kuluta elämääni tällaisessa surumielisyydessä.
Jos lupaatte vasfedes sallia minun elää totuttua elämääni ja tekin suos-
tutte seuraamaan minun elintapojani, niin tulen puolisoksenne.» Matte-
tain sydän sykähteli riemastuksesta, kun hän kuuli prinsessan noin puhu-
van; sillä siihen saakka hän oli aina paennut häntä jaosoittanut vasten-
mielisyyttään häntä kohtaan sekä sanoilla että töillä. Nyt ei noita keksi-
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nyt sanoja vakuuttaakseen Bellastralle, että hän kaikessa tulisi noudatta-
maan hänen tahtoansa, ja samaan hengenvetoon hän lasketteli runsaan
määrän naurettavia kohteliaisuuksia, niin ettei Bellastra voinut pidät-
tää hymyilyään. Hän keskeytti äkkiä noidan puheen sanoen: »Uskon
kaikki, mitä minulle puhutte; eräs seikka minua kuitenkin epäilyttää.
Tiedätte, että minä olen kasvatettu Turkin hovissa, missä on tapana
käyttää viljalti viiniä. Minun täytyy saada tietää, sallitteko mi-
nun pitää senkin tapani.» »Ohoh, ellei se kummempaa ole, niin
sovimme pian hyvinkin yhteen. En minäkään juomista vihaa, ja teidän
mieliksenne joisin vaikka pikarillisen myrkkyä; kuinkapa en tekisi teille
seuraa juomalla lasin hyvää viiniä, sillä huonoa ei teillä olekkaan tar-
jota.» »Huonoa viiniä en tosiaankaan juo, mutta Kalabrian viini on mi-
nun lempi juomani», jatkoi Bellastra. Kuullessaan tämän Mattetai hymyili
entistä makeammin ja sanoi: »Silloin sovimme mainiosti yhteen; Kala-
brian viiniä minä rakastan enemmänkuin mitään muuta.»

»Tulkaa sitten lähelleni, istukaa vierelleni», sanoi Bellastra, samassa
nousten ja ottaen kaapista esille kuusi viinipulloa. »Juokaamme kilpaa!
Mutta toinen lasi puuttuu.» Mattetai nousi, heitti hellän katseen prinses-
saan ja meni hakemaan pikaria. Tätä silmänräpäystä Bellastra käytti
hyväkseen, otti pullon, jossa oli vastamyrkkyä, jakulahutti nesteen kurk-
kuunsa. Samassa tuli noita tuoden pikarin, ja Bellastra kaasi sen viiniä
täyteen. »Tämä malja minun onnekseni, ystävä!» hän sanoi, eikä Matte-
tai odottanut toista kehotusta. Niin tyhjensivät he pullon toisensa pe-

rästä, eikä noita voinut kyllin ihmetellä puolisonsa kestävyyttä; sillä kun
neljänteen pulloon käytiin käsiksi, oli hänen oma päänsä jo aika sekaisin.
Bellastra oli olevinaan pahoillaan siitä, että hänellä enää oli vain kaksi
pulloa jäljellä, puheli ja joi rajusti Mattetain maljoja. Viimeistä pulloa ei

hän enää ruvennutkaan pikareihin tyhjentämään, vaan vei sen huulil-
leen ja joi siitä puolet Mattetain onneksi. Loput hän antoi hänelle ja
sanoi: »Juokaa tekin, rakkaani, minun onnekseni; sitten mennään
levolle!» Mattetai, joka oli rakkauden ja viinin päihdyttämä, tarttui pul-
loon; mutta ennenkuin hän sen huulilleen sai, kaatui hän lattialle ja
pudotti pullon, joka särkyi tuhansiksi sirpaleiksi.

Bellastra pudisteli makaavaa noitaa muka auttaakseen häntä, mutta

itse asiassa nähdäkseen, oliko hän todella juonut itsensä nukuksiin. Ja
kun hän ei huomannut hänessä mitään tuntoa, aukaisi hän ikkunan jahei-
lauttivalkoista huivia. Vaivainen kerjäläinen tuli kuin lentämällä portaita
ylös, jakamaripalvelija vei hänet huoneeseen, jossa Mattetai tajuttomana



makasi. Lameth käski puolisonsa ja kamaripalvelijan poistua, kävi sit-
ten noitaan käsiksi; aukoi hänen vaatteensa ja löysi lukon lähinnä rin-
taa. Hän otti sen ja väänsi heti avainta. Maan haltijat ilmestyivät
silmänräpäyksessä ja ilosta hyppien kysyivät: »Ihmelukon arvokas hal-
tija, mitä käsket?» Lameth sanoi: »Ottakaa hengiltä tuo kelvoton noita!»
Mieluisampaa käskyä Lameth ei olisi voinut antaa avuliaille haltijoille.
Kaksi haltijaa tarttui käsiin jakaksi jalkoihin jahe repivät noidan neljäksi
kappaleeksi. Lameth pyöritti sormusta sormessaan. Ilman haltijat
saapuivat ja veivät hänen käskystään noidan ruumiin eri jäsenet maail-
man neljään nurkkaan. Sen jälkeen he puhdistivat huoneen, muuttivat
Lamethin entiseen olemukseensa, pukivat hänen ylleen hänen ruhti-
naallisen pukunsa, veivät koko palatsin entiselle paikalleen Konstanti-
nopoliin ja hankkivat takaisin Mattetain karkoittaman palvelusväen.

Kun kaikki tämä oli suoritettu ja entiset palvelijat olivat saapuneet,
kutsui Lameth rakasta Bellastraansa. Tullessaan huoneeseen tämä luuli
tapaavansa kerjäläisen; mutta nähdessäänkin komean miehensä hän
heittäytyi hänen syliinsä. Lameth kertoi hänelle koko jutun. Palvelijat
kiiruhtivat tervehtimään herraansa.

Herätessään varhain aamulla Bellastra ikkunastaan jälleen näki
Konstantinopolin kaupungin. Ja sulttaani, joka tapansa mukaan nousi
ani varhain jakulki ikkunansa luo, huomasi palatsin olevan paikoillaan.
Riemastuneena hän pukeutui nopeasti ja lähti heti henkivartijainsa saat-
tamana tervehtimään tytärtänsä. Bellastra riensi häntä vastaan, ter-
vehti häntä lapsellisella ilolla ja selitti hänelle todenperäisesti koko seik-
kailunsa puhdistaen miehensä syytöksestä. Sulttaani häpesi kiivastu-
mistaan ja kohteli Lamethia hellästi. Suurvisiiri ja yliamiraali, jotka
olivat tahtoneet tappaa Lamethin, heittäytyivät hänen jalkoihinsaja pyy-
sivät anteeksi. Lameth ja Bellastra elivät monta vuotta onnellisina.
Mutta Ksi Ksin luolan ihmelukkoa Lameth säilytti entistä tarkemmin ja
pysyi sen omistajana kuolemaansa saakka.
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Mailta ja merilta
Seikkailuja, kertomuksia, kuvauksia nuorisolle

Toimittanut

TEUVO PAKKALA.

Suomen nuorisolle halpaa, mutta hyvaa ja
arvokasta seka mieltakiinnittavaa lukemista.

Mielellaanhan pojat ja tytot lukevat jannittavia kertomuksia,
eika siita ole muuta kuin hyvaa sanottavana, silla ovathan
taiteelliset ja hyvasisaltoiset seikkailukirjat suuressa maarin
omiansa herattamaan lukuhalua ja muodostamaan makua. Mutta
meilla tamantapainen nuorisonkirjallisuus viela on perati koyha.
On tosin olemassa joku verta kirjoja, jotka sisallyksensa puo-
lesta kylla soveltuvat nuorten luettaviksi, mutta jotka kysyvat
lukijaltaan melkoista kehitysta tahi ovat nuoremmille liian laa-
joja ja sen takia myos liian kalliita. Tata kelvollisten, helppo-
hintaisten, mieltakiinnittavien nuorisonkirjojen kipeaa ja usein
valitettua puutetta poistaaksemme olemme alkaneet julkaista
„Mailta ja merilta" nimistakirjasarjaa, jonkatoimittajaksi olemme
onnistuneet saamaan niin sopivan henkilon kuin kirjailija Teuvo
Pakkalan. Sarjassa julkaistaan etevimpien kertojain tuotteita.
Kukin vihko on itsenainen kirja ja erikseen ostettava. Hinta

on perati huokea.

Sarjan ensimaiset kirjat ovat:
N:o 1. Karkuri, kirjoittanut Fr. Gerstacker. Hinta 25 p.
N:o 2. Taistelu paalumajalla, kirjoittanut Ch. Sealsfield.

Hinta 25 p.
N:o 3. Aamukellot, kirjoittanut Adolf Schmitthenner. Hinta

25 p.
N:o 4. Kylma sydan, kirjoittanut Wilhelm Hauff. Hinta 25 p.
N:o 5. Ksi Ksin luolanihmelukko, kirjoittanut Gustav Schwab.

Hinta 25 p.
N:o 6. Ihmeitten maassa. Kreikkalaisia satuja. Kuvitettu.

Hinta 25 p.

Kustannusosakeyhtio Otava,
Helsingissa.

Kustannusosakeyhtio Otavan kirjapaino, 1910.


