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I.

Eräs saksalainen ristiretkeilijä.

Ilta-auringon viimeiset säteet välkkyivät makuuhuoneen kapeista
akkunoista koruttomaan, yksinkertaiseen huoneeseen. Tuolla ulkona
kietoivat ne hymyillen ja lämpöisinä"laajalle yli ihanan Schwabin-
maan katselevan pienen ritarilinnan parvekkeet ja räystäät, vaan ma-
kuuhuoneessa värähtivät ja liitelivät ne levottomasti sinne tänne ja
asettuivat sitten vienoimpine hohteineen rouva Notburga von Hohen-
felsin kalpeille kasvoille. . Hänen sydäntään lähestyi ihmisen viimeinen
ystävä kuolema.

Kuolevan vasen, kylmenevä käsi oli hänen puolisonsa, upean,
rotevan ritarin kädessä, oikea lepäsi hänen ainoan lapsensa, viisi-
vuotiaan tytön vaaleakutrisella päällä. Elonliekki liehahteli väsy-
neesti ja epävarmasti ja heikko oli kalpean rouvan ääni:

- Lupaa minulle vieläkin kerran, Gottfrid, lähteväsi pyhälle
maalle syntieni anteeksiantamiseksi ja sieluni pelastukseksi, sitten kun
en enään ole elossa!

Hänen puolisonsa pusersi lämpimästi uskollisen elämänkumppa-
ninsa kättä ja vastasi lempeästi:

- Tiedäthän, hyvä Notburga, ettei Gottfrid von Hohenfels vielä
koskaan ole rikkonut antamaa sanaansa, ja matka pyhälle maalle on
omankin sydämeni tarve. Mutta älä kiihdytä tunteitasi, armaani;
sinä et kuole, synkkä enkeli on kulkeva Hohenfelsin ohi.

Notburga pudisti surumielin päätään ja vähäinen väristys valtasi
hänen jäsenensä.

—Ja miten on lapsen käyvä, Gottfrid? Onko lapseni jäävä
yksin autioon kotiin kun hänen äitinsä on poissa?

- Gertrud seuraa minua; Jumala on antava hänelle voimia,
sillä hän on voimakas heikoissa.

Hän lausui sanat niin teeskentelemättömän luottavasta ja var-
masti, että hellän kiitollisuuden säde vielä kerran välähti kuolevan
katseessa. Se oli sammuvan sydämen viimeinen leimahdus; huulet
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kuiskasivat kuulumattomia sanoja; hurskaat silmät peittyivät verhoon,
käsi, joka oli lapsen otsalla, tarttui suonenvedontapaisesti pehmoisiin,
vaaleihin hiuksiin, sitten oikasihe marmorinkalpea ruumis vielä
huokaus -ja kaikki oli ohi! Viimeisenä tervehdyksenä värjähtivät
auringonsäteet vielä kerran rauhallisilla kasvolla; sitten hiipivät ne
pois kapeasta akkunasta ja jättivät suloisen hämäryyden huoneeseen.
Ritari nosti pienen kultakutrisen tyttönsä syliinsä ja hellästi painaen
rintaansa vastaan itkevän lapsen, joka nyt oli hänen suurin aarteensa,
rukoili hän hiljaa rakkaalle vainajalle sielunrauhaa.

Ja seuraavana hetkenä ilmoitti kuolonkello linnankirkossa ku-
measti kajahtavin äänin koko ympäristölle, että rouva Notburga von
Hohenfels oli kuollut.

Hän oli ollut harvinaisen hurskas ja hyvä nainen enkeli
kodissaan. Jo silloin, kun hän seurasi puolisoaan isänsä linnasta
uuteen kotiin, oli Gottfridin täytynyt luvata hänen seurassaan lähte-
vänsä vaellusretkelle pyhään maahan. Alinomaan oli joku este
ehkäissyt tuon hänen mielestään pyhän lupauksen täyttämistä. Heti
tytön synnyttyä oli Gottfrid von Hohenfels haavoittunut taistelussa
ja kauvan ollut kuoleman kielissä, ja kun hän tunsi olevansa kyllin
voimakas täyttämään sairaana ollessaan uudistamansa lupauksen, sai-
rastui lapsi vaarallisesti. Levottomina istuivat vanhemmat pienen
sairasvuoteen ääressä, ja kun he sen yli ojensivat toisilleen kätensä,
tiesivät he, mitä he sillä tahtoivat sanoa toisilleen. Lapsi parani, ja
kun he ensi kerran veivät pienen tyttärensä läheiseen kaupunkiin,
kiittääkseen sen temppelissä Jumalaa lapsen jälleensaamasta tervey-
destä, saapuivat he juuri silloin, kun karvoista kudottuun, karkeaan
munkkikaapuun puettu mies puhui kirkonoven portailta lukuisalle
ihmisjoukolle, joka oli kokoontunut kirkon edustalla sijaitsevalle
avoimelle paikalle.

Ja saarnaajan ääni kajahti kuin Jumalan ukkosenjyrinä kuulijain
sydämissä, hänen puhuessaan pyhän Jerusalemin menettämisestä ja
pyhän Urbanus-isän kuolemasta, joka jätti elämän surren tätä tap-
piota; - innostuksen tulen kipinöitä singahutti hän satojen, hänen
ympärillään tunkeutuvien sydämiin. Tuo halpa munkki kalpeine
kasvoineen, näkyi kasvavan tavallista ihmismittaa korkeammaksi;
vanhan testamentin profeettain lailla kohosi hän kansan yli, joka,
hänen vaiettua, vaipui polvilleen ja vastaanotti hänen siunauksensa.
Korkealle oli ritari nostanut lapsensa, joka ojennetuin käsin riemuitsi
nähdessään ihmispaljouden, ja palattuaan linnaansa oli hän päättänyt
vaimoineen ja lapsineen liittyä keisari Fredrik Barbarossan sotaret-
keen pyhään maahan.

Tänä haaveilua hehkuvana aikana ei ollut harvinaista, että naiset
ja lapset liittyivät ristiretkiin, koska sen kautta luultiin varmimmin
voitavan pitää huolta heidän sielujensa pelastuksesta, ja kuinka pit-
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källe tämä haaveilu vei, osoittaa parhaiten n. k. lastenristiretki (1212);
tämän retken osanottajat sortuivat osittain väsymykseen ja nälkään,
osittain joutuivat ne voitonhimoisten ja sydämettömien ihmisten
käsiin, jotka möivät heidät orjiksi; ainoastaan pienin osa heistä näki
jälleen kotiseutunsa.

Vaan onnettomuuden tähti näkyi uhkaavan Gottfrid von Hohen-
felsin lupausta. Kuoleman enkeli, joka kahdesti oli kulkenut hänen
kotinsa ohi, vei sittenkin uhrinsa.

Ajan hengen ja sen lisäksi rakkaan, ainoan lapsen taudin jär-
kähyttämänä, alkoi rouva Notburgan terveys horjua; syövyttävä
hivutustauti kalvoi hänen elinvoimaansa, mutta pitkän sairautensa
aikana oli hänellä ainoastaan yksi valitus, yksi suru - se, ettei hän
saisi nähdä sitä maata, jossa Vapahtaja oli ruumiillisesti elänyt ja
vaikuttanut ja johon hänen palava halunsa oli. Ja kerta toisensa
perästä täytyi Gottfridin uudistaa lupauksensa, lähtevänsä sinne, ja
niin kuoli hän varmasti vakuutettuna siitä, että Gottfrid oli täyttävä
hänen toivomuksensa.

Tuskinpa oli vielä kevät vuonna 1190 saapunut niin järjesti
Gottfrid kaikki matkansa valmistukset. Ja lunta oli vielä korkeim-
milla vuorenhuipuilla, ja laaksoissa ilmaantuivat hopeanharmaat pajun-
tähkät kuihtuneiden puiden oksiin, kun ritari lähti matkalle. Linna
alueineen oli jätetty luotettavan aatelisen aseenkantajan hoidettavaksi
ja sen suojaaminen uskottu eräälle jalolle naapuriritarille, von Lust-
nauin perhettä.

Hellästi hymyilevä aamu lepäsi yli Schwabinmaan laaksojen,
kun pieni ratsujoukko laskihe sen vuoren rinnettä alas, jonka hui-
pulle linna oli rakennettu. Seurueen muodostivat ritari, kolme aseen-
kantajaa, jotka vapaaehtoisesti seurasivat isäntäänsä, sekä uskollinen
palvelijatar, Rautgunda, joka piti edessään voimakkaan työhevosen
satulassa pientä tyttöä. Toinen kuormahevonen kantoi tarpeellisia
matkatavaroita. Pitkät torventoitotukset lähettivät jäähyväistervehdyksen
matkustajille ja kappelin pieni kello toi ritarille surumielisen kiitoksen
rakkaalta vainajalta, joka nyt näki viimeisen ja ainoan toivomuksensa
täyttyvän.

Matka kului nopeasti ja ilman varsinaista pysähtymistä; Gertrud
alkoi silminnähtävästi kukoistaa; alituinen 010 raittiissa ulkoilmassa
tuotti hänelle ruumiillista terveyttä, samalla kuin hänen hengentaipu-
muksensa nopeasti kehittyivät.

He saapuivat onnellisesti Hellespontolle ja matkustivat sen yli
Vähään Aasiaan kirjavilla lipuilla koristetussa laivassa, jossa he tapa-
sivat suuren joukon ristiretkeläisiä. Erittäinkin liittyi muuan franki-
lainen ritari puolisoineen läheisesti ritari Gottfridiin, mikä oli hänelle
hyvin mieluista lapsen takia. Pian kiintyikin Gertrud lapsellisen
sydämensä koko rakkaudella kauniiseen, lempeään rouvaan, joka hän
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puolestaan Gertrudissa sai korvauksen vähää ennen lähtöään menettä-
mästään pienestä tyttärestä.

Tämä pieni joukko, jonka jäsenet olivat hellästi liittyneet toi-
siinsa, kulki samaa tietä kuin keisari Fredrik ja huomasi kaikkialla
jälkiä hänen retkestään. Kevytratsuisia turkkilaisjoukkoja läheni tosin
useasti pyhiinvaeltajia, mutta teräspukuisten miesten uhkaava esiinty-
minen, pelotti vihollisia hyökkäämästä. Kun tie alussa kulki hedel-
mällisen maan läpi, jossa he saivat kaiken, minkä he tarvitsivat,
arvelivat he tarpeettomaksi koota niskoilleen liiallisia muonavaroja.
Mutta parin päivän perästä loppui hedelmällinen maa, jakso autioita,
harmaita kukkuloita leveni heidän edessään, vierinkivet ja kalliolohka-
reet peittivät tantereen, ja pian oli se vähäinen ruokavarasto, minkä
he olivat vieneet mukanaan, loppunut.

Kivisellä maalla eivät hevoset löytäneet syötävää; uupuneina sortui-
vat ne ratsastajainsa alta ja niiden laihtunut liha sai olla toivioretke-
läisten ravintona. Kallion halkeamista kiskoivat he irti harvassa
kasvavat juurikasvit, jotka olivat siellä takistuneet, mutta kaikki olivat
yhtä mieltä siitä, että paras, mikä voitiin löytää, aina oli annettava
lapselle. Gertrudiä hellivät ja hoitivat kaikki, ja kukin kärsi mie-
luummin puutetta kuin näki lapsen olevan jotakin vailla. Ainoastaan
molemmat kuormahevoset, joista toinen kantoi lasta ja sen hoitajaa,
toinen frankilaisen ritarin puolisoa, olivat vielä elossa, sekä ritari
Gottfridin sotaratsu. Maksoi mitä hyvänsä olivat kuormahevoset
pelastettavat rouvan ja lapsen takia, jonka vuoksi innokkaasti haettiin
niille kaikki yrtit ja ruohonkorret, jotka saatettiin löytää. Ritari
Gottfrid ei millään ehdolla tahtonut uhrata uskollista ratsuaan, joka
oli kantanut häntä niin monessa taistelussa ja nopeutensa kautta oli
pelastanut hänet siinä tilaisuudessa, jossa hän sai tuon hänet niin
pitkäksi ajaksi sairasvuoteeseen sitovan haavan. Hitaasti talutti hän
hevostaan ohjaksista ja ainoastaan askel askeleelta seurasi hän pientä
joukkuetta, joka marssi hänen edellään.

Oli polttavan kuuma päivä; hehkuvan pallon lailla kohosi au-
rinko yli kivisen seudun ja sietämätön kuumuus säteili läpeensä
lämmitetystä maasta. Ritari oli aivan uupunut; ratsu saattoi tuskin
liikkua paikaltaan, - lyhyt lepo oli välttämätön. Ulkonevan kallip-
lohkareen varjossa seisahtui ritari ja istuutui kivelle, uskollisen hevosen
seistessä vieressä, pää painuneena ja puhaltaen hehkuvista sieramistaan
kuumaa henkeään hänen poskeensa. Kuolonhiljaisuus vallitsi ylt-
ympäri; suuri, oudonnäköinen kovakuoriainen ryömi kamalan hitaasti
ja äänettömästi tien yli jokin pelkoa ja epätoivoa muistuttava
tunne valtasi ritarin; toivottomuus tahtoi hiipiä hänen mieleensä;
mitenkä kävisi hänen ja lapsen, elleivät tämän matkan vaikeudet
koskaan loppuisi? Syvästi huoaten nousi hän ja aikoi tarttua hevo-
sensa joka silFaikaa oli vainunut muutamia laihoja ruohonkorsia
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kivien lomista - ohjaksiin. Hänen siinä seistessään ja katsellessaan
pitkin laaksoa, joka laajeni hänen matkatoveriensa kulkeman tien
vieressä, välkähteli aivan pieni hopeajuova laaksossa; se ei saattanut
olla muuta kuin vettä!

Nopeasti veti hän uupuneen hevosen mukaansa - eikä hän
ollutkaan erehtynyt. Pieni puro, joka pistäytyi esiin läheisestä kal-
lionhalkeamasta, juoksi lorisevana muuten aution laakson läpi; sen
reunalla kasvoi tuoresta, viheriöivää ruohoa, niin että väsynyt ratsu
iloisesti hirnui ja ominpäin reippaasti nelisti houkuttelevalle paikalle,
jossa sille oli tarjona ravitsevaa ruokaa ja juomaa.

Ritari täytti kypärinsä vedellä ja joi syvin siemauksin; hän pesi
sitten kasvonsa ja kätensä - oi, miten hän tunsi virkistyvänsä! ja
syvästi liikutettuna kiitti hän Jumalaa ja puolisonsa autuasta sielua,
jonka rukousten aikaansaamaksi luuli tätä odottamatonta vir-
voitusta.

Kun nyt sekä ratsastaja että ratsu olivat virkistyneet ja voimistu-
neet, aikoi ritari Gottfrid hakea tovereitansa, voidakseen tuoda heidät
tänne takaisin, jossa he saattoivat täyttää nahkasäkkinsä raittiilla vedellä,
elleivät he itse olleet löytäneet soveliasta lepopaikkaa; hänen arve-
lunsa mukaan he eivät voisi olla kaukana. Hän tarttui senvuoksi
uudelleen ratsunsa suitsiin ja kulki rivakasti eteenpäin. Lähellä
laakson suuta kuuli hän takanaan kohinaa, ikäänkuin nelistävien
hevosten kavioin kapsetta, - oliko se ystävä vaiko vihamies? Kau-
vempaa ei hänen tarvinnut epäillä, sillä jo ilmestyi sangen lähellä
häntä hurjia ratsumiehia ruskeine kasvoineen ja liehuvine vaatteineen.
Luultavasti huomasivat hekin hänet heti, sillä he nelistivät silmän-
räpäyksessä häneen päin ja heiluttivat aseitaan, hurjasti huutaen:
Allah! Ritari ei tuntenut pelkoa. Nojaten selkäänsä kallioon, kilpi
eteenpäin ojennettuna ja leveä, raskas miekka kädessään odotti hän
hyökkäystä.

Turkkilaiset eivät kumminkaan uskaltaneet hyökätä yksinäisen
miehen kimppuun, vaan laukasivat häntä vastaan tiheän nuolisateen.
Ritari vastaanotti useimmat nuolet kilvellään, jota hän aika ajoin
voimakkaasti ravisti, irrottaakseen siitä ainoastaan matalalle tunkeutu-
neet nuolet. Joko tämä taistelutapa ei enään miellyttänyt vihollisia,
tahi pelkäsivät he tulevansa häirityiksi elleivät pian lopettaisi taistelua
- hyökkäsivät he äkkiä raivokkaasti ritaria vastaan, joka tyyneenä
katseli rynnäkköä. Ensimäinen lähenevistä vihollisista, joka kalliim-
masta puvustaan päättäen oli muiden päällikkö, oli pari hevosen-
pituutta väkensä edellä ja nelisti ritaria kohti, heiluttaen korkealla
käyrää sapeliaan. Kun turkkilainen oli aivan lähellä, hyökkäsi ritari
äkkiä esiin piilopaikastaan; leveä miekka salamoi auringonpaisteessa
ja yhdellä iskulla katkasi se vihollisen hevosen molemmat etujalat,
niin että ratsastaja suistui päälleen. Mutta ennenkuin hän vielä oli
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ehtinyt hevosen pään yli maahan, sattui häneen toinen voimakas
lyönti, joka halkasi hänen päänsä ja ruumiinsa pitkinpäin, niin että
se kahtiajaettuna kaatui molemmin puolin hevosta maahan.

Hämmästyneinä niin hirvittävästä lyönnistä, seisahuttivat hyök-
käävät turkkilaiset äkkiä hevosensa, singahuttivat uuden nuolisateen
ritaria kohti ja kääntyivät sitten nopeaan pakoon. Mutta samassa
kuului toiselta puolen kavioiden kapsetta, ja kun ritari, odottaen
uutta hyökkäystä, käänsi katseensa sinne päin, näki hän uuden ratsu-
joukon. Ilomielin huomasi hän heidän varustuksistaan ja siitä val-
koisesta rististä, mikä muutamilla heistä oli mustissa viitoissaan, että
he olivat kristittyjä taistelu veljiä. Itse asiassa olivat he Johannitojen
ritarikunnan jäseniä, jotka opastivat Ikonumin kautta, pyhille pai-
koille aikovia toivioretkeläisiä. Tulijat näkivät ihmetyksellä, minkä
arvokkaan urotyön saksalainen ritari oli suorittanut, ja pian vallitsi
mitä parhain sopu hänen ja heidän välillään.

Gottfrid von Hohenfels kertoi omasta ja ystäväinsä 'hädänalai-
sesta tilasta ja sai suureksi ilokseen tietää, että hän oli ainoastaan
kahden päivämatkan etäisyydellä Ikoniumista ja Saksan keisarin lei-
ristä. Samalla- ilmoitettiin hänelle, että Fredrik Barbarossa ainoastaan
muutamia päiviä sitten oli tämän kaupungin muurien edustalla loista-
vasti voittanut Ikoniumin sultanin sotavoiman ja että 10,000 turkki-
laista oli kaatunut taistelussa.

Sillä välin olivat ritarit saavuttaneet pyhiinvaeltajat, jotka levotto-
mina ja pelvolla olivat kauvan odottaneet ritaria. He iloitsivat suuresti
nähdessään hänet jälleen, mutta melkein vielä enemmän riemuitsivat
he hänen tuomiensa uutisten johdosta. Johannitat ottivat nyt joh-
taakseen joukkuetta ja tarkastaakseen ympäristöä, ja jo seuraavana päi-
vänä saavuttiin suopeampaan, miellyttävämpään ja hedelmällisempään
seutuun. Vielä yhden päivämatkan päätyttyä, jonka kuluessa seurue
oli karkoittanut joukon hyökkääviä turkkilaisia, nähtiin Ikoniumin
kupukatot ja minaretit ja kaupungin ympärillä, sultanin upeissa
puutarhoissa, saksalaisten ristiretkeläisten teltat.

Matkustajien sydämet sykkivät ilosta, kun he näkivät kristittyjen
lippujen liehuvan unohdettu oli kaikki hätä, kaikki suru. Gertrud
ojensi riemuiten pienet kätösensä kirjavaa, vilkasta kuvaa kohti, ja
kotimaan kieli soi iloisena tervehdyksenä kaikkien korvissa. Lauluja
kuului kaikkialta saksalaisista teltoista; tuntui siltä, kuin oltaisiin kes-
kellä Itämaita tavattu palanen saksalaista maata. Ritari Qottfridin
urotyö tuli pian tunnetuksi koko leirissä, ja ihaillen katselivat sekä
ritarit että aseenkantajat tuota muhkeata ritaria, hänen astellessaan
pitkin leirikatuja. Mutta Fredrik keisarikin kuuli puhuttavan tästä
mainetyöstä ja tahtoi nähdä sen miehen, joka osasi lyödä niin aimo
miekaniskuja.
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Keisari tarkasteli haukansilmineen häntä tuimasti, mutta ritari
kesti katseen kunnioittavasti ja lujasti. Sitten sanoi keisari:

Minua ilahuttaa, rohkea ritari, saaneeni tutustua teihin; te
käytätte vahvaa, terävää miekkaa. Sanokaa minulle, missä olette
oppineet sellaisen iskun?

Ritarin kasvoille ilmestyi vähäinen hymy kun hän vastasi:
Armollisin herra keisari, sellaiset iskut ovat tavalliset meillä

kotona; se on juuri schwabinisku.
Silloin sivelti vanha keisari valkoista partaansa tyytyväisenä

hymyillen.
Oikein, maanmies; sellaiset iskut tuottavat meille schwabeille,

kunniaa ja mainetta rakkaassa Saksan valtakunnassa. Jumala anta-
koon meille monta sellaista miestä kuin te!

Lyhyen levon jälkeen lähti saksalainen sotajoukko matkalle,
kulkeakseen kauvemmas etelään päin. Keisari tahtoi pitää urhoolli-
sen schwabilaisen ritarin läheisyydessään ja senvuoksi oli Gottfrid
melkein aina hallitsijansa luona, joka toisinaan hyväillen otti pienen
Gertrudin syliinsä ja hymyillen salli lapsen pienillä kätösillään tart-
tua hänen pitkään partaansa.

Vielä kerran oli uskomattomalla vaivalla kiivettävä kaljujen
vuoriharjujen poikki; kun vihdoin tultiin niiden yli, sijaitsi ristiretke-
läisten edessä kristittyjen asuma Armenia. Teillä ja poluilla tervehti
heitä ristin kuva; ruhtinas Leo tuli itse sotajoukkoa vastaan ja saattoi
sitä aina Seleukiaan asti, joka sijaitsee Salephjoen varrella.

Oli elokuun 10 päivä 1190, kun lähdettiin tästä kaupungista.
Etunenässä* kulki Schwabin herttua Fredrik etujoukkoineen, sitten
seurasi kuormasto, ja vihdoin keisari jälkijoukon ylipäällikkönä.
Hänen saattojoukossaan oli, kuten tavallista, ritari Gottfrid von Ho-
henfels. Oli pakko kulkea Saleph (Calycadnus) joen poikki, mikä
saattoi tapahtua aivan hitaasti, koska ainoastaan yksi ainoa, hyvin
kapea silta yhdisti molemmat rannat.

Herttua Fredrik etujoukkoineen oli jo joen toisella puolella;
kärsimättömänä ratsasti keisari edestakaisin rannalla. Nuoruuden
innossaan arveli hän ylimenon tapahtuvan liian hitaasti ja monasti oli
hän ratsuineen syöksymäisillään veteen, vaan ritari Gottfrid ja hänen
muut seuralaisensa varottivat vanhusta luottamasta hänelle tuntematto-
maan ja juuri näillä paikoin hyvin vuolaaseen jokeen. Mutta
sotajoukko ei näyttänyt pääsevän paikoiltaan; useasti seisahtui
kulku tungoksen takia. Silloin ei keisari enään voinut hillitä kärsi-
mättömyyttään; ennenkuin hänen uskolliset seuralaisensa ehtivät
pidättää häntä, iski hän kannuksensa ratsun kylkiin, ja mahtavin
hyppäyksin heittäytyi jalo eläin alas joen korkealle roiskiviin aal-
toihin.



Ritari Gottfrid etsi katseillaan lastaan, joka juuri uskollisen hoi-
tajan käsivarrella tuli sillalle, ja seurasi keisarin esimerkkiä. Tämä
oli tullut melkein joen keskikohdalle ja voitiin selvästi nähdä, miten
ratsastaja ja hepo taistelivat voimakasta virtaa vastaan.

Silloin huomasi Gottfrid äkkiä vanhan sankarin horjahtavan
satulassaan - vielä silmänräpäys ja virta oli vetänyt hänet alas -

hän katosi veteen - tuli jälleen pinnalle, katosi vielä kerran näkyvistä,
ja virta vei hänet vastustamattomasti yhä kauvemmaksi. Hetken aikaa
oli ritari aivan jäähmettynyt; joen molemmilta puolilta kuului äänek-
käitä huutoja, ratsumiehiä nelisti edestakaisin joen reunoilla ja heit-
täytyi veteen. Ritari pakotti hevosensa keskelle virranvuota, joka
rajusti tempasi mukanaan eläimen, vielä kerran näki hän vanhan
sankaripään nousevan pinnalle, vaan nyt kauvempana; hän huomasi
kaikkien ponnistusten keisarin pelastamiseksi olevan turhat, näki
ratsunsa yhä enemmän uupuvan ja ohjasi toiseen rantaan, jonne
hänen lapsensa nyt oli tullut.

Sanomaton hämmennys vallitsi siellä. Vihdoin oltiin saatu keisa-
rin ruumis temmatuksi aalloista, vaan kylmänä ja hengettömänä makasi
sankari siinä levitetyllä viitalla; valittaen seisoi sotajoukko kuolleen
johtajansa ympärillä ja kyynelsilmin tarttui herttua Fredrik isänsä
kylmään käteen. Toivoton yö seurasi tätä päivää. Sotajoukko oli
joen toisella puolella; Wurtzburgin piispa, joka otti ristiretkeen osaa,
rukoili kuolinrukouksia ruumiin ääressä ja kamala hiljaisuus vallitsi
ylfympäri leirissä.

Kuolonhiljainen oli yö; siellä täällä piti suru ja murhe useita
hereillä; toiset nukkuivat päivän rasitusten ja ankaran mielenliikutuksen
uuvuttamina; oli unohdettu huolehtia vartijoista, ja senvuoksi ei
kukaan huomannut yön pimeydessä hyökkääviä hurjia ratsumiehiä,
jotka tuulen nopeudella lähestyivät ja vasta leiritulen ääressä kirkuivat
raivoisasti »Allah il Allah!" Hereillä olijat ja nukkuvat ryntäsivät
pystyyn ja tarttuivat aseihinsa kaikkialta kuului sotatorvien kimak-
kata ääntä, sotahuutoa ja aseiden kalsketta. Vihollisten hyökkäys
tapahtui jälkijoukkoa vastaan, jossa Gottfrid omaisineen oli. Silmän-
räpäyksessä nousi hän ratsunsa selkään ja, jätettyään Gertrudin suoje-
lun aseenkantajilleen, nelisti hän keskelle taistelumelskettä. Voimakkain
miekaniskuin murtautui hän vihollisjoukkojen läpi, kokosi ympärilleen
yhä enemmän ritareita ja pakotti turkkilaiset, joiden tarkotuksena ei
ollutkaan ryhtyä varsinaiseen taisteluun, pian pakenemaan. Tosin
valmistautui ritari ajamaan vihollista takaa, mutta raskaat saksalaiset
hevoset eivät voineet kauvan seurata nopeajalkaisia saraseniläisiä
ratsuja, ja takaa-ajajat palasivat niinmuodoin pian tyhjin toimin takaisin.

Ritari Gottfrid astui telttaansa, jossa hän kohtasi näön, mikä
sai hänen verensä hyytymään. Siellä makasi hänen lapsensa hoitajatar
verisin, katkaistunein päin, siellä makasivat uskolliset aseenkantajat,

8
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vertavuotavat aseet käsissään ja päät halkaistuina, mutta lastaan,
Gertrudiään ei hän voinut mistään löytää, vaikka hän kuinkakin etsi
ja kutsui. Silloin kuuli hän toisen aseenkantajan syvästi huokaavan;
hän kiiruhti hänen luokseen, kohotti musertunutta päätä, antoi hänelle
juotavaksi viiniä ja vettä ja kyseli häneltä tukehtunein äänin mihin
lapsi oli joutunut. Kuoleva saattoi ainoastaan hiljaa kuiskaten kertoa,
että joukko vihollisia ratsumiehiä oli tunkeutunut tänne asti, että
lapsen pieni suojajoukko oli toivottaman vastarinnan jälkeen sur-
mattu, sekä että muuan turkkilainen oli asettanut äänekkäästi huutavan
tytön eteensä satulaan enempää ei aseenkantaja ollut nähnyt, enempää
hän ei myöskään voinut kertoa, sillä kuolema katkasi hänen kielensä,
katse murtui ja hänen huulensa eivät enään liikkuneet.

Ritari Gottfridilla ei ollut kyyneleitä surunsa merkiksi; hänen
sydämensä kouristui suonenvedontapaisesti, hänen päänsä oli pakahtu-
maisillaan. Niin istui hän läpi koko tähdettömän yön uskollisen
palvelijansa ruumiin ääressä, mutta kun aamu sarasti, oli hän tehnyt
päätöksen. Mitäpä häntä liikutti, mihin sotajoukko, joka oli jäänyt
johtajaa ja isää vailla, suuntasi kulkunsa. Hän tahtoi etsiä kadon-
neen lapsensa jälkiä, vaikka hänen olisikin täytynyt yksin matkata
halki koko Aasiaa. Siihen määrin ei Jumala voinut häntä hyljätä,
että hän riisti häneltä ainoan, viimeisen, mikä hänellä maailmassa oli.

Kukaan ei uskaltanut pidättää kovakohtaloista ritaria. Vaieten
ja oman surunsa painamana, ojensi herttua Fredrik hänelle kätensä,
toivottaen hänelle onnea ja menestystä, jonka jälkeen Gottfrid-ritari
lähti matkalle suunnitelmatta, päämäärättä. Vielä kerran katsoi hän
takaisin kristittyjen leiriin päin; sitten ratsasti hän yli voitettujen
vihollisten ruumiiden, jotka vielä makasivat hautaamatta. Silloin
juolahti hänelle tuuma mieleen. Hän astui satulasta ja -otti erään
kaatuneen puvun ja aseet; niin varustettuna toivoi hän helpommin
ja turvallisemmin voivansa päästä vihollisen maan läpi ja tehdä tie-
dusteluja. Jää hyvästi, uljas ristiretkijoukko joko et koskaan häntä
näe, tahi sitten hänen tyttärensä seurassa.

11.

Suuri Schaman Gökdschu-pyhimys.
Oli talvi 1193 kristittyjen ajanlaskun mukaan ja keskellä Aasiaa.

Paksuna ja kimeltävänä peitti lumi Turkestanin ylängön; surumieli-
sesti kohosivat Tian-Schanin huiput harmaata taivasta kohti. Sakea
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läpitunkeematon sumu oli' levinnyt suuren Issikul-järven yli; kaikki
oli hiljaista, kuollutta ja harmaata. Nyt kohosi hohde itäisten vuo-
renhuippujen yli ja yleni hitaasti Tengri Khanin harjulle; aamu koitti.

Pienistä, koruttomasti pystytetyistä majoista tasangolla järven
rannalla, tuprusi vähäisiä savupilviä ja hevoset hirnuivat hiljaisena
aamuhetkenä. Muuan turkomaninen paimentolaisheimo, islamin uskoi-
set oigurit, oli tänne pystyttänyt talvileirinsä.

Heimon johtaja, Euktulmich, oli äskettäin käynyt hevosiaan
katsomassa; hän seisoi aitauksen sisäänkäytävässä ja tuijotti häm-
mästyneenä siihen paikkaan, jossa hänen mieliratsunsa, jalorotuinen
ori, tavallisesti oli kiinnitettynä. Eläin oli kadonnut. Veri nousi
miehen kasvoihin ja hänen laiha, vaskenkarvainen kätensä vapisi
sisäisestä liikutuksesta.

Hän astui lähemmälle ja hankki varman tiedon siitä, että eläin
oli kiskoutunut irti ja juossut tiehensä. Hän meni ulkoilmaan
hän huusi ja vihelsi, piti kättään korvalla, voidakseen etäältä kuulla
jalon eläimen kavionkapsetta - vaan turhaan. Palvelijat olivat sillä-
välin lähestyneet ja seisoivat nyt nöyrinä, käsivarret ristissä rinnalla
herransa ympärillä.

Satuloikaa hevosenne ja tuokaa minulle ori takaisin!
Käsky oli lyhyt ja jäykkä vaan ei tyly. Palvelijoiden kiiruh-

duttua hevosiaan noutamaan, lähestyi kookas, solakka, 15-vuotias
poika, mustine, rohkeine silmineen terveissä, ruskeissa kasvoissaan ja
tuuheine- mustine kiharoineen. Liehakkain äänin pyysi hän:

Anna minun seurata heitä, isä!
Euktulmich katsoi poikaan, laski sanomattoman hellästi kätensä

hänen olkapäällensä ja kun hän, nähdessään rakkaimman poikansa,
ajatteli omaa nuoruuttaan ja ymmärsi pitää arvossa pojan seikkailun-
halua, niin nyökäytti hän päätään suostuen hänen pyyntöönsä.

Ja sitten lausui poika jäähyväiset isälle ja äidille, siskolle ja
veikolle. Kolmetoistavuotias tyttö syleili häntä intohimoisen kiivaasti

poika oli hänen leikkitoverinsa ja tulevan sankarin ihanne, hei-
mon vastainen ylpeys.

Pieni ratsastajajoukko lähti lumipeitteiselle tasangolle; sudet
ulvoivat nälästä ja juoksivat tien yli niin lähellä ratsastajia, että hei-
tetty paulaköysi niihin sattui; yksinäisiä korppikotkia liiteli vaakkuen
heidän päänsä yläpuolella; lumi tuiskusi ratsujen kavioiden alta.
Vaan turhaan he etsivät vuorenlaaksoissa ja syvän lumen täyttämässä
metsässä kadonneen oriin jälkiä. Niin kului lähemmäs kolme päi-
vää, mutta he eivät tahtoneet palata kotiin tyhjin toimin.

He ratsastivat pitkin tasankoa hidasta ravia, sillä ratsut olivat
väsyneet ja ratsastajat voimattomat. Silloin kuului kavionkapsetta
heidän edessään; muuan yksinäinen ratsastaja tuli nelistäen heitä
vastaan ja hänen takanaan häämöitti monta hämärää olentoa kohote-
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tuin asein ja vihamielisesti uhaten. Mies, joka lähestyi hikoilevalla,
uupuneella hevosellaan, oli palvelija, joka oli lähetty edeltäkäsin tar-
kastamaan seutua. Hän pikemmin läähätti kuin huusi: »tekrinit!"
Sitten vaipui hän kokoon satulassaan ja kaatui sortuneen hevosen
kyljen yli maahan. Nuoli oli tuottanut hänelle kuolettavan haavan
ja uskollisena palvelijana kuoli hän täyttäessään velvollisuutensa.

Tekrinit olivat heimo, joka oli oigureille vihamielinen; oli selvä,
että oigurijoukko joutuisi heidän vangikseen, sillä ratsumiehet lähes-
tyivät yhä nopeammin pienillä hevosillaan, joilla oli liehuvat, suortu-
viset harjat.

Palvelijat ajattelivat yksinomaan isäntänsä viisitoistavuotista poikaa
eikä itseään.

Pakene, Dschani, ratsusi on nopea, voimasi on nuortea!
Pysyttele vaan alituisesti lähellä joen rantaa; me suojaamme sinua
ruumiillamme!

Niin huusi hänelle Euktulmichin vanha palvelija, joka usein oli
kantanut poikaa käsillään, ensi kerran asettanut hänet hevosen selkään
ja aina rakastanut häntä enemmän kuin omaa elämäänsä. Hän läimähytti
ruoskalla Dschanin hevosta, ja uskollisten seuralaistensa jäähyväis-
huutojen yhteydessä kuuli poiskiitävä poika tekrinien hurjan ulvonnan.

Melu hänen takanaan oli hiljentynyt; ei mikään -tuulahdus tuo-
nut hänelle uskollisten palvelijoiden kuolonkorinaa viimeisenä terveh-
dyksenä, hitaammin juoksi hänen vaahtoinen ratsunsa lumipeitteisellä
tasangolla, läpi ylfympäri vallitsevan syvän hiljaisuuden. Tie kulki
hongikon ohi; syvälle painoi lumitaakka oksia; poika katseli haaveillen
niitä eikä huomannut, että puiden runkojen lomissa liikkui aseellisia
miehiä, ennenkuin joukko tekrinejä hyökkäsi esiin metsästä ja sulki
hänen tiensä.

Kaksi uhkaavaa hurjaa soturia pisti pitkät keihäänsä maahan
molemmin puolin Dschania ja toinen heistä käski viittausten avulla
hänen astua ratsun selästä. Hämmästynyt poika totteli vastustamatta
ja miehet köyttivät hänet.

Mutta toinen tekrini sanoi pari sanaa toverilleen omituisesti
sointuvalla kielellä - paljasti senjälkeen veitsensä ja katkasi köyden.
He käskivät Dschanin jälleen astua hevosen selkään ja veivät tämän
ohjaksista hitaasti metsään. Siellä oli heidän leirinsä kentällä. Tulia
oli sytytetty ja ne levittivät hehkuvaa hohdettaan lumelle ja suurille
puunrungoille; tulien ympärille oli asettunut hurjia olentoja, jotka
katselivat kuinka heidän illallisensa valmistettiin; heidän vieressään
olivat keihäät maahan pistettyinä ja hevoset sidottuina puihin.

Dschanille ojennettiin lihapala, jonka hän nopeasti söi, vastates-
saan heidän kysymyksiinsä hänen suvustaan ja vanhemmistaan.

Vähitellen valtasi hänet väsymys, hän kääri turkkinsa huolelli-
semmin ympärilleen, katseli unisin silmin hetkisen välkkyviä tulia,
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kuunteli käsittämätöntä, vierasta kieltä ja joutui pian unessaan
kotia, odottavien ja kaipaavien vanhempien ja mustasilmäisen sis-
kon luo.

Aaamulla leikattiin hänen turkistaan kiiltävät hopeanapit pois ja
annettiin hänelle vanha, hidas hevonen, sekä jousi, viini ja peite,
johon hän öisin saattoi kääriytyä. Hänen kohtalonsa oli siis rat-
kaistu luultavasti oli hän ainiaaksi erotettu kodistaan ja vanhem-
mistaan, tullakseen mongoliheimon omaisuudeksi ja elääkseen paka-
noiden keskuudessa. Mutta isäinsä uskoa Dschani ei aikonut koskaan
hyljätä ja monasti joka päivä hänen huulensa kuiskasivat: Allahu
ekber! - se on Allah on suuri.

Neljä viikkoa kesti retki ja tekrinit veivät nuoren vankinsa
pohjoiseen päin, Irtischin rannalle, jonne heimo oli pystyttänyt talvi-
leirinsä. Dschani oli halukas tietämään mikä nyt olisi hänen kohta-
lonsa; häntä ei surmattaisi, se oli päätetty, sillä silloin ei häntä olisi
tarvittu kuljettaa tänne.

Silloin kuuli hän heidän neuvottelevan ja ymmärsi heidän
viittauksensa ja osaksi heidän sanojansakin; neljän viikon 010 heidän
yhteydessään oli kuitenkin tuottanut hedelmiä. Muuan kookas, vanha
soturi nousi toisten piiristä sanoen:

- Suuri pyhimys on kauvan halunnut poikaa, joka taitaisi
turkin kieltä ja osaisi kirjoittaa. Viekäämme nuori muukalainen
hänen luokseen!

Ehdotukseen suostuttiin ja jo illan tullen lähti viisi ratsumiestä
matkalle, vieden Dschanin mukanaan ja runsaasti varustettuina muona-
varoilla. Matka kävi autioiden seutujen läpi ja asuttuja paikkakuntia
vältettiin. Noin puolentoista kuukauden kuluttua saavuttiin matkan
loppupalkalle.

Jyrkän, teräväsyrjäisen ja pirstaantuneen vuoren juurelle py-
sähdyttiin. Miehet astuivat vaieten vuorelle, sidottuaan hevoset pariin
puuhun ja kunnioittavasti, ikäänkuin tervehdykseksi heittäydyttyään
maahan. Kaikki näytti täällä kuolleen; tie tuli yhä enemmän kuilujen
pirstaamaksi, yhä uhkaavampina kohosivat kallionlohkareet ja yhä
synkempinä kasvoivat hongat korkeuteen, siellä täällä kumartuen
lumien täyttämien kuilujen yli, ikäänkuin heittääkseen katseen sinne
alas. Silloin näkyi noin vuoren puolella korkeudella pimeän ja syn-
kän luolan aukko avaantuvan.

Yhdeksään kertaan heittäytyivät miehet maahan tämän kallioportin
edustalla. Ainoastaan Dschani seisoi suorana, varmasti vakuutettuna
siitä, ettei hänen muhammediläisenä tarvinnut noudattaa pakanallisia
menoja. Kamala hiljaisuus vallitsi; ainoastaan yksi miehistä kuiskasi
pojalle:

- Täällä asuu suuri pyhimys. Onko hän kotona tahi tai-
vaassa puhuttelemassa Tengriä, tahi kulkeeko hän paljain jaloin ja
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avopäin lumikentillä kuka sen tietää? Ei lumi eikä terävät kivet-
kään vahingoita hänen paljaita jalkojaan!

Silloin seisoi siinä äkkiä, ikäänkuin maasta kohonneena, luolan
aukon edustalla, omituisen näköinen mies. Hän oli nuori ja
arvokkaan kookas pitkine mustine hiuksineen, jotka järjestämättöminä
valuivat otsalle ja paljaalle kaulalle. Hänen pukunsa oli karkea ja
yksinkertainen ja paljasti käsivarret, sääret ja jalat. Hän seisoi lumi-
sella tantereella ja katsoi terävin, salamoivin katsein miehiin, jotka
makasivat maassa ja poikaan, joka ehdottomasti kumartui nähdessään
tuon omituisen olennon. Hurjat, sotaan harjaantuneet tekrinit vapisi-
vat ikäänkuin sisällisestä väristyksestä, mutta Dschani kuiskasi hiljaa
rukouksensa: Allahu ekber Allah on suuri, ja katsoi sitten roh-
keammin ihmeelliseen muukalaiseen. Tämä silmäili häntä ystävälli-
sesti ja kysyi sointuvin äänin miehiltä:

Ken on poika ja miksi tuotte hänet luokseni?
Kasvot yhäti käännettyinä maahan päin vastasi vanhin tekrineistä:

Suuri pyhimys, se on turkomanninen poika, joka on kirjoi-
tustaitoon perehtynyt juuri sellainen, jommoista sinä olet toivonut.

Pyhimys viittasi Dschanille, kutsuen hänet lähemmälle; hän laski
kätensä hänen olkapäällensä ja kysyi hänen nimeään ja heimoaan.

Nähdessään tällaista ystävällisyyttä oli poika saavuttanut rohkeu-
tensa jälleen ja vastasi empimättä:

Nimeni on Dschani, isäni on Euktulmich, oigurien päällikkö,
ja heimoni on Baian Ave.

Sinä olet muhammediläinen?
Allah olkoon kiitetty olen!
Jumala on kaikkialla, poikani, muhammediläisten turkoman-

nien yhtä hyvin kuin meidänkin sydämissämme. Hän asuu honkien
vihannuudessa samoin kuin putoilevissa lumihiuteissa; kuu ja tähdet
ovat hänen olemuksensa osia. Astu lähemmäs, Dschani, Euktul-
michin poika, sinä, jonka Jumala on tänne tuonut; minä tahdon
tästä hetkestä asti olla isäsi ja äitisi ja sinua kutsutaan pojakseni ja
palvelijakseni.

Pyhimys oli puhunut vakavasti, melkein liikutettuna; nyt viittasi
hän vaieten miehille, käskien heidät poistumaan. Nämä nousivat
vapisevina ja vanhin heistä, joka ennen oli ollut puhemiehenä, sanoi
miltei soimaten, vaikka jonkunverran pelokkaasti:

Eikö sinulla ole mitään sanottavaa meille, jotka olemme sinun
kansasi, lopetettuasi puhuttelemasta vierasta poikaa?

Pyhimys ojensi kätensä ikäänkuin siunaukseksi; hänen varta-
lonsa tuntui kasvavan, ja uudelleen kumartuivat tekrinien lähettiläät
syvälle, kun tämä omituinen mies hitaasti ja pontevasti lausui:

Sinä joka olet kaikkialla, joka olet luonut kaikki olennot ja
hallitset koko maailmaa, yrttejä ja ruohoja, ihmisiä ja eläimiä sinua,
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isäni, rukoilen minä! Anna siunauksesi, oi isä, kansasi karjalle, elin-
tarpeille, huoneille ja pidätä kaikki paha heistä katso, minä nöy-
ristyn edessäsi; anna siunauksesi, sinä kaikkialla läsnäoleva!

Hänen vielä seistessään eteenpäin kumartuneena, ojennetuin
käsin, nousivat miehet ja poistuivat katsomatta kertaakaan taakseen.

Dschani oli yksin pyhimyksen seurassa, joka pian hänkin meni
vuorta alas pienen puron luo. Sen kristallinkirkkaassa vedessä hän
peseytyi määrätyllä tavalla, jonka jälkeen hän rukoili.

Silloin valtasi pojan omituinen väsymys. Oliko se voimallista
mielen jännitystä seuraava uupumus vai vaikuttiko häneen korkeampi
tahto. Halusiko Allah muutamiksi hetkiksi temmata hänet pois
nykyisestä kovasta kohtalosta?

Hänen silmänsä sulkeutuivat, uni saattoi hänet kotiin ja kuiten-
kaan se ei ollut hänen kotinsa. Hän näki edessään opettajansa, hänen
uskonsa pyhien miesten ympäröimänä, ja opettaja sanoi:

Ole huoleti, sinä et ole hyljätty! Missä ikänä olet, olet sinä
Allahin suojeluksen alaisena. Huuda häntä avuksesi oikeaskoisen
luottavasti, kun joudut hätään, ja hän on tuleva sinun avuksesi. Ole
rohkea ja nosta päätäsi!

Pojasta tuntui ikäänkuin tämä ei olisi unta; ääni kuului sel-
vänä aivan hänen vieressään; hän avasi hämmästyneenä silmänsä ja
hänen edessään seisoi pyhimys arvokkaana ja laski kätensä hänen
olkapäälleen.

Unesi on ollut suloinen? sanoi hän.
.

Miten voit sen tietää?
Oi, minä tiedän kaiken. Olen nähnyt maasi pyhät miehet

unessasi ja olet nyt rohkea ja tyyni.
Niin, niin onkin, huudahti poika hämmästyneenä. - Oi, jos

tiedät ja voit kaiken, niin salli minun palata kotiin vanhempani luo!
Pyhimys katsoi tyyneesti" poikaan suurine, vakavine silmineen.

Kärsivällisyyttä, Dschani! Sinä olet kutsuttu koettelemusten
kautta kasvatettavaksi sankariksi. Sinusta on tuleva mies!

Niin, mieheksi, sankariksi tahdon tulla! huuhdahti poika
innostuneena. - Jos Allah sen tahtoo, olen tuleva esi-isieni arvoi-
seksi. Olen oiguri, ja kansani on tunnettu urhoollisuudestaan.

Aivan oikein; mekin rakastamme urhoollisia miehiä! Vaan
tule nyt, niin vien sinut asuntoosi ja varustan sinut tulevaa päämää-
rääsi varten.

He kulkivat jälleen ylöspäin ja astuivat luolaan, jonka sisään-
käytävän edustalla pyhimys ensiksi oli näyttäytynyt. Tulisoihtu levitti
synkkää, punasta valoaan epämieluisan huoneen ja sen perin yksin-
kertaisen sisustuksen yli. Madonsyömä arkku oli eräässä nurkassa,
kaksi suurta kiveä oli istuimina tulensijan vieressä, nokinen vaski-
kattila, joukko huopapeitteitä ja turkiksia siinä oli pyhimyksen
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kaikki omaisuus. Pylvääseen sidottuna seisoi sisäänkäytävän lähei-
syydessä kaunis hevonen punapäistärikkö, jolla oli kaunis pää ja
hoikat jalat ja joka hirnumalla tervehti sisääntulijoita.

Isäntä silitteli sen kiiltävää kaulaa ja nojautui hyväillen siihen;
sitten sanoi hän: . . .

- Hevonen on tästä hetkestä asti oleva sinun. Se on kolme-
vuotias ja sen nimi on Sain Bughurul.

Pojan valtasi iloinen hämmästys ja hän saattoi tuskin sopertaa
kiitostaan. Sitten astui hän ratsun luo silitelläkseen sitä, ja eläin
tuntuikin ymmärtävän, että Dschani tahtoi voittaa sen suosiota, sillä
se hieroi tuttavallisesti päätään pojan olkapäätä vastaan ja hirnui
puoliääneen. Sillävälin oli pyhimys valmistanut taljoista ja peitteistä
vuoteen erääseen nurkkaan ja tarjosi Dschanille sen yösijaksi. Ilta
oli jo myöhäinen; pyhimys pani uuden tulisoihdun seinään ja näytti
sitten eräänlaista kivilaudakkoa, jolle runsas ruokavarasto oli asetettu

kaikenlaista lihaa, kuten lampaan, vuohen, fasanin, vuorijäniksen
- sekä maitoa, juustoa, voita, leipää ja pari tuopillista kymyssiä eli
tammanmaitoa.

Sytytä tulta, Dschani, ja valmista sitä ruokaa, jota mieluimmin
tahdot; heitä tähteet taivaan linnuille ja vuoten eläimille minä en
mitään tarvitse!

Poika, joka oli kokonaan vapautunut pelvostaan, istuutui eräälle
kivelle tulisijan viereen ja söi ilta-ateriansa, mutta pyhimys kaatoi
vähän maitoa puumaljaansa ja joi; senjälkeen otti hän vanhasta
arkusta kirjan, jossa oli kummalliset kirjaimet, ja istuutui soihdun
viereen lukemaan. Tulenvalo kirkasti mielenilmeiset piirteet; musta
tukka loisti omituisesti - Dschani ei voinut kääntää hänestä katsettaan
syödessään. Vihdoin valtasi hänet unenhalu; hän hiipi pehmeän,
mukavan vuoteensa luo ja vaipui pian nuoruuden syvään uneen.

Kului päiviä ja viikkoja; oli ollut kevät ja kesä tuli, mutta
Dschanille ei aika tuonut muutosta. Hän söi, joi ja nukkui, ravitsi
eläimet luolan edustalla jälelle jääneine ruokineen, kuljeskeli metsissä
ja vuorilla ja iloitsi Sain Bughurulistään.

Oli ihana aamu. Sain Bughurul hirnusi iloisesti seistessään
satuloituna luolan edustalla ja Dschani aikoi juuri heittäytyä sen
selkään ratsastaakseen alas tasangolle, kun pyhimys astui hänen luok-
seen, sanoen tavallisuuden mukaan lempeästi ja vakavasti:

- Noin puettuna ei sinun pidä ratsastaa, poikani! Sinä olet
mielestäni kuin oma lapseni ja siksi ei sovi, että sinä näyttäydyt
ihmisten keskuudessa repalaisissa vaatteissa ja aseettomana. Seuraa-
han minua!

■He menivät luolaan. Pyhimys otti esille suuren käärön ja
avasi sen. Siinä oli muhkea puku, kauniisti koristettu jousi viinineen
sekä suuri veitsi hopealla helattuine luukahvoineen.
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- Kaikki tämä on sinun, sanoi tuo kummallinen mies, ja
ennenkuin ylen onnellinen Dschani oli ehtinyt sanoa sanaakaan kii-
tokseksi, oli hän kadonnut luolasta. Jollekin elävälle olennolle täytyi
pojan kuitenkin ilmoittaa ilonsa; hän pani senvuoksi kätensä hevo-
sensa kaulaan, suuteli sitä ja kertoi sille, miten rajattoman onnellinen
ja iloinen hän oli.

Hän hyppäsi satulaan ja nelisti pitkin vuorenpolkua alas laak-
soon. Siellä kutsui häntä leirimajat, joissa asuivat aruladit, muuan
mongolilainen heimo, jonka nuorison parissa Dschani usein oli.
Mutta erittäinkin oli hän suurella mielihalulla kiintynyt heimon päälli-
kön poikaan, reippaaseen, voimakkaaseen Alak-nimiseen nuorukaiseen,
joka puolestaan tunsi samoja tunteita Schaman Gökdschun ottopoi-
kaa kohtaan.

Dschani aikoi tänäänkin käydä ystäväänsä tapaamassa näyttääk-
seen hänelle ennen kaikkea kauniit aseensa. Vaan hänen ei tarvinnut
ratsastaa aina leiripaikalle asti; ulkona kentällä näki hän ratsastajan;
se oli Alak, jonka tuttu vihellys tervehti häntä, hänen tullessaan pie-
nellä, suortuvaharjaisella hevosellaan kiitäen Dschania vastaan. Hän
ratsasti tämän ympäri, ikäänkuin ujon ihailun valtaamana, lähestyi
vähitellen ja kosketti vuorotellen Dschanin eri aseita - hän paljasti
veitsen tupesta ja antoi sen hopeahelaisen kahvan ja kiiltävän terän
säteillä auringonpaisteessa, hän punnitsi viiniä kädessään ja koetteli
jousen jännettä - iloisena ihmetellen ja kadehtimatta, jota tunnetta
aron poika ei saattanut tuntea ystäväänsä kohtaan. Lopulta sai hän
puhelahjansa jälleen.

- Sinähän olet khanin lailla puettu ja asestettu - mistä olet
saanut nuo muhkeat aseet?

- Schaman Gökdschu, suuri pyhimys, on antanut minulle ne.
- Kuinka iloitsenkaan varustuksistasi; nyt meillä on sekä hevoset

että metsästysaseet ja pian saamme myös miekat ja keihäät ja saamme
seurata suuren Temudschin-khanimme lippua.

- Kunnioitatko häntä suuresti?
- Oi, Temudschin on sankareista suurin, huudahti Alak kuo-

huilevan ihastuneena, hän on jalopeura väkevyydeltään, kotka
rohkeudeltaan. Hänen isänsä Jessugei Baghatur oli kuuluisa uro-
töistään, vaan poika on suuresti isää kuuluisampi ja muuten kaikkia
suurmiehiäkin, jotka ovat eläneet tahi elävät niin pitkälle kuin taivas
kaareutuu kultaisen joukkion karjalaumojen yli. Et häntä vielä tunne

sankaria tummine, kiiltävine silmineen ja ylpeine, kunnioitusta
herättävine kasvoineen, mutta olet pian näkevä hänet, sillä hän aikoo
pitää kuriltain (kansankokouksen) Ononin tasangoilla ja toimeen-
panna ystävilleen juhlan.

Nuorukaiset, jotka olivat asettuneet pienen kummun juurelle,
sillaikaa kun heidän hevosensa etsivät niukkaa ravintoa vähän matkaa
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heistä, jatkoivat keskusteluaan, jota Alak kuitenkin miltei yksin ylläpiti.
Hän ei uupunut kertomasta mielisankaristaan, Temudschinistä, joka
aluksi oli ainoastaan muutamien harvojen joukkioiden päällikkönä, mutta
joka useiden-voittojen kautta oli valtansa alle laskenut lukuisia pai-
mentolaisheimoja ja nyt hallitsi melkeinpä koko mongolikansaa; nim.
noyoneja, aruladeja, manuteja, tekrinejä ja olkonodeja, sekä oli tehnyt
suunnitelman kaikkien mongolilaisten joukkioiden yhdistämiseksi
mustien hevoshäntien lipun alle. Senvuoksi oli kutsuttu kansan-
kokous Ononin rannalle ja niinmuodoin oli Temudschin lähiseuduilla.

Tämän kuriltain paikka oli valittu silmälläpitäen sitä, että sanka-
rien neuvostossa tahdottiin kuulla mahtavan ja korkeasti kunnioitetun
Schaman Gökdschun puhuvan, jolla oli niin suurta vaikutusta kaikkiin.

Kun hänen kasvattajansa nimi mainittiin, paisui Dschanin sydän
ylpeydestä. Suuren pyhimyksen täytyi olla vielä mahtavamman ja
vaikutusvaltaisemman kuin Alakin ihailema Temudschin. Hän ilmaisi
tämän ajatuksensa. Alak silmäili arasti ympärilleen ja vastasi mel-
kein kuiskaten:

- Temudschin on voimiltaan ja neroltaan etevin ihmisistä,
mutta hän on vaan ihminen - Gökdschu-ei ole ihminen.

- Kuinka? Eikö hänen isänsä Minglik ollut kuolevainen ku-
ten mekin?

Taasen katsahti Alak pelokkaana ympärilleen.
- Hiljaa, hiljaa! Älä puhu niin ääneen suuresta pyhimyk-

sestä; hän totta tosiaan ei ole ihminen, vaikka hänellä onkin ihmisen
muoto; hänessä elää korkeampi olento, joka on taivaan ja ilman
henkien muodostama. Oletko koskaan nähnyt hänen syövän tahi
juovan? Oletko koskaan nähnyt hänen puhelevan, kun hän paljain
jaloin kulkee lumella ja jäällä? Onhan hän toisinaan siellä, toisinaan
täällä, eikä tiedetä, miten hän niin äkkiä tulee paikasta toiseen.

Dschani vaikeni.
Vaan ilta oli jo tullut ja yö alkoi levittää huntuaan yli tasangon.

Alak hypähti pystyyni
Isäni soimaa minua; vielä käyvät hevosemme laitumella

arolla ja pimeys on vaikeuttava niiden kokoomista.
Minä autan sinua; sinulla on ruoska; aja sinä nuoret hevoset

kokoon, niin otan minä osalleni vanhat.
Ja rivakasti ratsastivat molemmat sille paikalle, jossa hevoslauma

oli. Huutaen ja viheltäen ajoivat he eläimet kokoon ja alituisesti
kiertämällä laumaa veivät he sen onnellisesti määräpaikalle.

Vielä kerran laskivat he eläimet - ei ainoatakaan puuttunut.
Nyt ajettiin hevoset aitaukseen, ja nuorukaiset astuivat sitten pajuilla
palmikoidusta ja huovalla peitetystä ovesta sisään Baisongarin, Alakin
isän, vaatemajaan.

2
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111.

Kuriltai.

Tulensijan ääressä, jonka yli riippui hauskasti tupruava ja kie-
huva kattila, istui Baisongar perheineen. Hän oli heimon päällikkö
ja täysivoimainen mies, säkenöivine silmineen reippaissa kasvoissaan,
joille heijastava tulen loiste loi omituisen valaistuksen.

Kun molemmat nuorukaiset astuivat majaan, nosti hän tuskin
päätään, mutta nuhteli kiivaasti Alakia siitä, että hän oli liian myö-
hään saapunut kotiin. Tämä ei uskaltanut sanoin vastata ankaraan
puhutteluun vaan istuutui hiljaa ja veti Dschanin viereensä. Nyt
vasta huomasi Baisongar hänet ja hänen salamoivat silmänsä kään-
tyivät poikaan.

- Kas siinä vieras ja vielä lisäksi suuren Schaman Gökdschun
kasvattipoika, sanoi hän. - Tervetuloa, Dschani; tule istuutumaan
oikealle puolelleni sillä sinun tulosi kyläämme merkitsee onnea.
Suuren pyhimyksen siunaus seuraa sinun askeleitasi, sillä hän rakas-
taa sinua.

Hänen katseensa sattui nuorukaisen aseihin ja sitten hänen ilosta
säteileviin kasvoihinsa. Dschani käsitti hiljaisen kysymyksen ja vastasi :

- Niin, hän on ne lahjoittanut, nämä mainiot aseet kuten
myöskin Sain Bughurulin, joka hirnuu ovesi ulkopuolella. Oi, Scha-
man Gökdschu on hyvä, kovin hyvä!

Baisongar nyökähytti päätään:
- Suuri pyhimys varustaa pojan taisteluun miesten aseilla -

silloin on merkillinen aika tulossa!
- Niin, tärkeä, suuri aika on tulossa! kuului äkkiä kaiun tavoin

sisäänkäytävästä.
Siinä seisoi kookas, aseellinen mies, leveärintainen ja leveähar-

teinen soturi. Palmikkoina riippui musta tukka, jokaympäröiden kel-
tasia kasvoja muistutti jalopeuran palmikoittua harjaa, ja hänen
suuressa suussaan loistivat kirkkaanvalkeat hampaat.

Päätä peitti lakki, jota koristi pitkä sulka vuorifasanin siivestä;
jaloissaan hänellä oli korkeavartiset saappaat.

Hän sulki oven jälkeensä ja katseli ihmeellisen kirkkaine, roh-
keine silmineen lieden edustalla olevaa joukkoa. Kuultuaan hänen
äänensä oli Baisongar äkkiä kääntynyt ja kiiruhti nyt häntä tervehti-
mään.

- Terveyttä ja menestystä sinulle, Bogordschi, sinä uskalias!
huudahti hän iloisesti.

Tervehditty ollos sinä ja sinun puolisosi, lapsesi ja palveli-
jasi, niin myös sinä, nuori muukalainen, vastasi tulija voimakkain äänin.



- Dschani on suuren Schaman Gökdschun ottopoika, selitti
Baisongar.

Kun hän mainitsi pyhimyksen nimen, kumarsi muukalainen hie-
man ja sanoi: terve, suuri pyhimys!

Hän noudatti sitten Baisongarin pyyntöä ja istuutui lieden ääreen,
jonka jälkeen Baisongarin puoliso toi hänelle kymyssiä (tamman
maitoa) ja vuohenlihaa, jota hän hyvällä halulla nautti.

- Istun nyt täällä levossa ja rauhassa, sanoi hän, syödessään
mainiota ruokaa, silKaikaa kun kansamme heimot kaikkialta kulkevat
yön mustien siipien varjossa laaksoanne kohti. Ononin rannoilla
kajahtaa aseiden kalskeita; te saatte ihmetellen nähdä, miten lukuisina
aron pojat huomenna kokoontuvat Temudschinin, heidän sankarinsa
ja hallitsijansa ympärille. Saatte kuulla, millaisia ihmeellisiä hank-
keita on tekeillä!

Niin haastoi vieras, kun koirat äkkiä alkoivat haukkua; hevoset
hirnuivat, sarvikarja mylvi pelokkaana, lampaat määkivät ja kamelit
polkivat levottomasti, niin että sen selvästi kuuli majaan. Tässä
eläinten melussa oli jotakin pelottavaa, etenkin koska se kuului aivan
äkkiä ja odottamatta, keskellä äsken vallinnutta syvää hiljaisuutta.
Kukaan ei voinut selittää syitä siihen.

Hetken vaikutuksesta olivat kaikki kiiruhtaneet pystyyn. Bai-
songar tyyntyi ensiksi ja huusi pojalleen:

Kiiruhda ulos! Etkö tiedä, mitä sinun on tekeminen sellaisen
melun noustessa? Joudu; katso mikä siellä on ja saata eläimet
järjestykseen!

Molemmat nuorukaiset kiiruhtivat ulos yöhön. Yli koko seudun
leveni usva, jonka läpi kumottavan kuun säteet ainoastaan epätäy-
dellisesti saattoivat tungeta. Kaikki esiintyi suurennetussa, aaveen-
tapaisessa muodossa.

- Ota sinä osallesi sarvikarja, Dschani; minä rauhoitan hevoset,
sanoi Alak ja lähti hevosten aitaukseen, Gökdschun ottopojan men-
nessä navettaan. Hän otti käteensä ruoskan, joka makasi oven
edustalla, paukahutti voimakkaasti, koirien, jotka seurasivat häntä,
juostessa kiivaasti haukkuen karjan ympärillä- Järjestys oli pian
saatettu entiselleen ja Dschani astui jälleen ulos etsiäkseen ystäväänsä,
jonka hän pian tapasi. Nuorukaiset, jotka jälleen olivat astuneet
ratsujensa selkään, aikoivat juuri palata takaisin majaan, kun Alak,
äkkiä vapisevin käsin tarttui Dschanin käsivarteen huudahtaen:

Katso tuonne, Deligun Buldakiin päin!
Dschani katsahti taakseen, mutta kumartui äkkiä syvälle alas

satulassaan ikäänkuin saatuaan äkkinäisen iskun.
Pirstaantuneen vuoren huipulla kuvastui keskellä harmaata sumua

vaalea puoliympyrä. Vähitellen laajeni se leveäksi, punaseksi, loista-
vaksi tulijuovaksi, josta haaraantui kirkkaita säteitä sateenkaaren
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kaikissa väreissä. Pilvet olivat repeytyneet; tarkoin kuvastui vuoren-
huippu vaaleata taustaa vasten, niin että se näytti siirtyneen lähem-
mäksi nuorukaisia, ja liikkumattomana kohosi siinä ratsastajan
haamu kamalassa valaistuksessa.

Ystävät tuijottivat äänettöminä tuohon pelottavaan ilmiöön ja
tarttuivat vavisten toisiinsa, ikäänkuin rohkaistakseen molemmin puo-
lin toisiaan. Näky kesti muutamia minuutteja, sitten katosi ensiksi
valonympäröimä, mahtava haamu, senjälkeen haihtuivat värilliset
säteet harmaasta sumusta, kuu tuli esiin mustan pilven takaa ja pu-
nanen tulijuova katosi. Hiljaisuus ja pimeys vallitsi yli koko seudun.
Nyt vasta saivat nuorukaiset puhekykynsä jälleen, ja syvästi hengittäen
sanoi Dschani: •

- Huomaa, Alak, merkilliset ajat koittavat ja ihmeellisiä olen-
toja on ilmassa. Kun näkyjä ilmestyy Deligun Buldakin korkeuksille,
sanoo Schaman Gökdschu, silloin ovat oudot päivät tulossa.

Vaieten ja salaa arastellen katsoi Alak ystäväänsä, joka hänen
arvelunsa mukaan tunsi Gökdschun salaisuudet, ja suuresti liiku-
tettuina jatkoivat he hiljaa matkaansa Baisongarin majalle. Sen
edustalla istui Bogordschi ratsunsa selässä ja huudettuaan heille jäähy-
väissanat, nelisti hän tiehensä ja katosi sumuun.

Yö oli levoton. Majassaan kulki Baisongar miettiväisenä edesta-
kaisin; kun nuorukaiset astuivat sisään, huomasi hän Alakin olevan
hyvin kalpean. Silloin sulki hän syvästi liikutettuna poikansa sy-
liinsä ja kysyi huolestuneena, oliko hänelle jotakin tapahtunut.
Molemmat kertoivat silloin, mitä olivat nähneet. Mongolilainen
soturi hengitti syvään, vaan tukehutti rajusti liikutuksensa ja jatkoi
välinpitämättömästi ja lujalla äänellä:

- Lähtekää levolle, lapseni! Aika on antava siitä selityksen.
Jää yöksi meille, Dschani; et voi yksin ratsastaa vuorten yli tällai-
sessa pimeydessä. Mitä hyvänsä tulevat päivät tuonevatkaan muka-
naan, niin taistelee Temudschin puolestamme jokaista näkyväistä
vihollista ja Schaman Gökdschu näkymättömiä vastaan. Hyvää yötä
ja nukkukaa hyvin!

Ja rinnakkain makasivat he vuoteella. Baisongar tarkasti vielä
kerran aseet ja asetti ne viereensä, ollakseen aina varustettuna hyök-
käyksen varalta; hänen puolisonsa rauhoitti pienemmät lapset ja laski
nuorimman katosta riippuvaan kehtoon, jonka hän pani liikkeelle
pienellä sysäyksellä - sitten sammutettiin tuli ja pimeys ja hiljaisuus
vallitsi sekä sisällä että ulkona. Dschani kääntyi unettomana edes-
takaisin vuoteellaan, kunnes aamu koitti. Silloin nousi hän ja lähti
ulos, irroitti hevosensa paalusta, johon se oli sidottu, silitteli hyväillen
sen kaulaa, heittäytyi satulaan ja ratsasti miettivänä poispäin.

Tänään oli suuren kuriltain päivä; tänään kokoontuisi tuhan-
sittain mongolilaisia sotureja Ononin rannoille. He olivat kaikki
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pakanoita ja hän oikeauskoinen muslemi, vaan tämä ajatus pysyi
kuitenkin ainoastaan taustalla; he olivat kaikki sankareita, kuten
Bogordschi ja Baisongar ja hän itse aseitten käyttämiseen harjaantu-
maton poika. Viini hänen olkapäällään helisi hiljaisesti ikäänkuin
kehoittaen häntä koettamaan nuolia ja Dschanin valtasi vastustamaton
halu käyttää aseita, jotka hänen hyväntekijänsä oli lahjoittanut.

Hän oli tullut kiviseen laaksoon, jota ympäröi molemmin puo-
lin korkeanlaiset, honkien peittämät kukkulat. Hän astui ratsunsa
selästä ja päästi sen vapaaksi lyömällä sitä hiljaan, jotta se saisi mielin-
määrin syödä niukkaa ruohoa läheisyydessä. Sain Bughurul käyttikin
lupaa hyväkseen, kulkemalla yhäti syöden aina kauvemmaksi laak-
sossa. Dschani itse istuutui suurelle kivelle ja avasi ensi kerran
viininsä. Siinä oli kolmattakymmentä nuolta, muutamat raskaat ja
nelikulmaisiksi leikattuina, kestävää puuta, sotatarpeeksi; toiset, jotka
olivat kevyemmät, olivat metsästyksen varalle. Muutamiin oli pol-
tettu kuvioita varteen, vaan kaikki olivat varustetut kiiltävällä, terä-
vällä kärjellä ja terän päässä olevalla luuosalla.

Sumu oli sillävälin hälventynyt. Aamurusko kultasi itäiset
vuorenhuiput ja vasta uuden päivän ensi valossa saattoi Dschani
nähdä nuolten erinomaisen kauneuden. Nyt tarttui hän jouseen,
asetti sen varren rintaansa vastaan ja veti puoleensa jännettä. Mutta
jousi oli nähtävästi valmistettu miehen voimille; Dschani saattoi tuskin
puoleksikaan sitä jännittää, ennenkuin jänne helisten ponnahti takaisin.
Turhaan koetti-hän uudelleen toista ja kolmatta kertaa, kuitenkaan
antamatta mielensä masentua. Ruokalaukustaan otti hän esille hie-
man voita ja levitti sitä jouselle, tehdäkseen sen notkeammaksi.
Mutta tämäkin oli turhaa. Tosin sai hän vetämällä koko voimallaan
jänteen venymään pari tuumaa lähemmäksi liipasinta, mutta siihen
se pysähtyi ja kun hän alakuloisena hellitti jännettä, ponnahti se
helisten takaisin.

Kun nuorukainen tämän huomasi, valtasi hänet alakuloisuus ja
tavaton veltostuminen täytti hänen mielensä. Hän tahtoi olla soturi
eikä voinut käyttää aseitaan; hänellä oli mitä kaifnein jousi, mitä
mainioimmat nuolet eikä voinut virittää jousta eikä käyttää nuoliaan.
Silloin istuutui hän uudelleen kivelle, nojasi päätään käsiinsä ja lak-
kaamatta valuivat kyyneleet ruskeiden, suonenvedontapaisesti värjähtä-
vien sormien lomista. Näin surren ei hän huomannut ratsastajaa,
joka hitaasti lähestyi erinomaisen kauniilla hevosella. Hänellä oli
yllään karkea nahkatakki ja päässä musta ketunnahkalakki. Jousi ja
viini riippuivat vinossa hänen selässään ja kultaisilla tähdillä kir-
jailtu vyö kannatti lyhyttä miekkaa yksinkertaisine kahvoineen.

Ratsastaja pysähtyi pojan viereen ja taputti hevosensa kaulaa.
Tämä hirnui hiljaa ja herätti senkautta Dschanin hänen surullisista
mietiskelyistään. Melkein hämmästyneenä katsahti hän ylös ja huo-
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masi edessään vieraan miehen. Hänet nähdessään ajatteli Dschani
heti yöllistä näkyään.

Ratsastajan ulkomuoto oli sellainen, että, sen kerran nähtyään,
sitä ei voinut unhottaa; se.herätti ehdottomasti pelkoa ja kunnioitusta.
Dschani ei voinut kääntää katseitaan siitä. Ihmeellisen suuret, tuliset
silmät salamoivat kotkan tahi jalopeuran silmien tavoin leveän, voi-
makkaan otsan alta. Niiden väri oli määräämätön, mutta niissä oli
jotakin vastustamattoman käskevää; ne näyttivät voivan tunkeutua aina
sydämen pohjaan asti ja lukea kaikki salaisuudet; näiden katseiden
edessä ei ollut mahdollista valehdella. Viiksipari suuren nenän alla
peitti koko ylähuulen. Miehen kaikki liikkeet olivat pontevat, voi-
makkaat, vaan samalla tyyneet kuten hitaasti ilmassa kiertävän kotkan.

Dschani oli noussut ja heimonsa tavan mukaan kunnioittavasti
pannut käsivartensa ristiin rinnalle kumartuessaan ratsastajalle, joka
häneltä kysyi:

- Minkätähden itket?
- Sentähden että minulta puuttuu voimia tämän jousen jännittä-

miseen, vastasi poika arasti.
- Voima tulee sydämestä ja lähtee sieltä käsivarteen. Ota jou-

sesi ja pane nuoli siihen!
Dschani totteli. Muukalainen osoitti sitten kotkaa, joka liiteli

korkealla ilmassa.
- Tähtää tuohon lintuun, sanoi hän, sinä olet osaava siihen!
- Mutta minä en voi jännittää jousta minulta puuttuu voi-

maa siihen, huokasi poika.
Ratsastaja katsoi häneen suurine, läpitunkevine silmineen ja

tämän katseen alaisena valtasi Dschanin kauhistus, samalla kun hän
luuli tuntevansa rinnan pullistuvan ja voiman, jota hän ei vielä kos-
kaan ollut tuntenut, virtaavan käsivarsiin.

- Jännitä jousi - minä tahdon sen! käski muukalainen.
Silloin tunsi Dschani, miten kaikki hänen lihaksensa pingoittui-

vat; voimakkaasti nykäisten veti hän puoleensa jbusijänteen, se solui
syvennykseen, nuoli oli paikallaan - vielä silmänräpäys, silloin kilahti
jänne, nuoli lensi ylöspäin ja 'ilman kuningas, ylpeä kotka putosi
alas maahan levitetyin siivin tuskin kaksikymmentä askelta ampujasta.

Muukalainen ei sanonut mitään. Hän pusersi säärellään hevosen
kylkeä ja jalo juoksija oli seuraavassa silmänräpäyksessä vienyt
isäntänsä pojan näkyvistä.

Dschani oli hämmästyksen valtaamana. Sen, jota hän niin
kaavan oli turhaan koettanut, oli hän nyt aivan samoin voimin ai-
kaansaanut vieraan nähden; olihan kuin olisi hän äkkiä muuttunut
heikosta pojasta voimakkaaksi nuorukaiseksi. Hän oli vakuutettu
siitä, että vieras oli korkeampi olento. - Vaan tulisiko se voima,
mikä hänelle oli annettu, olemaan pysyväistä? Pelokkaasti tarttui
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hän uudelleen jouseen ja - se ei ollutkaan unta, ei mitään petosta
- hän taisi uudelleen virittää sitä. Oi miten sykkikään hänen sydä-
mensä, miten lämpimiä kiitoksia lähettikään hän mielessään ratsasta-
jalle; tämän hetken muistoksi nykäsi hän kaksi sulkaa kotkan siivistä
ja asetti ne lakkiinsa. Sitten kutsui hän Sain Bughurulin luokseen
viheltäen ja astui satulaan.

Vasta nyt tunsi hän olevansa oikeutettu astumaan niiden sankarien
pariin, jotka tänään kokoontuisivat Ononin rannalle. Tästä hetkestä
saakka oli hän oikeutettu ottamaan osaa siihen taisteluun, jota aron
kodittomat pojat aikoivat käydä upeiden kaupunkien veltostuneita
asukkaita vastaan.

Aamu oli jo täydelleen koittanut; kiiltävän teräksisenä laajeni
taivas maan yli, karjalaumojen kellot soivat, ruoskanpaukaukset ja
koirien haukunta täyttivät ilman. Dschani ratsasti nopeammin ja
pian näki hän edessään loppumattoman joukon aseellisia ratsastajia,
siellä täällä karjalaumoja ja härkien vetämiä vaunuja, täynnä naisia
ja lapsia se oli paimentolaisten kulku.

Hän ratsasti lähemmälle ja tunsi muitten joukosta Bogordschi
rohkean ja Baisongarin, Alakin isän. Alak itse nelisti häntä vastaan
ja huusi hänelle tervehdyksen jo kaukaa.

- Sinähän salaa hiivit luotamme keskellä yötä? sanoi hän
moittien.

- Olin liiaksi levoton voidakseni nukkua ja aamu oli kaunis;
muuten on minulle sattunut seikkailu, jonka muistan niin kauvan
kuin elän.

Ennenkuin Dschani ehti enempää kertoa, tuli ratsujoukko ne-
listäen ja veti nuorukaisten huomion puoleensa.'

- Ne ovat paimentolaisten sankarit! riemuitsi Alak. Näethän,
mies siinä, joka ratsastaa joukkonsa etunenässä raudankarvaisella
juoksijalla, päässään korkea, suippo lakki, kullankimeltävään pukuun
puettuna ja ratsulippu vasemmassa kädesssään - se on Dschelnu,
tiikerien surmaaja, Temudschinin liittolainen.

Hänen joukkonsa jälkeen ratsasti keltasella hevosella voimakas
soturi synkin silmin ja ahavoittunein kasvoin; hän oli puettu puna-
siin vaatteisiin ja kantoi punasta lippua.

- Tämä on Tschingssang Taidschi, joka on voittanut kolme
kiinalaista ruhtinasta, sanoi Alak; hän asuu luoksepääsemättömissä
metsissä, joissa ainoastaan raivoisalla karhulla on pesänsä ja tämän
kanssa taistelee hän rinta rintaa vastaan. Ratsumies häntä lähinnä
on Mukhuli viisas, Bogordschi rohkean ystävä; hänen puheensa huo-
kuu viisautta ja on suuriarvoinen miesten neuvostossa.

Nyt läheni vallan nuori ratsastaja, joka, ainoastaan kahdeksan
miehen saattamana, ratsasti erinomaisen kauniilla juoksijalla. Hänen
pukunsa oli hyvin yksinkertainen, hänellä oli nahkatakki ja päässään
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sudennahkalakki. Jousi ja miekka olivat hänen aseinaan ja kädessä
hänellä oli keihäs, jota koristi pieni, sininen lippu. Koko hänen
esiintymisensä teki erittäin miellyttävän, reippaan vaikutuksen, ja kysy-
väisenä katsoi Dschani ystäväänsä, joka käsitti katseen.

En tunne tätä sankaria, sanoi hän.
- Se ori Dschebu, susi, bessedien heimoa, sanoi muuan vanha

ratsumies aivan Alakin vieressä, hän tulee kaukaa, Sinisen järven
rannoilta, jossa on tuollaisia kauniita hevosia. Oi, hän on vielä
nuori, mutta ystävät panevat arvoa hänen viisaihin neuvoihinsa ja
viholliset hänen voimakkaaseen käsivarteensa. Hänen heimonsa ei
ole vähälukuinen ja ne, jotka häntä nyt seuraavat, ovat kai ainoas-
taan hänen henkivartijoitansa.

Yhäti kulki uusia soturijoukkoja ohi. Sitten seurasivat karja-
laumat ja vaunut meluten ja epäjärjestyksessä. Mahtava kulku ei
ottanut koskaan loppuakseen siinä ei enään ollut ainoastaan yksi-
tyisiä heimoja, siinä oli kokonainen mahtava kansa, joka asettui tänne
vuoren juurelle odottaen ylipäällikköä.

Ja samoin kuin Alak oli sen kiihoittavan tiedon elähyttämänä,
että hän oli niin suuren veljesliiton jäsen, samoin valtasi Dschanin-
kin ylpeyden tunto siitä, että hänkin oli nomadi ja sai lukeutua
niiden sankarien joukkoon, joiden hän oli nähnyt kulkevan ohi ja
joita hänen katseensa rajattomalla kunnioituksella olivat seuranneet.

- Allah on suuri, huudahti hän säteilevin silmin. Kunniaa ja
ylistystä hänelle, voimakkaalle ja mahtavalle maailmanvaltijaalle!

Baisongar ratsasti nuorukaisen luo.
- Mitä sinä sanot? kysyi hän.
- Minä julistan sen kunniaa, joka on tehnyt kansamme niin

mahtavaksi; minä ylistän khanimme Temudschinin mainetta!
- Hyvä, poikani! Lähettäköön korkein sinulle suojelusenke-

linsä ja antakoon hän sinulle miehen voimat tulevaa taistelua varten!
Sitten kun Baisongar ystävällisesti kehoittaen oli nyökähyttänyt

päätään riemuitsevalle pojalleenkin, käski hän nuorukaisten seurata
häntä. He kiiruhtivat .matalan kummun luo, jonka ympärille rat-
sastajat olivat kokoontuneet. Vaan ylhäällä kummun huipulla istui
jalon ratsunsa selässä sama ratsastaja säkenöivine silmineen, jota
Dschani aamulla oli luullut korkeammaksi olennoksi.

Tuntui siltä, kuin olisi salama iskenyt nuorukaiseen, mutta en-
nenkuin hän ehti lausua kysymystään ystävälleen, huudahti tämä
äärettömän ihastuneena: »terve, khani Temudschin!" Ja »terve,
khani Temudschin" kaikui vuoristossa ja kajahti laaksossa kuten jyri-
sevä ukkonen.

Temudschin - se oli siis hän! Dschani käsitti Alakin ihastuksen.
Vaan ihailtu sankari pysyi liikkumattomana ratsullaan ja katseli

kokoontuneita sotureita. Sitten viittasi hän kädellään ja yltympäri
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hiljenivät kaikki. Hän alkoi puhua laajalle kaikuvalla, kumisevalla
äänellä:

Te aron sankarit, jotka tänään olette kokoontuneet tänne
Ononin rannalle, minä lausun teidät tervetulleiksi. Tämä on juhla-
päivä, jonka muistoa kaukaisimmat jälkeläisemme tulevat viettämään
kansamme, paimentolaiskansan syntymäpäivänä. Ja tämän kansan
nimenä on tästä päivästä alkaen oleva mongolien s. o. sankarien
kansa, ja koko maailma on sitä kumartava. Niin olkoon myös sa-
malla teille annettu se Yassa, se laki, jonka mukaan teidän tulee
toimia. Perikato jokaiselle kansalle, joka meitä vastustaa, vaan armoa
sille kansalle, joka antautuu! Tottelemusta kuoloon asti päälli-
köille ja johtajillenne, kuolema jokaiselle petturille ja kurjalle pelku-
rille! Veljeyttä ja uskollista aseliittoa keskenänne, suojaa yhteiselle
omaisuudelle, kunnioitusta naiselle ja muiden omaisuudelle! Har-
jaannusta aseiden käyttämisessä ja ruumiin karaisemisessa lapsuudesta
saakka; korkeimman olennon palvelemista, mutta myös arvonantoa
muiden uskonnoille! Jos te noudatatte tätä, on maailma oleva teidän,
te mongolit!

Jyrisevä riemunhuuto sai maan vapisemaan: Eläköön Temud-
schin ! Eläköön mongolien kansa! Liput liehuivat korkealla ilmassa,
aseet helisivät, rummut ja torvet soivat. Äkkiä hiljeni melu taas.
Kaikkien katseet kääntyivät kukkulalle, sillä kookkaan ratsastajan vie-
ressä seisoi äkkiä, ikäänkuin maasta kohonneena, Schaman Gökdschu,
puettuna tavanmukaiseen, paidantapaiseen pukuunsa, avojaloin ja
suortuvinen tukka riippuen otsalle. Ensi kerran näki Dschani nuo
molemmat miehet yhdessä - molemmat koko olennoltaan kunnioi-
tusta herättäviä ja kuitenkin aivan erilaiset ulkomuodoltaan ja esiin-
tymiseltään.

Kaikkien päät kumartuivat nähdessään kunnioitetun profeetan;
ainoastaan Temudschin istui liikkumattomana satulassaan. Schaman
Gökdschu ryhtyi puhumaan kumein vaan selvin äänin.

- Hänen johtamina voitatte maailman. Kansat kutsuvat häntä
Jumalan ruoskaksi; hänen heimonsa on hallitseva kaikkia maita.
Voittamaton olet oleva, suurvaltainen keisari Dschingiskhan! Ja
tämän nimen, jonka minä täten sinulle annan korkeimman olennon
käskystä, on maailma sinulle antava. Kohota kolmen mustan hevos-
hännän lippua ja ratsasta maailmaan väkinesi valloita maailma,
joka on sinun!

- Minä valloitan sen! vastasi Temudschin lujasti, ja jälleen
kajahti sotureiden tiheistä joukoista: »Eläköön Dschingiskhan, voitta-
maton hallitsija!"

Vaan Schaman Gökdschu oli kadonnut yhtä äkkiä, kuin hän oli
tullutkin.



26

Soitto alkoi uudelleen, joukot alkoivat hajaantua, tulia sytytettiin
ja niiden yli riippuvissa kattiloissa keitettiin päivällinen, jonka naiset
valmistivat sankareille.

IV.

Sinisen lipun soturina.

Rohkeita ratsumiehiä nelisti kukkuloisella kentällä, raikkaat sota-
laulut kajahtivat, kaikenväriset liput liehuivat ilmassa - erittäin vil-
kas ja eloisa kuva avautui Dschanille, joka ratsasti vilinän läpi Alakin
rinnalla. Silloin tuli nuori, ritarillinen Dschebu-päällikkö nelistäen
miestensä etunenässä ja pysähytti hevosensa nuorukaisten edessä.

Terve, sinä urhea Dschebu! huudahti Alak hänelle, ja san-
kari, joka näkyi iloitsevan nimensä mainitsemisesta, vastasi ystävälli-
sesti tervehdykseen.

Oi, te aruladien pojat! sanoi hän, voiko joku teistä sanoa
minulle missä voisin tavata Schaman Gökdschua, suurta, pyhää miestä
ja noitaa?

Minä voin näyttää sinulle tien hänen luokseen ja rupean
itse oppaaksesi, vastasi Dschani reippaasti.

Hyvä, poikani, tule kanssani; minun täytyy häntä puhutella.
Ylpeyden tuntein ratsasti Dschani nuoren, vilkkaan päällikön

rinnalla, joka useasti katsoi tarkastellen ja tutkien Dschaniin, hänen
sitä huomaamatta.

- Tengrin nimessä, alkoi hän vihdoin, sinulla on mainio he-
vonen ja erinomaiset aseet. Sinä olet kai aruladipäällikön poika?

Dschani pudisti surullisesti päätään.
- Ystäväni Alak, vastasi hän, on rohkean Baisongarin poika,

mutta minulla ei täällä ole isää eikä äitiä, ei kotia eikä heimoa, minä
olen vieras orpo.

Tunteiden valtaamana peitti nuorukainen käsillään kasvonsa sala-
takseen kyyneleitään, jotka runsaasti valuivat hänen silmistään.

Dschebu pidätti ratsuaan ja kysyi ystävällisesti ja osanottavaisesti:
- Mihinkä heimoon sinä kuulut?
- Kaukana Issikuljärven luona asuvat vanhempani; minä olen

turkomanni oigurien heimoa.
- Maailma on avara - en tunne heimoanne. Oletteko pai-

mentolaisia.
Meidän keskuudessamme on sekä paimentolaisia että vaki-

naisesti asustuneita minä olen paimentolainen.
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Viimeiset sanansa oli hän lausunut ylpeästi, mutta päällikkö
vastasi tyyneesti:

- Minä huomasin sen ratsastustavastasi; vakinaisesti asustuneet
miehet eivät osaa ratsastaa. Ne ovat työmiehiä tahi maanviljelijöitä
ja työskentelevät vapaiden paimentolaisten puolesta. Orjia ja pelok-
kaita koiria ovat he!

He ratsastivat vaieten vieretysten. Kivinen tie oli saattanut hei-
dät vuorelle asti, heidän allaan ulottui pirstaantuneita onkaloita ja
halkeamia sinne tänne, heidän edessään kohosi kaljuja vuorenseiniä,
joilla paikkapaikoin kasvoi kookkaita honkia ja petäjiä. Tie kapeni,
niin että oli pakko ratsastaa perätysten. Dschani ratsasti ensimäisenä.

- Jos sinulla ei enään ole perhettä, pitää sinun hankkia itsel-
lesi sellainen, sanoi Dschebu, äkkiä keskeyttäen miettivää vaitioloaan.

Nuorukainen kääntyi ja katsoi kummastuneena häneen.
- Mistä minä sen hankkisin? Kuka tahtoisi pitää minua oma-

naan? Minä olen täällä aivan yksin. Oi, miten kadehdin Alakia;
hänellä on synnyinmajansa, hänellä on isä ja sukulaisia. Kun hänen
kansansa sotahuudot kaikuvat, tietää hän minkä lipun alla hänen on
taisteleminen. Minusta ei kenkään huoli ja kuitenkin halajan minä-
kin päästä taisteluun, jonka mongolien suuri kansa on taisteleva
kunniansa ja suuruutensa puolesta.

Dschebu oli tarkkaavasti kuunnellut nuorukaisen valitusta. Hän
pysähytti rajusti ratsunsa ikäänkuin äkkinäisen ajatuksen vaikutuksesta,
siinä paikassa, jossa kapea tie kulki äkkijyrkänteen reunaa pitkin.

Uskallatko täyttä laukkaa ratsastaa aina tuohon yksinäiseen
määntyyn asti, joka kallistuu kuilun yli? kysyi hän.

Dschani ei vastannut. Kumartuen Sain Bughurulin kaulan yli
painoi hän kantapäänsä ratsun kylkiin ja ammutun nuolen tavoin
kiiruhti juoksija eteenpäin. Se oli uskalias, vaarallinen ratsastus.
Aivan puun vieressä, joka kasvoi kallion äärimmäisellä syrjällä, käänsi
Dschani reippaasti ratsunsa ja oli piakkoin jälleen päällikön vieressä.

Hyvä, poikani, sinä olet mainion hevosesi arvoinen! Anna
minulle jousesi!

Dschani totteli ja Dschebu vei kätensä koetellen pitkin asetta.
Kolmasti veti hän jänteen ikäänkuin leikinteolla syvennykseen ja antoi
sen ponnahtaa takaisin. Sitten jätti hän aseen takaisin.

Osaatko käyttää tätä asettasi? kysyi hän.
Taasen nuorukainen ei vastannut. Reippaasti jännitti hän jou-

sensa ja asetti nuolen jänteelle. Se helisi ja yksinäisen petäjän ok-
sissa rätisi, vaan puun runkoon oli nuoli tarttunut.

He jatkoivat nyt matkaansa. Dschebu tarttui Dschanin käsi-
varteen ja koetteli hänen lihaksiaan voimakkaasti pusertamalla. Ke-
vyt, melkein veitikkamainen hymy kirkasti hänen kasvonsa, sitten iski
hän nyrkillään nuorta seuralaistansa niin rajusti, että tämä horjui
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satulassaan ja hetkeksi oli aivan huumaantuneena. Vaan seuraavassa
silmänräpäyksessä peitti vihan puna hänen kasvonsa ja hänen kätensä
tarttui veitsen kahvaan.

Dschebu nauroi niin, että kyyneleet nousivat silmiin ja koko
hänen ruumiinsa vapisi. Koska tie oli hankala hevosella kuljetta-
vaksi, astui hän maahan; Dschani seurasi hänen esimerkkiään, päälli-
kön iloisen, hillitsemättömän naurun hämmentämänä.

Lopulta tyyntyi Dschebu.
Hyvä, poikani! Siitä minä pidän - käsi puukolle, kun

asiasta on sovittava. Mutta anna sen olla rauhassa toistaiseksi! Sinä
miellytät minua; ratsastat mainiosti ja,hoidat joustasi yhtä hyvin;
sinulla on mainiot, vahvat lihakset ja ruumis, joka kestää lyönnin,
kun tarvis on. Luulet, ettei kukaan sinusta huoli? Erehdys - minä
otan sinut täten pojakseni, ja olkoon se raju lyönti, jonka sinulle
annoin, ensimäinen todistus siitä, että olet löytänyt isän.

Hän syleili intohimoisesti hämmästynyttä nuorukaista ja jat-
koi sitten:

Kuinka? Sinun vertaisellasi pojallako, jonka tähden ei edes
Dschingiskhanin tarvitseisi hävetä, ei olisi perhettä? Puuttuisiko
sinulta isänmaa ja lippu, johonka sinä kuuluisit. Tengrin nimessä,
sehän on autettavissa! Tästä päivästä asti on minun heimoni sinun
ja minun majani myöskin sinun. Ja jos joku sinulta kysyy, minkä
lipun alla sinä taistelet, niin vastaa, että se on Dschebun, suden
lippu, sininen lippu, bessedien lippu. Ja sen, joka ei halua osoittaa
kunnioitustaan tälle lipulle, sen kaikki luut pitää sinun iskemän
palasiksi.

Niin, eläessäni ja kuollessani tahdon pysyä sinisen lipun
vieressä, huudahti Dschani ihastuneena, ja toistamiseen syleili häntä
Dschebu.

Sinä olet viihtyvä hyvin luonani, poikani, jatkoi tämä, syyttä
ei minua sanota iloiseksi Dschebuksi. Minulla ei ole vaimoa, ei
lapsia, vaan sinä olet oleva poikani ja lipunkantajani. Sinun tulee
ratsastaa edelläni ja huutaa: tilaa siniselle lipulle! - mutta älä us-
kallakaan lähteä ennen minua taisteluun. Minä pidän sinua todella-
kin rakkaana luulenpa melkein yhtä rakkaana kuin hevostani. -
Sinullakin on kaunis ratsu; mikä sen nimi on?

- Sain Bughurul.
- Se on erinomaisen kaunis nimi. Minä kutsun ratsuani

Kaschkaksi; se vainuu vihollisia peninkulman päässä ja on uskollisin
sotakumppani minkä löytää voin. Nyt olet sinä tuleva yhtä uskolliseksi.

- Mutta sallineekohan Schaman Gökdschu minun seurata sinua?
huomautti Dschani.

- Schaman Gökdschu? Mitä huolin minä Schaman Gökd-
schustä? vastasi Dschebu, halveksivasti läiskytellen ruoskaansa.
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Olenko minä hänen palvelijansa? Olkoonpa hän suuri pyhimys ja
taitava poppamies, mutta meillä Tibetissä on tarpeeksi noitamiehiä,
aivan kuin morrinkaisia tiellä. Minä -en pelkää niitä. Tahdon nähdä
Gökdschun, koska pyhimyksen näkemisestä aina voipi olla hyötyä ja
koska tahdon kysyä häneltä muuatta seikkaa. Mutta, Tengrin nimessä
- mikä on oikeastaan sinun nimesi.

Dschani.
Dschani, Dschebun poika ja sinisen lipun soturi sehän

kaikuu kauniisti, huudahti päällikkö.
Sitten oikasi hän solakan vartalonsa ja hänen kasvonsa muut-

tuivat vakaviksi.
Kuulehan, mitä sinulle sanon ja opi tuntemaan sanan: «tilaa

siniselle lipulle" merkitys!
Tilaa siniselle lipulle! toisti nuorukainen innokkaasti.
Se on bessedien sotahuuto, jatkoi Dschebu voimakkain äänin.

Kuullessasi tämän huudon, tiedät tästä hetkestä lähtien toverien niin
huutavan ja kun pillit ja kymbaalit soittavat iloista marssia ja kor-
vissasi - kajahtaa: tilaa siniselle lipulle! silloin olet omaistesi keskuu-
dessa, ja kun sotahuuto pauhaa, nuolet lentävät ja miekat helisevät
ympärilläsi, eteenpäin silloin rohkeasti, sinä bessedien soturi!

- Tilaa siniselle lipulle ja eteenpäin! huudahti Dschani riemuiten.
He nousivat jälleen satulaan ja nelistivät eteenpäin. He saa-

puivat sen luolan luo, joka oli profeetan asuntona. Kun he olivat
astuneet hevostensa selästä, sitoi Dschebu ratsunsa puunrunkoon,
mutta Dschani astui varovaisesti sisään, katsoakseen, oliko pyhimys
kotona. Luolan pimeässä nurkassa makasi Schaman Gökdschu maassa,
ristissä käsin ja rukoili puoliääneen. Melkein pelokkaana lähti nuoru-
kainen jälleen ulos ja kuiskasi päällikölle:

Hän puhuttelee henkiä; emme uskalla häiritä häntä.
Dschebu ei vastannut. Hän ei ollut mies, joka tällaisesta sei-

kasta olisi ollut kahden vaiheilla tahi tullut pelästyksen valtaamaksi.
Pelottomana ja lujin askelin meni hän luolaan. Kuullessaan hälinää
nosti pyhimys silmänsä ja kiinnitti synkät katseensa läpitunkevasti
nuoreen päällikköön, joka ei voinut kestää niitä, vaan laski katseensa
maahan.

Ken uskaltaa tunkeutua henkien alueelle ja häiritä minua
keskustelussani heidän kanssaan? kysyi Qökdschu.

Dschani heittäytyi maahan hänen eteensä.
Anteeksi, suuri pyhimys, että uskallan tuoda tämän sankarin

luoksesi. Se on Dschebu, susi, joka tahtoo osoittaa sinulle kun-
nioitustaan.

Qökdschu katsoi ystävällisesti turvattiinsa ja viittasi hänelle, että
hän nousisi. Dschebu pysyi koko ajan pystyssä ja hänen piirteissään
oli puoleksi pilkallinen, puoleksi pelokas ilme.
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- Tengrin nimessä, sanoi hän vihdoin, heittäen päänsä nopeasti
nykäisten taaksepäin, - ellet olisi pyhimys, niin tekisi mieleni kat-
kaista kaulasi!

Dschania peloitti nuoren päällikön rohkeus, vaan Gökdschu
hymyili omituisesti, miltei ystävällisesti.

- Sinä siis et pelkää minua, nuori sankari? kysyi hän.
- En pelkää ketään olentoa, jolla on verta ja lihaa; ainoastaan

henkiä minä pelkään.
Gökdschu lähestyi Dschebua hitaasti ja hymy yhäti huulillaan.

Nähtävästi vastenmielisesti vaan näkymättömän pakon vaikutuksesta
vetäytyi heimonpäällikkö hitaasti taaksepäin.

- Minkätähden vetäydyt taaksepäin, sinä peloton mies? kysyi
Gökdschu.

- En tiedä itsekään, vastasi nuori päällikkö kiihtyneenä ja epä-
varmasti; - jokin näkymätön ja käsittämätön ympärilläni pakoittaa
minut siihen.

Vielä kerran katsoi Gökdschu häntä suoraan silmiin syvin, lem-
pein vaan läpitunkevin katsein ja tämän edessä kumartui Dschebu
yhä syvemmälle, kunnes hänen kasvonsa kosketti maata ihmeellisen
miehen jalkojen ääreen.

Syvä hiljaisuus vallitsi muutamia hetkiä luolassa.
- Nouse, sanoi lopulta Gökdschu lempeine, verhottuine ääni-

neen. Mitä tahdot minulta?
Dschebu nousi; hänen katseensa oli synkkä; muutamia suuria

hikipisaroita loisti hänen otsallaan.
Jos joskus vielä saan halun ryhtyä taisteluun noitien kanssa,

tahdon tulla tuomituksi koko elämäni aikana istumaan puuhevosen
selässä, sanoi Dschebu. Sinä olet todellakin suuri pyhimys, vaan
päästä minut ensin tenhopiiristäsi!

- Lumous on poissa. Sano minulle nyt, mitä pyydät minulta.
Nuori päällikkö ravisti ruumistaan, ikäänkuin tahtoen jostakin

vapautua.
- Olen tullut tänne taistellakseni Temudschinin johdolla näitä

tadschiki-, bajagodi- ja tatarikoiria vastaan. Siitä tulee kova kamp-
pailu; niitä on kai neljä yhtä vastaan.

- No hyvä, lähde sitten kotiin taas, sanoi Qökdschu pis-
tävästi.

- Lähde kotiin? huudahti Dschebu, joka taas äkkiä joutui
tavalliseen mieleensä. Lähde kotiin! En ole tullut tänne mennäk-
seni kotiin jälleen vaan taistellakseni. Mutta joukkoni on pieni, mi-
nulla on ainoastaan kahdeksan miestä mukanani; Temudschin voisi
panna minut suojaamaan naisia ja kuormastoa. Noitatemppujesi
kautta pitää sinun hankkia minulle kunniapaikka taistelussa, eturinta-
massa, jossa keihäät ensiksi toisiaan kohtaavat.
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Se myönnettäköön sinulle, eikä kukaan kilpaile kanssasi siitä
paikasta.

Hyvä, mutta tarvitsen apuasi ja taitoasi vielä toiseenkin
seikkaan.

Puhu!
No niin, katsos hevosellani ei ole vertaistaan; se on ystä-

väni ja" sotatoverini; tee niin, että se tulee haavoittumattomaksi eikä
joudu tapaturman uhriksi. Minulla on keihääni ja miekkani vihol-
listen keihäitä ja miekkoja vastaan, voin lähettää nuolen nuolta vas-
taan, mutta Kaschkalla ei ole mitään suojaa, ei mitään aseita ja
tadschikit ovat tunnetut siitä, että he ensiksi iskevät hevosiin.

Gökdschu hymyili -huomaamattomasti.
Kaschka on vahingoittumattomana kantava sinut kaikista tais-

teluista. Vieläkö tahdot jotakin?
Siunauksesi, suuri noitamies, huudahti Dschebu, langeten

polvilleen. Anna siunauksesi Dschebulle, hänen väestölleen ja lipun-
kantajalleen, Dschanille, jonka poikanani otan mukaani.

Suuri pyhimys katsoi punastuvaan nuorukaiseen ja sulki hänet
syliinsä niin hellästi, ettei Dschani koskaan ennen ollut nähnyt sel-
laista hellyyttä hänessä.

- Siis tahdot sinäkin, poikani lähteä taisteluun? Sitä olen
sinulta odottanut! Huomenna seuraat Dschebua, vaan siihen saakka
jäät tänne luokseni.

Nuorukainen heittäytyi maahan Dschebun viereen ja pyhimys
kuiskasi heille siunauksensa, huutaen avukseen Tengriä ja kaikkia
hyviä henkiä.

Luolan ulkopuolella astui Dschebu ratsunsa selkään.
Jää hyvästi siis huomiseksi, huusi hän Dschanille ja nelisti

pois. Pian oli hän kadonnut nuorukaisen näkyvistä muutamien
honkien taakse.

Yö laskeutui seudun yli; muutamia hajannaisia valoja, paimento-
laisten leiritulien loiste, tuikki siellä täällä tasangolla. Dschani oli
lähtenyt levolle ja Gökdschu istui tulen ääressä ja tuijotti mietti-
väisenä sen hehkuviin hiiliin; hänen huulensa liikkuivat ikäänkuin
rukoillen.

Silloin kuului kavionkapsetta yön äänettömyydessä, se läheni ja
vaikeni vasta luolan sisäänkäytävän edessä. Heti senjälkeen astui
roteva mies luolaan ja meni noitamiehen luo. Tämä nousi het-
keksi paikaltaan ja kirkkaasti sattui nyt tulenvaio muukalaisen kas-
voihin, joissa vilkkaat silmät salamoivat. Se oli Temudschin-Dschin-
giskhan.

Nyt loppui Dschanin unisuus. Hän makasi liikkumattomana
ja kuunteli, pidättäen henkeään ja sulkien silmänsä, näiden molem-
pien merkillisimpien miesten, mitkä hän siihen asti oli oppinut
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tuntemaan, keskustelua. He puhuivat alussa hiljaan, mutta sittem-
min selvemmin.

- Ja oletko myöskin ajatellut, mihin ryhdyt? sanoi Schaman.
Tahdot uhrata koko elämäsi levon ja rauhan, tahdot tulla kaikkien
kansojen veriseksi vitsaksi, et tahdo tyytyä vuoristoheimojen hallitse-
miseen etkä antaa heidän nauttia rauhan siunausta, vaan

- Kuinka? keskeytti toinen synkästi, puhutko siten minulle,
sinä, joka olet innostuttanut mieltäni ja tänään esittänyt minut ko-
koontuneille sankareille maailman hallitsijana? Tahdon tulla siksi,
joksi sinä olet minua maininnut, ja kirous tulkoon päälleni, jos
lepään ennenkuin olen laskenut maailman jalkojeni juureen ja kaikki
kansat vapisevat kolmea mustaa hevosenhäntääni. Pikemmin en suo
maailmalle rauhaa, ennenkuin kaikki kansat noudattavat niitä lakeja,
jotka minä aion heille säätää.

Maailma on suuri ja avara ja kansamme pieni, sanoi Scha-
man vakavasti. Sinä olet ainoastaan köyhän, tuntemattoman paimento-
laiskansan päämies. Kaukana lännessä on valtakuntia, joiden hallit-
sijat voivat koota miljoonan soturia; Kiinan keisari hallitsee seitse-
mää kansaa; Turkin ja Indian keisarit lähettävät vastaasi tuhansia
norsuja. Maailmassa on useampia kansoja kuin sinulla on alamaisia.

Ja sittenkin kukistan ne! vastasi Temudschin ja oikaisihe
suoraksi. Gökdschu heittäytyi kiivaasti hänen syliinsä.

Sellaisena olen tahtonut sinun olevasi ja sellaisena olet maa-
ilman omaamisen arvoinen! huudahti hän vilkkaasti. Vielä kerran:
eläköön Dschingiskhan! •

Toinen pysyi kylmänä Gökdschun tunteiden kuohuilevan pur-
kauksen aikana.

Ja mitä pyydät toiminnastasi minun hyväkseni kansamme
heimojen keskuudessa? kysyi hän.

- Siitä saamme sittemmin sopia. Muuan seikka vaan sattu-
malta. Joukossasi sinulla on urhea sankari bessedi Dschebu.
Aseta hänet ensimäisten joukkoon sotahuutojen kajahtaessa; hän on
sen paikan arvoinen!

- Tapahtukoon niin!
- Miehet ojensivat kätensä toisilleen, jonka jälkeen Temudschin

poistui. Dschani nukahti vasta aamupuoleen.
Aamu koitti usvaisena, harmaana ja synkkänä ja vasta päivem-

mällä selkeni taivas. Jo varhain kuului tasangolta niin kovaa sota-
soiton jymyä, että se herätti Dschanin. Gökdschu makasi maassa ja
rukoili; nähdessään Dschanin valmistautuvan lähtöä varten, nousi hän
ja seurasi vaieten häntä ovelle. Dschani koetti lausua muutamia
kiitoksen sanoja, vaan pyhimys keskeytti hänet vakavasti:

- Rakas poikani, salli minun vielä kerran antaa sinulle siu-
naukseni !
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Silloin kumartui nuorukainen syvälle ja suuteli tämän miehen
pölyisiä jalkoja, jonka koko olennolla oli valtava vaikutus häneen.
Sitten astui hän ratsun selkään melkein surumielisenä ja ratsasti no-
peasti vuorta alas, katsahtamatta taakseen, sillä ero tuotti hänelle tuskaa.

Yhä selvemmin kuuli hän melun alhaalta laaksosta. Karjalau-
mojen kellojen ääni ja suuret pölypilvet ilmoittivat, että jo oltiin läh-
detty liikkeelle. Dschani ei tahtonut viimeisenä asettua lippunsa luo
ja senvuoksi joudutti hän hevostaan. Aseellinen ratsastaja tuli häntä
vastaan; se oli Alak. Hän huusi riemuiten toverilleen:

Nyt lähdemme taisteluun ! Minä seuraan Bogordschi rohkeata.
ja minä Dschebu-sutta, vastasi Dschani. Minun tunnus-

sanani on: tilaa siniselle lipulle!
Hyvä, sitten tapaamme toisemme!

Ja Alak nelisti tiehensä, vaan Dschani etsi Dschebun leiripaik-
kaa. Hän ratsasti keskellä ratsuväen joukkoja ja karjalaumoja ja
tapasi pian nuoren päällikön ja hänen kahdeksan seuralaistansa istu-
massa hevostensa selässä ja sininen lippu oli pystytetty maahan 'hei-
dän eteensä. Muutamia kameleja ja vaunu, jossa oli heidän matka-
tarpeensa, seisoi heidän takanaan.

- Tännepäin, Dschani, poikani, huusi Dschebu hänelle, noita-
mies on täyttänyt lupauksensa minulle; me olemme sotajoukon ensi
rivissä. Täytä heti tämä nahkalaukku vedellä ja tammanmaidolla ja
kiinnitä tämä keihäs satulaasi; voit tarvita sitä. Nyt meidän on voitta-
minen tai kaatuminen rehellisessä taistelussa!

Dschebu tarttui lippuunsa, tempasi sen maasta ja piti sen kohti-
suorana edessään. Hän käski naisen, joka, ratsastaen kamelin selässä,
komensi hänen kuormastoaan, liittyä aruladeihin, ja reippaasti huu-
taen «eteenpäin», ratsastivat nuo kymmenen miestä täyttä laukkaa jo
liikkeelle lähteneen pitkän kulkueen etunenään.

- Tilaa siniselle lipulle! huusi Dschebu ja «tilaa siniselle
lipulle!" toisti Dschani riemuiten - ja oikealle ja vasemmalle avau-
tuivat rivit; pieni joukko oli pian ehtinyt paikalleen. He olivat
melkein välittömästi Temudschinin takana, joka muhkealla ratsullaan
ratsasti kulkueen etunenässä, muutamien sukulaistensa ympäröimänä.
Khani oli juuri puhutellut Bogordschia; nyt kääntyi hän ja tervehti
iloisesti tulevaa pientä joukkoa. Hän viittasi itään päin ja matkaa
jatkettiin. Aurinko oli tullut pilvien lomista esille ja paistoi soturien

kasvoihin; valtavat pölypilvet tuprusivat ilmaan, soitto kajahti - matka
maailman valloittamiseksi oli alkanut.

Neljän päivän aikana jatkettiin matkaa melkein lakkaamatta ja
viivyttiin ainoastaan antaakseen eläinten hieman syödä ja levätä.
Neljännen päivän illalla välkkyi joen vesi kuten leveä hopeavyö ken-
tällä; se oli Selenga ja tässä torjui sotajoukko ensi kerran tadschikien
hyökkäyksen.

3
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Dschebu oli miehineen asettunut leiriin rannalla. Syvä hiljai-
suus vallitsi yöllä; saattoi ainoastaan kuulla pienten aaltosten loisketta
ja silloin tällöin hevosen kaukaista hirnumista. Ratsumiehet antoivat
hevosilleen ravintoa yöksi ja juottivat niitä joessa; sitten söivät he
oman, yksinkertaisen illallisensa tahi loikoilivat maassa, kaisliston ja
rannalla kasvavien pensaiden suojassa.

Kirkkaana ja säteilevänä nousi aurinko seuraavana aamuna ja
kultasi koko tasangon.

- Nyt on kaikki kullankeltaista, vaan illalla lienee se veri-
punaista, lausui Dschebu puoliääneen.

Vähäinen väristys valtasi Dschanin synkkä aavistus tulevasta;:
sitäpaitsi oli' hän vielä väsynyt, unestaan huolimatta. Hän pudisti
kiivaasti luotaan sisäisen ahdistuksen.

- Kas, sanoi Dschebu ja viittasi ruoskallaan kohti kaukaista
kumpujonoa, jota vielä osittain aamuusva ympäröi, noitten - takana
ovat tadschikit.

Mongolien leirissä, joka leveni pitkin Selengan rantaa, vallitsi
miltei kamala hiljaisuus, vaikka kaikki näyttivät olevan liikkeellä.
Saattoi vaan nähdä, miten aseet välkkyivät ja sotajoukko vähitellen
järjestyi erityiseen asentoon, niin että se kaaren muotoisena asettui
rintamaan kukkuloita vastaan ja suojellen sulki sisäänsä karjalaumat
sekä naisten ja lasten vaunut.

Nyt näyttäytyi muutamia ratsumiehiä kukkuloilla ja Dschebu
tarttui voimakkaammin aseihinsa ja kohotti sinistä lippuaan. Samassa
tuli Bogordschi nelistäen hänen luokseen.

- Mikä nyt on? Saadaanko vihdoin viimein alottaa? kysyi
Dschebu.

- Ei, kuului vastaus, tadschikit ja heidän liittolaistensa pääl-
likkö Biikhe Dschilger ovat pyytäneet keskustelua Temudschinin
kanssa ja se myönnetään.

Tengrin nimessä en luottaisi noihin konniin pitemmältä kuin
hampaisiin asti, mutisi Dschebu suuttuneena.

- Khani tietää, mitä hänen on tekeminen, vastasi toinen lyhyesti.
Bogordschin viittauksesta lähtivät Dschebu ja hänen pieni jouk-

konsa liikkeelle. Ratsumiehet olivat sillävälin tulleet alas kukkuloilta
ja mongolien leiristä oli pieni, Temudschinin johtama joukko rat-
sastanut heitä vastaan.

Noin 200 askeleen päässä Dschebusta ja hänen joukostaan py-
sähtyivät molemmat puolueet ja ratsumiehet astuivat hevosten selästä.

Temudschinin vartalo kohosi yli kaikkien muiden, hänen nähtiin
keskustelevan kookkaan miehen kanssa Biikhe Dschilger. Haukan
katsein ja levottomana tarkasteli Dschebu kaikkea tapahtuvaa. Hän
näki erään tadschikin lähestyvän khanin ratsua, hyväillen silitellen sen
kaulaa jakumartuvan alas ikäänkuin katsellakseen oliko vatsavyö kireä.
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Mitä tuo mies oikeastaan tekee, kysyi hän äkkiä Bogordschilta.
Tämä nousi pystyyn jalustimissaan ja hänen keltaiset kasvonsa kävi-
vät tuhkan harmaiksi.

Huomatkaa! Jouset käsiin! komensi hän kiivaasti jaampuma-
aseet olivat seuraavassa silmänräpäyksessävalmiit käytettäviksi. Dschani
vapisi, ei pelosta, vaan sisäisestä liikutuksesta ja levottomuudesta;
suonenvedontapaisesti ponnistaen oli hän jännittänyt jousenjänteen
ja aikoi juuri asettaa sille raskaan, nelikulmaisen nuolen, kun hän
näki Temudschinin kiivain liikkein keskeyttävän puheensa ja mo-
lempien puolueiden kiiruhtavan hevostensa luo. Khani hyppäsi satu-
laan, vaan suistui seuraavassa silmänräpäyksessä maahan.

Ne ovat katkaisseet satulavyön, huudahti Dschebu.
Eteenpäin! Auttakaa khania! komensi Bogordschi.

Kaikki tämä oli tapahtunut salaman nopeasti; hevoset nelistivät
niin, että melkein vatsa kosketti maahan. Keskellä hurjaa ratsastusta
lensivät nuolet jousista taisteluvilinään, joka jo oli alkanut. Tapansa
mukaan olivat tadschikit, kuten Dschebu jo oli sanonut, koettaneet
saattaa vihollisten hevoset kykenemättömiksi taisteluun; he olivat kat-
kaisseet Temudschinin ystävän ja sotaveikon Belgetaion hevosen etu-
jalat ja tämä suistui maahan suinpäin. Temudschin itse oli taas
ratsunsa selässä, kun Dschebu seuralaisineen tuli perille ja rajun
hyökkäyksensä kautta ajoi tadschikit pakoon.

Samassa kaikuivat hurjat sotahuudot ilmassa ja kukkuloilta hyök-
käsivät tadschikit ja tartarit, synnyttäen paksuja pölypilviä.

Mutta mongolien takanakin syntyi vilkas liike; ystävien sota-
huutoja ja tuhansien ratsujen kavioiden jyskettä kuului siltä taholta.
Dschanin sydän sykki kiivaasti; hän sai nyt verikasteensa. Tähtää-
mättä laukasi hän nuolensa hyökkääviin tadschikeihin ja huolimatta
muista, katsomatta, missä sininen lippu oli, kannusti hän hevosensa ja
hyökkäsi kohotetuin keihäin kohti vihollisten tiheätä joukkoa. Hetki-
sen ei hän nähnyt ympärillään muuta kuin liehuvia harjoja, höy-
ryäviä sieramia, verittyneitä silmiä, uhkaavia kasvoja ja välkkyviä
aseita.

Hänestä tuntui kuin olisi hänen velvollisuutensa ollut lukea
tavanmukainen rukouksensa Koranin määräysten mukaan, multa hän
ei sitä voinut; ehdottomasti kajahti hänen rinnastaan riemunhuuto:
Tilaa siniselle lipulle! Kaukana takanaan luuli hän kuulevansa
Dschebun voimakkaan äänen vastaavan hänen huutoonsa; sitten tunsi
hän keihäänsä kovasti sattuvan vihollisen kilpeen, tunsi sen pirstaantu-
van kädessään ja itsensä horjahtavan satulassaan. Hetkisen oli hän
aivan huumaantuneena; hän näki vihollisensa aseen välkkyvän ja
kumartui nopeasti Sain Bughurulin kaulan yli. Mutta siitä huoli-
matta olisi hän ollut mennyttä miestä, ellei hänen vastustajansa
otsaan samassa olisi sattunut nuoli ja hän olisi suistunut maahan.
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Aivan lähellä häntä kuului nyt: tilaa siniselle lipulle! ja Dschani
näki asekumppaninsa, Dschebu etunenässä, ympäröivän hänet.

Tadschikit haajaantuivat joka haaralle ja nuori päällikkö huu-
dahti ääneensä nauraen:

- Siinä he juoksevat, nuo pelkurimaiset koirat! - Hyvä, poi-
kani, sinä olet taistellut urheasti!

Dschani otti kaatuneen tadschikin keihään ja ratsastajat kiiruhti-
vat liittymään Bogordschin lippuun. Suuria pölypilviä oli Selengan
kentällä ja peitti taajan taisteluvilinän, mutta saattoi kuitenkin nähdä,
miten tadschikit kiirehtien -palasivat kukkuloille, joiden luota he
olivat tulleet. Nuolet, jotka he paetessaan ampuivat, suhisivat ilkeästi
Dschanin korvissa, joka nyt ensikerran kuuli tämän vaarallisen suhi-
nan. Muuan nuoli liipasi hänen kaulaansa.

Ei ollut kuitenkaan aikaa tarkata semmoista, sillä oikealta kaikui
uudelleen vihollisten hurja sotahuuto. He olivat, teeskennellen pa-
kenevansa, houkutelleet mongoleja seuraamaan heitä, ja piilopaikasta
hyökkäsi nyt uusia, järjestettyjä, 20-40 miehen suuruisia joukkoja
esiin. Nuolisade sinkoili mongolien niskoille ja sitten alkoi käsi-
kähmä entistä kiivaammin. Dschani oli ampunut kaikki nuolensa;
ei Dschebukaan enään ampunut; voimakkain käsin heitti hän verisen
keihäänsä vihollisten joukkoon, tarttui sitten miekkaan ja istuutui
vankemmin satulaan.

Samassa tuli Bogordschi, kasvot täynnä pölyä ja veristä hikeä.
Pois keihäät ja nuolet! huusi hän, on jo aika taistella mies miestä

vastaan. Eteenpäin!
Mongolien sotasoitto alkoi riemuiten kaikua, maa tärisi kaviof-

den alla; korkealle kohosi Dschebu korskuvalla ratsullaan, ja laajalle
yli melun kuuluvin äänin huusi hän: Eteenpäin, bessedit; tänne,
Dschani tilaa siniselle lipulle!

Ja ohjakset höllällään riennettiin vihollista vastaan. Aimo iskuin,
kuten kuolemaan tuomittua puuta vastaan heilutettu kirves, raivasi
Dschebu miestensä etunenässä tietä miekallaan ja Dschani pysytteli
uskollisesti aivan hänen takanaan; hänen miekkansa iski oikeaan ja
vasempaan ja molemmin puolin näki häh vihollisten horjahtavan
satulassaan. Tosin kumisi hänenkin kilvellään miekaniskuja, mutta
rautakourin piti hän siitä suonenvedontapaisesti kiinni ja lakkaamatta
toisti hän: tilaa siniselle lipulle.

Nyt laajeni taistelu vilinä yhäti. Korkealle vihollisten keskuu-
dessa kohosi mahtava soturi, joka sanoin ja esimerkin kiihoitti mie-
hiään. Dschani näki Dschebun pyrkivän hänen luokseen. Nyt
oli hän saavuttanut hänet ja molempien päälliköiden miekat yhtyi-
vät. Yhä tiheämmin tulivat iskut, niin että katse tuskin saattoi seu-
rata niitä. Silloin horjahti vihollisten päällikkö satulassaan, tadschikit
nostivat aseensa, Dschebun nähtiin kerran vielä voimakkaasti iskevän
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vastustajaansa, joka suistui hevosen selästä, ja sitten peittyi kaikki
pölypilveen.

Kun pöly johonkin määrin hälveni, nähtiin tadschikein hurjasti
pakenevan, vaan Dschebu, susi, istui liikkumattomana hevosensa se-
lässä ja katseli voitetun vihollisensa ruumista. Muuan mongoli var-
tioi vangittua tadschikiä.

- Hoi, sinä vangittu koira, ken on tämä päällikkö, jonka olen
surmannut?

Tadschiki vaikeroi ääneen.
- Se on suurin ja urhoollisin mies, joka koskaan on aseita

kantanut; se on herramme ja khanimme Biikhe Dschilger.
Dschebu tuli tavattoman totiseksi.
- Hän oli urhea mies ja hänen surmaamisensa rehellisessä

taistelussa tuottaa kunniaa! sanoi hän.
Sitten astui hän maahan, katsoi hetkisen kuollutta jäykästi kal-

peihin kasvoihin ja irroitti yhdellä miekan iskulla pään ruumiista.
Vanki heittäytyi huudahtaen ruumiille.

Sinä olet isäntäsi uskollinen palvelija, sinä ansaitset kuolla
hänen kanssaan!

Vanki ei liikahtanut. Eräs Dschebun seuralaisista nosti kei-
häänsä ja lävisti onnettoman, joka tuskan huudoitta heitti henkensä
isäntänsä kuolleen ruumiin ääressä.

Dschebu oli taasen noussut satulaan ja kiinnitti siihen voitetun
vihollisensa pään.

Hiljainen tyyneys vallitsi päivän verisen taistelun loputtua; rau-
hallisesti välkkyi ja kiilsi Selengan vesi, ikäänkuin sen rannoilla ei
olisikaan surmattu tuhansittain ihmisiä; Temudschin seisoi sankariensa
keskuudessa ja laski päälliköltään. Ja ne istuivat kaikki ratsujen
selässä hänen ympärillään kaikki, jotka olivat hänelle rakkaat ja
kalliit- ystävinä ja asekumppanina, ja heidän luokseen ratsasti nyt
Dschebu ja ojensi vaieten Temudschinille Bukhe Dschilgerin, tad-
schikien khanin pään.

Hellän liikutuksen piirre ilmaantui Temudschinin kasvoille.
Sinä siis olet ensimäisenä sortunut tiellämme kunniaan!

Kunnioitettu olkoon muistosi, ylistetty rohkeutesi, arvonantoa suota-
koon myös kuolemallesi! Vaan kiitetty olkoon myös sen käsivarren
voima, joka sinut kaatoi. Dschebu, sinä voittoisa, minä nimitän sinut
ruhtinaaksi ja tuhannen sankarin johtajaksi! Antakaa hänelle lippu!

Nuorelle päällikölle annettiin lippu ja hän jätti sen Dschanille
käskien hänen kiinnittää tanko maahan.

Kun tämä oli tehty, heitti Dschebu vihollisten khanin pään tum-
man, liehuvan lipun tankoon, sanoen:

Sinisten mongolien lippu, sinulle pyhitän vihollistesi veren
- ota vastaan uskollisuuteni ensi uhri!
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Ääneensä riemuitsivat sankarit, vaan muuan bessedi pisti pään
lipputangon kärjelle. Korkealle heilutti Dschebu saalistaan ilmassa,
ja tasangon ja Selengan aaltojen yli kajahti laajalle-huuto: tilaa,
lipulle!

Vasta yön tultua hiljeni melu suurella taistelutantereella; ainoas-
taan siellä täällä kuului jonkun haavoitetun hiljaista vaikeroimista.
Lempeänä kuten edellisenäkin iltana valaisi kuunvalo Selengan tyyntä
vettä ja väsyneitä sotureita, jotka kuolleitten kesken nukkuivat herä-
täkseen uuteen päivään ja uusiin voittoihin.

Dschanikin nukkui syvästi, uneksimatta, huolimatta ankaran veri-
päivän lukuisista muistoista, kunnes sotasoiton iloiset äänet herättivät
hänet ja aurinko pisti häntä silmiin. Voitettu saalis jaettiin ja keski-
päivän aikana lähti sotajoukko eteenpäin. Kulkue oli melkoisesti
suurentunut vihollisilta valloitettujen karjalaumojen ja ajoneuvojen,
sekä yli 4,000 soturin kautta, jotka Temudschin oli tehnyt alamai-
sikseen. Kuljettiin vihollisheimojen karjalaitumien kautta ja kun
mongolijoukko kaksi kuukautta myöhemmin saapui Karotalille, Se-
lengan sivujoelle, oli sen luku kasvanut lähemmäs kahdenkertaiseksi.
Tadschikein, bajagodein, mergedein ja tartarien yhdyttyä halveksittui-
hin paimenheimoihin, olivat nämä kasvaneet suureksi kansaksi.

Riemukulussa lähestyivät he Mandschurian rajoja,' ja saapuivat
nyt keraitien keisarikuntaan. Nämä olivat nestorilaisia kristittyjä ja
heidän hallitsijansa Ungkhan asui melkoisessa Karakorumin kaupun-
gissa. Noin 200 vuotta takaperin olivat kristityt munkit kääntäneet
heidät kristinuskoon ja he olivat kasvaneet mahtavaksi kansaksi, joka
oli Kiinan valtakunnan keisarin suojeluksen alaisena.

V.

Rautakuningas.

Ungkhanin ja Temudschinin perheiden kesken oli jo kauvan
aikaa vallinnut ystävällinen suhde ja tätä jatkui vielä, kun mongolit
pystyttivät leirinsä keraitien rajoille, ja heidät eroitti toisistaan ainoas-
taan Karotal, joka tosin oli melkoisen syvä, mutta kuitenkin monin
kohdin muodosti kahluupaikkoja, joita myöten nuoret keraitit ja
mongolit tulivat toisiaan tervehtimään. Monasti oli Temudschin itse
lähtenyt keraitien puolelle ja ottanut osaa Ungkhanin juhliin ja met-
sästyksiin, mutta tämä ei ollut koskaan vastannut ystävällisiin vierai-
luihin. Miesten kesken sanottiin, ettei hän pitänyt Temudschinia ver-
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täisenään; kerrottiin, että Singun, Ungkhanin poika, kadehtien mon-
golien menestystä, koetti kiihoittaa isäänsä vihamielisyyteen, vaan
varmaa ja kaikille tuttua oli se, että kun Temudschin oli vanhim-
malle pojalleen pyytänyt Karakorumin sultanin tyttären käden, oli
tämä kieltänyt. Mongoliruhtinas oli silloin salannut vihaansa ja
ainoastaan nuori, kiivas Dschebu ei ollut peittänyt ajatuksiaan.

Keraitien leiristä tuli hyvin usein muuan Markus-niminen nuoru-
kainen niiden mongolien leiriin, jotka talvehtivat Karotalin rannalla.
Hän liittyi Dschaniin ja Alakiin ja, kun hän kerran oli metsästys-
retkellä pelastanut edellämainitun hengen, oli näiden kolmen nuoru-
kaisten välillä, vaikka he kuuluivatkin kolmeen eri uskontokuntaan,
syntynyt ystävyydenliitto, jonkinlainen aseveljeys elämässä ja kuo-
lemassa.

Muuan keraiteille sukua oleva heimo, dschuiratit, osoittivat viha-
mielisyyttä mongoleja kohtaan, ja tämän johdosta sai Dschebu eräänä
aamuna käskyn lähteä 1200 soturin seuraamana sotaan heitä vastaan.
Päällikkö iloitsi pääsevänsä vapaaksi pitkäaikaisesta toimettomuudesta
ja lähti matkalle jo seuraavana yönä. Hänen väkensä oli varustanut
mukanaan tarpeellisia ruokavaroja monen päivän varalle, ja he ratsasti-
vat 12—15 miehen suuruisin joukoin, etteivät lukuisuutensa kautta
vetäisi vakoojien huomiota puoleensa ja yllättääkseen dschuiratit,
jotka asuivat Karotalin lähteiden luona. Noudattaen suurinta varo-
vaisuutta, ratsastivat Dschani ja Alak yhdessä, yhdeksän aseellisen
soturin seuraamina. Hiljaa lähtivät he yön pimeyden suojaamina,
eikä edes saattanut kuulla heidän hevostensa kavioiden kapsettakaan
syvän lumen peittämällä tantereella.

Matka kesti neljä päivää. Onnettomuuksitta olivat he kulkeneet
Karotalin ja samannimisen vuorenselän yli ja ratsastivat nyt alas
tasangolle, jonne dschuiratit olivat pystyttäneet talvileirinsä. Vuoren-
solan suussa tapasivat he toisen lähetetyistä osastoista, johon he yh-
tyivät ja saivat samalla tietää, että mongolit sulkivat kaikki laaksosta
vievät tiet. He levähtivät nyt vuoristossa ja lumiselle maalle sytyte-
tyllä leimuavalla ja lämmittävällä tulella paistoivat he muutamia mu-
kanaan tuomiaan vuohenlihoja. Tämä oli ensimäinen varsinainen
ateria, minkä he saivat viimeisten 30 tunnin kuluessa ja väsyneet
soturit nauttivat halukkaasti ruokansa ja muutamia tammanmaidon
siemauksia.

Kylmä, kirkas talviyö kului hitaasti. Aamupuoleen, ennenkuin
aurinko vielä valaisi vastakkaisia, lumipeitteisiä huippuja, lähdettiin
matkaan. Lunta satoi lakkaamatta paksuin, tihein joukoin ja peitti
soturit kiiltävän valkein verhoin. Seuraavana yönä olivat he miltei
keskellä laaksoa ja tapasivat täällä Dschebun. Nyt pysähdyttiin uudel-
leen, vaan sytyttämättä tulta, ettei sen loiste tahi savu ilmaisisi heitä.
Lumisade oli taukonut ja yö oli kylmä ja tähtikiiltoinen. Vakoojia
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oli lähetetty; ja ne palasivat päivällisen aikaan seuraavana päivänä,
ilmoittaen nähneensä lukuisia jälkiä lumessa ja melkoisen kischlakin
(talvileirin) savua vähän matkan päässä vasemmalla puolella.

Vilkasta liikettä syntyi nyt soturien keskuudessa; kukin tarkasteli
aseitaan ja valmistautui tulevaan taisteluun. Dschebu käski kokoontu-
neita osastoja muodostumaan suureksi puoliympyräksi. Itse asettui
hän tämän rintaman keskelle ja Dschani ja Alak olivat oikealla kyl-
jellä. Täten lähestyttiin kischlakia ilman suurempaa melua, heittäy-
tyäkseen, soittokunnan antaessa merkin, yhfaikaa kaikilta tahoin saarre-
tun leirin kimppuun. Korkeina, kapeina pylväinä nähtiin jo savun
nousevan ja dschuiratit nähtävästi eivät aavistaneetkaan uhkaavaa
vaaraa. Hurjasti paeten ryntäsivät karjalaumat, jotka ensin tavattiin,
leiriä kohti, ja niiden takana seurasivat mongolit nopeilla juoksijoil-
laan. Heidän hurja sotahuutonsa; tilaa lipulle! kajahti laajalle ympä-
ristössä, soittokoneet enensivät melua ja sanomaton hämmennys syn-
tyi leirissä. Kuten kaikki paimentolaiset olivat dschuiratitkin, vaikka-
kin valmistaumattomia, kuitenkin asestettuja ja heidän sotakuntoiset
miehensä heittäytyivät alussa järjestyksettä ja yksikseen, vaan sittem-
min yhä suuremmissa, järjestetyissä joukoissa hyökkääjäin kimppuun.
Ne osasivat ampua nuolensa erinomaisen taitavasti ja tarkasti ja
menestyksellä käyttää pitkiä keihäitään, samalla kun heidän lukunsa
-ihmeteltävässä määrässä lisääntyi taistelun kuluessa.

Silloin huomasi Dschani ratsuväen]oukon, joka nelisti leiristä ja
pitkässä kaaressa kiersi mongoleja, nähtävästi hyökätäkseen heidän
selkäänsä. Hän kokosi nopeasti ympärilleen noin kaksikymmentä
soturia ja, osoittaen miekankärjellään ratsastajia, kehoitti heitä seu-
raamaan häntä. Oli välttämätöntä, että heti alussa torjuttiin heidän
hyökkäyksensä. Viholliset eivät odottaneet hyökkäystä; he hajaantui-
vat ammuttuaan nuolensa ja nelistivät nopeasti takaisin kukkulalle,
jonka taakse he piiloutuivat. Välittämättä seuralaisistaan ajoi Dschani
heitä takaa. Hän ratsasti kukkulan yli toisensa perästä ja huomasi
vihollisten uudelleen kokoontuvan ryhtyäkseen hyökkäykseen. Heidän
etunenässään ratsasti kookas mies, päätään muita pitempi; tämän aikoi
Dschani ensiksi kaataa tarkasti suunnatuin nuolin. Jousi laukesi, mutta
nuoli solui ratsastajan haarniskapeitteiseltä rinnalta ja hetken perästä
alkoi murhaava mieskohtainen taistelu. Ainoastaan noin kuusi mon-
golia oli tähän asti seurannut Dschania ja heitä vastaan taisteli kuu-
desti niin monta vihollista; tulosta ei voinut epäillä. Dschani sai
kovan iskun rinnalleen, joka saattoi hänet horjahtamaan satulassaan,
ja sitten lyönnin päähän, mikä miltei huumasi hänet, mutta hänellä
oli kyllin tajua ja voimaa jälellä noustakseen polvilleen. Ympärillään
näki hän kaikkialla kohotettuja miekkoja, kuuli hurjan huudon, vaisto-
maisesti tunsi hän olevansa hukassa, ja äänekkäästi huusi hän turkin-
kielellä;
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- Allahin jalopeurat, auttakaa minua! Ja aivan lähellä häntä
kuului vastauksena hänen rukoukseensa seuraavat turkinkieliset sanat:

Kestä, poikani, apua tulee!
Äkkinäinen ilontunne valtasi Dschanin; ehdottomasti käänsi hän

katseensa sinne päin, mistä ääni tuli, ja näki kauniin, muhkean rat-
sastajan aimo iskuin välkkyvine miekkoineen raivaavan tien itselleen
hämmästyneiden dschuiratien keskuudessa. Sellaisia miekaniskuja ei
Dschani vielä koskaan ollut nähnyt; vinkuva miekka lensi pelotta-
vissa kaarissa ja aina kun se iski alas, kaatui soturi. Viholliset eivät
kestäneet tällaista rohkeutta ja niin erinomaista voimaa ja pian oli
Dschani kahden kesken muukalaisen kanssa, keskellä kuolleita ja haa-
voittuneita. Nyt vasta saattoi hän nähdä sankarin kasvoja. Hän oli
täysivoimainen mies ja hänen ulkomuotonsa oli omituinen. Hänen
kasvojensa väri ei ollut kellertävä vaan pikemmin valkoinen ja pu-
nainen, tukka oli tumma, silmät kiiltävät ihmeellisen sinisine hohtei-
neen. Nenällä, suulla ja otsalla ei ollut mongolilaisen eikä minkään
muunkaan naapurikansan muotoa; ne olivat niin harvinaisen jaloja
ja kauniita, että Dschania melkein suru ahdisti.

Hänellä oli yllään pitkä takki, joka ulottui polvien alapuolelle
ja vihreät nahkasaappaat. Hänen viittansa oli samettinen, samoin
näädännahkan reunustama lakki. Käsivarsillaan ja kaulan ympärillä
oli hänellä kiiltävät metallisuojustimet; kauniisti kirjailtu viini riippui
hänen toisella kyljellään ja satulaan oli kiinnitetty runsaasti kullalla
koristettu kypäri.

Dschani oli heittäytynyt hänen jalkojensa juureen ja ojentaen
kätensä taivasta kohti huudahti hän:

Kiitos ja ylistys olkoon Allahin, joka minulle on tehnyt sel-
laisen ihmeen! Kunnioitettu olkoon nimesi, sinä Allahin jalopeura,
joka pelastit minut kuolemasta!

Nouse, nuori muhammedilainen, vastasi vieras hymähtäen, en
ole se, joksi minua luulet.

Ken sitten olisit, jollet kansani pyhimys. Voiko ihminen
olla sinun läisesi mahtava soturi? Olethan Allahin myrskyn lailla
poistanut viholliset.

En kuulu sinun kansaasi enkä tunnusta uskontoasi. Olen
kristitty ritari kaukaisesta maasta, josta kai et koskaan ole kuullut
puhuttavan, ja Gottfrid on nimeni. Vuosien kuluessa olen kulkenut
Itämaiden läpi etsiäksfcni tytärtäni, jonka sinun uskolaisesi ovat ryöstä-
neet. Vihdoin olen löytänyt hänen jälkensä, keraiteilta olen saanut
kuulla, että sennäköistä nuorta tyttöä, jota etsin, on nähty ja täysin
syin toivon Jumalan sallivan minun löytää hänet Samarkandin tahi
Bokharan tienoilla. Minulla on ollut monta seikkailua matkallani ja
sinun uskolaisesi ovat antaneet minulle Rautakuninkaan nimen. Käsi-
varttani ja miekkaani peljätään, enkä vältä mitään taistelua, joka
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tielleni sattuu. Taistelunmelske toi minut tänäänkin luoksenne ja
minua ilahuttaa voineeni auttaa sinua; sillä nuoruutesi nähden huo-
maan sinussa olevan tavatonta rohkeutta ja urhoollisuutta.

Dschani oli noussut ja katseli vilpittömästi ihaillen ja vilkkain
kiitollisuuden tuntein vierasta, kristittyä ritaria, joka oli puhutellut
häntä hänen äidinkielellään. Hän ei voinut pidättäytyä syleilemästä
pelastajaansa. He astuivat sitten molemmat satulaan ja ratsastivat
leiriä kohti, jossa he luulivat mongolien ja dschuiratien vielä taistele-
van keskenään. Vaan taistelu oli jo päättynyt ja Dschebun väestö
ryösti leirin, mongolilaisosaston ajaessa kokoon vangit ja karjalau-
mat. Paksu savu ja toisinaan leimuava tuli ilmoitti, että vihollisten
talvimajat oli sytytetty palamaan. Kun Dschani ja ritari tulivat lähem-
mäksi, kuulivat he torventoitotuksen, joka kutsui kokoon soturit ja
näkivät, miten Dschebu, ratsuväenjoukon ympäröimänä, tuotti luok-
seen voitettujen etevimmät miehet, jotka avoimesta kaulastaan köy-
tettyinä, nöyrinä laskivat hänen jalkojensa juureen jousensa, viintnsä
ja miekkansa kunnianosotuksena. Dschebun pään yläpuolella liehui
sininen lippu, jonka tanko yli syvään lumeen pistetty.

Alak oli juuri valmistautunut lähteäkseen ratsumiehineen etsi-
mään Dschania, jota hän kaipasi kun kokoonnuttiin. Hänen ilonsa
oli suuri ja vilpitön, nähdessään toverin vahingoittumattomana palaa-
van vieraan rinnalla. Hän tervehti Dschania ystävällisesti ja iloitsi
saadessaan tutustua rautakuninkaaseen, jonka nimen hän kerran oli
kuullut vanhan keraitin mainitsevan. Nelistäen lähtivät he yhdessä
leiriin, ja olivat pian Dschebun vieressä.

Kummeksien tarkasteli tämä vierasta, rotevaa ritaria ja hänen sil-
mänsä salamoivat urheata, vaativaa taistelunhalua. Hän tunsi ole-
vansa voittoisan joukon päällikkönä eikä voinut sitäpaitsi kärsiä, että
joku tahallaan taikka tahtomatta voimineen ja rohkeuksineen teki hä-
neen erityisen vaikutuksen. Vakuutettuna siitä, että hän uskalsi tais-
tella kenenkä vastustajan kanssa tahansa, katsoi hän ylpeästi ja mel-
kein uhkaavasti ritariin ja kysyi:

Ken on tuo mies ja mitä hän haluaa?
Dschanin asemesta, johon tämä vastaanotto vastenmielisesti vai-

kutti, puuttui muukalainen- itse puheeseen:
Olen kuljeksiva ritari, joka ei vältä kohtaavia seikkailuja,

kun kohtalo on hänet viskellyt vaarallisille retkille; mi-
nua sanotaan Rautakuninkaaksi, lisäsi-hän, kumartaen kylmän kohte-
liaasti mongolille.

Meidän aroillamme voit löytää enemmän seikkailuja kuin
tahdotkaan ja vaarallisempia kuin luulet, mutisi Dschebu.

Jälkimäistä minä epäilen, vastasi ritari hymähtäen.
Oletko paimentolainen? kysyi Dschebu edelleen.
Se riippuu siitä, miten sinä asian käsität. Monen vuoden
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kuluessa ei minulla ole ollut kotia eikä taloa ja olen levotta ja rau-
hatta harhaillut Itämailla. Olen mitellyt voimiani monen kansan
soturien kanssa ja olen tavannut sekä ritarillisia että pelkurimaisia
ihmisiä.

Ja mikä on ajatuksesi mongoleista ja sinisen lipun miehistä?
En ole koskaan kuullut heistä puhuttavan, oli tyyni vastaus.

Dschebu hypähti pystyyn ja hänen äänensä kaikui karkeampana.
Sinä et ole vielä kuullut puhuttavan Temudschinistakaan,

liikanimeltään »voittamaton", joka on voittanut kaikki tapaamansa
kansat?

En tunne sitä sankaria.
Silloin et myöskään tiedä mitään Bogordschi rohkeasta tahi

Mukhuli viisaasta tahi Baisongar urheasta?
lsäni, keskeytti Alak, oi, hän on sankareista urhoollisin. Siitä

olen valmis milloin hyvänsä panemaan "henkeni todisteeksi.
Sinä olet hölmö, torui Dschebu, tekisit viisaammin jos olisit

vaiti, muuten vie sinut paholainen.
Päällikkö oli selvästi kiihtynyt kiivaimpaan mielenliikutukseen;

suoni hänen otsassaan oli paisunut, hänen rintansa läähätti raskaasti.
Ritari sitävastoin istui tyyneenä, liikkumattomana ja aivan kuin rau-
dasta valettuna ratsunsa selässä, hymy huulillaan.

Mongolit olivat asettuneet piiriin heidän ympärilleen ja odotti-
vat uteliaina, mitä tulisi tapahtumaan; he eivät ymmärtäneet mitä
sanottiin, sillä keskustelu tapahtui turkinkielellä, jota kieltä Dschebu
puhui sangen esteettömästi. Dschani oli opettanut sitä sekä hänelle
että Alakille.

Dschebu vapisi sisäisestä liikutuksesta ja hänen silmistään syöksyi
kamalaa hehkua, kun hän sanoi:

No niin, jos et tunne niitä mainioita sankareita, joista olen
sinulta kysynyt, ei minun silloin tarvinne enään kysyä, onko katala
ja kurja Dschebu-raukka sinulle tuttu hän, joka kantaa sinistä
lippua, Dschebu, jota toisinaan sanotaan „sudeksi" toisinaan «hu-
paisaksi".

Uhkaavin katsein silmäili hän ritaria, joka yhtä tyyneesti kuin
ennenkin vastasi:

En tunne Dschebuakaan, sutta. Epäilemättä on hän teidän
keskuudessanne arvossa pidetty mies ja jos oikein käsitän hänen
toista liikanimeään, arvelen hänen olevan kuninkaanne leikinlaskijan.

Leimuava puna lensi Dschebun kasvoille, mutta hän hillitsi
kuitenkin sisäistä rajua liikutustaan ja pakotti huulensa synkkään
hymyilyyn.

Tämä Dschebu, sanoi hän, on, Tengrin nimessä, kuninkaansa
leikinlaskija ja osaa tehdä hyvää pilaa. Kun esim. hänen herransa
kerran oli vihollisten saartamana joka taholta, raivasi hän hänelle
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vapaan tien, kaatoi vihollisten päällikön ja kiinnitti hänen päänsä
satulaansa voitonmerkiksi. Surmattu oli urhea mies ja kansansa paras
soturi; sanohan minulle nyt, eikö tämä kuninkaallinen leikinlaskija
tehnyt mainiota pilaa.

- Tietysti, vastasi Rautakuningas hymyillen, ja jos minä joskus
voitan kuningaskunnan, koetan hankkia itselleni tämän Dschebun
hovinarrikseni.

Päällikkö kiihtyi kiihtymistään ja hänen äänensä korkeni.
- Yhden miekaniskun avulla lävistää tämä Dschebu kaksin-

kertaisen panssarin, eikä hän ole vielä voinut tavata vastustajaa, joka
olisi hänen vertaisensa. Kun kerran Temudschin voittamaton, jonka
.nimeä muuten et ensinkään tunne, käskee sinisen lipun mongolien,
jotka ovat sinulle vallan tuntemattomat, hyökätä keraitien tahi Kii-
nan ylpeän keisarin kimppuun, silloin on hovinarri Dschebu, josta
et vielä koskaan ole kuullut puhuttavan, joukkojensa etunenässä ku-
kistava heidät, niin että he suutelevat maata sinisen lipun edessä.
Uskotko sen, vieras ritari?

Sinä tosin laskettelet suuria sanoja, vaan miksi en sinua
uskoisi? vastasi toinen rauhallisesti. Vaan kuvaile toki minulle tätä
voittamatonta Temudschinia ja tätä Dschebua, jotta tuntisin sankarit,
jos heidät joskus sattuisin tapaamaan.

Temudschinia en osaa sinulle kuvata; sinä tunnet hänet kyllä,
kun kerran saat nähdä hänet. Mutta mitä Dschebuun tulee, niin
tiedä, että hänellä on yllään kulunut, huono nahkatakki, aivan niin
kuin minulla, että hänellä on suora, rautakahvainen miekka, aivan
kuin minulla, että hän ratsastaa hevosella, jolla on valkoinen tähti
otsassa, valkoinen harja ja valkoinen häntä, aivan kuin näet minunkin
ratsullani olevan. Hänen sotamerkkinsä on sininen lippu ja kansat
tuntevat tämän lipun - sininen kuin taivas yläpuolellamme - tässä
näet sinä sen!

Rautakuningas oli varmaankin aavistanut tätä vastustajansa lou-
katun ylpeyden ja taisteluhalun purkausta, sillä samassa hetkessä lensi
hänenkin miekkansa tupesta ja kilpi oli hänen vasemmassa kädessään.
Nousten pystyyn jalustimissaan, sanoi hän:

Anna aseiden levätä, Dschebu; minä tunnustan mielelläni
urhoollisuutesi, eikä minulla ole halua taistella kanssasi. Sinä olet
kiihtynyt, vaikk'en ole tahtonut sinua kiusata; minä olen tyyni ja ase-
mani on sen vuoksi edullisempi kuin sinun. Sopikaamme rauhalli-
sesti, sillä minä pidän sinusta!

Dschebun katse oli synkkä.
- Ei, Rautakuningas, vastasi hän. Me kaksi emme saa tilaa

vieretysten; minä en ole väistynyt kenenkään tieltä, jota olen pitänyt
vertaisenani suuruudessa ja voimassa. Sinä haluat seikkailuja; hyvä,
tässä tarjoon sinulle yhden; reippaasti eteenpäin siis ja osoita olevasi
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nimesi arvoinen! Älä väisty, ellet tahdo, että minä pitäisin sinua
raukkamaisena pelkurina, joka kopein sanoin täyttää suunsa ja väistyy
urheata tekoa!

Odottamatta toisen vastausta, alkoi hän ahdistaa Rautakuningasta
voimakkain miekaniskuin. Tämä pysyi rauhallisena kuten ennenkin
ja väisti hyökkäyksen osittain pienellä, pyöreällä kilvellään, osittain
miekallaan. Tiheinä ja rahisten lensivät Dschebun iskut; hän iski
melkein ajattelemattoman kiivaasti. Rautakuningas pysyi yhäti puo-
lustavana ja mongoli koetti turhaan päästä häntä lähemmälle; kuta
kiivaammaksi ja maltittomammaksi hän tuli, sitä rauhallisempana py-
syi hänen vastustajansa. Vihdoin tuntui tämä arvelevan taistelun
kestäneen liian kauvan ja siirtyi nyt puolustamisesta hyökkäykseen;
vaan Dschebukin oli taitava miekkailija, ja mykän mutta vilpittömän
ihastuksen valtaamina katselivat soturit taistelua, jonka vertaista he
eivät koskaan olleet nähneet.

Taistelun loppu ei ollut edeltäkäsin arvattavissa, mutta silloin
tapahtui odottamaton keskeytys. Ratsastaja tuli nelistäen hikisellä
hevosella ja huusi pitkän matkan päästä:

Aseihin! Dschuiratit ovat uudelleen kokoontuneet ja yllättä-
neet etuvartijamme; he ovat aivan takanani!

Rautakuningas, joka tosin ei ymmärtänyt sanoja, mutta aavisti
niiden merkityksen mongolien keskuudessa syntyneen äkkinäisen
liikkeen takia, veti ohjakset puoleensa ja laski ritarillisesti miek-
kansa. Dschebukin antoi kohotetun käsivarren vaipua, mutta kiristi
hampaitaan; hän olisi voinut surmata vastustajansa, jos hän olisi
tahtonut. Tämä ei näyttänyt ensinkään välittävän väittämästään
vaarasta.

Me lopetamme taistelun joskus toiste, Rautakuningas, sanoi
mongolipäällikkö.

Minä kunnioitan sinua suuresti, Dschebu, ja luulen myös
osottaneeni, etten pelkää sinua. Lopettakaamme tämä hyödytön ja
aiheeton riita, mutta jos joskus kohtaamme toisemme rehellisessä
taistelussa, teemme silloin riidastamme lopun. Sinä olet sankari ja
minä olen nähnyt harvoja vertaisiasi; olkoon tämä arvolause sinulle
riittävä. Ja salli nyt minun seurata sinua taisteluun.

Dschebu kohotti olkapäitään, kasvoillaan selittämätön, puoleksi
suuttunut, puoleksi naurettava ilme, ja hän vastasi lyhyesti:

Kuten tahdot!
Hän kääntyi väkensä puoleen ja lausui sille lyhyesti ja tylyllä

tavallaan muutamia komentosanoja.
Dschuiratien nähtiin lähestyvän pitkässä taistelurintamassa. Li-

put, jotka liehuivat heidän päänsä yläpuolella, osoittivat johtajain ja
huomattavien päälliköiden olevan läsnä; he lähestyivät tihein joukoin
ja näennäisesti hitaasti, mutta kiiruhtivat askeleitaan kuta lähemmäksi
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mongoleja he tulivat. Liikkumattomina odottivat nämä johtajansa
merkkiä vihollisten hyökkäyksen torjumiseksi.

Rautakuningas oli järjestänyt rintahaarniskaansa, laskenut viinissä
olevat nuolet ja veti kärsimättömänä koetellen jousenjännettä. Sitten
löyhenti hän tikariaan vyössään ja tarttui lujemmin miekkaan. Dschebu
oli sivulta heittänyt häneen synkän katseen, vaan Dschanin katse
lepäsi ihastuksen ja kunnioituksen ilmein hänen kauniilla soturin-
vartalollaan.

Minne pitää minun asettua? kysyi rautakuningas.
Dschaiii kuuli puhutellun mongolinkielellä mutisevan hampais-

saan: lähde tiehesi niin pitkälle kuin taivalta ulottuu! vaan ääneen
vastasi hän kylmän kohteliaasti:

Valitse paikkasi, missä itse parhaana näet!
Ritari kumarsi vähän ja ratsasti noin 1.5 askelta eteenpäin oikealle,

nähtävästi arvellen mongolien oikean sivustan tekevän ensi hyökkäyk-
sen vihollista vastaan. Vaan tuskin oli Dschebu- huomannut tämän,
niin antoi hän vasemmalle sivustalle käskyn hyökätä dschuiratien
kimppuun; Rautakuninkaan ei pitäisi saada taistelun alottajan kun-
niata. Yhteentörmäys tapahtui mitä kiivaimmin, ja ennenkuin vieras
ritari käsittäkään, mitenkä hän yhfäkkiä oli taistelumetelin ulkopuolella
ja ennenkuin hän vielä oli ehtinyt kertaakaan iskeä miekallaan, olivat
mongolit jo valloittaneet lipun ja rajussa hyökkäyksessä lävistäneet
dschuiratien rintaman.

Hetkisen katseli Rautakuningas ihmetellen taistelua edessään;
sitten nelisti hän höllin ohjaksin sinne ja korkealle kohotetulla mie-
kallaan raivasi hän itselleen tien Dschebun luo. Rinnatusten taisteli-
vat nyt nämä molemmat soturit ja vaikeata olisi ollut päättää, kum-
piko heistä iski voimakkaammin ja kummanko käsi kaatoi dschuira-
teja oikealle ja vasemmalle. Tuntui siltä, kuin olisivat mainiot itä-
maiset tarujen sankarit, Rustem ja Isfendiar täällä itse taistelleet, kil-
paillen voimassa ja urhoollisuudessa. Silloin kaatui Rautakuninkaan
ratsu miekaniskun lyömänä; itse suistui hän maahan ja hänen koo-
kas vartalonsa katosi hetkeksi hurjaan ahdinkoon. Sykkivin sydämin
koetti Dschani, jota sankarin henki huolestutti, tunkeutua hänen luok-
seen ; silloin näki hän ilokseen, miten Dschebu iski kahta vertaa voi-
makkaammin ja hetken kuluttua oli muodostanut tyhjän piirin kaatu-
neen ja itsensä ympärille, miten Rautakuningas jälleen nousi pystyyn
ja heittäytyi kaatuneen dschuiratin ratsun selkään.

Turhaan yrittivät viholliset tehdä vastarintaa. Heidän urhoolli-
simpien miestensä ruumiit peittivät taistelutantereen pian kii-
ruhtivat heidän viimeiset, hajaantuneet osastonsa epäjärjestyksessä
pois kohti kukkuloita ja tempasivat mukanaan ne, jotka koettivat
estää hurjaa pakoa. Dschuiratitkin näyttivät arvelevan jumalallisten
olentojen eikä ihmisten taistelleen heitä vastaan molempien sankarien
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muodoissa, jotka yliinhimillisellä voimalla olivat murtaneet heidän
rivinsä.

Ilta tuli; mongolit viettivät yön puoleksi hävitetyssä leirissä, jonka
osaksi palaneista majoista vielä nousi harmaita savupilviä ja leveni
ilkeä kärventymisen haju.

Rautakuningas oli mongolipäällikölle lausunut kiitollisuutensa
siitä, että tämä oli niin voimakkaasti häntä avustanut, kun hänen
ratsunsa kaatui; Dschebu oli, pilkallisesti hymyillen vastannut tietä-
vänsä, että ritari olisi menetellyt samalla tavoin häneen nähden ja
että hän, vaikka hän olikin puolisivistynyt paimentolainen, kuitenkin
tiesi mikä kunnon ritarein keskuudessa oli tapana.

Seuraavana aamuna kutsuttiin mongolit varhain rintamaan. Ri-
tari oli jo varustautunut, kun he kokoontuivat lippujensa ympärille.
Hän tahtoi sanoa jäähyväiset Dschebulle, Dschanille ja Alakille.

Olet taistellut kanssamme, Rautakuningas, sanoi. Dschebu,
onhan vallan kohtuullista, että sinäkin saat osasi saaliista. Valitse
mitä tahdot!

Ritari hymyili tavallista hymyään.
- Olen taistellut teidän rinnallanne, sanoi hän, koska niin tah-

doin, vaan en saaliin takia; mitä tekisin minä saaliineni? Mutta yhtä
pyydän sinulta, sinä voittoisa - sotaratsuni surmattiin eilen, ja se
hevonen, jonka otin sijaan, on kurja luuska; anna minulle juoksija,
joka kestää vaivaloiset matkani!

Vastaamatta ratsasti Dschebu sille paikalle, jossa vihollisilta ote-
tut hevoset olivat; hän palasi pian, tuoden mukanaan kaksi solakkaa,
mutta kuitenkin voimakasta eläintä, joilla oli muhkeat, kiiltävät kau-
lat, suuret, tuliset silmät, hienot, suipot korvat ja tuuheat, pitkät har-
jat ja hännät.

- Valitse tahi ota molemmat; jos muuten olen hevosentun-
tija, ovat ne sinunlaisesi sankarin arvoiset. Ne ovat kuninkaallisia
eläimiä.

Ritari katseli eläimiä tutkivin silmin, meni sitten mustan hevosen
luo ja taputti hyväillen sen kaulaa. Eläin hirnui, ikäänkuin terveh-
tiäkseen uutta isäntäänsä.

- Minä valitsen tämän, sanoi Rautakuningas. Kiitos, Dschebu,
sinä osaat antaa kuninkaallisia lahjoja.

Ensi kerran lensi ystävällinen hymy nuoren päällikön synkille
kasvoille. Ritari oli sillävälin satuloinut ratsunsa ja nyt ojensi hän
kätensä Dschebulle sanoen:

- Dschebu, susi, sinisen lipun ruhtinas, älä ole noin synkkä
näöltäsi; jos panet edes jotain arvoa hyvälle ajatukselleni sinusta,
niin tiedä kerran vielä, että arvelen sinun olevasi suurimpia sanka-
reita, joihin koskaan olen tutustunut. Me tapaamme toisemme vielä
kerran!
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Niin, me tapaamme toisemme, Rautakuningas, vastasi Dschebu
salamoivin silmin, noustessaan korkealle satulassaan; me tapaamme
toisemme taistelun melskeessä ja silloin —. Me kaksi emme mahdu
maailmassa rinnakkain!

Dschebu käänsi rajusti ratsunsa. Vaan Dschani ratsasti ritarin
luo ja kun tämä ojensi kätensä hänelle jäähyväiseksi, kumartui hän
ja painoi vaieten hehkuvan suutelon sille. Senjälkeen ratsasti hän
väkensä luo, asettui paikalleen heidän etunenässään, pitäen sinistä
lippua kädessään ja heilutti sitä jäähyväistervehdyksenä poistuvalle
ritarille.

Pian oli Rautakuningas kaukana tasangolla, jossa hänen aseensa
välkkyivät ja salamoivat nousevan talviauringon säteissä.

VI.

Dschingiskhanin lähettiläs.

Koottuaan saaliin ja vangit, lähtivät mongolit pois ja jatkoivat
kulkuaan seitsemän päivää, melkein lakkaamatta taistellen. He saat-
toivat alamaisikseen kaikki ne pienet heimot, joiden alueiden läpi
heidän tiensä kävi. Päivät olivat purevan kylmät ja läpitunkeva
koillistuuli puhalsi jääkylmänä. Dschani iloitsi voidessaan eräässä
kylässä hankkia itselleen lämpöisen lammasnahkaturkin, jonka avulla
hän edes saattoi torjua ankaraa kylmyyttä. Vangeilta saatiin muuten
kuulla, ettei Temudschin ollut pysynyt toimettomana, vaan laskenut
valtansa alle oiralit ja useimmat tartarilaiset heimot.

Dschani oli onnellinen nähdessään eräänä aamuna ensimäiset
asunnot, jotka olivat hänen ystäviensä hallussa ja hitaasti ratsasti
hän etujoukossa, pää kumarassa, uudelleen läpikäyden tämän retken
seikkailut, viipyen ajatuksissaan enimmäkseen Rautakuninkaan kuvan
ääressä, joka hänen mielestään oli kaiken ritarillisuuden esikuva ja
jota hän sellaisena palveli.

Ja kun hän nyt, hetkeksi heräten ajatuksistaan, katseli tasankoa
edessään, näki hän muutamien edeltäkäsin lähetettyjen mongolien
tuovan mukanaan neljä vankia, joista yksi oli ratsain ja kolme Jalka-
sin. Dschani kannusti hevostaan, tarkemmin katsellakseen vankeja ja
hän saattoi*tuskin uskoa silmiään, tuntiessaan aseettomassa ja turkitto-
massa ratsastajassa, joka istui satulassaan palellen ja kädet hevosen
ohjaksiin sidottuina, nuoren keraitin, Markuksen, ystävänsä ja ase-
toverinsa. Vanki näytti olevan erittäin kiihtynyt ja jo kaukaa, tunties-
saan Dschanin, huusi hän hänelle:
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Oi veljeni! Pyhän Yrjön nimessä, tälläkö tavoin kohtelevat
siniset mongolit ystäviään ja liittolaisiaan?

Dschania, joka nyt oli ehtinyt perille, suututti hänen asetoverinsa
häpeällinen kohtelu. Hän syleili häntä rajusti ja katkaisi voimakkain,
terävin leikkauksin kahlehtivat hihnat.

Tämä on erehdys, rakas ystävä; etuvartijamme ovat erehty-
neet; älä siitä soimaa heitä!

Ihmetellen näkivät ja kuulivat ratsumiehet, jotka olivat mukanaan
tuoneet vangit, Dschanin menettelyn ja puheen.

Herra, sanoi muuan heistä, sinä olet lipunkantajamme ja
päällikkömme ja senvuoksi voit hänelle tehdä, minkä parhaaksi näet.

Dschani käski, että Markukselle heti annettaisiin hänen aseensa
ja turkkinsa jälleen ja että hänen kolme palvelijaansa heti vapautet-
taisiin. Nämätkin saivat hevosensa ja kamelinsa takaisin.'

SilFaikaa kun nämä määräykset pantiin toimeen, saapui Dschebu
paikalle ja pysähtyi pienen joukon edustalle.

Kas siinähän on pieni rupisammakkomme, Markus! Miten
sinä voit, nuori apina?

Hehkuva puna nousi Markuksen poskille. Hän oli ylpeä ja
rohkea, eikä olisi kärsinyt kenenkään lausuvan sellaisia sanoja, mutta
päällikön leikillinen ääni ja hänen yleisesti tunnettu karkea lause-
tapansa vaikuttivat sen, että keraiti hillitsi syttyvää vihaansa ja, koh-
teliaasti tervehdittyään, tyynesti vastasi:

Minä voin vallan hyvin, sinisen lipun ruhtinas!
Entäs mitenkä elelee kuuluisa kruununperillisenne Sengun,

Sengun rohkea, viisas, varovainen?
Hänellä ei ole mitään hätänä, ruhtinaani.
Siis ei paholainen vielä ole häntä vienyt? kysyi Dschebu purek-

sivasta Vahinko vaan, nuori apinani, tosiaankin oikein suuri vahinko.
Kuinka niin? kysyi Markus, johon kysymyksen ääni ja si-

sältö vastenmielisesti koski.
Kuinkako niin? Oi, sinä tyhmä, kiltti Markukseni, senvuoksi

että koko sydämestäni toivon keraiteille kaikkea hyvää se on hy-
vin haitallista kansanne ja valtionne menestykselle, sillä Sengun on
vaarallisin vihollisenne.

Päällikkö hierusteli käsiään useamman kerran, pikemmin jostakin
sisällisestä syystä kuin kylmyyden takia, ja mutisi itsekseen:

Sengun on heittävä kekäleitä omiin taloihinne.
Minkätähden olet niin kiivastunut meihin, ruhtinaani? Mitä

olemme sinulle tehneet? kysyi Markus.
En vihaa teitä, vastasi Dschebu, mutta jos olisitte tarpeeksi

järkeviä liittyäksenne mongolien joukkoihin ja ajaisitte Ungkhaninne
ja Senguninne pois, pitäisin teistä vielä enemmän. Vaan kärsivällisyyttä!
Kukin virta saapuu kerran suuhunsa ja silloin meri sulkee sen syliinsä.

4
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Markus ei vastannut, mutta Dschebu käänsi hänelle selkänsä
lausuttuaan tämän sangen selvän vertauksensa ja ratsasti tiehensä,
viheltäen vanhaa mongolilaista voittomarssia. Pian senjälkeen annet-
tiin levähtämisen käsky. Tavallisuuden mukaan sytytettiin leiritulia
ja yhden ympärillä makasivat Dschani, Markus ja Alak, mukavasti
loikoillen paksuilla valkoisilla peitteillä ja kääriytyneinä lämpöisiin
turkkiinsa.

Sanohan nyt meille, Markus, alkoi Dschani, miksi oikeastaan
jouduit tuolla tavoin etuvartijamme käsiin ja mikä sinut ajoi pois
kotoasi ja perheestäsi?

Puhuteltu huokasi syvään ja viittasi kädellään länteenpäin.
Minä jätän ainiaaksi tämän maan ja lähden kauvas - sinne

saakka, jossa aurinko laskee; oi, en kai koskaan enään saa nähdä
isänmaatani. Olen kutsunut Sengun-prinssiämme petturiksi liittolai-
siamme kohtaan ja suojellakseen minua hänen kostoaan vastaan on
isäni itse lähettänyt minut pois. Vaan minä olen myös luvannut
vaeltaa vapahtajamme Jesuksen Kristuksen haudalle.

Nuorukaiset istuivat hetken ' hiljaisina, vaipuneina mietteihinsä.
Lopulta keskeytti Dschani vaitiolon.

- Sinä aijot siis lähteä pyhään Jerusalemin kaupunkiin, sen
profetan haudalle, joka Muhammedin jälkeen on suurin Allahin valta-
istuimen edessä?

Markus oli aikonut vastata jotakin, hänen huulensa värähtivät
omituisesti, vaan hän vaikeni ja Dschani jatkoi:

Mitä tietä aijot kulkea, tullaksesi määräpaikkaan perille?
—' En itsekään aivan tarkoin sitä tiedä; kaukana tuntematto-

massa maassa ovat nuo pyhät paikat ja minulle on sanottu, että mi-
nun on matkustaminen Kaschgarin yli; siellä pitäisi minun tavata
munkkeja, 'jotka voivat antaa minulle tarkempia tietoja matkastani.
Aijon senvuoksi kaikkein ensiksi lähteä suorastaan Komuliin, sieltä
Almalikiin ja sieltä Kaschgariin.

Dschani oli syvästi liikutettu, hänen sisäiselle siimalleen kuvas-
tuivat menneet ihanat päivät.

Tahdotko tehdä minulle ystävyydenpalveluksen, josta ikuisesti
jäisin sinulle velkaa? Tiedäthän minun polveutuvan oigurien hei-
mosta, joka asustaa lähellä Almalikia; isäni nimi on Euktulmich, äitini
Nigar. Lupaa minulle, Markus, että sinä, tullessasi Almalikiin, minun
tähteni poikkeat tieltäsi ja etsit isäni majaa. Oi, he haluavat var-
maankin kuulla jotakin pojastaan, joka heiltä ryöstettiin.

Tietysti teen sen, minkä minulta pyydät, rakas hyvä Dschani,
vastasi Markus; minä vannon sen ystävyytemme nimessä!

Ja sinä olet kertova heille seikkailuistani ja ikävöimisestäni
ja olet jättävä heille kirjeen, jonka heti kirjoitan.

Kyllä, sen lupaan, toisti Markus, ja vaikkakin esteitä nousisi
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tielleni, olen aivan vakuutettu siitä, että minun tavalla tahi toisella
onnistuu päästä rakkaiden vanhempiesi luo.

Dschani kirjoitti kirjeen vielä samana yönä ja jätti sen aamun
koittaessa ystävälleen, joka jo oli valmis jatkamaan matkaansa. Markus
vastaanotti kirjeen ja, suudelmaan paperia, piiloitti hän sen poveensa.

Eron hetki oli tullut. Surumielinen vakavuus täytti nuorukais-
ten mielet; he tunsivat haluavansa vielä kerran ennen eroa jollakin
näkyvällä tavalla pyhittää hengen- ja ystävyydenliittoaan. Kyynel-
silmin tarttuivat Dschani ja Alak ystävän käteen eivätkä tahtoneet
sitä jättää. He tunsivat olevansa sisällisesti sukulaisia ja ulkonaises-
tikin kiintyneet toisiinsa, koska he kaikki kolme polveutuivat paimento-
laisista, mutta heidät eroitti eri uskonnot.

Alak oli pakana, Dschani muslemi ja Markus kristitty. Miten
helposti saattoi sattua, että heidän pitäisi taistella toisiaan vastaan
vihollisina! Dschani tunsi tarpeeksi Temudschinin ja Schaman Gökd-
schun tuumia ja suunnitelmia tässä suhteessa, ollakseen levoton ja sen-
vuoksi sanoi hän;

Rakkaat ystäväni, vannokaamme kaikki pyhä vala, ettemme
koskaan nosta miekkaa toisiamme vastaan, että pysymme läpi koko
elämämme uskollisina ystävinä, miten kohtalo vaihteleekaan, kenenkä
lippujen alla taistelemmekaan!

Markus nosti oikean kätensä ja sanoi äänekkäästi:
Minä lupaan sen, pyhän kolminaisuuden, isän, pojan ja py-

hän hengen nimessä.
Alak oli vaiti, vaan otti maljan, kaatoi siihen vähän tamman-

maitoa ja veti veitsensä vyöstään; sitten avasi hän vasemman hihansa,
leikkasi pienen haavan ranteeseen ja antoi muutaman raskaan veri-
pisaran pudota maljaan. Vaijeten ojensi hän veitsen molemmille
muille ja kumpikin teki samoin kuin hän; heidän mielestään siinä
ei ollut mitään tavatonta tahi kummallista; se oli sangen tavallista
paimentolaisten keskuudessa. Syvästi liikutettuna vei sitten kukin
maljan huulilleen ja joi vähän sen sisällöstä; loput heitti Alak ilmaan
ja huudahti: Yhteisen veremme nimessä, jota kaikki kolme olemme
juoneet ja joka yhdistää meidät kaikki elämämme lähteeseen minä
vannon sen!

Hiljaisen syleilyn perästä astui Markus hevosensa selkään ja
matkusti pois kolmen palvelijansa seurassa, kulkien länteenpäin.

Tunti senjälkeen lähtivät mongolitkin matkaan yhtyäkseen pää-
joukkoon.

Kunniakkaasti vastaanotti Dschingiskhan nämä soturit, jotka niin
mainiosti olivat tehneet tehtävänsä, ja heidän paluunsa oli juhlapäivä
koko väestölle. Leirissä juhlittiin, karkeloitiin ja toimeenpantiin so-
taisia leikkejä; tuntui siltä kuin olisivat veriset taistelut ja ankarat
ponnistukset kokonaan unohtuneet.
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Mongolien leiri ei yleensä tarjonnut toimettomuuden ja levon
kuvaa. Päivin ja öin vallitsi siellä liikettä ja elämää. Täällä lähti
ratsujoukkoja taisteluun tartareja vastaan, tuolla palasi toisia voittoi-
sina ja mukanaan suuret saaliintaakat olkonodien alueilta. Ne sotu-
rit, jotka olivat jälellä leirissä, harjoittivat joka päivä aseiden käyttä-
mistä eri tavoin; täällä nelisti ratsuväenosastoja toisiaan vastaan, siellä
heitettiin keihästä tahi ammuttiin nuolia pystytettyihin maalitauluihin,
täällä teroitettiin aseita, siellä kengitettiin hevosia ja kaikki tiesivät
tämän olevan valmistusta siihen suureen taisteluun, joka kevään tul-
len oli syttyvä.

Ramassan-kuun 18 päivänä v. 579 - kristityn ajanlaskun mu-
kaan 1201 - seisoi Dschani sen teltan ovella, jossa hän asui yh-
dessä Alakin kanssa. Hän kiillotti aseitaan ja piti niitä auringon-
valossa, koetellakseen niiden kirkkautta, kun muuan Temudschinin
Jassauls (ajutantti) tuli kutsumaan hänet suurkhanin luo.

Ruhtinas istui vaipalla ja hänen vieressään Mukhuli viisas ja
kaksi muuta sankaria. Hän oli painanut urhean, voimakkaan päänsä
alas ja näytti vaipuneen syviin ajatuksiin; kädet pistettyinä päällys-
takinsa väljiin hihoihin seisoi hänen edessään mies, joka puvusta
ja selällä riippuvasta pitkästä palmikosta päättäen oli kinalainen.
Satuloita ja ratsastusneuvoja oli levitettynä majan lattialle ja näiden
keskuudesta välkkyi aseita ja loisti paperikoristuksia. Suurella puu-
levyllä olivat äskein syödyn päivällisen jäännökset; siinä ei ollut ensin-
kään muuta, kuin mitä kullakin halvalla mongolilaisella ratsumiehellä
oli ravintona - lampaanlihaa ja tammanmaitoa.

Keskustelun alaisena oli nähtävästi jokin tärkeä asia ja sitä suu-
remmalla syyllä ihmetteli Dschani, miksi hänen läsnäoloansa katsottiin
tarpeelliseksi.

Polvennotkistuksella oli hän tervehtinyt khania ja seisoi nyt suo-
rana, odottaen, että khani häntä puhuttelisi.

Temudschin loi nuorukaiseen vakavat, läpitunkevat katseensa;
joissa oli sellainen ilme, että Dschani sen nähtyään vapisi ja laski
katseensa alas. Silloin nousi hymy vakaville kasvoille, ikäänkuin
iloitsisi khani katseensa vallasta, ja Dschani hengitti jälleen vapaammin.

- Sinä olet Dschani, Dschebu-suden lipunkantaja?
- Kyllä, hallitsijani.

,

- Olen nähnyt sinut taistelussa Selengan rannalla; sinä taiste-
lit yhtä rohkeasti kuin urhoollisimmat soturini. Minä tarvitsen sinua,
Dschani!

Hehkuva puna nousi nuorukaisen poskille; hänen sydämessään
taistelivat ylpeys ja liikutus. Hän oli vaiti ja loi katseensa ruhti-
naaseen, jonka huulilla hymy yhäti viipyi.

- Minä tarvitsen rohkeata ja viisasta sanansaattajaa ja siksi olen
määrännyt sinut, Dschani. Sinun tulee pikimmiten varustautua matkan
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varalle ja lähteä Bokharaan. Siellä tapaat miehen, joka kutsuu itseään
Mahmud Yelvadiksi; tunnusmerkkinä jätät hänelle tämän, jolloin hän
tietää, kenen lähettiläs sinä olet.

Khani oli näillä sanoin ojentanut nuorukaiselle sangen huolelli-
sesti katkaistun turkkilaisen rahan puoliskot!, jonka epätasaiset syr-
jät epäilemättä tarkoin sopivat toiseen, Mahmud Yelvadin hallussa
olevaan puoliskoon. Puhumatta kumarsi Dschani syvään ja vastaan-
otti tuntomerkin.

Kun Mahmud on tunnustanut sinut lähettilääkseni, sanoi
khani, tulee sinun sanoa hänelle, että me jo puolen vuoden aikana
olemme odottaneet tietoja häneltä; sinun on ilmoittaminen hänelle,
ette me annamme sinut rajattomasti hänen käytettäväkseen ja että
hänen on käyttäminen sinua sen toimeenpanemiseen, minkä hän meille
on luvannut, sekä että me piakkoin tarvitsemme häntä. Muistatko
tarkoin kaiken tämän?

- Kyllä, kuolemaani saakka, ruhtinaani!
-••• Mene siis, Dschani, ja kiiruhda; mongolikansan menestys

sitä vaatii ja me luotamme siihen, että sinä tunnollisesti täytät
tehtäväsi.

Dschani lankesi jälleen maahan ja nousi sitten, suudellakseen
khanin kättä, vaan tämä tarttui sensijaan Dschanin käteen ja puristi
sitä voimakkaasti tavallisella yksinkertaisuudellaan.

Valitse itsellesi hevoset, kaksi uskollista seuralaista ja ne
ruokavarat, jotka tarvitaan, voidaksesi onnellisesti tulla Gobi-erä-
maan läpi. Tässä saat myös kukkaron turkkilaista rahaa käytettä-
väksi niillä seuduin, joissa näitä rahoja käytetään. Ja nyt hyvästi,
ystäväni!

Dschani oli astunut ulos teltanovesta ja tuuli vilvoitti hänen
polttavaa otsaansa hänen kiiruhtaessaan majaansa. Mitä omituisimpia
ja ristiriitaisimpia ajatuksia risteili hänen aivojaan. Hän tunsi mel-
kein tuskaa siitä, ettei hän enään saanut Dschebun ja Alakin rinnalla
ottaa osaa Temudschinin voittoisiin taisteluihin ja toiselta puolen
oli hän ylen onnellinen sen luottamuksen johdosta, jota suurkhani
hänelle oli osoittanut tämän lähetyksen kautta hän oli ihastunut
saavansa nähdä Islamin suuret kaupungit Bokharan ja Samarkandin
ja voivansa toivoa matkan varrella saavansa palata kotiseutuun ja
mahdollisesti tapaavansa omaisensa.

Hän jätti Dschebulle ja Alakille jäähyväiset, joista edellinen
turhaan koetti salata liikutustaan omituisella tylyllä ja karkealla pu-
helutavallaan, jälkimäisen kyynelsilmin ojentaessa kätensä hänelle jää-
hyväiseksi.

Dschebu oli itse valinnut hänelle kaksi soveliasta, erinomaista
seuralaista, - vakavan hiljaisen Susun ja iloisen Kotakin, joista toi-
nen jo monasti oli matkustanut suuren erämaan halki. Dschani oli
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lävistänyt Temudschinilta saamansa rahanpuoliskon ja vahvalla lan-
galla ripustanut sen kaulaansa ja niin lähti hän sitten eräänä pilvi-
senä aamuna palvelijoiden ja kahden kamelia seuraamana. Pian
olivat mongolien vaatemajat kadonneet näkyvistä harmaaseen aamu-
usvaan.

■ Hiljaisena jatkoivat ratsastajat matkaansa ja Dschani teki pian
sen huomion, ettei kannattanut ryhtyä keskusteluun seuralaisten kanssa.
Kun hän kääntyi Susun puoleen, vastasi tämä vaan lyhyesti ja yksi-
toikkoisesti, ja hänen puhutellessaan Kotakia, veti tämä muutoinkin
suuren suunsa hymyilyyn, joka vei suupielet melkein liian lähelle
korvia; sitten katsoi hän puoleksi hämillään alas karkeita saappaitaan,
mutta ei sanonut sanaakaan. Senvuoksi rajoitti Dschani puheensa
ainoastaan välttämättömimpään ja antautui omiin mietteihinsä, jotka
harhailivat kaikilla mahdollisilla tahoilla.

Matka erämaan läpi oli arvioitu 12 päivän pituiseksi, eikä
ollut rasituksiaan vailla, vaan Susu osoittautui erinomaisen luotetta-
vaksi oppaaksi. He saapuivat niinmuodoin onnellisesti perille tunga-
nien alamaahan ja päättivät kulkea Altai-vuorten yli ja astua alas
Almalikin laaksoon.

Matkansa 13 päivänä näkivät he kukkulalta edessään laajan,
viheriöivän tasangon mainioine laitumineen ja kauniine puunryhmi-
neen aukenevan ja välkkyvän joen, joka sen läpi kiemurteli.

Noin viiden päivän kuluessa menivät he karlikilaisten muham-
medilaisten ja kahden päivän aikana karlikilaisten kristittyjen alueiden
läpi, jonka jälkeen he saapuivat karlikilaisten buddhalaisten laajaan
maahan, joka ulottui aina Altai-vuorten juurelle saakka. Nyt seurasi
hankala matka vuorten yli ja vihdoin, seitsemän vaikean ja vaaralli-
sen päivämatkan jälkeen, ilmestyi heidän eteensä Almalikin laakso,
synkkien hongikkojen ympäröimänä. Jos Dschani milloinkaan elä-
mässään oli toivonut siipiä, oli se nyt; hänen edessään laajeni hänen
toivonsa ja lapsuutensa maa ja kaikki hänen sielunsa säikeet vetivät
häntä sinnepäin, jossa hänen isänsä hevoset kävivät laitumella synk-
kien metsien peittämän synnyinmajan ympärillä. Ja hänen katsoes-
saan, sinnepäin, yön pimeyden verhoomaan maahan, tuikki, kuten
hänestä tuntui, leiritulia kentällä. Ne olivat sentään niin pieniä ja
heikkoja, että niitä myös saattoi pitää taivaasta maahan laskeutu-
neina tähtösinä. Tarkkaavaisena katseli hän niitä, kunnes Susu,
joka oli lähtenyt pari askelta edelle, kyyristyi, tempasi tukon ruo-
hoa, haisteli sitä, hierusteli rikki muutamia ruohonkorsia ja pu-
reksi niitä.

Tämä ei ole enään aron ruohoa, sanoi hän sitten tyynellä,
yksitoikkoisella tavallaan.

Kotak, joka sillä aikaa myös lakkaamatta oli katsellut leimuavia
tähtiä, hengitti syvään, ikäänkuin vakuuttautuakseen ilman hajusta,
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olivatko ne paimentolaisten leiritulia. Lyhyen kokeen jälkeen sanoi
hän: tämä ei ole aron tuoksua!

Omituinen levottomuus tartui Dschaniin; hän meni parikym-
mentä askelta eteenpäin. Silloin astui hän kasveille, joiden korkeat,
kuivat oljet ratisivat hänen ympärillään; hän tempasi muutamia maasta
ja toi ne mukanaan tulen ääreen, jonka he olivat sytyttäneet. Lä-
hemmin tarkastettuaan, huomasi hän korren latvassa tähkän, täynnä
suuria jyviä, ja hän muisti nähneensä juuri tätä samaa kasvia suurin
joukoin vakinaisesti asustuneiden, kristittyjen keraitien kentillä. Nyt
asia oli jo aivan päätetty: he eivät enää olleet arolla vaan asutussa,
viljellyssä seudussa, eivät enään paimentolaisten vaan asustuneiden
kansojen alueella. Tuskallisen kouristuksen tunne oli valtaamaisil-
laan Dschanin, vaan hän pudisti äkkiä päältään kaikki synkät aja-
tukset; ainoastaan murhe siitä, löytäisikö hän isänsä kodin, huoles-
tutti häntä.

Ensimäisen sarastuksen aikana kuului kaukaa outoa, ihmeellistä
ääntä; tuntui siltä kuin olisi isketty metallisauvoja vastatusten, vaan
ääni oli kirkkaampi, miellyttävämpi ja puhtaampi. Dschani muisti,
mitä Markus kerran oli lausunut kelloista kristittyjen kirkoissa. Ne
kutsuivat kristittyjä rukoukseen. Niin, ne olivat varmaankin kelloja!
Siis ei oltu muhammediläisellä eikä pakanallisella alueella.

Dschani huomasi, minkä vaikutuksen kellojen äänet tekivät hänen
seuralaisiinsa. Susu oli miettiväisenä nostanut sormensa ja kuunteli
kumarassa päin, mutta Kotak suorastaan ahmi suu ammollaan sulo-
äänistä sointua.

Tiedättekö, mikä se on? kysyi Dschani. Se on kellojen
sointua.

Niin, vastasi yksitoikkoinen Susu.
Kuuletteko mielellänne näitä ääniä.

- Kyllä.
Mutta tehän olette pakanoita ja ainoastaan kristityillä on

kelloja!
Sellaisia on myöskin Buddhan temppelissä, vastasi Susu.

Tähän päättyi Dschanin ja yksitoikkoisen palvelijan keskustelu.
Kotak oli nauranut lakkaamatta koko ajan ja katsonut sinnepäin, mistä
kellojensoitto kuului.

Ja siellä ilmaantui paimentolaisille outo näky. Viheriästä maasta
erkani jyrkästi korkeita, valkoisia taloja, jotka olivat rakennetut taa-
jasti vieretysten ja kohosivat toisiaan korkeammalle kiiltävine kattoineen.
Niiden välillä yleni korkeita, vaaleita esineitä, jotka toisinaan muis-
tuttivat suuria telttoja (kupukatot), jotka olivat ilmaan pystytetyt, toisi-
naan kapeita, hoikkia kärkiä (kirkontornit). Tämä oli epäilemättä
kaupunki, ja Dschanin valtasi sama selittämätön ahdistus kuin edelli-
senä iltana. Ensi kerran selveni hänen katseilleen ja tajulleen, mitä
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kokonaan vierasta ja hänelle paimentolaisena vallan käsittämätöntä
hänen näkemässään oli.

Samassa näkyi kentällä mies, joka ajoi lammaslaumaa. Hänellä
oli yllään pitkä, valkoinen takki, jonka vyö kiinnitti ruumiiseen ja
päässään turkkilainen lakki. Kädessä heilutti hän keihästään. Heti
hyppäsi Dschani satulaan ja kiiruhti paimenen luo, joka hämmäs-
tyneenä katseli ratsastajaa ja odotellen pysähtyi kohotetuin keihäin.

- Hei! huusi Dschani hänelle, mistä olet kotoisin, hyvä mies,
ja ketkä ovat esiisäsi?

Mies katsoi häntä tyynesti kasvoihin ja sanoi hyvällä turkin-
kielellä:

Mitä se sinuun koskee?
Iloissaan saatuaan kuulla äidinkieltään, ei Dschani huomannut

vastauksen epäkohteliaisuutta; hänen sydämensä heltyi heti, niin että
hän heti alkoi jutella omaisistaan ja kodistaan.

Minä olen turkkilainen oigurien heimoa. Lapsena ryöstivät
minut viholliset ja veivät minut pois kylästäni; nyt on päivä koitta-
nut, jolloin toivon saavani nähdä sen jälleen. Sano minulle, onko
minulla vielä pitkä matka heimoni alueelle.?

Heimosi? toisti paimen pilkallisesti. Sellaista roskaväkeä
meillä ei ole kaupunkimme Almatin ympärillä. Paholainen on kyllä
perinyt heimosi. Suurkhanimme on vapauttanut maan kaikista näistä
rosvoilevista paimentolaisista.

Dschani punastui vihasta. Hän tosin ymmärsi, mistä miehen
hävyttömyys vastauksessaan johtui, sillä hän näki noin kahdentoista
paimenen lähestyvän kaupungin puolelta, mutta seurustelussaan Dsche-
bun kanssa oli Dschani oppinut uskaltamaan taistella tusinan verran
asustuneita, taisteluun tottumattomia miehiä vastaan. Hän ratsasti
miestä vastaan, joka tavotti häntä keihäällään, vaan Dschani löi sen
sivulle ja iski keihäänsä varrella häntä päähän, niin että hän suistui
maahan, jalat ilmassa. Sitten nousi hän korkealle jalustimissaan ja
huusi paimenille uhaten keihäällään:

- Kuulkaa, te muut, kuka teistä haluaa kernaasti saada pään-
särkyä?

Huolimatta suuremmasta luvustaan pysähtyivät paimenet melkoi-
sen matkan päässä, sillä Dschanin huudettua olivat molemmat seura-
laiset nopeasti kiiruhtaneet hänen avukseen, asettuneet paikoilleen
ja odottivat nyt jännitetyin jousin hyökkäystä.

Lyöty paimen oli sillä välin tointunut huumauksestaan, mutta
ei uskaltanut poistua; seisten polvillaan., kasvot maahan käännettyinä,
pysyi hän liikkumattomana Sain Bughurulin kavioiden edessä.

Sinä katala talonpoika, sinä asustanut koira, sanoi Dschani,
ilmoita minulle nyt rehellisesti, minne oigurien jalosukuiset ovat
lähteneet.
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Hänen synkkä katseensa lepäsi käskevänä paimenella ja johonkin
määrin epäillen vastasi tämä:

- Suurkhanimme oli suuttunut paimentolaisheimoon ja on hävittä-
nyt heidän asuntonsa ja karkoittanut heidät; en tiedä, minne he ovat
lähteneet; osa heistä on viety Kaschgariin, toinen osa on paennut.
Tämä on sulaa totta, herra; sen voin vannoa.

Tämä ilmoitus masensi kerrassaan Dschanin suloisimman toiveen.
Miten oli käynyt hänen heimonsa ja omaistensa? Olivatko he kaatu-
neet taistelussa, joka epäilemättä oli tapahtunut - olivatko he vankeja
tahi olivatko he paon kautta pelastuneet? Ei kukaan voinut vastata
näihin kysymyksiin, mutta hän piti varmana, että hän ikipäiviksi oli
kadottanut omaisensa, etfei paluu heidän luokseen enään ollut mah-
dollista. Hän tunsi kyyneleiden nousevan silmiin ja ehdottomasti
rukoili hän puoliääneen seuraavan lauseen Koranista: «Me kuu-
lumme kaikki Jumalalle ja palaamme Häneen, josta lähteneetkin
olemme". Hän veti syvän hengähdyksen, ikäänkuin tahtoisi hän
hengittää ulos raskaan ahdistuksensa, ja viittasi, seuralaisilleen, että
matkaa jatkettaisiin.

Nämä olivat kahden vaiheilla. Susu katseli halukkain silmin
mainiota lammaslaumaa, joka kävi laitumella heidän ympärillään ja
Kotak osoitti sitä ja vei sitten kätensä suurelle, hymyilevälle suulleen,
mikä selvä liike ilmoitti Dschanille, etfei hänen pitäisi unohtaa, mitä
oikeutettuja vaatimuksia vatsakin asetti ihmiselle.

Dschani nyökäytti suostuvana päätään ja nopein, varmoin ottein
tarttui Kotak, joka nähtävästi jo aikoja sitten oli toimittanut valitse-
misensa, lihavaan oinaaseen ja heitti sen poikkipäin eteensä satulaan.

Tämä oli kuitenkin paimenien mielestä liikaa, ja he tekivät uudel-
leen uhkaavan liikkeen, mutta keihään raju heiluttaminen ja jännitetyt
jouset pitivät heitä tarpeellisen loitolla.

- Te kurjat, katalat maanmatelijat, huusi Dschani heille, luu-
letteko meidänlaistemme henkilöiden, jotka kuulumme suureen mon-
golikansaan, aikovan varastaa teiltä oinaan? Me maksamme sen;
miten paljon pyydätte eläimestä?

Oinaan omaajat ilmoittivat kohtuullisen hinnan ja Dschani heitti
heille kultarahan, jonka arvo oli kolme kertaa niin suuri.

Paimenien kasvot selkenivät nähdessään kultarahan.
- Asuuko teidän kaupungissanne muhammediläisiä? kysyi Dschani.
He vastasivat kieltävästi, vaan sanoivat sellaisten asuvan Almalikissa.
- Hyvä, näyttäkää -meille silloin tie Almalikiin!
Vanhin paimenista teki perinpohjaisesti ja tarkoin.selkoa siitä,

miten heidän tulisi matkustaa ja paimentolaiset jatkoivat matkaansa
neuvottuun suuntaan.
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VII.

Rautakuninkaan tytär.

Leveä, kaunis, korkeiden poppelipuiden reunustama tie johti
Almatiin. Melkein aivan kaupunginportin edustalla haaraantui se, ja
toinen tie kiersi suuressa kaaressa kaupungin. Paimenien neuvojen
mukaan tuli ratsumiesten seurata tätä tietä. Vaan täydessä loistossaan
leveni aamu hymyilevän, valkoisen kaupungin yli, vielä jatkui kellojen
soitto ja kansa kaduilla pysähtyi ihmetellen katselemaan ratsumiehiä,
joita ei tämä huomio suuresti miellyttänyt. He olivat poikenneet
sivutielle, joka oli vähän kapeampi, vaan hyvin hoidettu ja tarjosi
edullisemman näköalan kauniille kaupungille päin. Pian saapuivat
he kaupunkialueen rajalle; tien loppuosan varrella he eivät olleet
tavanneet niin paljon kansaa, joka ihmetellen tuijotti heihin ja Kotakin
satulan poikki makaavaan oinaaseen; he luulivat onnellisesti kulke-
neensa kaupunkialan läpi, kun heidän matkaansa äkkiä esti tien poikki
asetettu salpa. Tämä näky oli uusi ja ihmeellinen, vaan paimento-
laisten mielestä, joiden käsitysten mukaan kaikkien teiden pitäisi olla /

vapaasti kuljettavia, suorastaan naurettava. He tutkivat vielä kerran
salpaa ja katselivat sitten vieressä olevaan pieneen, rauhalliseen, val-
koiseen kivitaloon, jos mahdollisesti joku tulisi ulos ja poistaisi esteen.
Kun niin ei tapahtunut, astuivat he ratsujensa selästä, tarttuivat muitta
mutkitta salpaan, tempasivat sen irti ja heittivät sen sivullepäin. Sa-
massa tuli ratsumies nelistäen rakennuksen takaa; hän oli täysin
varustautunut, rintahaarniskoineen ja kädensuojuksineen, miekka ku-
peellaan ja jousi kädessään. Hän ratsasti mongolien luo, jotka sillä
aikaa olivat hypänneet satulaan ja, seisahtuen äkkiä heidän edessään,
huusi hän lyhyesti ja käskevästi:

Seis, ken siellä?
Dschani, joka nähtyään uhkaavan ratsumiehen oli tarttunut jou-

seensa, etsi sopivaa nuolta viinistään.
Me olemme muukalaisia, jotka aijomme Almalikiin ja huo-

maamme tien tavalla suljetun.
Koiria te olette! huudahti toinen, varkaita olette ja tahdotte

varastaa kuninkaaltamme. Miten uskallatte särkeä tämän salvan ja
välttää kuninkaallista tullia?

Dschani ei' käsittänyt, mitä hän tarkoitti tullilla. Hän vihelsi
hiljaa, herättääkseen seuralaistensa huomion ja veti huomaamatta vii-
nistään nuolen, jonka hän jo oli valinnut.

Eteenpäin ja joutukaa astukaa hevosten selästä ja antakaa
meidän tarkastaa, mitä viette mukananne, sitten saatte maksaa, minkä
olette tullia velkaa saadaksenne jatkaa matkaanne.
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Paimentolaisillemme oli tämä aivan uutta, että heidän, saadak-
seen kulkea yleisellä tiellä, tuli suorittaa maksu ja. Dschani oli taipu-
vainen epäilemään kavalaa salaväijymistä, joka oli täällä viritetty heidän
vangitsemisekseen. Laskematta hetkeksikään muukalaista näkyvistään,
huusi hän seuralaisilleen: eteenpäin mars!

Mongolit lähtivät liikkeelle.
Kun vieras ratsumies huomasi tämän, asetti hän ratsunsa tien

poikkipuolin ja huusi apua. Kolme aseellista ratsastajaa tuli silloin
nopeasti esiin talon takaa ja sen portissa näyttäytyi viisi jalkasoturia.
Dschanin valtasi kiihkeä viha, johon sekaantui vangiksi joutumisen
pelkoa, sillä hän oli kuullut kauheita kertomuksia kaupunkien vanki-
loiden luolista, joihin tavallisesti paimentolaisia heitettiin ja joissa
vilisi hiiriä, käärmeitä ja rupisammakolta. Aron vapaata poikaa kau-
histuttivat sellaiset ajatukset.

Tilaa siellä, huusi hän, taikka käytän väkivaltaa!
Ratsumies, joka sulki tien, tempasi hevosensa syrjään, mutta

ainoastaan ehtiäkseen jännittää jousensa. Hän ampui salaman nopeu-
della, tähtäämättä; Dschani kumartui samassa kuin jousenjänne kilahti,
nuoli lensi hänen ohitsensa ja Hipaisi hieman hänen korvaansa; seu-
raavassa silmänräpäyksessä ampui hän itse erään raskaita, nelikulmai-
sia nuoliaan, joka lävisti vihollisen varustuksen ja aina höyhenten
koristamaan lapaan saakka tunkeutui ratsastajan rintaan, niin että hän
äkkiä ojensi käsivartensa, hapuillen ilmassa ja sitten suin päin suistui
ratsun selästä.

Melkein samaan aikaan oli Susu kylmäverisenä kaatanut erään
jalkasoturin, ampuen nuolen hänen otsaansa ja hymysuin oli Kotak
lävistänyt erään ratsumiehen oikean käsivarren. Hetkisen sinkoili
nuolia edestakaisin; sitten tarttuivat mongolit keihäisiinsä. Vielä ro-
mahti ratsumies raskaasti satulastaan, Dschanin keihään iskemänä
rintaan, ja hänellä itsellään oli tuskin aikaa miekallaan väistää viimei-
sen ratsumiehen iskua, ennenkuin tämä raskaan vastalyönnin kautta
oli tehty kelvottomaksi taisteluun, viimeinen ratsumiehistä. Molemmat
mongolilaiset olivat sillaikaa olleet täydessä toimessa. Susun hevo-
nen, johon nuoli sattui, vaipui polvilleen etujalkoihin suunnatusta
iskusta, mutta ihmeteltävän notkeasti heittäytyi Susu satulastaan ja
seisoi pystyssä maassa. Taistelu ei kuitenkaan ollut lähimainkaan
tasainen, mutta Dschani ja Kotak hyökkäsivät nyt niin rajusti, että
molemmat jälelle jääneet viholliset kiireimmän kautta pötkivät pakoon
ja kiiruhtivat kenttien poikki pois. Taistelutanner oli mongolien.

Nämä anastivat nopeasti sen saaliin, mikä oli saatavissa, sillä
vanhan paimentolaisoikeuden mukaan oli voitettujen omaisuus voitta-
jain oma; he ottivat haltuunsa isännättömät hevoset, tunkeutuivat
taloon, ottivat mitä siellä oli, etenkin ruokavaroja. Sitten viritti Kotak
hymyillen tulta ja sytytti rakennuksen palamaan; hänen vihansa kaik-
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keen, mikä oli kiinteätä ja liikkumatonta, oli sammumaton; häntä
huvitti nähdä mustan savun kiemuroivan, ja kun liekit puhkaisivat
katon, olivat ratsastajat jo matkalla vastakkaiseen suuntaan kuin hei-
dän pakenevat vihollisensa.

He ratsastivat uudelleen vuorelle päin ja saapuivat sinne vielä
ennen yön tuloa. Kahden päivän ratsastuksen jälkeen tulivat he
uudelleen erämaahan. Ei missään näkynyt viljelyksen jälkeä, kaik-
kialla puuttomia, autioita aroja, oikeita paimentolaisen olinpaikkoja,
niin että he alussa tunsivat iloa ja mielihyvää. Mutta pian tulivat
he toisille tuumille. Tosin oli heillä mukanaan ruokaa ja juomaa,,
vaan heidät valtasi pelko, ettei heidän varastonsa riittäisi pitemmän
erämaamatkan varalle. Dschani kirosi pikastumistaan, joka oli saatta-
nut heidät tähän asemaan, vaan sitä ei enään voinut korjata. Kym-
menen päivää jatkettiin ratsastamista, yhäti lounaaseen päin. Kym-
menentenä päivänä olivat he saapuneet tuntureille, joissa aurinko loisti;
kirkkaanvalkealle lumelle. Suurin vaikeuksin matkustivat he vuori-
jonon poikki; elintarpeet olivat loppuneet ja heidän tilansa oli tukala..
Vihdoin näkivät he jalkojensa juuressa viheriää, mehevää maata; joen
pitkälle ulottuva kuvastin välkkyi alhaalla tasangolla, lehtevät puut
kutsuivat viheriöivin käsin heitä luokseen, savupilviä nousi siellä
täällä ja toi ystävällisen tervehdyksen ihmisiltä. Tämä oli viljeltyä
maata ja varmaankin talokkaiden asumaa, vaan Dschani ajatteli nyt
vaan heidän pelastumistaan. Hän astui hevosen selästä, heittäytyi
maahan ja rukoili; samalla päätti hän olla kärsivällinen ja myönty-
väinen ja ennen kaikkea hän ei koskaan enään kieltäisi maksamasta
kuninkaille tullia.

Kuta pitemmälle he tulivat tasangolla, sitä miellyttävämpi ja
suloisempi oli hedelmällisen, ihanan seudun näkö. Laajat, viljavat
pellot levenivät joen rannoilla, 'suuret puutarhat, joiden oksat hedel-
mien painamina houkuttelivat heitä luokseen, karjalaumat laitumella
ja kauniit, vilkkaat hevoset ilahuttivat silmää. Vaunuja, jotka olivat
maanviljelystuotteita täynnä, liikkui leveillä teillä, siltoja oli rakennettu
välkkyvän joen poikki, sieviä, valkoisia taloja oli siellä täällä viheriöi-
vien puiden keskellä Dschanista tuntui, kuten olisi hän sen para-
disin edustalla, josta hänen kansansa pyhät kirjat tiesivät kertoa.
Hän ei ollut koskaan nähnyt niin kaunista, niirr ihanaa ja rikasta
maata ja hänen molemmat seuralaisensa olivat yhtä hämmästyneitä
ja iloisia, tuijottaessaan selkiselällään olevine silmineen - Kotak hy-
myilevin, levein suin ihmeellisen ihanaan maisemaan.

He olivat tulleet alas tasangolle; kaikki, jotka tulivat vastaan,
tervehtivät ystävällisesti profeetta Muhammedin määräyksen mukaan
ja turkinkielellä. Dschani iloitsi olevansa maanmiestensä ja saman-
uskolaisten keskuudessa ja vastasi tervehdyksiin, lujasti päättäneenä,
ettei hän varomattomuuden kautta herättäisi heissä vihamielisyyttä.
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Tiellään, jota pitkin he matkustivat, kohtasivat he ratsastajan. Hänellä
oli päässään turhani ja yllään muhkea silkkipuku; hän oli kookas ja
voimakas ja hänen kasvoissaan ilmeni jonkinlainen tutkiva ystävälli-
syys. Dschani oli varmasti vakuutettu siitä, että hän oli arvossapidetty
ja vaikutusvaltainen mies; hän ratsasti senvuoksi häntä vastaan, astui
hevosen selästä, tervehti kunnioitettavasti ja, ottaen esiin kukkaronsa,
ettei hän vielä kerran hölmäytyisi sivistysmaiden tapoihin nähden,
sanoi hän:

- Herrani, olen kernaasti valmis jättämään tarkastettavaksi kai-
ken sen, minkä vien mukanani, ja tahdon mielelläni maksaa tämän
maan kuninkaalle tullia tavaroistani ja maksua matkamme jatkamisesta.

Ratsastaja oli ystävällisesti kiittänyt tervehdyksestä ja katseli mon-
goleja ihmetellen. .Hänen kysyessään, mistä oikeastaan tulivat, osoitti
Dschani vuoria, joiden yli he olivat menneet. Muukalaisen häm-
mästys kasvoi.

Jos olette matkustaneet näiden lumivuorten poikki, olette
tosiaankin mitä suurimmassa määrässä levon ja virkistyksen tarpeessa.
Vaan sanokaa minulle, miten olette uskaltaneet tulla näihin kamaliin
seutuihin, jotka, etenkin tällä puolella, eivät tarjoo muuta kuin erä-
maita ja autioita paikkoja?

Dschani ei voinut, eikä tahtonut sanoa oikeata syytä heidän
harharetkiinsä ja keksi senvuoksi seuraavan kertomuksen:

- Me olemme turkkilaisia, oigurien heimoa, ja karjalaumamme
käyvät laitumella Komulin tienoilla. Ollessamme toivioretkellä py-
hiin kaupunkeihin Bokharaan ja Samarkandiin, .hyökkäsi näiden vuor-
ten toisella puolella kimppuumme rosvojoukko, vaan meidän onnistui
päästä pakoon. Pitkien ja vaivalloisten harhailujen jälkeen korvessa,
olemme nyt tulleet tänne ja kiitetty olkoon Jumala ja hänen profeet-
tansa, että olemme tulleet teidän siunattuun maahanne.

- Niin, vastasi muukalainen, kiitetty olkoon Jumala, joka pelasti
teidät rosvojen käsistä. Tosin olemme kuulleet, että joukko näitä
konnia on hyökännyt Almatin tulliasemalle ja ryöstänyt sitä, mutta
täällä olette turvassa. Te olette muhammediläisten alueella; me
olemme tadsehikein heimoa ja viljelemme maata; täältä Kaschgariin
on noin 12 parasangerin matka. Vaan seuratkaa nyt minua kotia
ja vastaanottakaa sitä kestiystävyyttä, jota teille tarjoon, tehkää mi-
nulle se kunnia; teidän hurskas tulonne talooni on varmasti tuottava
siunausta!

Dschani oli samalla sekä iloinen että levoton. Sanoma heidän
seikkailuistaan Almatissa oli siis jo ehtinyt tänne saakka, ja kuka
saattoi taata hänelle, ettei vieraanvarainen muukalainen aikonut virittää
salaväijytyksiä heille.

Tämä arveli Dschanin nuoruuden ja paimentolaisten avuttoman
aseman olevan syynä hänen äkilliseen hämmennykseensä ja uudisti



62

kutsumuksensa niin ystävällisesti, ettei ollut mahdollista vastata kieltä-
västi. Matkalla kertoi muukalainen Dschanin suureksi helpotukseksi,
että sanansaattaja, joka oli tuonut ilmoituksen Almatista, jo oli mat-
kustanut Samarkandiin.

Lyhyen ratsastuksen jälkeen saapuivat he suuren portin edustalle,
jonka kautta he ratsastivat laajaan, puistomaiseen aitaukseen ja pysäh-
tyivät muhkean, palatsimaisen rakennuksen edustalle.

Joukko palvelijoita kiiruhti esiin, kumarsi syvään isännälleen ja
riensi auttarnaan muukalaisia kamelien taakan purkaamisessa ja otta-
maan eläimiä vastaan.

Isäntä vei vieraansa suureen saliin, jonka kattoa kannattivat pu-
naisen, sinisen, viheriäisen ja valkoisen väriset puupylväät. Lattian
peittivät kirjavat, kalliit matot ja pitkin seiniä oli asetettu matalia,
kalliilla kankaalla verhottuja leposijoja. Valkealle seinälle vasta-
päätä ovea oli maalattu suurin sinisin ja punaisin kirjaimin profee-
tan sanat:

„ Silmä, joka valvoo nukkuvaa silmää, on kallein kaikkia aarteita."
Dschani kumarsi syvään lattiaa kohti, nähdessään nämä Juma-

lan lähettilään sanat.
Mykkinä ja ihmetellen seisoivat Dschanin molemmat mongoli-

laiset palvelijat tässä heille täydelleen vieraassa ympäristössä Susu
synkkänä ja tuijottavin silmin ja Kotak suu selällään, unohtaen tällä
kertaa kokonaan tavallisen, leveän ivanaurunsa.

Nyt kutsui isäntä' palvelijan luokseen ja käski hänen saattaa vie-
raat heidän asuntoonsa ja pitää huolta heidän mukavuudestaan, kun-
nes päivällinen valmistui. Sekin huone, johon heidät vietiin, oli
korkea ja miellyttävä sekä runsaasti mattojen peittämä. Palvelija toi
muutamia astioita, joissa oli kylmää ja lämmintä vettä, lautasia ja
oudonmuotoisia maljoja, pari pientä kääröä ja muutamia tiilikiviä;
viimemainituiden päälle asetti hän puulevyn ja sille pantiin mongolien
ihmetykseksi viinirypäleitä ja outoja hedelmiä sekä joukko mongoleille
aivan tuntemattomia ja ihmeellisiä pikku kaluja, kuten lusikoita, kup-
peja y. m.

Kun palvelija oli kaiken järjestänyt, poistui hän ja paimentolaiset
olivat yksin huoneessa. He katsoivat toisiinsa epäilevin ja kysyvin
katsein, vaan kukaan heistä ei sanonut sanaakaan. Vihdoin lausui Susu,,
arasti osoittaen esineitä:

- Myrkkyä!
Taasen seurasi hetken vaitioloa, joHoin molemmat palvelijat odot-

tavina katselivat Dschania. Vihdoin sanoi tämä:
En luule meillä olevan syytä epäilyyn ja minun ajatukseni

on, että me voimme huoleti nauttia sitä, minkä isäntämme meille
tarjoo; meidän ei tarvitse pelätä sen olevan myrkkyä. Jos he tah-
toisivat raivata meidät tieltään, ei heidän tarvitsisi käyttää sellaista
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keinoa; olemmehan heidän käsissään ja he voisivat heittäytyä kimp-
puumme, kymmenen, vaikka parikymmentäkin yhtä vastaan; ei, syö-
käämme levollisesti. Tämä kylmä ja lämmin vesi on luullakseni
tuotu pestäksemme siinä jalkamme, sillä olen kuullut sen olevan
tapana talokasten keskuudessa. Peskäämme siis jalkamme, niin ettei-
vät he loukkaantuisi, jos jättäisimme sen tekemättä.

Ja muitta mutkitta riisui Dschani karkeat jalkineensa ja alkoi
pestä jalkojaan suuressa käsiastiassa. Hänen mielestään siinä ei ollut
mitään outoa, koska hän muhammediläisenä oli tottunut pesentään,
vaikka hän viime aikoina oli harvoin voinut sitä noudattaa, mutta mo-
lemmille mongoleille oli se aivan outoa ja Kotakin leveä suu ei ollut
pitkiin aikoihin siihen määrin lähennellyt hänen korvaelimiään, kuin
sinä hetkenä, jolloin hänen ei varsin pienet jalkansa vaipuivat pesu-
astiaan. Hän loiski siinä kuten olento, joka taitamatta uida, ensi
kerran kadottaa vankan pohjan jalkainsa alta ja kaikin keinoin koettaa
saavuttaa sitä jälleen. Susu säilytti tavallisen vakavuutensa ja painoi
pontevasti jalkansa pesuastian pohjaan.

Palvelijan tuomien esineiden joukossa oli muun muassa sanda-
leja; Dschani pani parin sellaisia jalkoihinsa ja tunsi kummallista,
uutta tunnetta, koettaessaan liikkua oudoissa jalkineissa. Hän käveli
edestakaisin huoneessa ja oudot kengät, joita hän ei osannut kun-
nollisesti kiinnittää, lapsoivat ja kalisivat, luiskahtaen useampia kertoja
jalasta. Mongolit katsoivat suurin silmin herransa ihmeellistä kävelyä,
Kotakin heiluttaessa kosteita sääriään sinne tänne kuivatakseen niitä
ilmanvedon kautta.

Dschani pesi sitten kasvonsa ja kätensä ja pukeutui väljään,
komeaan pukuun, jonka palvelija niinikään oli tuonut. Hänen seura-
laisensa näyttivät vähitellen mukaantuvan olosuhteihin ja pukivat
ylleen kaksi väljää, halvemmasta kankaasta tehtyä takkia. He silmäili-
vät nyt toisiaan ja koettelivat varovaisesti outoja vaatteitaan; sitten
katsoivat he toisiinsa ja ensi kerran nauroi vakava, hiljainen Susukin
toveriaan vasten kasvoja. Heidän ulkomuotonsa olivat tosiaankin
hullunkuriset. Hienon, kallisarvoisen päällyspuvun alla oli heillä
vanhat, huonot mongolilaiset ratsupukunsa, kuluneet nahkatakit, mie-
kat ja veitset vöillään. Mongolit tahtoivat niinikään varustautua
viinineen ja jousineen, ennenkuin istuutuivat syömään, mutta Dschani
kielsi heitä sitä tekemästä, koska se olisi osoittanut epäluuloa heidän
isäntäänsä kohtaan.

Nyt istuutuivat he pehmeälle matolle ja alkoivat syödä ihania
hedelmiä ja valkoista, heille tuntematonta leipää.

Dschani oli tarttunut erääseen maljaan; siinä oli kirkasta, keltai-
senvalkoista nestettä, jota hän alussa oli taipuvainen pitämään tamman-
maitona. Hän haisteli sitä ja maljan hieno, kutkuttava tuoksu sai
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hänet pian toisille tuumille; hän vei astian huulilleen ja joi pitkin,
ahnein siemauksin sokerikasta, maustettua sorbetiäf

Kauvan ei kestänyt, ennenkuin kaikki lautaset heidän edessään
olivat tyhjät. Himokkain katsein silmäilivät mongolit nyt ympärilleen
etsien muuta syötävää ja Kotak huomasi muutamia pieniä kääröjä,
joissa oli nelikulmaisia paloja tiivistä, kiiltävää ja rasvaista ainetta,
joka luultavasti oli jonkinlaista juustoa, Susun samoihin aikoihin
löytäessä suuremman kupin, joka oli täynnä keltaista, pehmeätä ainetta,
mikä ei saattanut olla muuta kuin voita. Muitta mutkitta pisti hän
sormen kuppiin ja vei sen sitten suuhunsa maistaakseen, Kotakin
purressa palasen juustosta, joka hänellä oli kädessään.

Se maistuu kuten hyvälle haiseva suopa, mutisi Susu, ja
sillä aikaa vääntyivät Kotakin kasvonpiirteet tavalla, joka ilmaisi, ettei
hän pitänyt luullun juuston makua erittäin hyvänä.

Dschani aikoi juuri maistella Susun voita, kun palvelija astui
huoneeseen, luultavasti ottaakseen pois aterian tähteet. Nähdessään
Susun ja Kotakin, rupesivat . hänen kasvojensa lihakset omituisesti
nytkäisemään, ikäänkuin hän ainoastaan suurimmalla vaivalla saattaisi
pidättää rajua nauruaan. Ajanpitkään ei tämä onnistunutkaan ja hän
purskahti niin äänekkääseen ja hillitsemättömään nauruun, että Dschani
punastui vihasta.' Hän ei sittenkään voinut hillitä naurunhaluaan ja
Dschani kysyi ankarasti ja kiivaasti häneltä, mille hän oikeastaan
nauroi. Molemmat mongolitkin lopettivat ruokahalunsa tyydyttämi-
sen ja katsoivat palvelijaan. Tämän oli siihen määrin onnistunut
tyyntyä, että hän puoliääneen saattoi vastata;

- Minun täytyy nauraa senvuoksi, että mies tuolla suurine
suineen syöpi saippuaa ja tämä toinen hiusvoidetta.

- Entä mikä on sitten saippua? kysyi Dschani. Miksi hän
ei saa syödä saippuaa? Teillä talokkailla on sentään ihmeelliset
tavat. Te laskette leikkiä siitä, että henkilöt, joille tarjootte vieraan-
varaisuuttanne, syövät niitä ruokia, joita heille tuodaan.

- Mutta eihän saippua ole mikään ruokalaji, vastasi palvelija,
saippualla peseydytään ja hiusvoiteella tehdään tukka nuorteaksi ja
hyvänhajuiseksi.

Dschani käsitti palvelijoittensa tehneen tyhmyyden ja vaikeni,
mutta Susu ja Kotak, jotka eivät ymmärtäneet sanaakaan turkin-
kielisestä keskustelusta, jatkoivat rauhallisesti saippuan ja hiusvoiteen
ahmustamistaan.

Palvelija otti pois tyhjät lautaset ja astiat ja poistui. Dschani
kuuli hänen purskaantuvan äänekkääseen nauruun oven takana ja
närkästyi uudelleen. Vaan samalla juolahti hänen mieleensä seikka,
joka saattoi tulla sartgen arveluttavaksi. Hän oli ilmoittanut seura-
laistensakin olevan turkkilaisia ja kuitenkin taisivat ne ainoastaan
mongolinkieltä eivätkä ensinkään tunteneet muhammediläisen uskonnon
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menoja ja tapoja. Hän opetti sen vuoksi heille edes yksinkertai-
simmat ja tavallisimmat rukous- ja siunauskaavat ja sai heidät suostu-
maan siihen, että he, ollessaan turkkilaisella alueella, tottuisivat käyttä-
mään nimiä Abdallah ja Nureddin, samoin kuin he kutsuisivat häntä
Timuriksi eikä Dschaniksi; hän tahtoi selittää heidän olevan kotoisin
mustasta Kinasta, jossa turkinkieltä ei käytetä.

Ryhdyttyään näihin varokeinoihin, lähtivät he isäntänsä luo. He
menivät tallin ohi ja näkivät ilokseen hevostensa olevan irroillaan ja
vapaina ja mielellään syövän heille annettua kauraa. Sain Bughurul
ojensi notkean kaulansa saadakseen isännältään silittelyn ja toinen-
kin mongolihevonen, joka onnellisesti oli kulkenut vuorten yli, hir-
nui iloisesti.

He astuivat avaraan, tilavaan huoneeseen; isäntä, joka näytti
odottaneen heitä, tuli ystävällisesti heitä vastaan, kätteli Dschania ja
vei hänet korotetulle paikalle, jossa pehmeät, pulleat patjat tarjosivat
istuinpaikan. Susu ja Kotak istuivat vähän alempana, niinikään hie-
noilla, pehmeillä patjoilla ja palvelijat toivat heti sisään suuren tar-
jottimen, jolle oli pantu lautasia, laseja, kuppeja ja sen semmoista.
Kiinalaisesta porslinista valmistetuista suitsutusastioista nousi hienoja,
hyväntuoksuisia savupilviä; hehkuvia ruusuja oli ripoteltu matolle ja
huoneen keskellä pärskyi korkealle suihkulähteen välkähtelevä suihke;
liristen ja loiskien suistui hajaantunut suihke alas kahdeksankulmaiseen,
monivärisestä, kiillotetusta marmorista tehtyyn altaaseen. Taustalla
riippui mahtavan, kaarenmuotoisesti holvikkaan, pyöreiden marmori-
pylväiden kannattaman oven edustalla paksu, punaisesta silkistä om-
meltu ja runsailla kultakirjauksilla varustettu esirippu raskain laskok-
sin ja salli, osittain avattuna, huoneessa olijoiden vilkaista toiseen
huoneeseen, jonka sisustus, viittoihin, patjoihin ja istumasijoihin nähden
voitti kaiken sen, minkä Dschani siihen asti oli nähnyt. Huoneen
seiniä koristivat monenväriset maalaukset ja taiteellisesti lehtikuvauk-
siin kiedotut Koranin lauseet, ja ne hiveltelivät katsojan sekä silmää
että mieltä.

Nähdessään tällaista loistoa, ei Dschani voinut muuta ajatella,
kuin olevansa ruhtinaan, ellei ehkä kuninkaankin talossa. Hän ku-
martui senvuoksi syvään isännälle sanoen:

- Jumala suokoon teidän korkeudellenne vielä sadan vuoden
elinajan ja onnea runsaimmassa määrässä!

Oli lähellä, että hän myös olisi lisännyt: sekä kaikkea kun-
niaa ja valtaa, mutta hän ajatteli Temudschinia ja kansaansa sekä
Dschebua ja sinistä lippua ja vaikeni.

Talon isäntä hymyili.
- Nuori vieraani, sinä erehdyt luullessasi minun olevani ruhti-

naan tahi ehkä kuninkaankin. Olen ainoastaan halpa aatelismies ja
muutamien sangen suurien maatilojen omaaja. Jumala on antanut

5
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siunauksensa minulle ja hedelmällisyyttä pelloilleni, menestystä karja-
laumoilleni. Nimeni on Niaz ja kansa kutsuu minua rikkaaksi; älä
siis anna minulle mitään arvonimeä, joka ei minulle' kuulu ja ota
ilolla vastaan sitä vieraanvaraisuutta, jonka sinulle tarjoo profeetan
tunnustaja.

Dschani kumartui uudelleen ja istuutui isäntänsä viereen. Hän
luki itsekseen sinausrukouksen ja söi sitten Niazin tarjoomia ruokalajeja.

Kun ateria oli päättynyt, kehoitti Niaz vierastaan lukemaan kiitos-
rukouksen. Dschani ei hidastellut noudattamasta tätä kehoitusta.
Hänen äänensä oli sointuisa ja taipuvainen ja Niaz tuntui olevan
aivan ihastunut.

Profeetan parran nimeen, kaikista Koranin lukijoista, joita olen
kuullut Kaschgarissa, niin, Bokharassakin ja Samarkandissa, ei ku-
kaan ole sinun vertaisesi äänen sulosointiin ja esityksen pehmey-
teen nähden!

Hän taputti käsiään kolmasti ja palvelija astui huoneeseen.
- Tuokaa heti tänne pyhä kirja! käski" hän; nuori vieraani on

ilahduttava minua lukemalla mieltemme ylennykseksi luvun!
Dschani punastui, vaan ei uskaltanut kieltäytyä. Hänelle annet-

tiin korani, sidottuna upeihin kansiin ja kirjoitustaidon mestarin kir-
joittama; kukin kirjan lehti oli varustettu kultaisilla koristeilla ja
taiteellisilla piirustuksilla. Kaksi emaljoitua hopeahakasta sulki kirjan,
jolle Dschani painoi huulensa ennenkuin hän avasi sen. Hän luki
siitä luvun hitaasti ja laulavin äänin. Niaz nyökytti monasti päätään
lukemisen kestäessä, silitellen tyytyväisenä partaansa ja kunkin säkeen
lopussa sanoi hän ääneensä amen.

Dschani oli lopettanut; hän sulki hitaasti kirjan ja jätti sen
palvelijalle. Mutta hänen isäntänsä syleili häntä hellästi ja huudahti:

- Totta tosiaan, sinä olet mollah (ylituomari) - sinä olet
vuosisatasi valo, aikasi ihme. Ollos kiitetty, nuori muhammediläinen,
siitä nautinnosta ja mielenylennyksestä, jonka olet meille suonut. Vaan
lisäksi tahdon valmistaa sinulle ilon, jommoista et koskaan ennen
ole tuntenut.

Hän taputti uudelleen käsiään ja samassa laskettiin huoneen
taustassa oleva esirippu alas.

Vaan sen takana alkoi hiljainen kielisoittokoneiden soitto ja
kellontapainen, hopeanheleä naisääni lauloi persialaisen laulun.
Dschani ei ymmärtänyt sanoja, mutta säveleet soivat suloisina hänen
korvissaan ja tunkeutuivat hänen sieluunsa asti.

Äkkiä taputti talon isäntä vielä kerran käsiään; kolme punaiseen
puettua orjaa astui huoneeseen, kaksi heistä kantoi pulloja ja astioita
ja kolmas toi tarjottimella neljä maljaa, joista yksi oli hiottua kris-
tallia, toinen kultaa ja molemmat muut hopeata. Orjat laskivat taak-
kansa isäntänsä eteen ja poistuivat äänettömästi.
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Veljeni ja ystäväni, alkoi Niaz, siunattu olkoon se päivä,
jolloin astuit talooni ja sitä hetkeä on juhlallisesti vietettävä, jolloin
ensi kerran näin sinut; vastaanota senvuoksi vielä kerran tervehdyk-
senä tämä kristallimalja täynnä Schiran jalointa viiniä!

Viiniä, huudahti Dschani puoleksi hämmästyneenä, puoleksi
pelokkaana; mitenkä, sinä, profeetan oikeauskoinen seuraaja, kehoitat
minua nauttimaan juomaa, joka ei ole meille kumpaisellekaan sal-
littu? Ei, en tahdo tehdä tätä rikosta!

Niaz hymyili ja silitteli tyytyväisenä partaansa.
Ei niin kiivaasti, nuori ystäväni! Kuinka, sinä, soturi ja

urhea sankari, et uskalla tyhjentää viinimaljaa? Etkö tiedä, eriä
Rustem, Iranin soturi ja Isfendir, Turanin sankari, eivät halveksineet
maljain iloja? Etkö tiedä, että Noah, joka oli profeetta, on istuttanut
viinipuun ja antautui jalon rypäleen mehun nautintoon, kunnes hän
päihtyneenä vaipui maahan viinipuun varjoon. Tahi etkö tiedä, että
hurskaat dervischitkin (muhammediläiset erakot) tekevät sitä, jota sinä
pidät syntinä?

Dschani vaikeni.
Keveästi ja hiljaan kuten vene, joka hiljaisilla aalloilla keinuu,

kaikui laulu esiripun takaa, pehmeän, sulavan soiton säestämänä.
Vaan äkkiä vaikeni se, Niazin huudettua muutamia persialaisia sanoja
esiripulle päin ja ainoastaan yksi ainoa soittokone kaiutti muutamia
sulo"isia, syvästi liikkuttavia soinnoksia. Sävelet muuttuivat vanhan
turkkilaisen laulun yksinkertaiseksi sävelmäksi ja Dschani kumartui
äkkiä eteenpäin kuunnellakseen.

Silloin puuttui sävelmään naisen ääni; se oli sanomattoman rai-
tis, väritykseltään henkevä ja puhdas ääni. Tuo vanha turkkilainen
laulu oli saanut uudet sanat; laulu ylisti hehkuvin sanoin viinin elä-
hyttävää voimaa ja kehoitti nautintoihin ja riemuihin niinkauvan kuin
nuoruutta vielä kesti.

Dschani oli tarttunut säteilevään pikariin ja puristi sitä suo-
nenvedontapaisesti kädessään, mutta vielä viipyi hän viemästä sitä
huulilleen.

Intohimoisesti kehoittavin äänin ja sanoin jatkui laulu ja Dschani
tunsi, miten hänen poskensa alkoivat hehkua. Hänen suonensa sykki-
vät kuumeentapaisesti ja äkkiä vei hän maljan huulilleen ja tyhjensi
sen yhdellä siemauksella. Valuvan tulen tavoin virtasi viini hänen
suonissaan ja vaikkapa olisi ollut myrkkyäkin tuossa veripunaisessa,
säkenöivässä rypäleen mehussa, olisi hänen ollut pakko juoda sitä.
Hän tyhjensi maljan kahdesti, kolmasti.

Soittokone siirtyi nyt juomalaulun rohkeasta, kiihoittavasta sävel-
mästä vienoihin, täyteläisiin mollisoinnoksiin, ikäänkuin herättääkseen
kuulijoiden huomiota siihen, mikä nyt seuraisi. Dschani tunsi sydä-
mensä rajusti sykkivän, kun lumoova ääni esiripun takana lauloi:
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Oi sankari mun, miks' vierahan maan
Sä vaareissa viipynet vielä?
Jo ratsusi tuo, käs' kahvalle vaan,
SilP turvaa et löydä sä siellä.

En rauhaa ma saa; ken tänne sun toi,
Se julmana vielä sun surmaa;
Sit' taistellen sä et torjua voi,
Kun kohtalos' ennusti turmaa.

On pelkoni suur', sä sankari mun
Ja laulaissain piilevi kaipuu.-'
Tän laulajan miel' ois seurahan sun -

Vaan vankina itkuhun vaipuu.

Niaz oli kiivaasti hypähtänyt pystyyn; koko hänen olentonsa oli
muuttunut; hän ei enään ollut sama kohtelias mies, käytökseltään
määräkäs, tyyni ja säädyllinen; hurjina pyörivät silmät hehkuvissa,
punaisissa kasvoissa; kädet olivat suonenvedontapaisesti puristetut, ja
karkeasti huusi hän persialaisen sanan ja kimakin, valittavin soinnok-
sin vaikeni soittokone.

Dschani oli niinikään nopeasti hypähtänyt pystyyn; viini hehkui
hänen suonissaan ja hän saattoi vaivoin hillitä itseään.

Äkkiä avaantui esirippu ja Dschani näki ihmeen ihanan nais-
olennon. Pehmeät hiukset reunustivat valkoista otsaa ja säteilevä
jalokivikoriste oli palmikoitu siihen; suuret, kauniit vaan kyyneleiset
silmät katsoivat hetkisen häneen. Hän juoksi vastustamattomasti por-
taille, jotka johtivat naisten huoneeseen, mutta silloin laskeutui esi-
rippu ja hänen uudestaan avatessaan sen, oli huone tyhjä; nuorta,
kaunista tyttöä ei enään näkynyt, unenkuvan lailla oli hän tullut ja
jälleen mennyt. Ainoastaan hetken oli Dschani nähnyt hänen hie-
not, valkoiset kasvonsa ja kuitenkin olivat hänen piirteensä painuneet
syvälle hänen mieleensä; hän ei ollut turkkilainen, persialainen tahi
kinalainen; hänet nähdessään oli Dschanin mieleen muistunut toiset
kasvot samoine suurine, säteilevine silmineen, samoine jaloine piir-
teineen, vaan nämä kasvot olivat vanhemmat, auringon ja tuulen
ahavoittamat ja pontevammat Rautakuninkaan kasvot. Olisiko
sattuma täällä tuonut hänen tielleen hänen henkensä pelastajan tyttä-
ren - sen tyttären, jota isä™yuosikausia oli etsinyt. Hänellä ei ollut
aikaa miettimiseen, sillä viimeinen kohtaus oli tapahtunut erinomaisen
nopeasti, ja sen tekemän syvän vaikutuksen pakoittamana tarttui hän
äkkiä rajusti isäntänsä kaulaan ja,paljas miekka kädessään, huudahti hän:

- Äärettömän hyvän ja laupiaan Jumalan nimessä, tunnusta heti
kaikkein korkeimman nimi tahi halkaisen minä pääsi!
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Dschani oli taipuvainen pitämään isäntäänsä poppamiehenä tahi
tietäjänä ja hämmästyi ja peljästyi sen vuoksi, kun tämä, joka muu-
ten ei millään tavalla torjunut rajua hyökkäystä, empimättä ja suu-
resti vihastumatta lausui muhammediläisen uskontunnustuksen lyhyen
sisällön.

Vastustamattomasti päästi Dschani vastustajansa, melkein katuen
kiivauttaan; eiköhän tuo outo, kiihoittava juoma ollut johtanut häntä
sopimattomaan tekoon? Puoleksi hämillään änkytti hän muutamia
anteeksipyynnön sanoja.

Niaz pysyi aivan huolettomana ja melkein ystävällisen näköisenä
laski hän kätensä Dschanin olalle, vaan hänen sormensa pusertivat
siihen määrin olkapäätä, että Dschani huomasi pitäneensä isäntänsä
voimia liian pienessä arvossa. Vapautuen puserruksesta, asettui hän
seisomaan tavalla, joka osoitti hänen olevan valmiin torjumaan odotta-
mansa hyökkäyksen.

Niaz katsoi häneen terävin ja läpitunkevin katsein ja sanoi selvin,
korkein äänin:

' Dschani, Euktulmichin poika!
Veri hyytyi Dschanin suonissa; miten saattoi tämä muukalainen

tuntea hänen nimensä ja sukunsa? Hänen hämmästyksensä ja pel-
jästyksensä kasvoi, vaan Niaz jatkoi:

Bessedien soturi, Dschebu-suden lipunkantaja. Sinun mo-
lemmat seuralaisesi ovat pakanoita ja sinä itse olet mongolilainen
vakooja, joka on vallannut Almatin tulliaseman!

Ensi kuohahduksessaan aikoi Dschani uudelleen hyökätä sala-
peräisen isäntänsä kimppuun miekallaan, mutta tämä pysyi liikku-
mattomana ja jatkoi;

Seis, Dschani! Aseitasi en pelkää, sillä varma, salaperäinen
ja laaja on minun valtani ja se, mikä minulle on tärkeätä tie-
tää, sen tiedänkin. Älä tiedustele, miten ja mistä tämä johtuu; -

no niin, sellainen on asian laita. Sinä olet vallassani ja kuulut
minulle!

Hän polki jalallaan ja ikäänkuin taikakeinon kautta tunkeutui
huoneeseen joka taholta aseellisia miehiä, puettuina kiiltäviin rinta-
haarniskoihin ja kypäriin ja paljastetut miekat käsissään.

Melkein vaistomaisesti nojasi Dschani selkänsä seinään ja Susu
ja Kotak asettuivat taisteluvalmiina hänen oikealle ja vasemmalle
puolelleen.

Dschani antoi miekkansa vinkua ilmassa ja hänen silmänsä alkoi-
vat salamoida taistelunhalua. Hiljaisen Susun sisus näytti kuohuvan
ja hän huusi mongolinkielellä: lähestykääpä vaan, te koirat! Vaan
Kotak mutisi huokaillen partaansa:

- Toivoisin minulla olevan saappaat jaloissani; paljain jaloin
taisteleminen on kurjaa.



Uhkaavina seisoivat molemmat puolueet vastatusten; silloin astui
Niaz hymyillen heidän väliinsä; koko hänen olennossaan oli jälleen
tuo sama liehakas käytös, ja sydämellisen tuttavallisesti sanoi hän:

Dschani, poikani, etkö käsitä minun tarkoittavan parastasi
sekä henkisesti että ruumiillisesti. Sinä olet vaarassa varomattoman
Almati-kahakkasi takia; tahdotko asian joutuvan unohduksiin. Sinä
olet kaukana, eroitettuna eräästä ystävästäsi, joka on sinulle rakas
tahdotko nähdä keraiti Markuksen?

Dschanin käsi vaipui alas; hän huudahti hämmästyneenä:
Markus? Salli minun nähdä hänet jälleen ja minä tahdon

luottaa sinuun kaikessa, minkä minulle sanot.
Niaz hymyili.
—Ja toisenkin henkilön tahtoisit nähdä, mikäli tiedän. Länsi-

mainen, sulosilminen prinsessa on sinut lumonnut. Hän on vankina,
hän miellyttää sinua - sinä tahdot vapauttaa hänet, tahdot saada hänet
ikipäiviksi omaksesi?

Dschani tunsi verensä kiivaasti kuohuilevan.
Mitä minun on tekeminen? huudahti hjin. Olen valmis

kaikkeen, mikä ei sodi profeetan uskoa vastaan mitä myiun on
tekeminen ?

Niaz polki jälleen permantoon ja aseelliset miehet katosivat yhtä
nopeasti kuin olivat tulleetkin.

- Pistä miekkasi tuppeen! käski Niaz.
Dschani totteli,koneellisesti.
Niaz tarttui hänen käteensä ja vei hänet jälleen pehmeille pat-

joille, joilla hän jo oli istunut. Susu ja Kotak istuutuivat niinikään
entisille paikoilleen ja alkoivat taas juoda mainiota viiniä, jolla heidän
maljansa uudelleen oli täytetty.

- Sinä olet vielä juomasi viinin vaikutuksen alaisena; sinun
täytyy ensin tulla täysiin tajuihisi; ota tämä malja ja tyhjennä se; se
on tekevä sinulle hyvää!

Ihmeellisesti muodostetusta astiasta oli hän kaatanut ruskean-
tapaista nestettä kultapikariin ja ojensi sen Dschanille, joka epäile-
vin katsein silmäili häntä. Niaz laski silloin maljan jälleen tar-
jottimelle.

- Olen tarkoittanut hyvää, sanoi hän, tämä on vuoristossa kas-
vavista yrteistä valmistettu juoma; se vaikuttaa voimallisesti ja tyyn-
nyttävästä. Mutta, ellet tahdo, niin —.

Sanat kuuluivat niin tyyneinä ja luotettavina ja Dschani ei myös-
kään käsittänyt, miksi juoma olisi vaarallista, sillä jos Niaz olisi tahto-
nut raivata hänet tieltään, ei hänen olisi ollut tarvis käyttää sellaista
keinoa. Hän katsoi uudelleen isäntäänsä suoraan silmiin, tarttui
sitten nopeasti maljaan ja tyhjensi sen pohjaan asti. Juomalla oli
omituisen väkevä tuoksu ja Dschani vei ehdottomasti kätensä otsalle
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poistaakseen sieltä pilven, joka oli sinne asettunut. Vaan pilvi ei
hälvennyt; se laajeni keveänä, läpikuultavana harsona hänen silmil-
leen; hänestä tuntui kuin eläisi hän unessa, josta hän turhaan yritti
vapautua. Hän näki Niazin istuvan vieressään, kuuli hänen puhu-
van, eikä kuitenkaan voinut tehdä selkoa hänen puheensa sisällyk-
sestä; hän näki myös molemmat seuralaisensa ja he näyttivät nyö-
kähyttävän hänelle paksuja, raskaita päitään ja hitaasti vaipuvan ma-
tolle. Hän tahtoi nousta ja kysyä heiltä, mitä tämä merkitsi, mutta
hän tunsi sellaista mielihyvää maatessaan siinä,’\ ettei hän voinut
päättää nousevansa. Hiveltelevä, päihdyttävä tuoksu ympäröi häntä;
hän näki isännän taputtavan käsiään; hän kuuli suloisia sävelmiä
soitettavan esiripun takana. Yhä suloisempi mielihyvän tunne val-
tasi hänet. Silkkiesirippu lensi kahisten sivulle, mutta sen takana
ei enään ollut äskeistä huonetta vaan puutarha, joka loisteli ihmeelli-
sen ihanana.

Puoleksi harvinaisten, suurilehtisten ja kauniskukkaisten puiden
piiloittamana oli rotko, johon auringonvaloa tuli katossa olevan vä-
rillisen lasin läpi; himmeätä, ruusunpunaista hohdetta sattui sen
seiniin, mitkä näyttivät olevan jalokivistä valmistetut, niin ne säteili-
vät rubinin, smaragdin, safirin, opalin, topasin ja amethistin eri värein.

Rotkossa istui prinsessa frankein maasta, säteilevine silmineen
ja piti valkoisissa käsissään kielisoittokoneen, jolla hän säesti lau-
luaan. Keveimmän pilven tavoin peitti valkoinen, huntu hänen vaa-
leat hiuksensa, joissa jalokivikoriste säkenöi. Hän katsoi lakkaamatta
Dschaniin ja hänen laulunsa kaikui kuin ikävöivä tervehdys, niin että
hän vastustamattomasti halusi nousta ja lähestyä häntä. Hän liiteli
lattian yli, eikä hänen jalkansa koskeneetkaan siihen ja neitonen ojensi
hänelle tervehdykseksi kapean kätensä. Kun Dschani oli häntä aivan
lähellä, ei hän enään ollut yksin, vaan hänen rinnallaan seisoivat
Markus hymysuin ja Aischa, Dschanin sisar, avosylin. Hän sulki
ihastuneena nämä rakkaat ystävät syliinsä ja Markus puristi hänen
kättään kuiskaten: »me emme koskaan enään erkane, rakas Dschani!"
Vaan vieras prinsessa oli ujona vetäytynyt syrjään ja hänen mykät
katseensa tuntuivat kysyvän: »täytyykö minun siis yksin jäädä ystä-
vää vailla, hyljättynä ja vankina?" Silloin meni Dschani hänen
luokseen ja huudahti ihastuksissaan: »Ei, profeetan parran nimessä,
sinä olet pääsevä vapaaksi ja tuleva puolisokseni! Sinun vapautesi
puolesta tahdon uskaltaa henkeni, sinä puhdas ja ihana olento!" Ja
prinsessa ojensi hänelle hiljaa molemmat kätensä ja soitto kajahti
niin ihmeteltävän suloisesti. Silloin katosivat olennot ystävällisesti
viitaten; hiljaa lauloivat linnut oksilla ja etäältä kuului ikäänkuin
ilmakanteleen sointuneita ääniä.
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VIII.

Vuorten vanhus.

. Kun Dschani heräsi unestaan, makasi hän vielä ruokahuoneessa
ja Niaz rikas istui hänen vieressään, vaan hänen molemmat seura-
laisensa nukkuivat matolla. Hän katsoi suurin, ihmettelevin silmin
isäntäänsä, vaan tämä vastasi lempein äänin:

- Olet nähnyt sen ihanuuden, mikä sinua odottaa; olet ollut
Markuksen ja sisaresi luona; sulosilmäinen prinsessa ojensi sinulle
kätensä; tahdotko vielä kerran nähdä kaiken tämän, jolloin sitä ei
koskaan sinulta riistetä?

- Tahdonko!? huudahti Dschani kiivaasti. Sitä ei sinun tar-
vitse kysyä minulta! Mitä tulee minun tehdä?

Sinä lähdet täältä Samarkandiin? '

Dschani pidätti vastaustaan, mutta, laskien silmänsä isännän tutki-
vasta katseesta, vastasi hän vihdoin:

Lähden!
Silloin otti Niaz vyöltään kultakahvalla ja runsaasti jalokivin

koristetulla tupella varustetun veitsen ja ojensi sen Dschanille:
Ota tämä tikari, sanoi hän, äläkä pelkää; terä on mainio

eikä ensinkään noiduttu!
Dschani veti säteilevän aseen kallisarvoisesta tupesta; terän toi-

selle puolelle oli kultakirjaimin kirjoitettu: »Kaikkivaltiaan ja äärettö-
män hyvän Jumalan nimeen"; ja toiselle puolelle arabiankielinen
sana: »Effetah!" s. o. avaa avaa paratiisin portit. Veitsen hieno
terä oli sitäpaitsi hopeakoristuksin kirjailtu.

Dschani katseli sitä vaieten.
Eikö se ole muslemin arvoinen ase? kysyi Niaz.

. Kyllä, minä myönnän sen.
No hyvä, kanna tämä tikari vyölläsi sillä tavalla, että se heti

pistää silmiin. Se on taikakalu, joka varmasti on ohjaava sinua,
minne ikänä menet. Sinä lähdet siis nyt Samarkandiin; siellä tulee
sinun käydä Hussein-nimisen silkkikauppiaan puheilla ja mikä lapsi
hyvänsä voi sanoa sinulle missä hän asuu. Näytä hänelle tämä
tikari, ja jos hän kysyy, ken on sen sinulle antanut, niin vastaa:
»salassa oleva scheiki". Vaan älä lausu sanaakaan tästä kenellekään
ihmiselle ja luota siihen, mitä Hussein sinulle sanoo.

Ja jos teen sen?
- Jos teet sen, saat jälleen nähdä ystäväsi, keraiti Markuksen

ja länsimaisen prinsessan, jonka olet vapauttava ja voittava.
- Ja Aischa, sisareni?

Hänetkin tapaat Samarkandissa.
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- Vaan sano minulle vielä muuan seikka: ken on sulosilmäi-
nen prinsessa ja miten hän on tullut taloosi?

Niaz katsoi hetkisen tarkasti häneen; sitten vastasi hän:
En varmasti tiedä, ken hän on ja mikä on hänen sukunsa;

niin paljon voin sinulle ilmoittaa, että hänet lapsena ryöstettiin fran-
kien leiristä erään taistelun aikana ja tuli sittemmin Syrian sulttanin
hoviin. Tämä lahjoitti hänet myöhemmin Bokharan ruhtinattarelle,
ja sattuman kautta - mikä sinulle on vähä-arvoinen tuntea - tuli
hän minun talooni.

Dschanilla ei ollut epäilystäkään jälellä prinsessa oli Rauta-
kuninkaan tytär ja tämä oli hänelle vielä syy lisäksi, noudattaakseen
kummallisen isäntänsä tahtoa.

Oletko valmis lähtemään matkallesi? kysyi Niaz.
Kyllä! vastasi Dschani.

- Hyvä! Tie on kaikkialla sinulle avoin. Voit lähteä jo tänään.
- Mutta seuralaiseni nukkuvat.
- He ovat nyi nukkuneet 24 tuntia ja ovat tarpeeksi leväh-

täneitä.
',— Kaksikymmentäneljä tuntia!? toisti Dschani hämmästyneenä.
- Yhtä kauvan kuin sinä olet ollut talossani.
Niazia huvitti hänen vieraansa hämmästynyt katsanto. Hän

astui molempien mongolien luo ja ravisti heitä, kunnes he avasivat
silmänsä. Kotak nauroi, kuten ei mitään olisi tapahtunut, vaan Susu
katseli vakavana ja hämmästyneenä ympärilleen.

Niaz poistui. .

Dschanin ensi ajatuksena oli käydä tallissa katsomassa, olivatko
hevoset paikoillaan, ja huomattuaan niiden niin olevan, alkoi hän
vielä kerran punnita Niazin tekemää ehdoitusta. Asian salaperäisyys
houkutteli häntä, samoin luvattu yhtyminen niihin kolmeen henki-
löön, joita hän eniten rakasti; jos hän kulki Bokharaan Samarkandin
kautta, ei tie senkautta tullut sanottavan pitemmäksi, ja nämä seikat
yhtyneinä vaikuttivat sen,' että hän noudatti isäntänsä neuvoa. Hän
antoi seuralaisilleen tarpeelliset käskyt; he panivat kokoon matkatar-
peensa, satuloivat hevosensa ja olivat sitten valmiit lähtemään.

Silloin tuli Niaz ottamaan jäähyväiset.
Vielä tulee minun, sanoi hän Dschanille, ilmoittaa sinulle,

mitä tietä sinun on kulkeminen. Kuule nyt tarkoin, mitä sinulle
sanon! Sinun pitää välttää Kaschgarin kaupunkia ja seurata Pu-
naisenvirran juoksua. Sinä saavut sitten ylätasangolle, jonka yli
kuljet ja tultuasi jälleen alamaalle, ei kestä kauvan, niin saavut Mi-
tanin kaupunkiin. Siellä haet sinä suuren moskean johtajaa ja
sanot hänelle tulevasi salassa olevan miehen luota. Oletko ym-
märtänyt?

- Kyllä.
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- Muutoin tuntee hän sinut vyölläsi olevasta tikarista ja ilmoit-
taa sinulle muitta mutkitta, miten sinä pääset Samarkandiin. Olen
valinnut kymmenen hevosta ja latonut niiden selkään ruokavaroja;
sinä tarvitset niitä vuoriston erämaissa.

- Olen paimentolainen, sanoi Dschani, ja tottunut puutteeseen;
arot ja erämaat eivät herätä minussa pelkoa.

- Hyvä; mene siis Herran nimeen, hän on sinua saattava!
Ratsastajat lähtivät pihan poikki ja ulos portista. Sen luona oli

muutamia miehiä; kaksi heistä tuntui Dschanista tutuilta. Toisella
oli sidottu käsi ja näytti olevan haavoitettu; toinen oli mongolin
näköinen, mutta molemmat kääntyivät poispäin, kun- Dschani ratsasti
heidän ohitseen. Puhumatta ja miettiväisenä jatkoi tämä matkaansa;
hänestä tuntui mahdottomalta muististaan etsiä näkemiään miehiä,
vaan tunnin ajan mietittyään ja tuumittuaan, selveni asia hänelle.
Se, jolla oli sidottu käsivarsi, oli aivan varmaan muuan niitä ratsu-
miehiä, joita vastaan hän oli taistellut Almatin luona; toisen oli hän
nähnyt mongolileirissä Mukhuli viisaan seurassa. Dschani käsitti
tosin nyt, miten Niaz saattoi tuntea hänen nimensä ja asemansa,
mutta yhä vielä oli tämän koko olento ja esiintymistapa salaperäistä
ja selittämätöntä. Siitä huolimatta noudatti hän tarkalleen hänen
määräyksiään matkaan nähden ja jatkoi tietään pitkin Punaisen joen
rantaa. Pian saapuivat he sen korkean vuorijonon luo, jonka poikki
heidän tuli matkata ja jossa heidät kohtasi laajat lumi- ja jääkentät.

Kuudentoista päivän matkan jälkeen tulivat he jälleen tasangolle,
jonka viheriät, viljellyt kentät hymyilivät heille, vielä kahden päivän
perästä saapuivat he Mitanin kaupunkiin, joka sijaitsee Serafschan-
jben varrella. Silta - ensimäinen, jonka Dschani eläissään oli näh-
nyt johti toiselle rannalle, ja vanhan, jykevien pylväiden kannatta-
man portin läpi ratsastivat paimentolaiset kaupunkiin.

Oli keskipäivärukouksen hetki ja kapeiden minaretien *) hui-
puista huusivat muezzinit; »Jumala on Jumala ja Muhammed on
hänen profeettansa; keskipäivän hetki on tullut, Te muslemit, ru-
koilkaa !

Dschani ja hänen seuralaisensa eivät olleet koskaan käyneet
kaupungissa ja he katselivat senvuoksi ihmetellen taloja, moskeoja
ja kansanjoukkoa, joka liikkui kaduilla Jalkasin, ratsain tahi kame-
lien selässä.

Basari rikkaine myymälöineen ja mitä erilaisimpine tavaroi-
neen, hunnukkaita naisia kantotuoleissa, joita kuljettivat kirjavasti
puetut orjat, rikaspukuisia persialaisia, avojalkaisia, mustasilmäisiä

*) Minareti on moskean (turkkilaisen temppelin) viereen rakennettu,
vapaana seisova torni, josta erityisesti sitä varten määrätyt henkilöt (muezzi-
nit) ilmoittavat rukoushetket.



arabeja paimentolaisemme tuskin tiesivät, minne he kääntäisivät
katseensa.

Dschani koetti päästä perille suureen moskeaan, jonka torni
suuremmoisten ja kaunisten suhteittensa ja rakennustapansa puolesta
oli kaikkia muita minareteja erinomaisempi. Tätä minaretiä silmällä
pitäen ratsastivat he pitkin erästä sangen pitkää katua, tiheihin rivei-
hin rakennettuine taloineen ja tulivat sen loputtua suurelle, avoimelle
paikalle, jonka varrella moskea sijaitsi. Se oli upea rakennus, val-
mistettu lasitetuista tiilistä ja varustettuna monella, pienellä suippo-
tornilla ja huipulla; jo tuhannen askeleen päässä saattoi sisäänkäytä-
vän yläpuolella lukea seuraavan Koranin lauseen, joka oli maalattu
suurin, kirjavin kirjaimin: »Jumalaton on moskeassa kuten kotka hä-
kissä, uskovainen on siellä kuten kala vedessä".

Dschani ja hänen seuralaisensa astuivat maahan, sitoivat hevo-
sensa temppelin seinässä oleviin rautarenkaihin ja kiiruhtivat sisään,
sillä jumalanpalvelus oli jo alkanut.

Uskonoppinsa määräysten mukaan riisui Dschani saappaansa
etehisessä, jonka kattoa kannattivat viheriät marmoripylväät; Susu ja
Kotak katsoivat sitä ihmetellen ja ainoastaan hidastellen tottelivat he
hänen käskyään ja menettelivät samoin; Kotak ajatteli Varmaankin
neuvottomuuttaan, ollessaan paljainjaloin Niaz rikkaan talossa.

He astuivat' pyhään huoneeseen ja pysähtyivät vaatimattomasti
sen takaosassa. Johtaja eli ylipappi istui alttarin (toosahan) juurella
ja luki korkein, sulosointuisin äänin rukouksia; hänen sivullaan istui-
vat koranin esittäjät, pitäen pyhää kirjaa polvillaan; kokoontunut
kansa noudatti äänetöntä hiljaisuutta ja kuunteli hartaasti rukouksia
ja nuorten ylioppilaiden ja lasten muodostaman kuoron sopusoin-
tuista laulua. Kaikki teki' erinomaisen syvän vaikutuksen Dschaniin,
joka ei ollut koskaan nähnyt jumalanpalvelusta vietettävän näin juh-
lallisella tavalla. Ensi kerran tunsi hän uskontonsa ja tunnustuksensa
ihanuuden ja suuruuden tempaavan mukaansa hänen sydämensä sisim-
mät tunteet, ja kuumia kyyneleitä nousi hänen, kodittoman heimon
sivistymättömän pojan silmiin.

Kun uskovaisten joukko yksiäänisesti luki uskontunnustuksen,
yhtyi hän siihen voimakkaine äänineen täydestä sydämestään ja lauloi
sellaisella ihastuksella ameninsa, että kaikki katsoivat nuoreen muuka-
laiseen ja ylipappikin loi suuret mustat silmänsä häneen.

Aivan kuin vilkkaan hämmästyksen salama lensi hänen miehek-
käille, vakaville kasvoilleen; hän oli epäilemättä huomannut salaperäi-
sen tikarin Dschanin vyöllä, sillä muuan moskean palvelijoista lähestyi
häntä matto kädessään.

- Ota tämä matto, nuori muslemi, sanoi hän, scheiki lähettää
sen sinulle.

Dschani vastaanotti maton ja jatkoi rukoustaan, mutta hänen
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alkuperäinen hartautensa oli häiriintynyt ja hän odotti kärsimättömänä
jumalanpalveluksen päättymistä. Vihdoin sulkivat lukijat kirjansa,
scheiki suuteli korania ja väestö riensi ovelle. Silloin tuli sama mies
jälleen Dschanin luo sanoen:

Seuraa minua, scheiki odottaa sinua.
Palvelijan johtamana kulki Dschani koko moskean halki; varo-

vaisina, melkein pelokkain askelin seurasivat molemmat mongo-
lit häntä.

- Kunhan vaan ei kukaan varastaisi hevosiamme, mutisi Susu.
Dschani rauhoitti häntä.
He astuivat holvikkaasta portista mieluisaan, nelikulmaiseen huo-

neeseen, jonka akkunoista aurinko paistoi sisään ja sen säteet leikki-
vät seinämaalausten lomissa. Kaikki oli täällä yksinkertaista, vaan
hienoa ja ylhäistä. Scheiki istui lattiaa ylemmällä korotteella pie-
nen huoneen taustalla. Hän tuntui olevan 50 vuotias, ja hänen
ryhtinsä oli kunnioitusta herättävä ja hänen kasvonsa, joiden kalpeus

• vielä enensi hänen mustien silmiensä loistetta, kauniit. Pitkä, hyvin
hoidettu parta valui alas hänen rinnalleen.

Hän oli puettu mustaan kauhtanaan ja päässään oli hänellä
kiiltävästä keltaisesta silkistä valmistettu turhani. Hänen valkoiset,
hyvin hoidetut kätensä, säteilevillä sormuksilla koristettuina, lepäsivät,
johonkin määrin teeskentelevän huolettomasti patjoilla, joihin hän
nojautui ylhäisen miellyttävästi.

Scheikin viittauksesta poistui palvelija.
Dschani istuutui hänen viereensä; Susu ja Kotak jäivät seiso-

maan ovelle ja viimemainittu, joka varmaankin koko jumalanpalve-
luksen aikana oli ajatellut saappaitaan, mutisi sangen kuuluvasti:

Voi sentään, jos ne nyt varastavat saappaamme!
Dschani viittasi hänelle olemaan vaiti.

Poikani, alkoi scheiki lempeine, sulosointuisine äänineen,
olen ilolla huomannut sinun hurskaan intosi jumalanpalveluksen
aikana ja olen harvoin nähnyt hartaampaa uskovaista, kiitetty olkoon
profeetta.

Dschani kumarsi ja toinen jatkoi:
- Sinulla on ylläsi soturin pölyinen puku; se osoittaa sinun

tulevan maailman melusta, mutta sinun hurskautesi todistaa sinun
olevan maailmaa halveksivan dervischin (munkin). Vaan selitä mi-
nulle muuan seikka, joka on herättänyt huomiotani sinussa. Sinun
ulkomuotosi osoittaa sinun olevan köyhän ratsumiehen ja kuitenkin
kannat vyölläsi tikaria, joka kelpaisi kuninkaallekin. Etkö voi ilmoittaa
minulle mitään tästä kallisarvoisesta aseesta?

-Minun on ilmoittaminen sinulle, vastasi Dschani, tulevani
salassa olevan miehen luota ja meneväni Samarkandiin, silkkikauppias
Husseinin luo.
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Vakavan scheikin kasvot pysyivät tyyneinä ja
hän laski valkoisen kätensä paimentolaisen olalle ja sanoi:

- Dschani, Euktulmichin poika, olen sinua odottanut!
Dschani tunsi säpsähtävänsä; hän ei siis täälläkään ollut tunte-

maton; uudelleen astui ihmelliseen Niazin salaperäinen valta hänen
eteensä; ääneti odotellen katsoi hän scheikiin.

- Tänään meillä on perjantai, sanoi tämä, ja sinun tulee täällä
levähtää maanantaihin saakka; se on tekevä sinulle hyvää matkan
kaikkien rasitusten jälkeen. Minä olen saattava sinut huoneisiin, joissa
saat nauttia vieraanvaraisuudestamme ja jos sydämesi toivoo hurskasta
mielenylennystä, niin ota tämä korani, joka alkuaan on kotoisin py-
hästä Mekka-kaupungista.

Hän antoi Dschanille kirjan, joka oli upeihin kansiin sidottu.
Tämä suuteli sitä ja kumarsi syvälle, vastaanottaessaan ylipapin siu-
nauksen. Scheiki taputti nyt käsiään, antoi sisäänastuvalle palveli-
jalle käskyn persiankielellä ja kehoitti Dschania häntä seuraamaan.
Susu ja Kotak iloitsivat saadessaan saappaansa jälleen ja seuraten
palvelijaa, kulkivat paimentolaiset moskean edustalla olevan avoimen
paikan poikki,Jossa heidän ratsunsa vielä olivat sidottuina ja tulivat
avaraan,' ihanaan puistoon, jonka viheriöiden, lehtevien puiden välissä
kohosi kolme harvinaisen komeata, erityylistä huvimajaa.

Palvelija vei heidät persialaisen majan ohi kinalaiseen. Sen
edessä oli kuvastinakkunoilla varustetut vaunut ja kaksitoista aseel-
lista ratsumiestä ympäröi niitä. Näiden joukossa oli Almatin mies
ja Dschanin valtasi vastenmielisyyden tunne hänet nähdessään.

He astuivat huvimajaan, jonka outo, muhkea sisustus teki hei-
hin v erinomaisen vaikutuksen. Seiniä koristi toisiinsa kiedottuja ku-
vioita ja taiteellisia kiemuroita, matot olivat erinomaisen hienot,
mutta aivan hyvin eivät aron pojat viihtyneet täällä, vaikka heille
tarjottiin mitä maukkainta ruokaa ja juomaa hienoimmalla kinalai-
sella porslinilla.

Kolme päivää pidätettiin heitä erilaisilla, vähäpätöisillä tekosyillä,
ja Dschani oli vakuutettu siitä, että hän sairastuisi, jos tätä pakollista
pysähdystä kauvemmin jatkuisi.

Vihdoin tuli scheiki neljäntenä päivänä lausuakseen heille jää-
hyväisensä ja ilmoittaakseen heille, mitä tietä heidän pitäisi matkata.
Hän osoitti heille neljä paikkaa, jossa heidän tulisi levätä ja jossa
Dschanin ainoastaan tarvitsi mainita hänen nimensä tullakseen mitä
parhaimmalla tavalla vastaanotetuksi; kaikkialla odotettiin hänen tu-
loaan ja kaikki esteet ja vaikeudet olivat poistetut hänen tieltään.

Vielä kerran jakoi scheiki siunauksensa matkustajille, jotka sitten
lähtivät matkaan ja ratsastivat länteenpäin Samarkandin suuntaan.
Matka kulki paratiisimaisen ihanan maan läpi; edeltäkäsin osoitetuilla
asemilla vastaanotettiin ja kestittiin heitä hyvin vieraanvaraisesti, ja
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neljännen päivän illalla saapuivat he Sogd-i-Kelaniin, joka sijaitsee
lähellä Samarkandin raja-aluetta. Sykkivin sydämin näkivät he edes-
sään lukemattomia suurempia ja pienempiä torneja, joita, laskevan
auringon säteiden valaisemina, kohosi kaikkialla kaupungissa, jossa oli
yli 250 moskeaa. Palatsien kupukatot loistivat, korkeat, valkoiset
muurit kiilsivät ja majesteetillisen komeina kohosivat iltataivaalle suu-
ret linnoitukset ja tanakat, pyöreät tornit; - tämä oli Samarkandin
hyvinvarustettu kaupunki.

Salaisen ikävöimisen vaan myös levottomuuden valtaamana sen
johdosta mikä täällä häntä odottaisi, ratsasti Dschani kaupunkia kohti,
jonka ääripiirteet yhä jyrkempinä ja suurempina ilmestyivät illan var-
jojen keskeltä.

Yön tullessa oli hän lähellä yksinäisen temppelin muureja, jon-
kun matkaa rautaportilta ja turkkilaisten portilta. Korkealla, tanakalla
alustalla yleni pyhäkkö; kahdeksan, valtavan suuren marmoripylvään,
jotka kaksittain olivat viheriäisen, mustan, valkoisen ja punaisen väriset,
kannattamana kohosi himmeänhohtava kupu lyijykattoineen. Se oli Kas-
simin, Abdallah Mottalibin pojan hauta. Kassim oli marttyri, jokaoli sur-
mattu kun muslemit kalifi Valid Im aikana perustivat Samarkandin.
Tämän muistomerkin vieressä oli luostari, jossa 12 dervischiä asui,
eläen uskovien almuilla ja valvoen ja rukoillen pyhimyksen hau-
dalla. Itse hauta pyhäkön sisässä oli norsunluulevyillä peitetty, kir-
jailtuna kullalla ja jalokivillä, jotka sen yli riippuvan kolmen hopea-
lampun valossa säteilivät kirjavin värin puolipimeässä huoneessa.

Täällä aikoi Dschani viettää yönsä ja odottaa aamun tuloa. Susu
ja Kotak olivat sitoneet hevoset puuhun ja muitta mutkitta laskeutu-
neet levolle rehevään ruohikkoon, vaan Dschani meni pyhäkköön ja
lähestyi kunnioittavana hautapaikkaa. Äänettöminä katsahtivat dervischit
häneen; eräs heistä ojerisi hänelle maton ja viittasi hänelle asettu-
maan sille. . Dschani riisui jalkineensa, suoritti lainmukaiset pesot
marmorialtaassa ja, äänettömänä rukoiltuaan ja laskettuaan otsansa
haudan norsunluulevyille, levitti hän mattonsa erään suuren pylvään
juurelle ja, antautuen pyhän Kassimin turvaan, vaipui hän huoletonna
hiljaiseen uneen.

Saattoi olla keskiyön aika, kun paimentolaisen tarkka kuulo
unessakin eroitti hevosen kavioiden kapsetta; ratsastaja pysähtyi temp-
pelin ulkopuolella ja nousi sen portaita ylös. Himmeä lampunvalo
heijastui hänen kasvoilleen ja valaisi hänen rintahaarniskaansa.

Dschani tunsi Rautakuninkaan muhkean vartalon. Hän hy-
pähti heti pystyyn ja riensi tulijan luo, joka nopeasti tarttui miek-
kansa kahvaan. Silloin tunsi hän Dschanin ja ojensi molemmat
kätensä sydämelliseksi tervehdykseksi. Pian istuivat molemmat
temppelin edustalla ja puhelivat hiljaa, etteivät häiritsisi temppelin-
rauhaa.



Rautakuninkaan ihmetellen kysyttyä, miten Dschani oli tänne
joutunut, kertoi tämä, joka arveli olevansa velvoitettu pitämään lähe-
tystään salassa, jutun toivioretkestään muhammediläisten pyhiin kau-
punkeihin. Hän mainitsi seikkailunsa Almatissa ja Niaz rikkaan
talossa ja selitti vihdoin varmana vakaumuksenaan, että hän siellä
oli tavannut Rautakuninkaan tyttären. Hämmästyneenä ja liikutet-
tuna kuunteli tämä hänen ilmoituksiaan ja tarttui lämpimästi Dscha-
nin käteen.

Ei epäilystäkään —se on hän! Kiitetty olkoon Jumala,
siis ei seuraamani jälki ole minua vienyt harhaan ja minä olen
Samarkandissa löytävä jälleen surullisesti menettämäni, kauvan etsi-
tyn tyttäreni!

Vaan sano minulle, lausui Dschani, miten saatoit ylipäätään
löytää mitään ryöstetyn jälkeä?

Tiedä siis, että minulla on ystäviä ja vakoojia ympäri puolen
Aasian; kaikkialla missä kristittyjä asuu joko yksityisinä tahi heimoissa,
saatoin luottaa apuun ja ystävyyteen. Senlisäksi ovat sadat risti-
retkeläiset, kuten minäkin erotettuna asetovereistaan, Syrian taistelu-
jen jälkeen etsineet itselleen asuinpaikan ja kodin kaukana Aasiassa.
Monet heistä ovat tavanneet minut harharetkilläni ja meidän välil-
lämme on solmiutunut jonkinlainen salainen liitto, niin että minä
vakoojieni kautta kaikkialla sain tiedon, niinpian kuin jotain otaksu-
misia tyttäreni olinpaikasta heräsi. Tällä tavoin tulin Bokharaan ja
sieltä Samarkandiin. Kulkurielämäni sekä Aasian läntisen osan olo-
suhteiden tarkka tuntemiseni on tuottanut minulle erinomaista arvoa;
Rautakuninkaan nimi on laajalti kuuluisa ja peljätty; ajatellaan mahta-
vaa valtiota, jonka minä muka aikoisin perustaa tahi jo olisin perus-
tanut, voimatta tietää paikkaa tahi lähempiä asianhaaroja. Muham-
mediläiset pelkäävät ja kunnioittavat minua; Syrian kristityt katsovat
toivehikkaasti tähän miltei tarumaiseen henkilöön, jota he pitävät
joko pappina tahi ritarina, minun voimatta koskaan täyttää heidän
toiveitaan. Miten paljon nimeni maine merkitsee, voit huomata siitä,
että Bokharan keisaritar tahtoi suoda minulle kunnian jakaa hänen
kanssaan hänen valtaistuimensa, johon tarjoumukseen kuitenkaan en
voinut suostua. ■ Hänen seurassaan olen tullut Samarkandiin, jossa,
erään munkin luotettavien tietojen mukaan, toivon löytäväni tyttäreni,
ellen sitä ennen kaadu kavalan vihollisen tikarin uhrina.

Teeskentelemättömän hämmästyneenä kuunteli Dschani kerto-
musta, jonka hänen elämänsä pelastaja kertoi, ja ihmeellinen levotto-
muus valtasi hänet, kuullessaan hänen viimeiset sanansa; hänen aja-
tuksensa palasivat ehdottomasti Niaziin ja tämän salaperäiseen, vähän
luotettavaan esiintymiseensä.

- Ja kuka olisi sinun vihamiehesi, sinä mainio sankari? ky-s.
syi hän.
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Rautakuninkaan ääni hiljeni.
Hänen nimeään ei kukaan tunne, ei edes hänen puoluelai-

sensakaan. Sinä olet tuskin kuullut puhuttavan hänestä; olethan
paimentolainen, joka rauhassa olet elänyt aroillasi, kaukana maailman
melskeestä ja ajanut karjasi laitumelta laitumelle. Siis kuule: noin
150 vuotta takaperin perusti muuan ismaeliläisten heimoon kuuluva
mies, joka tahtoi kukistaa abbessidien kuningassuvun ja tehdä Alin
jälkeläiset Itämaan perinnöllisiksi ruhtinaiksi, lahkokunnan ja valloitti
sen jäsenten avulla Korasanissa olevan Alamut-linnan. Tämän mie-
hen nimi oli Hassan Ibn Sabah. Kaikellaisin keinoin osasi hän
voittaa rohkeimmat ja voimakkaimmat nuorukaiset puolelleen, kii-
hoittaa heitä uskonnolliseen haaveiluun ja sen kautta innostuttaa heitä
mihin ilkitekoon hyvänsä. Hänen lahkokunnastaan tuli mitä hirvein
murhaajajoukko; arastelematta raivasi se salaa tieltään parhaimmat ja
jaloimmat miehet, jotka olivat heidän johtajansa vastustajia. Hassanin
kuoltua ovat hänen seuraajansa jatkaneet tätä hirmuista tointa. Liitto
on levinnyt puoleen Aasiaan, eikä mikään ruhtinas, sotapäällikkö tahi
ministeri ole turvassa heidän salaperäiseltä tikariltaan. Liiton johtaja
kutsuu itseään scheik el Dschebeliksi Vuorten vanhukseksi eikä
kukaan tiedä, missä hän oleskelee, ainoastaan hänen lähimmät liitto-
laisensa tuntevat hänet, vaan he ovatkin liittyneet häneen mitä vil-
pittömimmällä uskollisuudella. Alituiseen koettaa hän voittaa puo-
lelleen nuoria, varomattomia miehiä, houkutellen heidät luokseen,
nukuttaa heidät päihdyttävin juomin ja vie heidät sitten ihanaan
puutarhaan, jossa kaikenlaisia nautintoja on heille tarjona. Herätes-
sään uudesta juopumuksesta, joihin heidät on uuvutettu, luulevat he
olleensa paratiisissa ja vahvistuvat uskonvimmassaan, kun mestari
selittää heidän, hyvän asian puolesta tekemänsä murhan ja kuole-
malle alttiiksi asettamisensa kautta, saavuttavan sellaisia iloja ikiajoiksi.
Näitä valanvannoneita Vuorten vanhuksen palvelijoita kutsutaan assasi-
neiksi ja heidän lukuaan ei kukaan tunne.*)

Dschani kuunteli mitä tarkkaavaisimmin; hänen sydäntään ahdisti,
äkkiä selvisi hänelle salassa olevan miehen esiintyminen ja hänen
raitis, rehellinen luontonsa nousi vastustamaan niitä julmuuksia ja
ilkitekoja, joiden suorittaminen oli hänelle uskottu. Vapisevin huulin
kertoi hän Rautakuninkaalle, että hänet Niazin talossa oli "uuvutettu

*) Etevimpiä historiallisia henkilöitä, jotka kaatuivat heidän tikariensa
lävistäminä, mainittakoon m. m.: Madud, Mosulin ruhtinas, joka surmattiin
Damaskuksen suurimmassa moskeassa 1183; Egyptin suurvisiri, emiri Af sai,
1121; Kasini Akjongar, Mosulin ja Aleppon ruhtinas 1126; Amir Billah,
Egyptin kalifi, 1129; kalifi Raschid, 1136; Tripoliksen kreivi Raimund, 1149;
emiri Kis il Arslan, 1191; Konrad de Monferrat, Jerusalemin kuningas, 1192.
Kaksi eri kertaa, 1174 ja 1176, tehtiin murhayrityksiä Saladinia vastaan.

Tekijä.
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huumaavaan uneen ja suurissa määrin koetettu lumota hänen tun-
teitaan, sekä että sama salaperäinen mies oikeastaan oli lähettänyt
hänet Samarkandiin, hänen itsensä aavistamattakaan tarkoitusta.

Rautakuningas oli noussut ja laski kätensä Dschanin olalle.
Sinä et vielä tunne maailmaa, olet vielä turmeltumaton; älä

anna heidän sotkea sinua tuohon kamalaan verkkoon. Hirvittävä
aavistus valtaa minut. Mitä, jos sinut on houkuteltu tänne, käyttääk-
seen sinun kättäsi minun surmaamiseeni?

Kuinka? Miksi sinun surmaamiseksesi?
Ennen kaikkea siksi, että Vuorten vanhus arvelee minun yh-

teyteni Asian kristittyjen kanssa olevan salaisen liiton, joka voisi
käydä vaaralliseksi hänen puoluelaisilleen ja vielä senvuoksi, että
minun on onnistunut surmata kaksi näitä hurjapäitä. Scheik el
Dschebel on ilmoittanut minulle päättäneensä kostaa kirjoituksen
kautta, jonka eräänä iltana löysin naulittuna vuoteeni reunaan, ja
siitä päivästä asti tiedän olevani näkymättömien murhaajatikarien
ympäröimänä. En pelkää niitä, vaan surisin, jos he voittaisivat sinut
puolelleen.

- Ei koskaan, henkeni pelastaja, se ei saa koskaan- tapahtua!
Minä palaan Kaschgariin, etsin hurjapään ja hänen omilla aseillaan
tahdon

Se olisi turhaa ja sinä hukassa. Vuorten vanhus ei pysy
yhdessä paikassa, mutta jos olet rehellinen ja ystäväni, niin salli
minun antaa sinulle toinen neuvo. Ratsasta huomenna Samarkandiin,
hyvinvartioittuun kaupunkiin ja suostu kaikkeen, mikä sinulle mää-
rätään. Unohda ennenkaikkea tuntevasi minut; ainoastaan sillä tavalla
voimme tyhjäksitehdä ilkeämielisten juonet ja pelastua heidän an-
soistaan.

Vaan tyttäresi sisareni, Markus, jotka kaikki minun piti
täällä tapaaman?

Ole huoleti emme kadota heitä näkyvistämme, vaan älä
unhoita antautuvasi heidän sokeaksi kätyfikseen, vaikka he tahtoisi-
vatkin sinun avullasi surmata minut. Salli minun huolehtia omais-
temme pelastuksesta; sydämenihän ikävöi äärettömästi kadonnutta
lastani, joka.tuskin tietää, että hänen isänsä on elossakaan. Vaan jää
hyvästi nyt; meitä älköön nähtäkö yhdessä ja päivä alkaa jo koittaa
idässä. Mitä tulevat päivät tuonevatkaan mukanaan, voinhan kuiten-
kin luottaa urhoollisuuteesi ystävänäni?

Syvästi liikutettuna ojensi Dschani hänelle kätensä.
Elämäni kuuluu sinulle! huudahti hän.
Ei niin äänekkäästi, ystäväni, ruohollakin on täällä korvat

ja lähimmässä läheisyydessämme voi peloittavalla scheik el Dschebe-
lillä olla vakoojia.

Rautakuningas oli tuskin lausunut tämän, niin putosi kivi kilah-
6
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taen hänen jalkojensa juureen. Dschani otti sen maasta ja näki sen
olevan paperiliuskaan käärittynä. Hän irroitti tämän ja luki seuraa-
vat rivit:

«Rautakuninkaalle lähettää Vuorten vanhus tervehdyksensä. Toi-
sen kerran tulee sinulle muistutus siitä, että sinä kaikkialla olet val-
lassani. Kun saat kolmannen kirjeen, annetaan se sinulle tikarin
kärkeen kiinnitettynä ja se naulitaan kiinni sinun sydämeesi."

Dschani kalpeni ja ojensi paperin sankarille. Tyyneenä otti
tämä sen käteensä ja luki puoliääneen sanat itsekseen.

Toisen kerran, sanoi hän kylmäverisenä; sitten astui hän
muutamin askelin sen penkereen reunalle, jolle temppeli oli raken-
nettu, ja lujin, tyynin äänin huusi hän ympäristössä vallitsevaan kuo-
lonhiljaisuuteen: Minä odotan kolmatta kirjettä!

Dschani oli astunut lähemmälle häntä ja kiihkeässä mielenjär-
kytyksessään laskenut kätensä miekankahvalle, ikäänkuin joka silmän-
räpäyksessä odottaen hyökkäystä sankarin kimppuun. Hänet valtasi
ääretön rautakuninkaan ihailu; hän näki hänessä rohkeuden ja kylmä-
verisen päättäväisyyden esikuvan, vaan toiselta puolen hän ei voinut
olla kauhistumatta kun tämä salaperäinen ja hämärä mahti aivan juuri
oli antanut todistuksen olemassaolostaan.

Hän pudisti päältään äkkinäisen hervaisun ja heittäytyi pensaik-
koon, joka ympäröi temppelin juurta, vaan ei voinut missään löytää
jälkiä ihmisestä, joka olisi heittänyt kiven; hän näki vaan Susun ja
Kotakin, jotka hierustelivat untaan silmistään ja nousivat ruohikosta,
nähtyään Dschanin. Tämän kysyessä, olivatko he nähneet ihmistä
taikka kuulleet melua, vastasivat he kieltävästi. Rautakuningas oli
sillävälin heittäytynyt satulaan ja ojensi Dschanille vielä kerran kätensä.

Jumala olkoon kanssamme, sanoi hän, - me tapaamme
toisemme jälleen!

- Allah johtakoon kulkusi - sinun olen eläissäni ja kuolles-
sani, vastasi Dschani.

Hevosen kavioiden kapse katosi ja vielä seisoi Dschani kauvan
ja katseli poiskiirehtivää sankaria ristiriitaisin tuntein.

Vaan aamun harmaista usvista selvenivät Samarkandin muurit,
tornit ja minaretit.
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IX.

Samarkandissa.

Dervischit polveutuivat pyhimyksen haudalle ja toimittivat aamu-
hartaushetkensä. Dschani kosketti otsallaan pyhää paikkaa ja jätti
runsaan lahjan sen vartijoille, jotka kiitollisina vaan äänettöminä vas-
taanottivat sen.

Aurinko oli noussut ja säteili laajan, miellyttävän kaupungin
yli; sen säteet leikkivät Serafschanin aalloilla, kun paimentolaisemme
ratsastivat sisään rautaportista, jonka mahtava, synkkä holvi teki hei-
hin raskaan, peloittavan vaikutuksen.

Suorana ja pitkänä oli heidän edessään pääkatu. Uuden aamun
valjetessa, alkoi uutta, vilkasta liikettä sillä. Myymälät avattiin vähi-
tellen ja kaikenlaiset ruokavarat, sekä lihaa että hedelmiä, houkute-
livat ostajia. Tummanhehkuvia rypäleitä, kullankeltaisia meloneja ja
punertavia aprikoseja oli asetettu valkoisen, hyvätuoksuisen leivän
viereen, lihaa kalojen rinnalle. Ja siinä, missä katu loppui, aukeni
muita oikealle ja vasemmalle samoine liikkeineen ja meluineen ja
kuta kauvemmalle paimentolaisemme tulivat, sitä tanakkaampina löi-
vät vilkkaan elämän aallot heitä vastaan; suuri kaupunki näytti laa-
jenevan ja kasvavan äärettömästi; vastustamattomasti seurasivat he
yleistä virtaa. ,

Hitaasti ratsastivat he katujen vilinän läpi ja joka haaralle liite-
livät heidän katseensa, kunnes he vihdoin pysähtyivät eräälle avoi-
melle paikalle. Muhkea suihkulähde lennätti kimelteleviä suihkeitaan
korkealle ilmaan ja loiskien putosi vesi viheriään marmorialtaaseen.
Päivän kuumuus alkoi tuntua rasittavalta ja veden hiljainen lorina,
puiden raitis vehreys, paikan suhteellisen hiljainen asema houkutteli
lepoon ja virkistykseen. Suihkulähteen vieressä olevasta pylväästä
riippui ketjuineen kiiltäviä metallimaljoja ohikulkijoiden käytettäviksi
ja kun paimentolaiset olivat janoisia, astuivat he satulasta virvoittau-
tuakseen raittiilla, kirkkaalla vedellä, jota he halukkaasti joivat syvin
siemauksin.

Puiden alla taustalla oli myymälärakennus, jossa ylipäätään kau-
piteltiin ravintoaineita ja sen edessä oli mukavia matalia istuimia,
joita peittivät pehmeät matot. Sinne suuntasivat Dschani ja hänen
seuralaisensa askeleensa. He sitoivat ratsunsa renkaihin, joita oli
kiinnitetty maassa oleviin paaluihin ja istuutuivat penkille virvoittau-
tuakseen jollakin syötävällä ja antaakseen ratsuilleen ravintoa, minkä
eräs myymälänomaaja pian hankki.

Äkkiä huomasi Dschani kadulla edessään Almatin miehen ja
hänet valtasi tuskallinen tunne. Uudelleen muisti hän olevansa sala-
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peräisen, synkän mahdin ympäröimänä; hän ajatteli rautakuningasta
ja hänen tytärtään, Markusta ja Aischa-sisartaan ja pelokkaan kiih-
keällä käänsi hän katseensa epämieluisaan henkilöön. Tällä oli yllään
komea kirjailtu puku ja hän johti ohjaksista muulia, jonka selässä
istui hunnulla verhottu nainen. Tämän nähdessään hypähti Dschani
äkkiä paikaltaan.

Liikutettuna katsoi hän hänen jälkeensä. Huntu peitti häntä
tihein laskoksin ja katsoja saattoi senvuoksi pikemmin arvata kuin
nähdä ruumiinjniorteaa solakkuutta ja notkeutta, mutta kummallinen
aavistus täytti hänen mielensä, että tämä nainen ei voinut olla kukaan
muu kuin Niazin vanki, rautakuninkäan tytär. Vaikka rautakuningas
oli kehoittanut häntä mitä suurimpaan varovaisuuteen, unohti Dschani
kuitenkin tällä hetkellä kaikki varoitukset. Hän kiiruhti leijailevaa
huntua seuraamaan; hänen ympärillään tunkeili väkeä; tottumatto-
mana sellaiseen ei hän osannut nopeasti ja notkeasti suikertaa eteen-
päin; vielä kerran näkyi valkoinen huntu ihmisten päiden yläpuolella

sitten yhä kauvempana ja sitten se katosi. Dschanin näkö-
kyky ulottui vapaalla arolla melkein kuinka pitkälle hyvänsä, mutta
täällä kaupungin vilinässä, jossa toinen esine asettui toisen viereen
ja petti näköä, ei tarkka katse hyödyttänyt häntä. Alakuloisena palasi
hän toveriensa luo, jotka sillävälin olivat olleet hyvin levottomia,
kun he eivät osanneet turkinkieltä ja tiesivät vankeuden ja orjuuden
heitä odottavan, jos he kadottaisivat johtajansa.

Kaikki kolme nousivat nyt satulaan ja kun Dschani oli mak-
sanut kauppiaalle ja tarkoin tiedustellut missä kaupunginosassa hän
tapaisi silkkikauppiaan, ratsastivat he hitaasti pitkin katuja. Dschani
rukoili hiljaa, sillä hän tiesi kohtaavansa vaarallisia seikkailuja, voi-
matta niitä välttää, koska ystävän ja sisaren pelastus ja sen miehen
tyttären vapauttaminen, jota hän rakasti ja lämpimästi sääli, niistä
riippui. Hän etsi nyt silkkikauppias Husseiniä.

Kauvas heidän ei tarvinnut ratsastaa. Runsaasti koristetun, mah-
tavan? portinholvin kautta tulivat he kadulle, jonka toisella puolella
niinikään oli myymälöitä. Näiden edustalle oli näytteille pantu kai-
kenvärisiä paksuja silkkikankaita; kauppiaat itse olivat varakkaan ja
hyvinvoivan näköisiä. He olivat puetut kuningasten ja ruhtinasten
tavoin ja näyttivät ylpeilevän rikkaudestaan ja arvostaan seisten kes-
kellä suuria .silkkitukkujaan ja muita kallisarvoisia tavaroitaan.

Ratsastajat eivät olleet ehtineet pitkälle, ennenkuin tummaihoinen
orja astui Dschanin hevosen luo ja, syvästi kumartaen, suuteli jalus-
tinta. Sain Bughurul, samoin kuin sen isäntäkin, joka ensi kerran
näki maurilaisen edessään, säpsähti outoa näkyä. Vaan neekeri sanoi
selvällä turkinkielellä:

- Herrani," silkkikauppias Hussein, lähettää terveisensä salassa
olevan miehen tikaria kantavalle ritarille!
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Dschani säpsähti, ei pelvosta vaan saman epämääräisen ja epä-
mieluisan tunteen pakoittamana, joka heräsi vähimmästäkin, häntä
ympäröivien salaperäisten olosuhteiden muistuttamisesta. Kun hän
silmäili ympärilleen, astui jo mustan orjan isäntä hänen vastaansa.
Pitkä puku, tehty Bagdadin hienoimmasta kankaasta, peitti hänen
notkeat jäsenensä, ruumiin yläosan verhosi sitäpaitsi tummanviheriästä
kankaasta ommeltu takki, joka oli näädännahkalla reunustettu ja run-
saasti kultanapeilla koristettu; päässä oli hänellä valkoinen turbani.
Kasvot olivat ruskeat ja laihat ja hyvin hoidettu parta tuotti niille
hienon ulkomuodon; koko hänen esiintymisensä osoitti hänen olevan
henkilön, joka tunsi maailman ja ihmiset.

- Ollos tervehditty, nuori ritari; älä kulje köyhän taloni ohi,
kunnioittamatta sitä vierailullasi!

Dschanin täytyi koota kaikki voimansa ja hillitsemisensä vasta-
tessaan tervehdykseen:

- Olet siis silkkikauppias Hussein? sanoi hän.
- Sinä sanot sen - ja sinä olet Dschani ja tulet salassa ole-

van miehen luota?
- Niin olen.
Dschani ja hänen seuralaisensa astuivat maahan ja kauppias vei

heidät myymäläänsä. Täällä taputti hän käsiään ja heti riensi pai-
kalle muutamia orjia, jotka vastaanottivat ja veivät pois hevoset.

Puoleksi hämmästyneinä ja puoleksi peljästyneinä katselivat Susu
ja Kotak tätä palvelijoiden tekoa ja loivat kysyvän katseen johta-
jaansa. He tyyntyivät vasta nähdessään, että tämä antoi orjain muitta
mutkitta johtaa pois hänen hevosensa, siliteltyään ensin sen kaulaa.

Dschani istuutui pulleille patjoille, joita eräs orja oli häntä var-
ten järjestänyt, ja vanhan, uskotun ystävän tavoin tarttui Hussein
hänen molempiin käsiinsä ja lausui sydämellisesti:

Siunattu olkoon taloni, joka on saanut suojata sinua ja siu-
nattu olkoon se hetki, jolloin sinä siihen astuit. Syntyessäsi ovat
edulliset tähdet loistaneet, nuori ystäväni; suureen toimeen olet sinä
valittu ja mainetta ja kunniaa on sinulle säästetty. Vielä tänään olet
saava todistuksen siitä. Kun taivaan tähdet ennustavat illan tuloa,
on sinun meneminen kaupunkimme tärkeimpään moskeaan, jossa
Nedim-ed-Din, mies, joka on kuuluisa pyhyydestään, saarnaa. Sinä
olet siellä näkevä Bokharan keisarittaren, siunatun Turanin ihanim-
man ja mahtavimman naisen, jolla on silmät niin kirkkaat kuin
Seratschan vesi ja vartalo kuin ylänkömaan ketripuu. Hän on Sa-
markand-kaupunkimme kunnioitettu vieras ja kansa iloitsee hänen
täällä olostaan ja valmistaa hänelle mitä suurimpia kunnianosoituksia.
Ja tiedä, että tämä ylhäinen nainen, jonka vielä tänään olet näkevä,
on myöskin kuullut puhuttavan sinusta ja sinun sankaritöistäsi ja
tahtoo nähdä sinut ja puhutella sinua.
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Vaikka Dschani odotti paljoa, oli hän kuitenkin liiaksi luonnon-
lapsi voidakseen salata jokaista sisällistä tunnettaan. Se, minkä hän
kuuli, kajahti niin omituiselle hänen korvissaan, että hän kysyi:

Mitenkä voi ylhäinen keisaritar tuntea minut, köyhän, vie-
raan paimentolaisen ?

El Allah aa'lem - Jumala yksin sen tietää; minkä minä
tiedän, sen olen sinulle ilmoittanut.

Hussein katsoi tutkivasti vieraansa kasvoihin.
Dschani muisti rautakuninkaan neuvon ja sanoi:

Loistakoot hallitsijattaren kasvot armollisesti ylitseni! Minä
olen kumartava Bokharan keisaritarta. Koska rohkenen lähteä hänen
palatsiinsa ?

Illalla olet saava siitä tiedon moskeassa. Vaan virvoittaudu
nyt ruualla ja juomalla köyhässä talossani, sinä Jumalan siunaama

sinun kohtalosi on kadehdittava.
Ehtopäivällä lähtivät paimentolaiset kaduille, katsellakseen Sa-

markandin kuuluisia paikkoja. Hussein oli heidän mukanaan lähet-
tänyt erään orjansa oppaana ja tämän johtamina astelivat he nyt
hitaasti ja raskaasti. Paitsi muhkeita moskeoja ja palatseja, rikkaita
myymälöitä ja suuria yleisiä rakennuksia, vetivät Dschanin huomion
puoleensa etenkin kristittyjen kirkot, jotka olivat yksinkertaisesti ra-
kennetut ja vaatimattomina sijaitsivat kaukana suurten katujen mels-
keestä. Samarkandissa oli sekä kreikkalaisia että nestorilaisia kristit-
tyjä, mutta orja kertoi, etteivät he uskaltaneet soittaa kehojaan ja että
he yleensä olivat kovan sorron alaisina.

He olivat juuri nestorilaisen kirkon edustalla; se oli yksinker-
tainen vaan tilava rakennus, varustettuna pyöreällä tornilla, joka ei
ollut rakennuksen yhteydessä. Oven yläpuolella loisteli kömpelösti
maalattu pyhimyksen kuva, jolla oli lampaannahka olkapäillään ja
ristiin päättyvä sauva kädessään Johannes kastaja. Dschani tunsi
suurta halua astua tähän kirkkoon, etenkin koska hän ajatteli Mar-
kusta, joka hänkin oli kristitty ja jonka pyhiä rukouspaikkoja hän
aina oli toivonut näkevänsä.

Hän läheni ovea ja Susu ja Kotak, jotka eivät koskaan väisty-
neet hänen sivultaan tunkeutuivat aivan hänen taakseen. Silloin
kohtasi heidät muuan vanha mies, jonka kasvoja reunusti aaltoileva,
valkoinen parta. Hänellä oli yllään karkea villakaapu ja lanteilla
vyö; ristillä varustettu rukousnauha riippui vyötäisiltä ja paljaissa
jaloissaan oli hänellä sandalit; se oli kristitty munkki. Hänen var-
talonsa oli kookas ja kunnioitusta herättävä, hänen silmänsä säteilivät
lempeyttä, viisautta näytti piilevän korkean otsan alla ja Dschanin
mieleen muistui elävästi hänen kasvattajansa, pyhimys Schaman
Gökdschu. Luultavasti tämä muisto sai Dschanin vasten tietoaan ja
tahtoaan tervehtimään vanhaa munkkia; hänen seuralaisensakin pal-
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jastivat ihmetellen vaan viipymättä päänsä, tottuneina kaikessa nou-
dattamaan ja pitämään oikeana herransa esimerkkiä.

Ihmetellen katseli vanhus yksinkertaisiin, pölyisiin vaatteihin
puettuja miehiä, heidän tervehtiessään häntä, joka kuului täällä
halveksittuun uskonlahkoon, ja sitäpaitsi niin oudolla tavalla, kun he
eivät turkkilaisten tavoin panneet käsiään ristiin rinnalle vaan pal-
jastivat päänsä.

Oletko sinä muslemi, nuori ritari? kysyi hän sitten.
Jumala olkoon kiitetty, olen.
Ja tiedätkö minun olevan kristityn?
Minä otaksun sen, nähdessäni sinut tämän talon ovella.
Silloin olet tullut kaukaa, tahi sitten on sinulla todellakin

jalo mieli, koska täällä Samarkandissa tervehdit kristittyä munkkia.
Tosin olen tullut kaukaa pohjolasta, Kinan valtakunnan

rajoilta, mutta olen tottunut tervehtimään naapuriemme keraitien
pappeja, kun he, kuten sinä, ovat vanhoja ja kunnianarvoisia.

Sinä tunnet keraiteja? huudahti munkki sekä iloisena että
peljästyneenä. Oi, miten onnellinen olen, saatuani tutustua sinuun!
Poikani, jos luotat minuun, niin tule asuntooni. Minulla olisi pal-
jon puhuttavaa sinulle - varsinkin eräästä keraitista -.

Markus! ? sanoi Dschani puoliääneen, tarttuen kiihkeästi
vanhuksen käteen ja katsoen häntä silmiin.

' Munkki laski sormen huulilleen.
Puhu hiljaa, hyvin hiljaa, kuiskasi hän. Vaan, sen elävän

Jumalan nimessä, jota molemmat palvelemme,- sano minulle ken olet
- mikä on nimesi?

Dschani oli kiihkeä vastaus, ja minulla on keraitien kes-
kuudessa rakas ystävä —.

Markus, keskeytti munkki, niin, Markus on pelastanut sisa-
resi verilöylystä, jossa sinun heimosi kukistettiin, vaan tullessaan
tänne hänen kanssaan, tunsivat hirmuvaltijaan urkkijat hänet; hänet
heitettiin tyrmään ja sisaresi kuljetettiin tuntemattomaan paikkaan.

Auttakoon Jumala minua! kuiskasi Dschani purren hampai-
taan. Tahdon tulla revityksi kappaleihin, ellen katkaise niitä sala-
peräisiä lankoja, jotka kietovat minut ja omaiseni ja ellen hirmui-
sesti kosta -!

- Vaikene Herran tähden ja kaiken, mikä sinulle on rakasta
ja kallista! varoitti munkki.

- Vaietako? huudahti Dschani kiivaasti; miksi vaikenisin?
Minä olen sinisen lipun soturi, kuninkaani nimittää itseään Temud-
schin voittamattomaksi, lippuni päämies on Dschebu susi. Tahtoisin
nähdä, kuka —.

Avuttoman pyynnön ilme lempeillä kasvoillaan seisoi munkki
kiihtyneen Dschanin edessä, joka, hänen katseensa huomattuaan, tyyntyi.
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- Vaikene sisaresi, Markuksen tähden!
Dschani huomasi ohikulkijoiden tarkkaavan heitä, ja rauhoittui.
- Hyvä, vaan meidän täytyy pelastaa heidät!
- Se on tapahtuva, vastasi vanhus; jo on voimakas käsi ojen-

tunutjheidän avukseen. Etkö ole koskaan kuullut puhuttavan rauta-
kuninkaasta, Itämaiden kristittyjen turvasta?

- Sinä tunnet hänet siis, tuon mainion sankarin?
- Tunnemmeko! ? Me palvelemme ja rakastamme häntä, me

olemme hänen tähtensä kulkeneet erämaiden halki ja vuorten poikki,
auttaaksemme häntä etsimään tytärtään -.

- Hänen tyttärensä on täällä Samarkandissa.
- Tiedätkö sen? Tunnetko hänet? Niin, hän on täällä ja on

pelastuva, samoin kuin Markus ja Aischa. Johannes on luvannut
sen, Johannes voi ja onkin onnistuva pelastamisessaan.

- Ken on Johannes?
- Niin, sinä et tunne tätä nimeä, jolla me häntä kunnioi-

tamme. Mikä hänen nimensä alkuaan on, sitä emme tiedä, vaan me
olemme antaneet hänelle kirkkomme suojeluspyhimyksen, Johannes
Kastajan nimen, ja tämännimisenä tuntevat Itämaiden kristityt hänet.
Muille kaikille on hän rautakuningas. Vaan kuule!

Samassa kuului läheisestä moskeasta ilmoittajan äänekäs kehoitus.
- Muslemit, rukoilemaan!
- Minun täytyy puhutella sinua vielä tänä iltana; missä asut?

kysyi Dschani kuiskaten.
Munkki osoitti pientä, puoleksi salassa olevaa ovea kirkon vieressä.
- Minä odotan sinua!
- Jää hyvästi ja rukoile Jumalaasi puolestani! sanoi Dschani

puoliääneen.
Munkki katosi näkyvistä ja paimentolaiset seurasivat oppaansa,

joka nyt vei heidät moskeaan.
- Mitenkä on Markuksen laita? kysyi matkalla Susu mongo-

linkielellä.
- Vangittu, vastasi Dschani.
Paimentolainen vihelsi hampaittensa lomissa hiljaan ja tarttui

miekkaansa.
- Jospa Dschebu olisi täällä! kuiskasi hän.
-- Hän on tuleva! sanoi Kotak.
- Niin, mongolit tulevat ja sininen lippu on liehuva tämän

kaupungin kaduilla Allah on suuri! lisäsi Dschani.
Äänettöminä jatkoivat he kulkuaan suurimpaan moskeaan, jonka

esikartanon läpi he astuivat ja jonka loisto hämmästytti heitä. Vähi-
tellen tulivat kaupungin eri kauppiaat, puettuina kahiseviin silkki-
pukuihin, jotka olivat reunustetut mitä kalleimmilla turkiksilla; sopu-
lin, kärpän ja näädän nahkat kilpailivat keskenään kauneudessa.
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Heidän päissään komeili atlasturbaneja tahi runsaasti koristettuja
samettilakkeja. Senlisäksi levittivät tuhannet lamput ja kynttilät va-
loaan ja säteilevän valovirran lailla leveni niiden loiste valtavan suu-

reen huoneeseen; taiteellisesti valmistetuista suurista maljoista nousi
kallisarvoista pyhänsavua hienoin, sinisin pilvipyörtehin ja huumaavaa
tuoksua leveni kaikkialle. Köyhän aron poloiset pojat eivät tietä-
neet, minne he ensiksi kääntäisivät katseensa, mitä aistia uudet, val-
tavat mielivaikutteet enin miellyttivät. Moskean 60 vartijaa asettui
nyt mosallahin (laulajain ja koraninlukijain lavan) eteen, joka sijaitsi
saarnastuolin alla; he olivat voimakkaita, kookkaita miehiä, jotka
kirkkaan valkoisissa puvuissaan ja viheriäisissä turbaneissaan tarjo-
sivat muhkean näön. Mosallalle istuutuivat scheikit ja mollatut (turk-
kilaiset ylituomarit); molemmin puolin, toisiaan vastapäätä seisoivat
koraninlukijat. Nedim-ed-Din, joka oli tullut Argendschista saarna-
takseen Samarkandissa, astui saarnastuoliin. Scheiki Madsch-ed-Din
Bokharasta, keisarittarensa suosikki ja lemmikki, istui vastapäätä häntä.

Rukouksen hetki oli tullut, vaan jumalanpalvelus ei alkanut;
nähtävästi odotettiin jotakin henkilöä.

Dschani seisoi pylvääseen nojaten ja aivan hänen vasemmalla
puolellaan hänen eroittamattomat seuralaisensa. Nostaessaan katseensa
komeasti koristeltuun soikosuojaan moskean taustalla, näki hän hun-
nukasten naisten täyttävän tämän, sillä Samarkandin naiset verhosivat
päänsä persialaisen ja arabialaisen tavan mukaan ja ainoastaan hovi-
naiset esiintyivät avokasvoin. Kaikki astuivat hitaasti, perätysten si-
sään ja asettuivat seisomaan pitkin soikosuojan syrjiä. Nyt tuli neljä
airuetta, torvet käsissään ja niiden etunenässä viides, nähtävästi nii-
den johtaja, jonka päässä oli korkea lakki ja sen yläpuolella leijui
suuri haikaransulkakimppu; hänen loistava pukunsa ja hopealle hoh-
tavat aseensa vetivät kaikkien huomion puoleensa.

Vaan nyt syntyi kovaa melua soikosuojan takana. Pillit, huilut
ja kymbalit soivat, yhä äänekkäämmin räikkyivät torventoitotukset,
niin että hyvin saattoi käsittää korkean henkilön juhlallisen vastaan-
oton olevan kysymyksessä. Esirippu aukeni, kirkkaammin loistivat
moskean tuhannet kynttilät, airueet veivät torvensa huulilleen ja vas-
tasivat pitkin, kajahtavin äänin näkymättömän soiton toitotuksiin.
Sitten vaikenivat kaikki aivan kuin taikaiskun kautta; yliairut astui
soikosuojan aitauksen luo ja huusi korkein äänin:

- Samarkandin asukkaat, maailman korkeaarvoisin hallitsijatar,
uskomme mahtavin suojaaja, asutun maan kaikkien naisten kunin-
gatar, Bohkaran mainehikas keisaritar kunnioittaa kaupunkianne ja
moskeaanne. Samarkandin asukkaat, kumartukaa nöyrinä ja kun-
nioittavina !

Ja kaikkien päät kumartuivat syvälle, aivan kuin tuulenpuuska
käy yli viljavainion; ainoastaan Dschani ja hänen seuralaisensa sei-
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soivat suorina ja Nedim-ed-Din katsahti synkkänä soikosuojaan, jonka
ovesta keisaritar juuri nyt astui sisään - kookas, upea nainen, ryh-
diltään käskevä,* kaunis ja mahtipontinen. Jalokivikoriste välkkyi hä-
nen valkoisella otsallaan; jalokivet salamoivat ja leimusivat lukuisten
kynttilöiden valossa, kuten olisi tummista hiuksista lähtenyt salamoita.
Hänen oikealla ja vasemmalla puolellaan astui kaksi henkivartijaston
päämiestä, jättiläisen kokoisia miehiä, joilla oli hopeakypärit pääs-
sään; teräksiset, kullalla koristetut haarniskat leveällä rinnallaan ja
paljastetut, välkkyvät miekat kädessään.

Ruhtinattaren takana tulivat juhlallisin, määräkkäin askelin hänen
hovinaisensa puettuina Iranin muhkeihin pukuihin.

Kun keisaritar oli istuutunut, viittasi hän suosikilleen, Bokharan
scheikille, ja nyt vasta alkoi jumalanpalvelus.

Aivan kuin kaukaisesta etäisyydestä ja taivaallisista korkeuksista
kajahti suloisia, sulavia ääniä - tervehdys toisesta maailmasta - ja
taivutti mielet hartauteen, ja nyt vasta kumarsi Dschanikin päätään
syvälle; hän tunsi Jumalan suuruuden liitelevän ympärillään, ja sen
edessä kumartui hän oikeauskoisena musleminä. Mutta kun hän
aivan hetkeksi katsahti mustapuusoikosuojaan, näki hän keisarittaren
huolettomasti ja hajamielisesti leikkivän kallisarvoisella viuhkallaan ja
puhuttelevan hoviherroja, joille hän luultavasti antoi määräyksiä tahi
vastaanotti heidän ilmoituksiaan. Silloin suuttui Dschani ja hänen
hartautensa oli mennyttä ja samoin hänen ilonsa ihanan laulun joh-
dosta - hän oli temmattu taivaasta maahan ja olisi kernaimmin
lähtenyt tiehensä moskean häikäisevästä valosta, rukoillakseen äänet-
tömänä rukouksensa vapaan taivaan alla ja tähtien valossa.

» Hänen katseensa kääntyivät scheiki Nedim-ed-Diniin. Tämä oli
vielä nuori, laiha ja kalpea, nähtävästi sukuperältään arabialainen.
Musta parta ympäröi jyrkkäpiirteisiä, sielukkaita kasvoja; suuret ja
vilkkaat silmät loistivat korkean otsan alta; hienot, hieman rypisty-
neet huulet osoittivat mielipahaa. Hänellä oli yllään yksinkertainen,
liinainen puku ja päässään huopalakki. Sellaisena seisoi hän saarna-
tuolissa, kookkaana ja käsin raskaasti nojaten sen aitaan. Esirukoi-
lijan hitaasti ja yksitoikkoisesti lukiessa rukoukset, kumartui hän sy-
välle ja kun kaikki hänen ympärillään oli hiljentynyt, oikaisihe hänen
laiha vartalonsa suoraksi ja näytti kasvavan jättiläisen suureksi. Hän
nosti suuret, hehkuvat silmänsä korkeutta kohti ja ojensi laihan oi-
kean käsivartensa soikosuojaan päin; kumean ukkosen lailla, joka
ennustaa lähestyvää rajuilmaa, kaikui hänen voimakas äänensä temp-
pelissä, kun hän Koranista luki sen säkeen, jonka johdolla hän aikoi
puhua:

«Ja kun turmion hetki lähestyy, on itse tarkkanäköisyyskin tu-
leva sokeaksi."

Hänen silmänsä salamoivat ihmeellisesti ja Dschani, joka ehdot-
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tomasti seurasi tämän salaman suuntaa, näki keisarittaren kalpenevan
ja suonenvedontapaisesti tarttuvan viuhkaansa. Scheiki alotti saar-
nansa; hitaasti ja raskaina kuin miekaniskut kaikuivat hänen sanansa.
Hän puhui vilpillisestä nöyryydestä, ulkokultaisuudesta, jota tavataan
inhimillisen yhteiskunnan sekä ylimmissä että alimmissakin kerrok-
sissa ja hänen katseensa sattui läpitunkevana Madsch-ed-Diniin, Bok-
haran scheikiin, joka loistavassa silkkipuvussaan seisoi runsaasti kir-
jaillulla rukousmatolla. Viitaten juuri tännepäin huudahti saarnaaja
voimakkain äänin:

Ylös senvuoksi taisteluun uskomattomuutta vastaan - ylös
taisteluun ulkokultaisuutta vastaan!

Madsch-ed-Din laski katseensa maahan pelokkaana syyllisyyden-
tunteessaan. Keisaritar koputti kiivaasti norsunluuviuhkallaan soiko-
suojan aitaan; saattoi kuulla, miten tuo heikko kalu musertui hänen
kädessään ja hetken aikana näytti siltä, kuin aikoisi hän nousta pai-
kaltaan. Nedim-ed-Din ei pannut mitään huomiota siihen; keisaritar
vaipui jälleen syvemmälle loistotuoliinsa ja saarnaaja jatkoi. Hän
puhui maan mahtavista, jotka kutsuttivat itseään uskonsa turvaksi ja
uskovaisten suojaksi, mutta jotka silti usein olivat hirmuvaltijoita ja
uskottomia, halveksien profetan käskyjä ja solmien liiton ihmisistä
halveksittavimman, Vuorten vanhuksen kanssa, vahvistaakseen val-
tansa hänen murhaajatikariensa avulla. Vaan ei kenkään, joka kan-
sojen keskuudessa oli korkealle kohonnut, saattanut sanoa, ettei hänen
valtaansa koskaan kumottaisi. Lähempänä on usein tuomion päivä
kuin uskotaan, ja onnettomuuden hetkenä tulee tarkkanäköisinkin
sokeaksi.

Dschanin oli vallannut jonkinlainen pyhä väristys; siten ei hän
eläessään ollut kuullut kenenkään puhuvan; selvästi kuvastui uudel-
leen hänen mielelleen hänen Samarkandissa olonsa tarkoitus; kamala
oli hänen mielestään keisaritar, hänen istuessaan ylpeänä ja uhkaa-
vana ja kuitenkin niin kalpeana ja vihasta vapisevana voimatto-
mana tuon rohkean, halpaan liinapukuun puetun miehen rinnalla

hänen, joka niin säälimättömästi paljasti hänen viekkautensa ja
juonensa.

Ja tyyneenä rukoili Nedim-ed-Din loppurukoukset ja siunasi
uskovaiset ja nähdessään kostonsalaman iskevän ylhäältä soikosuo-
jasta keisarittaren silmistä häneen, oikaisi hän vielä kerran laihan
vartalonsa ja toisti Koranin sanat:

»Minä sanon teille; älkää meidän osaksemme odottako muuta
kuin voittoa tahi marttyyrinkuolemaa; mutta niin hyvin toinen kuin
toinenkin on hyvää ja kunniakasta."

Heittäen viimeisen pitkän katseen soikosuojaan, jätti hän saarna-
tuolin ylpeänä ja suorana ja kun hän kohotetuin päin astui kansan-
joukon läpi, tunsi Dschani vastustamattomasti kiintyneensä rohkeaan
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mieheen ja hän tunkeutui nopeasti kansanjoukon läpi ja polvistui
scheikin eteen, vieden hänen vaatteensa liepeen huulilleen. Vaan
tämä käänsi lempeän katseensa vieraaseen nuorukaiseen, laski sitten
kätensä keveästi hänen päälleen ja lausui siunaavan sanan. Joukko
jakaantui, Nedim-ed-Din poistui hitaasti; vähitellen tyhjentyi moskea,
väsyneesti liehahtelivat kynttiläliekit jaloissaan, vielä väsyneemmin ja
raskaammin tuprusivat siniset pilvet suitsutusastioista ja Dschani sei-
soi yhäti katsellen siihen suuntaan, jonne saarnaaja oli poistunut.

Silloin laski joku kätensä hänen olalleen ja hänen kääntyessään
seisoi hänen vieressään eräs keisarittaren henkivartija loistavassa ase-
puvussaan ja sanoi kohteliaasti ja määräkkäästi.

- Hallitsijattareni odottaa sinua!
Dschani tempautui irti unelmistaan ja katsoi soikosuojaan ikään-

kuin luullen tapaavansa keisarittaren vielä siellä. Vaan se oli tyhjä.
Hän seurasi silloin molempine seuralaisineen keisarittaren sanansaat-
tajaa ja he lähtivät temppelistä. Ulkona oli yö jo peittänyt kaiken
hunnullaan ja tähdet tuikkivat suuren moskean ja hyvin vartioi-
dun, suuren Samarkandin kaupungin yli.

X.

Kiusausta ja varoitusta.

Hitaasti seurasivat Susu ja Kotak johtajaansa; minkä Dschani
teki, oli oikein menetelty heidän mielestään ja minne hyvänsä hän
meni, sinne seurasivat he häntä. Heidän mielensä olivat aivan rau-
halliset ja he olivat jo aikoja sitten tulleet vakuutetuiksi siitä, että
kaiken, minkä he kokivat, tuli tapahtua juuri sillä tavoin ja kuului
Dschanin saamaan tehtävään, jonka tarkoitusta he eivät tunteneet,
eivätkä siitä sen enempää välittäneet.

Dschani ei ollut yhtä tyyni. Vielä kuohutti hänen kuulemansa
saarna hänen mieltään ja nyt sen tiesi hän antautui hän
uuteen, ihmeelliseen seikkailuun. Nainen, keisaritar, josta hän ei
koskaan ennen ollut kuullut puhuttavan, jota hän ei koskaan ennen
ollut nähnyt, tahtoi häntä puhutella; hänen yhteyttänsä Vuorten van-
huksen kanssa ei mitenkään voinut epäillä Nedim-ed-Dinin viittaus-
ten jälkeen ja kuitenkin - mitä voihinkaan toivoa hänen, vähä-
pätöisen paimentolaisen tekevän?
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He olivat kulkeneet moskean esipihan poikki ja astuivat mata-
lasta portista holvikkaaseen, pitkään käytävään, jota himmeästi valaisi
muutamia lamppuja. Oven edustalla, jossa valaistus oli kirkkaampi
ja sen punertava valo heijastui komeasti veistetyltä ja hopeakoristuk-
silla silatulta ovelta, seisoi kaksi aseellista sotamiestä ja punaiset
valonsäteet valaisivat heidän paljastetut miekkansa. Tänne jätti hen-
kivartija mongolit ja katosi äkkiä Dschanin kummastukseksi; hän
katsoi ällistyneenä ympärilleen ja tuijotti sitten molempiin sotureihin,
jotka liikkumattomina kuin kivikuvat vartioivat kukin ovenpuoltaan.

Äkkiä avautui ovi ja valonvirta tulvi ulos pienestä huoneesta,
joka nyt oli avattuna heidän katseilleen. Hetkisen epäröi Dschani,
astuisiko hän sisään, mutta sitten jätti hän henkensä Herran käteen
ja astui rohkeasti kynnyksen yli. Tyyneesti ja hidasluontoisten miel-

tensä koko huolettomuudella seurasivat häntä hänen molemmat
kumppaninsa.

Huone oli nelikulmainen ja korkea. Suuria, sisäänmeno-oven
tapaan veistettyjä ovia, komeita, taiteellisesti koristeltuja soikosuojia,
syviä, holvikkaita komeroita, joihin erilaisia korukaluja oli asetettu,
muhkeita mattoja lattialla, alustalla valtaistuin, joka lepäsi neljällä
hopeajalalla ja valtaistuimella Bokharan leskikeisaritar itse, majesteettinsa
ja kauneutensa koko loistossa tämän huomasi Dschani tullessaan
ensi näkemältä. Sitten huomasi hän myös hoviväen ja seurueen.
Ruhtinattaren jalkojen juuressa istui noin kaksikymmentä nuorta
tyttöä matalilla patjoilla, koruommellen; hänen molemmilla puolillaan
ja takanaan seisoi kuusitoista orjatarta, joilla oli suuret riikinkukon-
sulat ja kulta- ja hopeamaljat käsissään. Kymmenen aseellista henki-
vartijaa odotti hänen käskyjään; heidän aseensa säteilivät lampun-
valossa ja kilvet olivat kiinnitetyt heidän vöihinsä.

Dschani astui kolme askelta eteenpäin ja tervehti mongolien
tavoin, ottaen oikealla kädellään lakin päästään ja vieden vasemman
korvalle, osoittaen sillä olevansa valmis kuuntelemaan. Keisaritar
kehoitti häntä viittauksin astumaan lähemmälle. Hän astui vielä pari
askelta eteenpäin ja notkisti sitten toisen polvensa. Hänen toverinsa,
jotka pysyttelivät kahden askeleen päässä hänen takanaan, tekivät
empimättä samoin.

Ruhtinatar katsoi häneen hyvin ystävällisesti ja lausui miellyttä-
vällä äänellä.

Olemme kuulleet, nuori ritarini, sinun tiesi johtaneen sinut
kaukaisesta maasta pyhimystemme haudoille. Me olemme aina har-
rastaneet saada palvelukseemme nuoria, hurskaita ja rohkeita miehiä.
Senvuoksi olemme halunneet nähdä sinut ja puhella kanssasi eräästä
tärkeästä asiasta. Istuudu jalkojemme ääreen!

Äänettömänä noudatti Dschani kehoitusta ja hänen seuralaisensa
istuutuivat lattialle hänen takanaan. Siinä istuivat he aivan hiljaa
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ja toinen leikki lakkineen, jota hän käänteli ja väänteli käsissään, toi-
sen kynsiessä takkuista tukkaansa.

Nämä kolme mongolia, yksinkertaisine, kuluneine pukuineen
tarjosivat todellakin kummallisen näön keskellä loistavaa ympäristöä,
huoneessa, jonka seiniä peitti silkkiverhot ja säkenöivät kulta- ja
hopeakoristeet.

Keisaritar virkkoi jälleen:
Eräs meidän ystävämme, jolla meidän täytyy myöntää ole

van sekä tarkkanäköisyyttä että arvostelukykyä, on tutustunut sinuun
Kaschgarin läheisyydessä.

Dschani kumarsi äänettömänä, hän odotti jännitetyn tarkkaavasti,
mitä häneltä vaadittaisiin. Ruhtinatar oli luonut vakavan, tutkivan
katseensa häneen ja hän tiesi, ettei hän millään tavalla saanut osoit-
taa mitään hämmennystä.

Olemme edelleen kuulleet, jatkoi hän, puhuttavan kahdesta
nuoresta henkilöstä, joista toinen, ellemme erehdy, on sinun sisaresi
ja toinen erään frankilaisen ruhtinaan tytär, joka monta vuotta sitten
ryöstettiin vanhemmiltaan. Hänen vapautuksestaan on maksettava
laadultaan varsin omituisia lunnaita. Niinkö on asian laita?

Kyllä, Teidän majesteettinne, vastasi Dschani liikutuksesta
melkein tukehtunein äänin.

Keisaritar taputti käsiään ja yhrakkiä oli koko hovikunta äänet-
tömästi kadonnut, mongolit olivat yksin ruhtinattaren seurassa.

Minulle on vielä kerrottu eräästä nuoresta paimentolaisesta,
pakanasta tahi kristitystä lahkolaisesta, joka lienee sinun ystäväsi; hä-
nen nimensä taitaa olla Markus tahi

Markus! huudahti Dschani. Oi, minä tiedän hän on
vankina vastoin Teidän majesteettinne tietoa ja tahtoa ja minä toi-
von -

Kuuntele tyyneesti, keskeytti keisaritar. Olen päättänyt suoda
sinulle anteeksi yhdeksän virhettä; tämä on kolmas, jonka tänä iltana
olet tehnyt ja jos sinä aron lapsena et tunnekaan seura- ja yhteis-
kuntaelämän tapoja, olet kuitenkin tarpeeksi ymmärtäväinen olemaan
kokonaan unohtamatta ensimäistä virhettäsi.

Dschani ajatteli Nedim-ed-Diniä ja vaikeni, mutta ruhtinattaren
sanat suututtivat häntä ja vapautta rakastavan, pakkoa vihaavan pai-
mentolaisen'koko ylpeys kiihtyi hänen mielessään. Vaan hän muisti
omaisiaan ja vaikeni.

Keisaritar jatkoi, selvästi tarkoittaen epämieluista saarnaajaa:
. Minua ei solvata rangaistuksetta. Tarvitsen ainoastaan viitata,

eroittaakseni vartalosta sen pään, joka ei vapaaehtoisesti nöyristy
edessäni. Vaan tämän saarnaajan puhe" ei voi loukata minua, sillä
se ei minuun satu. Minulla on toisia vihamiehiä, jotka salassa ja
pimeydessä liittoutuvat vastaani ja koettavat riistää minulta valtaistui-
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meni, koska olen ainoastaan nainen. Erittäinkin on olemassa eräs,
jolle käteni ei, ei milloinkaan tästä hetkestä lähtien eräs, joka
salaisten apulaisten liitossa, rohkeana ja urhoollisena pyytää valta-
kuntaani minä tiedän sen, tiedän sen! Jos tämä pappi kiivastuu
minuun, niin syytettäköön siitä hänen saarnaajantointaan ja hänen
täytyy kuitenkin mainita nimeni yleisissä rukouksissa, vaan tuo toi-
nen Dschani, tahdotko vapauttaa minut vaarallisesta vastusta-
jastani?

Hän oli noussut ja hänen vartalonsa vapisi mielenliikutuksesta.
Dschanikin oli noussut; hän tunsi, miten kiihkeästi tämä nainen vi-
hasi Nedim-ed-Diniä ja oli vakuutettu siitä, ettei hän koskaan soisi
tämäniltaista saarnaa anteeksi, vaan hän käsitti hänen vielä kiihkeäm-
min vihaavan tuota toista, ja Dschani tiesi ken tämä oli - rauta-
kuningas! Hän ei ollut sanonut sitä Dschanille, vaan tämä oli täy-
delleen vakuutettu siitä. Hetkisen näytti hän horjahtavan; kiihkeänä
ja intohimoisena sattui ruhtinattaren katse häneen ja nopeammin,
värjähtävin äänin lausui hän.

- Kuule minua, Dschani! Markus, Aischa ja vieras franki-
lainen neitonen ovat minun vallassani; heidän elämänsä ja kuole-
mansa riippuu minusta. Minulle on sanottu minun olevan uljaan
ja voimakkaan; suostutko raivaamaan veriviholliseni tieltäni? Sisa-
resi, ystäväsi ja frankilaisen prinsessan henget ovat palkintona. Henki
hengestä! Anna minulle vihamieheni henki ja minä annan sinulle
ystäväsi henget!

Vaikeata on kuvata, mitä Dschani silloin tunsi mielessään. Hä-
nen edessään ei enään ollut keisaritar juhlallisessa ylevyydessään,
vaan mielensä syvimpään sopukkaan asti hurjasti kiintynyt nainen,
joka saattoi tehdä mitä hyvänsä. Hän ei saanut tehdä häntä epäi-
leväksi, ellei hän tahtonut panna kaikkea vaaralle alttiiksi, ja yhtä
kiihkeä kuin hänen mielensä, yhtä tyyni ja kylmä oli hänen ulko-
nainen esiintymisensä, kun hän sanoi:

- Olen valmis, vaan salamurhaajaksi en suostu rupeamaan;
sallikaa minun taistella vihollistanne vastaan rehellisessä kamppai-
lussa.

Ruhtinatar mietti hetkisen ja silmäili vielä kerran paimentolai-
sen voimakasta vartaloa.

Olkoon niin, vastasi hän lyhyesti.
Hän oli saavuttanut rauhallisen, määräkkään esiintymistapansa

jälleen, hänen äänensä hiljeni ja vapautui intohimosta; rajua kiihty-
mistä todistavan „minä" sanan sijasta alkoi hän taas käyttää puhees-
saan juhlallista ti me" sanaa.

Hyvä! Vakuutamme sulkevamme sinut ikipäiviksi suo-
sioomme, jos sinun onnistuu kaataa vastustajamme. Sinun tulee
toistaiseksi viipyä luonamme ja seurata meitä Bokharaan, jonne ai-
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jomme huomenna palata. Siellä saat nähdä miehen, josta olet mei-
dät vapauttava. Huomiseen asti on sinulle varattu huoneita palat-
sissamme ja on sinun nyt lähteminen niihin.

Dschani muisti vanhaa munkkia, jota hän aikoi käydä tapaa-
massa; tämä tuntui hänestä mahdottomalta, mutta hän tahtoi kuiten-
kin koettaa vapautua tästä hänelle niin sopimattomasta vieraanvarai-
suudesta.

Salliiko Teidän majesteettinne, että me noudamme ratsumme ?

kysyi hän.
Ne ovat jo täällä; Hussein on käskystämme tuottanut ne

tänne, vastasi keisaritar.
Dschani vaikeni, vaan hän tiesi nyt olevansa vankina, eikä

enään voivansa menetellä mielensä mukaan.
Keisarittaren merkistä oli seurue uudelleen astunut sisään ja

kaksi palvelijaa astui lyhdyt kädessään paimentolaisten luo. Dschani
kumarsi keisarittarelle, joka armiaan alentavaisesti viittasi hänelle ja
seurasi sitten molempine kumppanineen oppaita. Nämä kulkivat pit-
kän, hämärästi valaistun käytävän läpi ja astuivat leveitä marmori-
portaita alas, tullen pieneen, miellyttävään puutarhaan, jossa he kuun
valossa näkivät huvimajan ja tallin sijaitsevan. Tallissa olivat hei-
dän ratsunsa ja Dschani ei voinut olla pistäytymättä sinne ja sylei-
lemättä ja suutelematta Sain Bughuruliä, joka ystävällisesti hirnui
isännälleen.

He astuivat nyt majan miellyttävään huoneeseen ja huomasivat
siellä runsaan ja mainion illallisen pöydälle katettuna. Vaan palve-
lijat kumarsivat syvään ja poistuivat äänettöminä.

Kun he olivat sulkeneet ovet mennessään, antautuivat paimento-
laiset aluksi nälän ja janon tyydyttämiseen, sillä heidän vatsansa vaa-
tivat ehdottomasti ruokaa ja juomaa ja nälkä ilmoittautuu elämän
pahimmissakin pulissa. Äänettöminä suorittivat he tämän teon ja
vasta kun viimeinen leipäpala oli syöty ja viimeinen vesitilkka juotu
suuresta, sangalla varustetusta kivituopista, lausui Dschani.

On erinomaisen tärkeätä, että ilmoitan teille olevamme van-
keja. Tämä maja, niin miellyttävältä kuin se tuntuukin ja niin hy-
vin kuin meitä onkin täällä kestitty, on vankila - huomatkaa tarkoin:
vankila! Oi, ne ovat viekkaita ja varovaisia, nämä kaupunkilaiset;
he pelkäävät meidän salaa poistuvan emmekä pitävän antamiamme
lupauksia. Me sitävastoin olemme rehellisiä ja ajattelemattomia ja
tarvitsemme senvuoksi viisaiden miesten neuvoja. Sitä varten pitää
minun puhutella vanhusta, jonka tänään tapasimme kristittyjen kir-
kon ovella. Minä aijon senvuoksi koettaa päästä ulos täältä, mutta
teidän pitää odottaa minua täällä kunnes palaan.

Käske meitä, herrani! sanoi Susu ja vei kätensä lakkiin.
Kotak ei lausunut mitään vaan nyökähytti päätään itsestänsä sei-
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vän kuuliaisuutensa osoittamiseksi ja odotti avosuin, mitä edelleen
tapahtuisi.

Dschani koetti ensin tutustua paikkaan, jossa hän oli. Hän avasi
hiljaa oven ja katsoi ulos. Kuuvalon kalpeassa hohteessa leveni
puutarha hänen katseilleen ja hän saattoi täydelleen nähdä sen yli:
kaikki oli hiljaista ja autiota. Varovaisesti lähti Dschani ulos ja
katsoi majan toiseen kerrokseen; hän ei huomannut missään
akkunassa kynttilän valoa, joka olisi ilmoittanut ihmisen läsnäoloa; he
olivat nähtävästi yksinään koko talossa. Korkea muuri, joka tuntui ole-
van ylipääsemätön, ympäröi puutarhan. Silloin kääntyi Dschanin huo-
mio korkeaan puuhun, joka tosin kasvoi sangen etäällä muurista,
mutta ulotti erään mahtavista oksistaan melkein muurinharjan yli.
Kissantapaisen notkeasti kiipesi hän puuhun ja pääsi onnellisesti ok-
salta muurille. Hän katsoi tämän toiselle puolelle ja huomasi siellä
olevan leveän, vaan hiljaisen ja täydelleen tyhjän kadun. Hän vi-
helsi hiljaa, ja tämän merkin kuultuaan kiiruhti Susu hänen luok-
seen ja istuutui oksalle hänen viereensä, Kotakin vartioidessa alhaalla
muurin luona.

- Susu, sanoi Dschani, minä aijon astua täältä alas ja lähteä
kaupunkiin etsimään vanhaa pappia. Sinun on odottaminen minua
täällä, minä palaan ennen päivän nousua. Viheltäessäni tunnet mi-
nut ja vedät minut muurille paulaköytesi avulla. Onhan sinulla se
mukanasi ?

- Kyllä, vastasi Susu ja irroitti vyöstään köyden, jota mongoli
tuskin milloinkaan laskee luotaan.

- Hyvä; minä laskeudun nyt alas pitkin köyttäsi ja palatessani
lasket sinä sen alas minulle.

- Ja jollet tulisi takaisin, herra? kysyi uskollinen palvelija.
- Tapahtukoon Allahin tahto. Siinä tapauksessa menettelette,

miten teistä parhaiten tuntuu.
- Hyvä; silloin muserramme ainakin puolen tusinan kaupunkilai-

sen päät, ennenkuin he saavat meidät käsiinsä, vastasi mongoli tyyneesti.
Näillä sanoin irroitti hän köyden, kiersi sen pari kertaa puun-

rungon ympäri ja heitti sitten toisen pään muurin yli. Kun tämä
oli tehty, katsoi hän Dschaniin ja hänen rehellisissä, keltaisissa kas-
voissaan vavahti omituisesti; hän avasi sylinsä ikäänkuin noudattaen
vastustamatonta sisäistä pakkoa.

- Mitä tahdot nyt, rehellinen Susuni? kysyi Dschani.
- Antakaa minun syleillä teitä, herra, vastasi Susu, ellemme

- ellemme enää tapaisi toisiamme -.
Dschani tunsi jonkun lämpöisen ja kostean nousevan silmiinsä

ja syvästi liikutettuna syleili hän uskollista seuralaistaan.
- Jää hyvästi, rakas Susuni; tervehdi Kotakia ja syleile häntä

minun puolestani!
7



Toinen nyökähytti päätään.
Dschani heittäytyi muurin yli ja liukui maahan köyttä myöten.

Vielä kerran katsoi hän ylös ja näki köyden kohoovan ja vihdoin
katoovan. Hän painoi paikan, jossa hän nyt oli, niin tarkoin kuin
suinkin mieleensä voidakseen palatessaan tuntea sen jälleen; sitten
hengitti hän syvään ja lähti kadulle, joka autiona laajeni hänen
edessään.

Hän koetti nyt aluksi löytää avoimen paikan päämoskean edus-
alia ja toivoi sieltä löytävänsä perille. Pian seisoikin hän tämän mah-
tavan rakennuksen edustalla, jonka kupukatto oli osoittanut hänelle
tietä, ja tultuaan näin pitkälle poikkesi hän oikeanpuoliselle kadulle
ja olikin suureksi ilokseen perillä nestorilaisen kirkon edustalla. Jo-
hannes kastajan kuvaa valaisivat kuun säteet kirkkaasti.

Hän astui pienen oven luo ja koetti avata sen; kun hän huo-
masi sen olevan suljetun, tarttui hän portinkolkuttimeen ja antoi sen
jyristen langeta metallilevylle. Kumeasti kajahti ääni rakennuksen
holvissa ja hetken kuluttua kuului askeleiden lähestyvän ja sandalien
kalisevan.

Ken siellä? kysyi selvästi vanhan munkin ääni.
Dschani,' oli vastaus.

Hiljaa avautui portti; hetkisen lankesi yön hopeanhohtavaa va-
loa munkin lempeille kasvoille, sitten sulkivat miehet jälleen portin
ja munkki vei vieraansa kädestä pimeän käytävän läpi, joka johti
kohtuullisen tilavaan, holvikkaaseen huoneeseen, jota heikosti valaisi
katosta riippuva lamppu. Sisustus oli yksinkertaista miltei niukkaa,
vaan Dschani ei sitä huomannut; hän näki vaan korkean, muhkean
olennon tuolla taustalla, joka seisoi nojaten akkunalautaan ja nyt
astui hänen luokseen ojentaen kätensä hänelle ystävälliseksi terveh-
dykseksi.

Rautakuningas! huudahti Dschani.
Johanneksemme, lausui vanha munkki vakavasti, Dschanin

lämpimästi tarttuen ojennettuun käteen ja hellästi liikutettuna painaen
sitä rintaansa vastaan.

He istuutuivat kaikki kolme koville patjoille.
Rautakuningas alkoi puhua siitä, mikä oli hänen sydäntään lä-

himpänä - lapsestaan.
Olen nähnyt hänet; hän on äitinsä näköinen! Olen var-

masti vakuutettu siitä, että minun onnistuu vapauttaa hänet. Hän
seuraa huomenna keisaritarta Bokharaan ja tämä matka on tarjoova
minulle tilaisuuden hänen pelastamisekseen. Niinikään voit olla huo-
leti Markuksen ja Aischan puolesta, Dschani, heidän vapauttamisek-
seen on myös ryhdytty toimenpiteisiin ja ennenkuin ensi viikko ehtii
umpeen, olemme kaikki onnellisesti yhtyneet.
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Ja tiedätkö, kysyi Dschani, keisarittaren pyytävän henkeäsi -

olisi parempi, ellet seuraisi häntä Bokharaan!
Rautakuningas katsoi hämmästyneenä häneen.

Sinä olit oikeassa minua on tahdottu palkata murhatak-
seni sinut; sinun henkesi olisi ollut näiden kolmen vangin lunastus-
hintana.

- Olen aavistanut, että' sinut on määrätty tämän juonen toi-
meenpanijaksi, vaan että se lähtisi siltä taholta, sitä en aavistanut.
Tämä nainen vaan sano, miten vastaanotit ehdotuksen?

Minä selitin olevani valmis, kuitenkaan ei salamurhaan vaan
rehelliseen, miehekkääseen taisteluun ja hän suostui siihen. Bokha-
rassa saisin tutustua vastustajaani.

- Hyvä; sitä ennen pelastamme kaikki sinutkin, Dschani.
Luota minuun; pysy näennäisesti heidän tuumiensa myöntyväisenä
välikappaleena ja minä autan sinua tempaisemaan rikki ne siteet,
joihin sinutkin onnettomuudeksi on kiedottu. Molemmat lähdemme
huomenna Bokharaan, vaan emme tunne toisiamme - mikä sitten
on suoritettava, siihen kai saamme jonkun tilaisuuden.

Vanha munkki kertoi Markuksesta ja iloitsi vihdoin saavansa
kertoa jollekin nuoresta, hellästi rakastetusta heimolaisestaan. Hän
oli nähnyt tämän, kun hänet kalpeana ja verisenä vietiin vankina
pitkin katuja ja oli voinut etäältä antaa hänelle viittauksen, ettei hän
täällä ollut hyljättynä ja unhotettuna; hän oli useasti salaa hiipinyt
palatsin ympäristössä, jossa vankila sijaitsi ja hänen oli onnistunut
saada käsiinsä kiven ympäri kääritty paperiliuska, jonka Markus oli
heittänyt akkunasta ja johon hän oli kirjoittanut, että hänet ja Aischa
aijottiin kuljettaa Bokharaan, jonka tähden hän pyysi, että koetettai-
siin pelastaa heidät.

Dschani oli rajusti kiihtynyt ja tarvittiin rautakuninkaan koko
itsetietoinen tyyneys rauhoittaakseen häntä. Muuan seikka teki hänet
vielä levottomaksi; hän tiesi, että peljättyä sankaria vakoiltiin ja aijot-
tiin poistaa tieltä epäilystä herättämättömällä tavalla ja että hänen
senvuoksi olisi mahdotonta ryhtyä toimenpiteisiin kolmen rakkaan
henkilön pelastamiseksi.

Vaan tämänkin pelvon poisti rautakuningas.
- Tässä suhteessa ei sinun tarvitse mitään peljätä, sillä muuan

vaikutusvaltainen henkilö, joka on läheisesti liittoutunut minuun, vi-
haten scheikf el Dschebeliä ja kaikkia hänen puoluelaisiaan yhtä
katkerasti kuin minäkin, lainaa kätensä tuumani toteuttamiseksi. Hä-
neen ei satu epäilyksen varjoakaan; voit senvuoksi olla rauhallinen.

Rukoushetkien ilmoittajat kutsuivat uudelleen uskovaisia'rukouk-
seen; pitkäveteisinä ja kumeina kajahtivat heidän äänensä yössä;
sitten syntyi syvä hiljaisuus. Dschani lähti; hän ei tohtinut jättää
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taloa samalla aikaa kuin rautakuningas, sillä ei voitu tietää, seurasi-
vatko vakoojan silmät salaisesti tätä.

Mongoli oli jälleen autiolla, hiljaisella kadulla, jolle kalpea kuu-
valo vielä levitti hohdettaan; äänettömästi sulkeutui pieni portti hä-
nen takanaan ja siunaus, jonka munkki oli lausunut hänelle, pro-
feetan tunnustajalle, oli jo aikoja sitten laantunut soimasta.

Hän oli kulkenut leveän kadun yli ja kääntyi kapealle, pimeälle
syrjäkadulle. Tuskin oli hän astunut 50 askelta, niin kuuli hän
aseidenmelskettä ja kirkas valo sattui häneen. Aseellinen joukko,
jonka etunenässä tulisoihdunkantaja kävi, lähestyi. Dschani koetti
piiloittautua, vaan hän oli korkean, pitkän puutarhamuurin vieressä,
jossa ei ollut mitään piilopaikaksi sopivaa syvennystä tahi ulkonevaa
syrjää. Hänellä siis ei ollut muuta neuvoa, kuin niin huolettoman
näköisenä kuin suinkin jatkaa kulkuaan ja mennä suorastaan aseel-
lisia miehiä vastaan. Tultuaan aivan lähelle heitä, huomasi hän
kookkaan miehen, joka kohosi muita korkeammalle ja karkein äänin
käski hänen pysähtyä. Soihdunkantaja valaisi hänen kasvojaan ja
tulenvalossa saattoi Dschani eroittaa harmaapartaisen, synkän johtajan
kasvonpiirteet, hänen istuessaan ratsunsa selässä keskellä joukkoa.

- Mitä tehtävää sinulla on ulkona kaduilla tähän aikaan? kysyi
hän tuimasti. Ken' olet? Mistä tulet? Puhu, sinä turkkilaiskoira,
paimentolaisen poika!

Dschani tunsi vihan punan nousevan kasvoihinsa.
- Kurja talokas, etkö voi puhutella minua kohteliaasti? Tä-

mäkö on teidän kiitettyä sivistystänne?
Ratsastaja purskahti raakaan nauruun, joka kamalasti kajahti

hiljaisella kadulla.
- Huomaahan heti, ettet ole kotoisin Samarkandista; haaste-

leman oikein hauskasti, nuori. ystäväni, vai etkö tosiaankaan tunne
minua?

- En, eikä minulla ole halua tutustuakaan sinuun. . Pois tieltä,
älä sulje tietä minulta, jos olet muslemi kuten minä; muutoin rai-
vaan tien itselleni!

Mies jatkoi raakaa nauruaan, joka tärisytti koko hänen ruu-
mistaan.

- Vai tahdot itse raivata tien! huudahti hän pilkallisesti; siis
tosiaankaan et tunne minua? No hyvä; nimeni on Salama pitkä-
partainen ja Samarkandin porvarit vapisevat kuullessaan nimeni tahi
minun katsellessani heihin. En voi nukkua rauhallisesti, nuori ys-
täväni, ellen päivän kuluessa ole saanut hirttää, mestata tahi ainakin
ruoskia jotakuta. Tänään en ole ollut tilaisuudessa lyömään ketään
pilalle; silloin tulet sinä suoraan syliini, minä tapaan sinut täällä
kielletyllä ajalla ja sitten tahdot lisäksi asettua vastarintaan!

Dschani veti miekkansa.
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Kaupunkilaiskoira! Pois tieltäni, sinä ja katalat mestaaja-
renkisi; en tahdo tulla katurosvojen saaliiksi niinkauvan kuin vielä
jaksan pitää miekkaa kädessäni.

Vai niin, sinähän näytät olevan hyvin kotiutunut Samarkan-
dissa, nuori villikissa vuoristosta! Sinä siis pidät meitä katuros-
voina? Sepä oli sukkelaa sinä, joka itse olet rosvo ja varas,
kuninkaan vihamies ja yöllisen rauhan rikkoja! Tiedä, että olen
Samarkandin poliisipäällikkö. Eteenpäin, vangitkaa hänet ja heittä-
kää hänet tyrmään! mikä sitten on seuraava, sen keksimme kyllä
me katkaisemme tuon nuoren villikissan kynnet.

Dschani nojautui muuria vastaan ja tarttuen lujemmin miekan-
kahvaan huusi hän:

Rosvo taikka poliisipäällikkö, se on minusta yhdentekevä.
Ensimäisen, joka minua lähestyy, lävistän miekallani!

Aseelliset miehet valmistautuivat hyökkäämään hänen kimp-
puunsa; soihdunkantaja kohotti soihtuaan, kun äkkiä leimahti kaksi
muuta, kirkasta tulisoihtua, jotka lähenivät kadun toisesta päästä.
Niitä kantoi kaksi komeasti puettua hovipoikaa, jotka kulkivat ylhäi-
sen näköisen miehen edessä. Palvelijoita ja hovipoikia seurasi häntä.

Mies lähestyi hitaasti ja arvokkaasti ja vaikka hän oli täydel-
leen aseetonna, oli koko hänen esiintymisensä mahtipontinen.

Hoi, Salama, mikä on hätänä? Mitä melua te pidätte yön
hiljaisuudessa?.kysyi hän soinnukkain, luotettavin äänin.

Pitkäparta kumarsi syvään ja kunnioittaen vastatulleelle.
Herrani, sanoi hän, täällä juoksentelee raakalainen yön ai-

kaan kaduilla lyhdyttä ja aivan vasten kuninkaan määräyksiä. Tei-
dän luvallanne tahdon vangita hänet ja heittää hänet tyrmään.

Muukalainen katsoi tyynenä nuoreen paimentolaiseen, joka vielä
seisoi taisteluvalmiina kohotetuin miekoin. Sitten lausui hän vaka-
vasti ja miltei moittivasti:

Salama, tämä turkkilainen ei luultavasti tunne kuninkaan
käskyä ja sinä olet varmaankin suututtanut häntä tavallisella, varo-
mattomalla törkeydelläsi.

Vaan hän on varkaan näköinen, vastasi puhuteltu suuttu-
neena, vaan kuitenkin vähemmän äänekkäästi, lisäksi on hän myös
hävytön kuten kaikki paimentolaiset. Hän ansaitsee tulla hirtetyksi,
jos kenkään niistä monista, jotka eläessäni olen hirttänyt, on sen
ansainnut.

Vaiti! käski muukalainen ankarasti ja vakavasti, kääntyen
Dschanin puoleen.

Sano minulle, nuori muslemi, mistä tulet? Mihin aijot tä-
hän yön aikaan. Puhu rehellisesti ja peittelemättä, ja jos voit antaa
minulle täysin tyydyttävän vastauksen, saat vapaana poistua, niin
totta kuin nimeni on Mahmud Yelvadi.
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Salaman lailla lensi ajatus Dschanin mieleen. Niin oli sen
henkilön nimi, jonka luokse Temudschin oli lähettänyt hänet rahan-
puoliskoineen. Vavistus valtasi hänet ja kiihkeänä huudahti hän
melkein kirkuen:

- Mahmud Yelvadi Bokharasta!
Niin, niin on nimeni, vastasi muukalainen hämmästyneenä;

Mahmud Yelvadi Bokharasta!
Dschani oli tyyntynyt.
- Silloin on kaikki hyvä! Minulla on jotakin sanottavaa

sinulle, sinä olet se henkilö, jota etsin.
Etsitkö minua, nuori turkkilainen?

Hän katsoi uudelleen Dschaniin tutkivasti ja huomasi, että nuo-
rukaisen kasvot olivat ventovieraat ja tuntemattomat.

Dschani kesti katseen tyyneenä ja lujana ja jatkoi:
Niin sinua juuri etsin ja kun kysyt minulta mistä tulen,

niin tiedä, että tulen Ononin lähteiltä, Deligun Buldakin juurelta.
- Deligun Buldak? mutisi Salama, missä se on? Kaikilta

mahdollisilta ja mahdottomiltakin tahoilta tuleekin tätä paimentolais-
roistoväkeä!

Mahmud Yelvadi käski ankarasti hänen vaieta.
Sinä olet saanut huonon saaliin, Salama, ja ellei sinun on-

nistu saada parempaa tänä yönä, tulet tyhjin käsin kotiisi. Olen
todellakin odottanut tätä nuorukaista ja vien nyt hänet mukaani pa-
latsiini.

Salama istui kuin kivettyneenä, nähdessään, miten toinen tarttui
hänen vankinsa käteen ja rauhallisena poistui hänen kanssaan, seu-
ralaistensa ympäröimänä. Puoliääneen kiroillen lähti poliisipäällik-
kökin seurueineen liikkeelle.

Palatsin portin edustalle, jonne pian tultiin, pysähtyi Mahmud
Yelvadi; portinvartija avasi ja hän astui sisään vieraineen. He kul-
kivat korkeiden, tuuheiden puiden muodostaman lehtikujan läpi ja
tulivat ihanaan puutarhaan, jonka taustalla erinomaisen kaunis raken-
nus sijaitsi. Mahmud vei vieraansa muhkeasti sisustettuun huonee-
seen ja kun kynttilöitä oli sytytetty ja soihtujenkantajat olivat pois-
tuneet, olivat Dschani ja hänen isäntänsä kahden kesken.

Dschani otti esille sen rahapuoliskon, jonka Temudschin oli
antanut hänelle, ja jota hän koko ajan oli pitänyt nuorasta riippu-
vana kaulassaan, ja ojensi sen Mahmudille. Tämä otti heti raha-
kukkarostaan, joka riippui hänen vyöllänsä, toisen rahapuoliskon.
Huolellisesti yhdisti hän molemmet puoliskot toisiinsa ja ne sopivat
toisiinsa täydellisesti.

Silloin tarttui Mahmud lämpimästi nuoren paimentolaisen käsiin.
Kaikki on niinkuin pitääkin olla, sanoi hän. Kuinka voi

Temudschin?
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- Taivas olkoon kiitetty, hän voi hyvin ja oli saavuttanut suu-
ren voiton, kun jätin hänet.

. Dschani tarkasteli nyt isäntäänsä huolellisemmin. Hänellä oli luo-
tettavat, ylimykselliset kasvot ja suuret, kirkkaat silmät, joissa ei petosta
voinut piillä, korkea otsa, voimakas nenä, hyvin hoidettu parta ja
ruskeat posket. Dschani olisi luottanut tähän mieheen, vaikkei Te-
mudschin olisikaan suositellut häntä. Mahmud oli selvästi hovin
suosima ja Dschani arveli voivansa omasta puolestaan pyytää häneltä
neuvoja ja apua.

Hän alotti senvuoksi luotettavan avomielisesti:
- Ennen kaikkea on minun ilmoittaminen sinulle, että minä-

kin asun täällä palatsissa.
- Puhu mongolinkieltä, keskeytti toinen vilkkaasti, täällä on

seinilläkin korvat.
Dschani totteli.
- Olen minulle määrättyihin huoneisiin jättänyt kaksi seura-

laista, jotka ovat levottomia tähteni ja odottavat paluutani; tahtoisin
mielelläni tyynnyttää heidät.

- Hyvä; muutoin onkin parempi, että jatkamme keskustelu-
amme sinun huoneessasi, sillä siellä tarvitsee meidän vähemmän
peljätä vakoilua. Missä sitten asut?

Dschani selitti paikkaa niin hyvin kuin hän suinkin taisi, ja
kun Mahmud täydelleen tunsi palatsin ympäristöt, selveni asia hä-
nelle pian.

- Vai niin, huudahti hän, se on tuo pieni huvimaja tallineen
aivan lähellä pohjoista muuria. Seuraa minua!

Hän sammutti kynttilät ja otti ne mukaansa, jonka jälkeen he
äänettöminä menivät ulos yöhön. Kaikki oli hiljaista; ainoastaan
puiden lehdet suhisivat ja suihkulähteen vesi loiski. He tulivat pe-
rille puutarhamajalle ja kun Dschani hiljaa ja tunnetulla tavallaan
vihelsi, astui Kotak muurin varjosta ja heti senjälkeen liukui Susu
alas puunrunkoa myöten, tuoden muassaan kokoonkäärityn köytensä.
Miehet olivat uskollisesti vartioineet paikoillaan ja iloitsivat nyt isän-
tänsä tulosta.

He astuivat kaikki pieneen huoneeseen. Mahmudin kehoituk-
sesta ripustivat mongolit viittansa akkunoille ja Kotak laskeutui le-
volle oven eteen vartioidukseen sitä. Nyt viritti Dschani tulta, kynt-
tilät sytytettiin ja istuen pehmeillä patjoilla kertoi Dschani Mah-
mudille kaikki tärkeät seikat, jotka olivat tapahtuneet hänen mat-
koillaan.

Mahmud kuunteli vilkkaasti innostuneena. Nuori paimentolai-
nen ei salannut häneltä Kaschgarin seikkailua eikä rautakuninkaan
varoitusta, eikä myöskään juonia tämän surmaamiseksi ja missä mää-
rin häntä oli koetettu voittaa tämän julman tuuman suorittamiseen,
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ja vihdoin kertoi hän kuohuilevin sydämin kolmesta vangista, joiden
pelastus oli hänelle niin tärkeä.

Mahmud oli useamman kerran nostanut päätään, ikäänkuin tah-
toen keskeyttää hänet; kun Dschani vaikeni, istui hänkin hetkisen
äänettömänä ja miettiväisenä. Sitten sanoi hän aivan rauhallisesti:

Niin, rautakuningas- on aivan oikeassa kaikessa, minkä hän
on sinulle sanonut. Vaan tämä keisaritar - paina se mieleesi
on paha hornanhenki ihanan naisen muodossa, kruunattu peto, jolla
on Vuorten vanhus julmana, hirmuisena liittolaisenaan. Hänen kä-
siinsä olet joutunut, sillä olen aivan varmasti vakuutettu siitä, että
mies Kaschgarissa oli juuri hän, vaikka hän alituiseen muuttaa olo-
paikkaa ja ainoastaan hänen luotettavin! mat puoluelaisensa siitä tie-
tävät. Hänen puoluelaisensa ovat ilkeitä murhaajia, jotka eivät ainoas-
taan kiihkosta vaan myös helisevästä rahasta ovat antautuneet hänen
sokeiksi kätyreikseen. Vaan tämä inhoittava mies on asettunut keir
sarien ja sulttanien käytettäväksi ja hänen avullaan koettavat nämä
raivata tieltään vaarallisimmat vastustajansa. Sellaisen arvelee kei-
saritar rautakuninkaan olevan. Tosin on hän salaperäinen henkilö,
vaan silti jalo mies ja hänen vihamiehensäkään eivät voi kieltäytyä
kunnioittamasta hänen jalouttaan ja ylevyyttään. Jo senkin vuoksi
olen minä hänen ystävänsä, vaikken tiedä, ken hän on ja mitä hän
tarkoittaa, että hän on uskaliain soturi, joka on ryhtynyt taisteluun
scheik el Dschebeliä vastaan.

Dschani puristi lämpimästi puhujan kättä.
- Minkä vuoksi tämä nainen vihaa häntä, jatkoi Mahmud,

sitä en tiedä ehkä senvuoksi, että hän rautakuninkaan miehek-
kään ylevyyden rinnalla huomaa katalan halpamaisuutensa, ehkä myös
senkin takia, että hän on levoton valtaistuimensa puolesta. Juonit-
televa keisaritar imartelee Samarkandin hallitsijaa, saadakseen hänet
puolisokseen; senvuoksi on hän nyt täällä vierailla ja senvuoksi pa-
laa hän huomenna Bokharaan Samarkandin kuninkaan seuraamana.
Tämä kunnioittaa ja pitää arvossa rautakuningasta ja senvuoksi häntä
ei uskalleta poistaa salamurhan kautta, jonka takia tämä naisellinen
piru koettaa asettaa häntä vastaan kaksintaistelussa vastustajan, josta
hän voi toivoa, että hän paimentolaisen rajulla kiivaudella ja hillit-
semättömällä voimalla hyökkää vihatun kimppuun ja kaataa hänet.

- Mutta miksi on juuri minut tähän toimeen valittu? kysyi
Dschani.

- Sinun taistelusi rajavartijoita vastaan Almatissa, josta Kasch-
garin mies on kuullut erään liittolaisensa kertovan, joka myös otti
kahakkaan osaa, kuten itse tiedät, kiinnitti hänen huomionsa sinun
urhoollisuuteesi ja voimaasi; hän koetti tavata sinua ja huomasi
sinun, kuten melkein kaikki paimentolaiset, olevan varomattoman ja
lapsellisen. Hän on senvuoksi luullut sinussa löytäneensä sopivan
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välikappaleen tuumiensa toteuttamiseen, jotka myös samalla ovat kei-
sarittaren tuumat.

- Vaan eräs asia tuntuu minusta kummalliselta - mitenkä
saattoi hän tietää nimeni?

- Tämänkin luulen voivani sinulle selittää. Joku aika sitten
ilmestyi eräs aruladi keisarittaren hoviin; hän ilmestyi äkkiä ja ka-
tosi yhtä nopeasti; olen vakuutettu siitä, että hän oli Vuorten van-
huksen liittolainen ja lähettiläs ja luultavasti tuli hänen edeltäkäsin
ilmoittaa tulostasi keisarittarelle. Sinä olet elänyt aruladien keskuu-
dessa, senvuoksi tunsi hän sinut ja samalla kai Markuksenkin. Hä-
nen alotteesta kenties vangittiin ystäväsi ja sisaresi, voittaakseen sitä
helpommin sinut rumiin aikeihinsa. Ken tuo frankilainen ruhtina-
tar on ja miksi häntä pidetään vankina ja tuodaan tänne, sitä en
voi sanoa; niin paljon vaan tiedän, että rautakuningas on hyvin
huolestunut hänen tähtensä ja on valmis panemaan kaiken alttiiksi
hänen vapauttamisekseen. Ja minä olen luvannut hänelle apuani.

Dschani hengitti syvään helpoituksesta; Mahmud oli siis se
henkilö, josta rautakuningas oli puhunut ja Mahmud oli varmasti
vaikutusvaltainen ja arvossapidetty. Tämä tuotti Dschanille tyyneyttä
ja vankien vapauttamisen varmaa toivoa.

Mahmud näytti aavistavan hänen ajatuksensa.
- Niin, he pelastuvat kaikki, Markus, Aischa ja ruhtinatar,

joka sinuakin näyttää suuresti huolestuttavan vaan ennen kaikkea
sinä itse ja rautakuningas, joka ei saa sortua tämän naisen petolli-
suuden kautta. Vaan varovaisuus on ennen kaikkea tarpeellinen.
Samoin kuin matkasi varrella sinua on pidetty silmällä ja kaikille
asemille on edeltäkäsin ilmoitettu tulostasi, joten sinun ei pidä ihme-
tellä sitä, että nimeäsi kaikkialla tunnettiin, niin tulevat vakoojat sa-
moin tarkkaamaan sinua Bokharan matkan aikana, ja yhtä vähän
kuin saat osoittaa tuntevasi rautakuninkaan, yhtä vähän saat pienim-
mälläkään tavalla ilmaista, että koskaan olet nähnyt tahi puhutellut
minua. Paina tämä tarkalleen mieleesi, muuten olemme hukassa.

Vaan palvelijasi, jotka ovat nähneet minun seuraavan sinua
tänne? kysyi Dschani.

He kuuluvat kaikki minun heimooni ja ovat minulle vil-
pittömästi uskollisia ja minuun kiintyneitä; muuten hehkuvat he sa-
maa vihaa kuin minäkin keisaritarta ja hänen liittolaisiaan kohtaan.

Vaan, ellei kysymykseni ole mielestäsi liian rohkea n sano
minulle, miksi vihaat heitä näin suuresti?

Mahmudin katse synkistyi.
Minäkin olen paimentolainen ja aron lapsi, enkä ole kos-

kaan eläessäni unohtava sitä kamalaa päivää, jolloin nämä asustu-
neet koirat hyökkäsivät heimomme kimppuun, jolloin tuliliekit nou-
sivat majoistamme, jolloin vanha isäni halkaistuine pääkalloineen
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heitettiin tuleen ja' äitiäni laahattiin harmaista hiuksistaan yli
aron -. oi, en koskaan, koskaan sitä unhoita! Siitä lähtien olen
näiden keisarien verivihollinen, jotka hallitsevat talokasten kaupun-
keja, ja kaikkien niiden vihamies, joita kutsutaan sivistyneiksi porva-
reiksi. Taistelua porvareita vastaan, sotaa kaupunkeja vastaan! Ai-
noastaan melkein ihmeen kautta pelastuin heimoni verilöylystä ja
pidin vireillä salattua vihaa rinnassani; minusta tuli kauppias, minä
totuin näiden koirien tapoihin ja astuin Bokharan keisarittaren pal-
velukseen, jota kaikkein eniten vihasin,- sillä se oli hän, joka hävitti
kansani. Olen matkustanut laajalti hänen puolestaan ja hankkinut
hänelle tavaroita kaukaisesta Lännestä, Konstantinin kaupungista ja
mahtavasta Roomasta, jossa kristittyjen hallitsija asuu, samoin kuin
kaukaisemmasta Idästä, Kinasta ja Japanin saarista. Näillä matkoil-
lani olen tutustunut Temudschiniin, ja vaikka hän on pakana, olen
kuitenkin taipunut hänen suuruutensa edessä ja käsittänyt, että hän
on kostava paimentolaisten halveksittuja heimoja heidän veltostu-
neille, katalille ja pelkurimaisille vihollisilleen ja vaikka nämä olisi-
vatkin lukuisat kuin hietajyvät erämaassa, on hän kukistava
heidät kuten myrsky hajoittaa hiekan kaikille tahoille. Senvuoksi
olen liittynyt häneen ruumiineni ja sieluineni; hänen vastustajansa
ovat minun ja senvuoksi autan häntä taistelemaan aron ja erämaan
taistelua asuttua maata vastaan.

Dschani katsoi ihastuneena puhujaan.
Ja aron ja erämaan miehet voittavat, huudahti hän. Kiro-

tut olkoot kaupunkien asukkaat, vaikka he rakentaisivatkin moskeoja,
jotka ulottuisivat taivaaseen asti. Profeetan oikeat tunnustajat olemme
me, ja kun turmion hetki lähestyy, on itse tarkkanäköisyyskin tuleva
sokeaksi!

Mahmud katsoi nuoreen paimentolaiseen ja heikko hymy viipyi
hänen huulillaan.

Qlet kuullut Nedim-ed-Diniä? Oi, Nedim-ed-Din on yksi
niitä harvoja, jotka uskaltavat julkisesti taistella kaikkea ulkokultai-
suutta ja petosta, hirmuvaltiuutta ja mielivaltaisuutta vastaan. Hänkin
on aron poika ja kantaa rinnassaan palavaa vihaa kaupunkilaisten
kopeata pelkuruutta ja heidän katalia hallitsijoitaan vastaan. Pelkään
sinun kuulleesi Nedim-ed-Dinin kuolinlaulun ja varsin pian kerrot-
tanee sinulle, että assassinin tikari on hänet surmannut.

Mutta eikö häntä voi varoittaa, eikö voi pelastaa?
Varoitusta ei tarvita; scheiki tietää ennestäänkin, mikä häntä

uhkaa - ja pelastaako?! Voitko tietää missä kädessä niistä tuhan-
sista, jotka ovat katalan miehen palveluksessa, on murhaajan tikari?

Pitkä hiljaisuus syntyi ja Dschania kauhistuttivat lausutut sanat.
Mutta, jatkoi pian Mahmud, joskin pyörä musertaa alleen
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tämän jalon miehen ja ehkä monen muunkin, niin tahdomme me
kostaa heitä, me paimentolaisheimot!

Vilkkaasti innostuneena huudahti Dschani:
Eläköön mongolilainen isänmaa eläköön sininen lippu!

Mahmud puristi äänettömänä hänen kättään ja sanoi sitten:
-- Ja nyt - vielä sana toimistamme! Olen suostunut hank-

kimaan Temudschinille aseita ja henkilöitä, jotka ovat taitavia val-
mistamaan piirityskoneita hänelle. Aseista olen pitänyt huolta; mitä
tehtäväni toiseen osaan tulee, täytyy minun käyttää hyväkseni sinun
apuasi. Sinun on matkustaminen Syriaan ja minä olen jättävä sinulle
Bagdadissa ja Damaskuksessa asuvien henkilöiden osoitteet; näiden
puoleen sinun on kääntyminen; Markus seuratkoon sinua, hän voi
vaikuttaa kristittyjen keskuudessa samoin kuin sinä muhammediläis-
ten parissa. Me tarvitsemme henkilöitä, jotka eivät ainoastaan ole
taitavia piirityskoneiden valmistajia, vaan jotka myös tarvittaessa osaa-
vat suunnata ja käyttää niitä. Minä matkustaisin itse, ellen voisi
toimia enemmän Temudschinin ja mongolien asian hyväksi-täällä.
Lähetä pestaamasi miehet luokseni, niin minä annan heille tarkem-
pia ohjeita. Ja nyt, jää hyvästi! Kolmen - neljän tunnin kuluttua
on meidän oleminen matkalla Bokharaan, ja vielä kerran siis me
emme tunne emmekä ole koskaan tunteneet toisiamme! Markus,
Aischa ja ruhtinatar pelastuvat ja sitten - empimättä länteenpäin,
Syriaan. Allah suojejkoon sinua ja paimentolaisten asiaa!

Puristettuaan vielä kerran lämpimästi Dschanin kättä,, poistui
Mahmud Yelvadi ja katosi puiden varjoihin. Dschani rukoili rukouk-
sensa ja. laskeutui lepäämään pehmeille patjoille; hänen silmänsä
sulkeutuivat pian ja vähän ajan kuluttua nukkui hän syvästi ja rau-
hallisesti. Kaikki oli hiljaista pienessä puutarhamajassa kuului
ainoastaan molempien mongolien äänekästä kuorsailua; he olivat
iloissaan, saatuaan johtajansa takaisin, huolettomina antautuneet unen
nautintoon.

XI.

Pako.

Kymbalien, pillien ja huilujdn kimakka soitto herätti nukkuvat.
Aamuaurinko lähetti ystävällisen tervehdyksen akkunoista sisään, kaksi
orjaa toi runsaan aamiaisen ja keisarittaren tervehdyksen mongoleille,
pyytäen heitä satuloimaan ratsunsa ja olemaan valmiit seuraamaan
häntä matkalle. Tuntia myöhemmin astui henkivartijaston päällikkö
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majaan ja jätti Dschanille keisarittaren puolesta kukkaron, jossa oli
1000 denaria, sekä muhkean suopeliturkin ja kummallekin hänen
seuralaisistaan 100 denaria ja turkiksilla alustetun päällystakin. Sa-
malla vei hän heidät ulos linnasta ja kuljettuaan vankkaa kivisiltaa
myöten kohtuullisen leveän vallihaudan yli, tulivat he n. k. turkki-
laisen portin kautta kaupunkia ympäröivälle kentälle.

Täällä tarjoutui heidän katseilleen erinomaisen kirjava ja vilkas
näky. Noin 500 ratsumiestä komeasti varustettuina ja aseellisina
oli jo kokoontunut ja aurinko kultasi heidän valkeat asepukunsa ja
kuvastui heidän kirkkailla aseillaan. Niityllä oli monta suurta vau-
nua, kukin kolmenkymmenen valkoisen härjän vetämänä, ja vau-
nuille oli pystytetty keveitä ja siroja vaatemajoja, joita kaikin puolin
peitti esiriput. Eräs niistä herätti huomiota' esirippujen kalleuden
ja sitä koristavien pienten, liehuvien silkkilippujen johdosta.

Äänekkäämmin kajahti soitto ja maidonkarvaisella ratsulla, joka
levottomana pudisti kaunista päätään, ilmestyi Samarkandin kunin-
gas Osman, jonka sanottiin olevan maailman kauniimman miehen.
Hänen katseensa oli avoin ja rehellinen ja Dschania suretti se, että
hänestä tulisi kauniin, pirullisen keisarittaren puoliso, kuten jo ylei-
sesti arveltiin.

Hänen edellään ratsasti neljä rumpalia ja hänen takanaan neljä
lipunkantajaa.

Nyt syntyi suurempaa järjestystä kokoontuneiden keskuudessa;
ratsastajat eivät enään antaneet hevosensa piehtaroida kirjavassa vili-
nässä, vaan asettuivat riveihin vastatusten ja muodostivat kujan por-
tista runsaasti koristettuun vaunuun asti. Palvelijoita tuli ja levitti
maahan silkkimattoja, joilla luonnollisin värin kirjailtuja kukkia näytti
kasvavan.

Hetken aikaa vallitsi äänetön hiljaisuus lukuisten läsnäolijoiden
keskuudessa, vaan äkkiä kajahuttivat torvet riemuitsevan persialaisen
juhlamarssin ja keisaritar lähestyi. '

Hän oli erinomaisen komeasti puettu ja häntä seurasi kolme-
kymmentä nuorta tyttöä, joista muutamat kantoivat keisarittaren ha-
meen raskasta ja pitkää laahustinta. Heidän takanaan tuotiin hänen
ratsunsa, solakka ja notkea juoksija, joka ylpeästi polki maata pie-
nillä kavioillaan. Kultarenkaita ympäröi eläimen jalkoja ja sen kau-
laan oli kierretty nauhoja ja kultaisia jalokiviketjuja; runsaasti kir-
jailtu silkkipeite oli sen selässä. Sitten tulivat henkivartijat kaksittain,
erään miehen johtamina, joka kohosi melkein päätä erinomaisesta
kookkuudestaan kuuluisia henkivartijoita korkeammalle. Heidän vä-
lillään kulki joukko naisia, joiden kasvot olivat tiheiden, valkoisten
huntujen peittämät, ja lopulta tuli kaksi pienempää vaunua, kaikin
puolin sekä jalka- että ratsuväen ympäröimänä ja vartioimana.

Sykkivin sydämin oli Dschani tarkastanut kulkuetta, voidakseen
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huomata, olivatko vangit saapuvilla. Nyt hän ei enään epäillyt hei-
dän olevan näissä molemmissa vaunuissa ja hehkuvine katseineen
koetti hän tunkeutua paksujen verhojen läpi.

Rautakuningas ratsasti hänen ohitseen, eikä mikään ilme tämän
liikkumattomissa kasvoissa osoittanut hänen tuntevan hänet; ainoas-
taan Mahmud Yelvadi, joka istui kauniin, ruskean oriin selässä,
heitti paimentolaiseen salaisen tuntemisen katseen ja koetti päästä
niin lähelle häntä kuin suinkin mahdollista.

Kun kuningas näki keisarittaren lähestyvän, astui hän nopeasti
maahan ja, kumartaen syvästi hänen edessään, suuteli hän keisarit-
taren hameenliepeitä.

Hallitsijattaren tavoin, joka alammaiselleen antaa lahjan, lem-
peästi hymyillen, laski hän mainion, säteilevän kruunun Osmanin
päähän. Torvet toitottivat, rummut jyrisivät, pillitkin sekaantuivat
meluun; nyt tiedettiin, että Bokharan ja Samarkandin valtiot yhdis-
tettäisiin. Sitten astui keisaritar ylpeän arvokkaana peitetyn juhla-
vaunun luo ja nousi siihen, kymmenen nuoren tytön seuraamana.
Muut asettuivat toisiin vaunuihin ja seurue lähti hitaasti liikkeelle.

Välimatka Samarkandista Bokharaan oli 10 päivänmatkan pitui-
nen. Tie kulki edelleenkin pitkin Serafschanin toista sivuhaaraa,
n. k. mustaa virtaa, ja seutu oli erinomaisen ihanaa. Väestö kor-
jasi juuri viljansa ja kaikkialla nähtiin vaunujen, joihin oli kuormi-

tettu peltojen tahi puutarhojen tuotteita, vahvojen puhvelien vetä-
minä hitaasti liikkuvan eteenpäin. Seutu oli nimittäin mainioista
hedelmistä rikas ja Bokhara on maailmankuulu juuri tämän johdosta.
Sen melonit, samoin kuin Samarkandinkin, ovat saavuttaneet laajalti
levinneen ja ansaitun maineen; samoin on sen aprikosienkin laita,
joiden siemenet ovat mantelinkin vertaisia; Bokharan viini on,mai-
nio hienon makunsa vuoksi ja muslemiväestö ei senvuoksi kovin-
kaan tarkoin noudata profeetan tunnettua viininjuonnin kieltoa.

Kaikista kaupungeista ja kylistä, joiden ohi seurue kulki, tuli-
vat kadit (tuomarit) ja aksakalit (pormestarit) sekä kruununpalvelijat
ja etevimmät asukkaat, tuoden enemmän tahi vähemmän runsaita
lahjoja, kunkin yhteiskunnan varallisuuden mukaan. Kymmenentenä
päivänä saavuttiin laajalle kentälle, josta Bokharan etukaupungit jo
tervehtivät matkailijoita lukuisine, viheriäisine puutarhoineen ja miel-
lyttävine huviloineen; näiden takana kohosi suurempia rakennuksia,
ja lukemattomia kupukattoja ja torninhuippuja pisti esiin niiden lo-
missa, kohoten korkeutta kohti. Aivan utukuvan tavoin sijaitsi siinä
Bokhara, tuo rikas, loistoisa kaupunki, lukuisine palatsineen ja 1400
moskeoineen. Haikaroita liiteli suurin joukoin ilmassa ja valmistau-
tui lähtöön.

Seurue kulki Serafschanin poikki kahta suurta marmorisiltaa
myöten ja tuli laaksoon, joka ulottui aina kaupungin muurille asti
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ja jota kutsuttiin Namaz Ga'ksi eli rukouspaikaksi. Yhä selvempinä
näkyivät suuren kaupungin ääriviivat, yhä kirkkaimpina esiintyivät
talot ja tornit auringonvalossa. Lopulta tultiin kaupunginportille ja
tänne pysähdyttiin.

Suunnattoman suuri vaatemaja oli täällä pystytetty ja puolipii-
riin sen ympärille joukko pienempiä majoja. Loistava joukko emi-
rejä ja kruunun virkamiehiä, puettuina muhkeihin pukuihin, oli ko-
kgontunut vastaanottamaan keisaritarta ja hänen vierastaan. Lippuja
ja vaatekattoja kantavia palvelijoita tungeskeli aseellisten sotilasten
keskuudessa. Kuningas oli astunut valkoisen ratsunsa selästä ja vei
keisarittaren, joka niinikään oli jättänyt vaununsa, kädestä suureen
vaatemajaan, joka oli kallisarvoisilla, kirjavilla matoilla koristettu.
Hän antoi kuninkaan saattaa itseään valtaistuimentapaiselle ylennyk-
selle ja molemmat istuutuivat sinne.

kun merkki oli annettu, alkoi omituinen, toisinaan hurja, toisi-
naan vieno ja miellyttävä soitto, ja tanssijoita, painijoita ja silmän-
kääntäjöitä astui telttaan, puettuina kummallisiin pukuihin; sovellut-
taen liikkeensä soiton laadun mukaan, suorittivat he näytelmän, joka
mongolien silmissä oli kovin outoa mutta kumminkin jännittävää.
Vihdoin esiintyi turnajaistaistelijoita, jotka osoittivat uskomatonta voi-
maa ja, toistensa vertaisina notkeudessa ja taitavuudessa, taistelivat
palkinnosta. Tämä teki syvän vaikutuksen Kotakiin ja Susuun, niin
että Dschani vaivoin saattoi pidättää heitä ottamasta osaa turnajaisiin.

Kun taistelijat olivat poistuneet, tulivat paikalle yli- ja alijuo-
manlaskija, viidenkymmenen orjan seuraamina, ja jakoivat läsnäoli-
joille Bokharan jalointa viiniä kulta- ja hopeamaljoissa. Keisaritar ja
kuningas joivat ensiksi, ja kun airut oli ilmoittanut heidän juoneen,
tyhjensivät kaikki muut maljansa. Tätä uudistettiin kolme kertaa ja
sitten sai kukin mielinmäärin juoda suurissa astioissa tuotua viiniä.

Dschani ei laskenut luotaan porehtivaa juomaa, vaan joi sitä,
kokonaan unohtaen profeetan kieltoa; hän tunsi sen hehkuna leviä-
vän hänen jäseniinsä ja pään käyvän kuumaksi. Silloin kuuli hän
takanaan jonkun puoliääneen lausuvan:

' Varovaisuutta!
Hän kääntyi ympäri ja huomasi Mahmud Yelvadin. Nyt hän

ei juonut pisaraakaan enään, sillä hän käsitti tarvitsevansa koko ta-
junsa ja voimansa.

Hänen huomionsa tuli yhä enemmän jännitetyksi, kun rummut
yhfäkkiä pärryivät ja ilmoittivat huomattavan henkilön tuloa. Täy-
sissä varustuksissaan ja kullattu rautapaita yllään astui rautakuningas
suureen telttaan ja, tehtyään täydellisen kohteliaasti ja jalon arvok-
kaasti juhlamenojen ohjeissa määrätyt kumarrukset, liittyi hän emi-
reihin ja istuutui heidän keskuuteensa. Dschani huomasi keisarit-
taren vilkkaasti puhuttelevan Samarkandin kuningasta ja juuri silloin
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osoittavan häntä. Kuninkaan katseet seurasivat osoitettua suuntaa ja
viipyivät hetkisen nuoren paimentolaisen voimakkaalla, verevällä var-
talolla. Heti senjälkeen kutsui hän luoksensa erään ajutantin, joka
käski Dschanin tulla valtaistuimen eteen.

Jälleen kuuli tämä Mahmudin varoittavan äänen takanaan, sitten
viittasi hän molemmille seuralaisilleen, jotka valmistautuivat seuraa-
maan häntä, pysymään paikoillaan, ja astui rauhallisena valtaistuimen
lavalle, kumarsi yhdeksän kertaa ja notkisti toisen polvensa.

Kuningas katsoi ystävällisesti häneen, sanoen:
- Olemme kuulleet Bokharan mahtavalta keisarittarelta sinun

olevan voimakkaan ja rohkean nuoruudestasi huolimatta, samoin kuin
myös aseiden käyttämisessä harjaantuneen. Keisaritar on iloitseva,
ja meillekin tuottaisi se huvia, samalla kuin se olisi juhlan loisto-
kohta, jos sinä meidän nähden tahtoisit taistella mainioimman ritarin
kanssa. Vaan ritariemme joukossa emme tunne rautakuningasta ete-
vämpää; oletko valmis ryhtymään otteluun hänen kanssaan?

Dschani tunsi sydämensä rajusti sykkivän, ajatellessaan ratkai-
sevan hetken saapuneen. Hän loi silmäyksen vastustajaansa; tyy-
neenä ja välinpitämättömänä katsoi tämä häneen takaisin.

Olen milloin hyvänsä valmis tekemään, minkä teidän ma-
jesteettinne käskee, vastasi hän.

Kuningas kääntyi rautakuninkaan' puoleen, ja sanoi, silitellen
pitkää, hyvin hoidettua partaansa:

Suvaitsetko, sinä ritareista urhoollisin, suoda meidän iloita
niin harvinaisesta näytelmästä ja taistella tämän nuoren, turkkilaisen
ritarin kanssa?

Vastaamatta nousi puhuteltu sijaltaan ja kumarsi syvälle, osoit-
taen siten suostuvansa.

Dschani katsahti hetkeksi keisarittareen; hänen silmänsä säke-
nöivät virvatulten tavoin sisäistä kiihkoa ja hänen poskensa hehkui-
vat. Täynnä inhoa kääntyi hän kammottavan naisen luota, joka
täällä huolettomana piti ihmishenkiä pilanansa ja odotti uhria.

Sillävälin oli eräs palvelija kuninkaan käskystä tuonut ja jättä-
nyt Dschanille muhkean, sarvikuonon ihosta valmistetun ja kirjauk-
sin taotulla teräksellä helatun kilven; hänen vastustajansa tarttui myös
kilpeensä, joka oli varustettu taotuilla koristuksilla.

Muuan hoviherra toi nyt samettipieluksella kallisarvoisen miekan.
- Dschani, virkkoi kuningas, kilven lahjoittaa keisaritar sinulle;

sillä on ainoastaan kaksi vertaistaan koko maailmassa ja se. taitei-
lija, joka sen on tehnyt, ei enään elä, voidakseen valmistaa neljän-
nen. Vaan miekan, joka kerran on ollut ghosnevidi Muhammedin,
Sebuktikenin, Indian suuren valloittajan pojan, oma ja jolla minä
itse olen katkaissut rautapylvään, naarmun tahi jäljen näkymättä te-
rällä, saapi se teistä, joka taistelussa voittaa.
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Taistelijat panivat päähänsä teräskypärinsä ja asettuivat vastetus-
ten, odottaen taistelun alkamisen merkkiä. He katsoivat tyyneesti
toisiaan silmiin, liikkumattomina ja selvästi tajuten aikovansa ainoas-
taan näennäisesti taistella. Tosin ei Dschani tiennyt, miten asia
päättyisi, mutta hän luotti vastustajaansa ja ystäväänsä, joka niin
varmana astui hänen luokseen ja jonka ystävällistä katsetta ei voinut
väärin ymmärtää.

Nyt taputti kuningas kolmasti käsiään ja taistelu alkoi. Syvä
hiljaisuus vallitsi läsnäolijoiden joukossa; ei kuulunut muuta kuin
miekaniskujen kalsketta ja kypärien ja kilpien jyskettä.

Täten jatkui taistelu hetkisen, eikä ratkaisevaa tulosta näyttänyt
olevan odotettavissakaan.

Silloin heitti rautakuningas silmäyksen Dschaniin ja äkkiä astuen
pari askelta taaksepäin, pisti hän miekkansa tuppeen ikäänkuin kär-
simättömyyden valtaamana.

Sitten hyökkäsi hän Dschanin kimppuun ja tarttui häneen vyö-
täisiltä. Tämä heitti kilven luotaan ja ryhtyi näennäisesti kiihkeään
painitaisteluun. Hän tunsi rautakuninkaan rajusti pusertavan häntä
rinnoilleen ja kuuli hänen kuiskaavan:

Kaikki käy hyvin; pakoa on valmistettu, ole valmis!
Ja uudelleen painivat he muutaman minuutin aikana; molem-

mat tuntuivat olevan yhdenvertaisia voimakkuudessa ja notkeudessa.
Silloin kuiskasi rautakuningas: He ovat lähteneet!

Läähättäen laski hän sitten vastustajansa irti ja astui pari askelta
taaksepäin ikäänkuin ehtiäkseen hengähtää.

Niin seisoivat he silmä silmää vastaan ja korkealle kohoilevin
rinnoin. Dschani käytti tilaisuutta katsoakseen Mahmud Yelvadiiri,
joka nopein silmäyksin viittasi ovellepäin; samalla huomasi Dschani
Susun ja Kotakin kadonneen.

Rautakuningas paljasti uudelleen miekkansa.
Jos niin haluat? sanoi hän ääneen.

Dschani tarttui miekkaansa, mutta kun hänen piti nostaa kilpi
maasta, sattui rautakuninkaan miekka jyskevänä hänen kypäriinsä,
niin että hihnat, joilla se oli kiinnitetty, katkesivat ja teräskypäri pu-
tosi maahan. Samalla asetti rautakuningas jalkansa Dschanin kil-
velle, niin että tämä seisoi vastustajansa edessä avopäin ja puoleksi
aseettomana. Vaan käyttämättä hyväkseen etuaan ja antamatta rat-
kaisevaa iskua, lopetti tämä taistelun ja laski ritarillisesti miekkansa
kärjen maahan.

- Majesteetti, lausui hän, myönnän vastustajani olevan vertai-
seni voimissa ja taitavuudessa, ja se onnettomuus, mikä hänelle sat-
tui, on ehdottomasti luettava virheellisen varustuksen syyksi. Kypä-
rin hihnat ovat epäilemättä vioittuneet hänen pitkän matkansa aikana



113

ja olisin menetellyt väärin, jos olisin käyttänyt hyväkseni satun-
naista etua, josta voin kiittää yksinomaan uutta, vahingoittuma-
tonta asuani.

Kuningas hymyili, keisaritar katsoi tutkivasta vaan ei epäystä-
vällisesti Dschaniin.

Sinä haastat ritarillisesti ja jalosti, sanoi kuningas, ja me
myönnämme sinun olevan oikeassa siinä, minkä lausuit. Me tah-
domme senvuoksi keskeyttää taistelun täksi päiväksi ja jatkaa sitä
jonakin toisena.

-- Majesteetti, huomautti rautakuningas, liittyköön pitkä ikä ja
voittoja niineesi! Olet sallinut meidän tässä kaksintaistelussa koettaa
mieskohtaisia voimiamme; suvaitsetko ehken meidän koettavan hevos-
temme nopeutta ja taitoamme niiden ohjaamisessa?

Kaisarittaren silmissä salamoi, hänen huulensa liikkuivat, vaan
kuningas, joka kiihkeästi rakasti kauniita hevosia, oli jo alkanut
puhua, ja kohteliaisuus vaati häntä vaikenemaan.

Sepä oli hyvä ehdotus; niin me haluamme nähdä hevosianne
ja teidän on heti alottaminen kilparatsastus. Vaan ennen sitä,
Dschani, olet saava lohdutuksena miekan menettämisestä, sillä se on
kuitenkin myönnettävä vastustajallesi, kypärin, joka on sinun arvosi
mukainen.

Hänen viittauksestaan tuotiin erinomaisen kaunis teräskypäri,
jossa oli kullattuja, aallonmuotoisia kaiverruksia. Dschani painoi
sen nopeasti päähänsä; hänen täytyi pakoittaa itseään pysymään
tyyneenä, kun koko hänen ruumiinsa miltei vapisi kiihkosta. Hän
käsitti rautakuninkaan tuuman ja saattoi tuskin odottaa sitä hetkeä,
jolloin hän jälleen istuisi uskollisen Sain Bughurulinsa selässä.

Keisaritar tuntui olevan apein mielin.
Pitääkö tämän ratsastuksen tapahtua juuri tänään? kysyi hän

ja hänen äänensä oli huomattavan levoton.
Mutta kuningas, joka innokkaasti kannatti kilparatsastuksen toi-

meenpanemista, vastasi kaikkea kohteliaisuutta unohtaen, ellei juuri
epäystävällisesti:

Miksi ei tänään ja juuri nyt? Sankarithan ovat saapuvilla
- hevoset niinikään, siis tapahtukoon se nyt heti.

Keisaritar ei mitään vastannut, vaan puri kiivaasti huultansa.
Sillävälin oli ratsut tuotu vaatemajan ovelle ja Osman astui itse

valtaistuimelta tarkastaakseen niitä.
Keisaritar seurasi häntä hitaasti.

Ne ovat muhkeita eläimiä, sanoi kuningas, ja me olemme
todellakin kahden vaiheilla, kummalleko antaisimme etusijan. Nopeus
päättäköön, kumpiko saa palkinnon. Kolmen parasongin*) päässä

') Parasongi eli persialainen peninkulma on noin 4,500 metriä.
8
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täältä sijaitsee puutarha, joka, mikäli siellä kerran aikaisemmin käytyäni
tiedän, on tunnettu siinä kasvavan harvinaisen tulpanilajin johdosta.
Kauniisti kaareva kukka on tummansininen ja valkoisia ja punaisia
juomuja ympäröi sitä taiteellisten lehtikuvausten tavoin; niitä kutsu-
taan keisaritulpaneiksi. Se, joka ensin tuopi minulle erään näitä
tulpaneja, saa lupaamani palkinnon.

Ratsastajat heittäytyivät satulaan, näennäisesti välinpitämättöminä;
molemmat olivat täydelleen asestettuja ja varustettuja.

Vielä kerran yritti keisaritar estää kilpailun toimeenpanemista
tahi ainakin tehdä sen vähemmän huolestuttavaksi.

Minkätähden pitää kilpailijoiden olla aseellisina. Varustukset
tekevät heidät vaan raskaammiksi, sanoi hän.

Sellainen on soturin tapa hän on aivan kuin kiinni-
kasvanut aseihinsa, vastasi kuningas; antakaamme heidän ratsastaa
siinä asussa, mikä heillä nyt on.

Keisaritar puri uudelleen huultaan ja viittasi huomaamatta henki-
vartijastansa johtajalle. Tämä astui heti ratsunsa selkään ja kaksi-
kymmentä sotamiestä seurasi hänen esimerkkiään. Vaan Mahmud
Yelvadi oli sillävälin astunut rautakuninkaan luo ja sanoi hymyillen,
aivan kuin olisi joku leikinteko kysymyksessä, hänelle pari sanaa.

Kuningas määräsi itse, mihin suuntaan heidän piti ratsastaa ja
viittasi, että hevoset saivat lähteä nelistämään. Jalot eläimet kiitivät
voimiensa takaa ja pian olivat ratsumiehet etäällä kuninkaallisesta
leiristä. Dschani hengitti riemastuksissaan vapaan kentän ilmaa; hän
luuli jo olevansa täydelleen vapaana. Rautakuningas katsahti taak-
seen ja huomasi keisarittaren henkivartijoiden ajavan heitä takaa,
mutta hän tiesi yhtä hyvin kuin Dschanikin, ettei kaksikymmentä
sellaista kätyriä voisi sulkea heidän tietään.

Eteenpäin! huudahti hän, meitä ajetaan takaa!
Ja aivan kuin lentäen kiitivät he kentällä ja heidän takanaan

katosivat takaa-ajajat mustina pilkkuina.
Heidän ratsastettuaan sangen kauvan äänettöminä, lausui rauta-

kuningas:
Nyt on meidän kääntyminen vasemmalle, Naschkebin tielle;

siellä tapaamme heidät, joita haemme.
Ja jälleen nelistivät he äänettöminä tuimasti eteenpäin; ei kuulunut

kavioidenkaan kapsetta aron pehmeällä maalla, jonka poikki he ratsasti-
vat pitkin pienen joen rantaa.

Silloin huomasi Dschani etäällä pienen ratsujoukon; hän tarttui
jouseensa ja pani nuolen jänteelle; hänen kumppaninsa'teki samoin.

Kaksi ratsumiestä kiiruhti heidän vastaansa, vaan noin kolmensadan
askeleen päässä pidättivät he hevosensa ja huusivat kimakasti mongolin-
kielellä:

Tilaa lipulle!
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Dschani tunsi molemmat seuralaisensa, jotka nyt tulivat hänen
luokseen, vaan samalla huomasi hän kolmannen ratsumiehen, jota
hän ei heti tuntenut. Tämä oli puettu pitkään, alustettuun päällys-
takkiin ja hänellä oli päässään punaisella nahkalla reunustettu lakki;
miekka roikkui hevosen kupeilla ja viini riippui hänen sivullaan.
Vaan äkkiä avasi Dschani jo etäällä, sylinsä muukalaiselle ja syleili
sitten häntä hellästi.

Kiitetty olkoon Jumala, joka kaikessa on voimallinen -

olen saanut sinut jälleen, Markus, ystäväni ja veljeni!
Kolmiyhteisen Jumalan nimeen, vastasi tämä ja teki ristin-

merkin, kuinka voisin osoittaa sinulle kiitollisuuttani? Sinua minun
on kiittäminen hengestäni ja vapaudestani!

Ystävykset syleilivät toisiaan kiihkeästi ja kyyneleet valuivat hei-
dän silmistään. Liikutettuna vaan levottomana katseli rautakuningas
heitä. Sitten sanoi hän vakavasti:

Ystävät, aika ja paikka eivät sovellu puheluun. Meitä aje-
taan takaa ja meidän on kiirehtiminen autioihin seutuihin. Päivä-
matkan päässä täältä .asuu paimentolaisheimo; minä tunnen tämän
heimon ja se on minulle kiitollisuudenvelassa. Siellä olemme tur-
vassa ja vaarasta vapaina. Vaan missä ovat naiset; ovatko hekin
pelastuneet?

Hänen viimeisissä sanoissaan kuvastui mitä syvin liikutus. Mar-
kus viittasi taakseen ja siellä tuli, samoin ratsastaen, kaksi naista,
Aischa ja Frankinmaan ruhtinatar. Dschani irtaantui ystävänsä sylei-
lystä ja kiiruhti sisarensa vastaan. Liikuttava oli heidän tapaamisensa;
oltuaan erillään jo kauvan aikaa takaperin, sykkivät sisarusten sydä-
met jälleen rinnakkain ja Markus katseli sitä kyynelsilmin.

Sillävälin tapahtui toinen yhtä liikuttava kohtaus. Gottfrid von
Hohenfels, rautakuningas, seisoi lapsensa, niin kauvan ja levottomasti
etsityn tyttärensä edessä. Tuo voimakas mies oli käynyt' vallan
kalpeaksi, nähdessään hänet; hän luuli näkevänsä puolisonsa, sellaisena
kuin hän oli, Gottfridin tuodessa hänet morsiamenaan rauhalliseen
linnaansa Schwabinmaahan. Hänen ruumiinsa vavahti ja kyyneleet
nousivat hänen silmiinsä. Unohtaen kaikki takaa-ajajat oli hän liuku-
nut satulastaan; hän ei tiennyt mitä hän teki, vaan vaipui polvilleen
ja suuteli sinistä silkkihametta, hänen huultensa sopertaen ikäänkuin
unessa:

- Gertrud Gertrudini!
Hehkuva puna nousi nuoren neitosen poskille; hämmästyneenä

ja kummeksien näki hän muhkean ritarin polvistuvan hänen jalko-
jensa juuressa; ehdottomasti ja sisällisen pakon vaikutuksesta, kiiruhti
hän maahan ja tuijotti ritarin silmiin. Tämä oli noussut, avasi
sylinsä ja riemuiten sydämensä pohjasta, huudahti hän saksan-
kielellä:
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- Gertrud, ainoa lapseni, etkö tunne isääsi? Eikö sisällinen
ääni sano sinulle, ken sinua puhuttelee kotimaasi kielellä?

Hetkisen seisoi Gertrud kuin kivettyneenä, vaan sitten riensi
hän äänekkäästi huudahtaen isänsä syliin ja painoi päänsä rajusti
hänen rintaansa vastaan. Tarttuen molemmin käsin Gertrudin päähän,
kohotti Gottfrid sitä ja katsoi hänen silmiinsä. Sitten suuteli hän
tyttärensä valkoista otsaa, vaan mahdotonta oli hänen sanoa muuta
kuin uudelleen ja uudelleen tämän ainoan, hellintä rakkautta todista-
van sanan: Gertrud - Gertrudini! .

Susu ja Kotak eivät ymmärtäneet mitään siitä, mikä täällä tapah-
tui, vaan heidän ystävälliset, rehelliset kasvonsa osoittivat sellaista
myötätuntoisuutta, että ne tekivät naurettavan liikuttavan vaikutuksen.
Toiset eivät uskaltaneet häiritä näiden hetkien pyhyyttä lausumalla
sanan tahi tekemällä liikkeen.

Lapseni, uskotko sen olevan isäsi, joka pitää sinut sylissään
hän, joka on etsinyt sinua siitä veriyöstä alkaen, jolloin sinut

ryöstettiin häneltä - joka nyt on onnellinen saadessaan sinut jälleen?
Hän silitteli hyväillen Gertrudin poskia. Vaan tämä painoi

isänsä käden rintaansa vastaan ja vei sen sitten huulillensa, suuteli
sitä hellästi ja kuiskasi iloisena, katsoen hänen silmiinsä Isäni!

Vihdoin rohkaisi hän mielensä.. Hän muisti vaaraa, jonka
käsistä he eivät vielä täydelleen olleet vapautuneet ja kehoitti lähtöön.
Hän tervehti Markusta ja Aischaa ja esitti Dschanin tyttärelleen,
joka hieman punastui hänet nähdessään ja johonkin määrin hämil-
lään katsoi nuoreen ratsumieheen, joka kömpelön kohteliaana suuteli
hänen hameensa liepeitä.

Pian olivat he kaikki jälleen ratsunsa selässä ja heihin liittyi
eräs Mahmud Yelvadin palvelijoista, nimeltään Jussuf, jolle hänen
isäntänsä oli antanut tehtäväksi opastaa matkustajia. Hän oli rehelli-
sen ja luotettavan näköinen samalla kuin koko hänen esiintymisensä
osoitti voimaa ja rohkeutta, niin että Dschani iloitsi saaneensa sellai-
sen toverin.

Jussuf kehoitti heitä kiirehtimään; matkalla oli hyvää tilaisuutta
keskusteluun. Gottfrid von Hohenfels ei poistunut tyttärensä sivulta
eikä voinut kyllikseen ihailla armasta tyttöä, joka hetki hetkeltä yhä
enemmän tottui onnelliseen tietoonsa siitä, että hänellä oli isä, jonka
hellän rakkauden hän saattoi lukea hänen katseissaan.

Tuon kamalan yön muisto, jolloin raju, vieras ratsumies oli
heittänyt hänet ratsunsa selkään ja kiitänyt hänen kanssaan pimeyteen,
oli syvästi painunut hänen mieleensä, vaikkakin isän kuva oli siitä
kadonnut.

Kun hänet oli kauvan aikaa kuljetettu paikasta toiseen, oli hän
joutunut sultanin hoviin, jossa häntä kohdeltiin parhaimmalla tavalla,
luultavasti siinä luulossa, että hän oli mahtavan frankilaisen ruhtinaan
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tytär ja hänestä voitaisiin kiskoa suuret lunnaat. Eniten iloitsi hän,
saadessaan saksalaisnaisen toverikseen ja kasvattajakseen. Tämä oli
samoin vanki ja hänen kanssaan saattoi Gertrud puhella äidinkielel-
lään. Hän oli ollut naimisissa erään aseenkantajan kanssa ja seurannut
miestään ristiretkelle, johon tämä otti osaa; herransa rinnalla oli hänen
miehensä kaatunut taistelussa ja kun hän istui verisellä taistelutantereella,
kylmänä ja välinpitämättömänä, pitäen armaansa miekaniskun halkaise-
maa päätä polvellaan, oli kuljeskeleva turkkilaisjoukko vienyt hänet
mukanaan. Gertrudille, johon hän pian kiintyi äidillisellä rakkaudella
oli hän puhunut kuin samanikäiselleen rakkaudestaan ja kärsimyk-
sistään, kaukaisesta, ihanasta isänmaasta ja siten oli oman nuoruuden
muisto pysynyt vireillä Gertrudissa, mutta samalla oli myös kristilli-
nen uskontietoisuus hänessä kehittynyt ja säilynyt pyhän raamatun-
historian kertomusten kautta ja yhteisten rukousten avulla.

Erään matkan aikana joutuivat he beduinien käsiin, jotkasurmasi-
vat heidän vartijansa ja veivät heidät itsensä asuinpaikoilleen. Silloin
tapahtui, että päällikön, Zobeirin, mielipuoliso sairastui ja Elisabet,
Gertrudin toveri, hoiti häntä uhrautuvan uskollisesti, niin että hän
jälleen parani ja oli siitä hetkestä lähtien rakkaudella ja kiitollisuu-
della kiintynyt molempiin saksattariin; niin, hurjat beduinitkin kumarsi-
vat ikäänkuin jumaloiden heitä, Zobeir suuteli Elisabetin hameen-
liepeitä nöyrän kiitollisena ja koetti parastaan, tehdäkseen heidän
olonsa hänen heimonsa luona niin miellyttäväksi kuin suinkin; hän
lupasi lisäksi saattaa heidät kristittyjen luo. Vaan ennenkuin hän
ehti täyttää lupaustaan, ryöstettiin he erään hyökkäyksen kautta ja
joutuivat vaihtelevien seikkailujen jälkeen Bagdadin kalifin käsiin,
joka kaikin keinoin koetti kääntää heidät islaminuskoon, mikä ei
kuitenkaan onnistunut. Vihdoin lähetti hän heidät lahjana Bokharan
keisarittarelle, joka kohteli heitä hyvin eikä millään tavalla häirinnyt
heitä heidän uskontonsa noudattamisessa; vieläpä tuotti hän Gertrudin
pyynnöstä vanhan munkin Samarkandista hoviinsa. Hän ripitti hei-
dät ja kertoi heille samalla eräästä papillisesta kuninkaasta, Johannek-
sesta, joka kauvan aikaa oli vaeltanut Asiassa etsien tytärtään. Silloin
oli hänet vallannut varma vakaumus siitä, että tämä oli hänen isänsä
ja oli iloinnut munkin lupauksen johdosta, että hän ilmoittaisi
Johannekselle hänestä ja hänen seikkailuistaan.

- Hän veikin minut jäljille, vaan ne hukkuivat pian uudelleen!
keskeytti isä hänet.

Gertrud jatkoi:
- Eräänä päivänä vietiin meidät kauvas Bokharasta erääseen

taloon lähellä Kaschgaria, miehen luo, jonka läheisyydessä me olimme
levottomia ja pelokkaita. Hän nimitti itseään salassa olevaksi mie-
heksi ja oli assassinien päämies - Vuorten vanhus, jonka nimi ja
julma toiminta lienevät teille tutut.
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Gottfrid ja Dschani katsahtivat toisiinsa ja molempien silmissä
leimahti samalla vihan liekki.

Vaan Gertrud jatkoi:
Olen nähnyt, kuullut jakokenut kamalia ja peloittavia tapauksia

tässä talossa. Siellä kadotin rakkaan Elisabetini; puutarhan kolkkaan
kaivettiin hänen - hautansa ja sinne haudattiin hän eräänä synkkänä
iltana; ne kyyneleet, jotka hänen tähtensä vuodatin, olivat sekä
polttavia että katkeria. Siihen aikaan ajattelin monasti omin käsin
lopettavani elämäni ja olisin tehnytkin "sen, ellei toivon säde olisi
tunkeutunut sydämeeni keskellä ympäröivää lohdutonta pimeyttä.

.Eräänä päivänä näin| ; sattumalta nuoren, reippaan miehen ja
minua suretti, että tämä rohkea, uljas nuorukainen lankeisi sellaisten
halpamielisten juonten uhriksi. Vuorten vanhuksen käskystä täytyi
minun laulaa ja minä lauloin laulun, jossa varoitushuuto, joka oli
pelastava nuoren ritarin, oli selvästi kuuluva samalla kertaa kuin
vaivatun, vapautta tahi kuolemaa ikävöivän sydämeni tuskanhuuto.
Koko toivoni panin minä tähän nuorukaiseen, joka, mikäli luulin,
oli hyvin minua ymmärtänyt, sekä minulle tuntemattomaan, vaan
kuitenkin niin kalliiseen pappikuninkaaseen Johannekseen. Ja
Herra olkoon kiitetty näiden molempien avulla olen pelastunut,
joihin luotin sinun avullasi, rakas, jälleen löydetty isäni ja sinun!

Lausuessaan nämät sanat turkinkielellä ojensi hän kätensä Dscha-
nille, joka liikutettuna vei sen huulilleen:

- Elämäni on sinun, ruhtinatar, soperti hän syvästi häm-
mentyneenä.

- Oletko kristitty? kysyi Gertrud lyhyen vaitiolon jälkeen.
- En, vastasi hän tyynesti, olen muslemi. Yksi on Jumala ja

Muhammed on hänen profeettansa.
i Gertrud-vaikeni, ja sen melkein tuskallisen äänettömyyden, joka
nyt syntyi, keskeytti Gottfrid von Hohenfels - niin tahdomme nyt
kutsua rautakuningasta.

- Jos joskus palajan näille seuduille, koskee käyntini Vuorten
vanhusta; se tili, jonka hänen kanssaan päätän, on hirvittävästi
kasvanut'

Aischakin kertoi seikkailunsa.
Hän mainitsi ensin Markuksen tulosta, jonka ilmoitukset kuol-

leeksi luullusta Dschanista täytti kaikkien mielet ilolla. Vaan hänen
ollessaan Baian Aulissa tapahtui onnettomuus. Paimentolaisheimon
kimppuun hyökkäsi yöllä Gurkhanin sotureita. Eußtulmich ja hänen
väkensä asettui vastarintaan ja Markuskin tarttui aseihin isäntäväkensä
puolesta. Korkealle leimusivat palavan kylän liekit ja valaisivat
hurjaa, yöllistä taistelua. Toinen toisensa jälkeen oigurien sotureista
kaatui, jäännökset hajaantuivat, ainoastaan Markus ja Aischa pelastuivat.
Heitä oli vieraanvaraisesi vastaanotettu samassa talossa, joka Gertru-
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dille oli tuottanut niin kovan kohtalon, ja he olivat varomatto-
muudessaan kertoneet isännälle kaiken, mikä koski heitä itseään
ja heidän perheolojaan. Luvaten edelleenkin pitää heistä huolta
oli hän lähettänyt heidät Samarkandiin ja täällä oli heitä kohdeltu
vankeina.

Miten Gertrud ja hän olivat pelastuneet, kertoi Mahmudin
uskollinen palvelija jussuf.

- Keisarittaren matkustaessa Samarkandista, tiesi isäntäni var-
masti, missä vaunussa vangit olivat ja osoitti sen minulle, käskien
minun tarkasti painaa muistiini sen värin ja ulkomuodon. Edelleen
käski hän minun mahdollisimman nopeasti matkustaa ennen seuruetta
ja antoi minulle muitakin määräyksiä. Minä tulifi Bokharaan kaksi
päivää ennen keisaritarta ja hankin siellä vaunun, joka oli aivan
samannäköinen kuin se, jossa vangit olivat suljettuina; samalla ostin
kolme hevosta sekä aseita, jotka piillotin vaunuun. Sen epäjärjestyksen
aikana, joka syntyi kaupungin portin edustalla keisarittaren tullessa,
toin rohkeasti vaununi muiden joukkoon. Uteliaisuudessaan näke-
mään keisaritarta ja kaunista kuningasta, jättivät vartijat paikkansa;
eräs minun ystävistäni ryhtyi keskusteluun vankivaunun ajajan kanssa
ja osasi houkutella hänet lähemmälle painikilpailun ja leikkien näyttä-
möä, kunnes hän kokonaan unohti velvollisuutensa. Nyt kiinnitin
nopeasti hevoseni vankivaunun taakse, panin satulaan ne aseet, joita
olin tuonut Markusta varten ja ajoin tieheni. Dschanin molemmat
seuralaiset, joille heidän isäntänsä nähtävästi oli antanut viittauksen,
seurasivat minua vähän matkan päässä, herättämättä epäilystä. Varti-
jat, jotka luulivat sen olevan saman vaunun, jonka he muutamia
tuntia sitten olivat päästäneet sisään, ensiksi tarkastettuaan sitä, antoi-
vat minun esteettömästi ajaa pois. Siten saavuin avoimelle kentälle,
vapautin siellä Markuksen hänen kahleistaan, rauhoitin naisia, annoin
heidän kaikkien nousta mukana tuotujen hevosten selkään, käytin
itse toista vaunuhevosta ja sillä tavalla olemme onnellisesti tulleet
tänne; siirrettävän vankilan jätin kentälle. Ajuri ja vartija saavat
luultavasti selkäänsä; ystäväni on varmaankin jo pötkinyt tiehensä ja
isäntääni ei lankea epäilyksen varjoakaan.

Jussuf hieroi käsiään, iloiten viekkaasti suunnitellun tuuman
onnistumisesta.

He jatkoivat matkaansa koko päivän ja takaa-ajajat näyttivät
kadottaneen heidän jälkensä. Yhdentenätoista päivänä Bokharasta
paon jälkeen saapuivat he Amu Darian (Oxuksen) rannalle. Lautalla
kulkivat he tämän leveän, tyyneen joen poikki ja tulivat nyt Merviin
johtavalle tielle.

Molemmat naiset liittyivät matkan aikana yhä lujemmin toisiinsa
ja kun seurue iltasin pysähtyi, istuivat nämä armaat tytöt useasti
yhdessä käsikädessä ja kertoivat elämänvaiheitaan. He olivat tulleet



johonkinlaiseen sisarelliseen suhteeseen toisiinsa nähden, minkä eten-
kin Dschani suurella mielihyvällä näki sisarensa takia.

Vihdoin saapuivat he Bassorahiin ja nähdessään kaupungin
tornit ja kupukatot polvistui Dschani syvästi liikutettuna maahan ja
lausui kiitoksensa Allahille ja hänen profeetalleen Muhammedille.

XII.

Matkoja ja seikkailuja.

Tämä kaupunki, joka etäältä katsottuna oli tehnyt niin suureni-
moisen vaikutuksen, oli kerran ollut suuri ja tärkeä; nyt oli se
osittain rappeutunut ja suunnattomia raunioita kohosi synkkinä ja vaka-
vina taivasta kohti, menneen suuruuden esimerkkinä ja tuntui hiljai-
sesti ja kaihomielin katselevan virran mustaan veteen, joka alituisesti
yhtä valtavana ja suuremmoisena vyöryy kaupungin ohi. Tämä
sijaitsee lähellä Schat- el- Arabin (yhdistyneiden Eufratin ja Tigrisin)
suuta ja oli ennenmuinoin Europan ja Itämaiden välisen maailman-
kaupan keskus.

Virta, joka on lähemmäs puolen peninkulman levyinen, muistut-
taa järviveden merta, joka täällä kohtaa ja sekoittuu suolaiseen meri-
veteen. Ensi kerran eläessään tunsivat paimentolaiset tämän alituisessa
liikkeessä olevan vesierämaan, jossa tähystelevä silmä ei nähnyt
pysyväistä kohtaa, minne ikänään se katsoi, mahtavaa vaikutusta.
Vilpittömästi hämmästyneinä näkivät he aaltojen loiskivan rannalla
ja valkoisine harjoineen syöksyvän takaisin; etäällä liikkui laiva
valkoisine purjeineen, hitaasti ja raskaasti vaappuen kuten erämaan
raskasta kuormaa kantava kameli. Gottfrid kertoi tämän vesierämaan
suunnattomasta suuruudesta, joka oli laajempi kuin Gobin erämaa
ja jolla täytyi matkustaa viikkokausia, ennenkuin tavattiin keitaita,
joita täällä kutsuttiin saariksi. Dschani ja Markus eivät malttaneet
olla ratsastamatta ulos veteen siksi asti, kunnes vesi nousi hevosten
harjoihin saakka, ja tämän uuden näyn omituisuuden tempaamana
huudahti Dschani:

. - Paimentolaisten heimot jatkavat vaellustaan niin pitkälle,
kuin heidän hevosillaan on vankkaa maata jalkojensa alla!

He suuntasivat nyt kulkunsa kaupunkiin päin, saadakseen suojaa
ja hankkiakseen ravintoaineita. Auringonsäteet lankesivat polttavina
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riisipelloille ja kurjille, pölyisille teille; dadelipalmut olivat harmaita
ja väsyneen näköisiä. Noudattaen maan tapaa, samalla kuin he tah-
toivat suojata kasvojaan auringonpaahteelta, olivat naiset peittäneet
kasvonsa hunnulla, miehet olivat riisuneet sotapukunsa ja verhonneet
päänsä silkkihuivilla. Siten matkustivat he raunioiden, puutarhojen
ja palmulehtojen läpi - seutu oli vastakohdista rikas. Vihdoin huo-
masivat he suuren, varustetun linnan näköisen rakennuksen, ja mel-
koisen matkan päässä siitä vasempaan laajenivat varsinaisen kaupungin
valkoisen hohtavat muurit. Hevoset olivat väsyneitä ja juoksivat
hitaasti, kannusten niitä jouduttamatta; ratsastajat olivat itse uupuneita
ja roikkuivat satuloissaan. Matka suunnattiin mainittua rakennusta
kohti ja matkustajat toivoivat, että sen varmaankin varakas omaaja
vastaanottaisi heidät vieraanvaraisesti.

Vaan tämä toivo katosi heidän tullessaan lähemmälle, sillä tyh-
jine, ammottavine akkunoineen tuijotti talo heihin ikäänkuin onteloin,
kamalin silmin; tiheässä ja liian valeen kasvavat viikunapuut, granati-
puut ja dadelipuut eivät ennustaneet vieraanvaraista vastaanottoa ja
koko seutukin tuntui kuolleelta; ilmassa oli jotakin raskasta ja
ahdistavaa.

Silloin kajahti äkkiä kamala, hurja kirkuna, joka muistutti sota-
huutoa, ja muurin takaa hyökkäsi esiin ratsu väenjoukko, joka nelisti
matkustajia vastaan nähtävästi vihamielisessä tarkoituksessa.

Ne olivat kookkaita, laihoja miehiä, synkin, ruskein kasvoin,
kumartuneina syvälle tummien ratsujensa päiden yli. Heillä ei ollut
sota-asuja eikä kilpiä; likaiset, pitkät, karkeat liinaiset takit olivat hei-
dän pukunaan; päälle oli vedetty tanu, jonka kiinnitti kaulaan jouhi-
köysi. Heidän vöissään oli pitkiä tikareja; käsissä välkkyi keihäitä ja
miekkoja. Hevoset tuntuivat olevan mainiota rotua, solakoita ja
notkeita, keveitä ja samalla voimakkaita, pienin suippokorvin ja kiiltä-
vin ihoin vaarankin hetkenä huomasivat paimentolaiset eläinten
kauneuden.

Tässä oli puolustauduttava, jos sekään oli mahdollista niin suurta
ylivaltaa vastaan. Gottfrid von Hohenfels tarkasteli nopein katsein
asemaa, ja se tyyneys ja taju, jonka hänen taisteluista rikas ja seik-
kailullinen elämänsä oli hänelle opettanut, ei nytkään jättänyt häntä.

- Ne ovat beduinejä, jotka eivät anna eivätkä ota armoa, sanoi
hän puoliääneen ja lisäsi komentavana: Huomatkaa! Taaksepäin tuon
muurin suojaan!

Hetken kuluttua oli pieni seurue raunion takana, joka ainakin
joksikin aikaa tarjosi suojaa.

Jännittäkää jousenne ja tähdätkää kukin mieheenne, oli Gott-
fridin seuraava käsky.

Pitkä pysähdys syntyi. Neitoset, jotka olivat asettuneet aivan
muurin viereen, syleilivät toisiaan lujasti ja Gertrudin huulet liikkui-
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vat ikäänkuin rukoillen; hän kai rukoili äsken takaisin saamansa isän
puolesta, joka muhkeana ja suorana nojasi muurinharjaan ja jonka
tyyni katse ja hengitys eivät osoittaneet pelkoa tahi levottomuutta.
Muutkin miehet seisoivat siinä taisteluun tottuneena väkenä, jännite-
tyin jousin, eikä yksikään käsi vavahtanut epätasaisen taistelun pel-
vosta.

Hiljaisuudessa kajahti kamalasti beduiniratsujen kavionkapse kivi-
sellä tantereella. Nyt kilahti jänne ja Gottfridin nuolen sattumana
kaatui eräs hyökkääjistä suin päin hevosen selästä.

Samassa joutui viisi muuta saman kohtalon uhriksi ja seitsemäs
beduini, johon sattui rautakuninkaan sillä sen nimen hän ansaitsi,
ollessaan jälleen taistelussa - toinen nuoli, tarttui suonenvedontapai-
sesti ratsunsa harjaan. Pari keihästä lensi muurin yli haavoittamatta
ketään ja sattui suhisten maahan jonkun verran muurin puolustajain
takana.

Beduinit kirkasivat kimakasti, käänsivät nuolennopeasti ratsunsa
ja poistuivat ampumaväliä etäämmälle. He näyttivät neuvottelevan,
mihin heidän nyt olisi ryhtyminen. Levottomina tungeskelivat he
siinä ja liikkeiden hurjasta kiivaudesta päättäen, > olivat he erimieltä.

Muurin puolustajat eivät voineet muuta tehdä kuin tyyneesti
odottaa. Heidän asemansa oli erinomaisen tukala; sillä oli yhtä
mahdotonta murtautua vihollisten läpi kuin vetäytyä taaksepäin ja
piiritystä saattoivat he yhtä vähän kestää. Pitäen alituisesti vihollisia
silmällä, ryhtyivät hekin sotaneuvotteluun; ellei naisia olisi ollut,
olisivat miehet taistelunkiihkoisina koettaneet murtautua läpi, vaan
nyt se ei voinut tulla kysymykseen. Jotkut ehdoittivat senvuoksi
peräytymistä, mutta täytyi ottaa huomioon, että heidän väsyneet hevo-
sensa eivät ajan pitkään jaksaisi paeta vihollisen levähtäneitä juoksi-
joita; toiset puolustivat pysähtymistä, vieläpä paikan linnoittamista,
kunnes joku edullinen tapahtuma pelastaisi heidät; Qottfrid vihdoin
ehdoitti, että koetettaisiin hieroa sovintoa vihollisten kanssa; jos se
ei onnistuisi, olisivat muut keinot vielä käyttämättä. Tätä ehdoitusta
pidettiin parhaimpana, ja aijottiin juuri panna se toimeen, kun be-
duinit uudelleen tulivat nelistäen. Dschani ja hänen seuralaisensa
nostivat jo jousensa, kun etummaisin ratsumies yksin lähestyi ja
huusi heille muutamia vieraskielisiä, outoja sanoja. Kun Dschani ei
tiennyt, mitä hän tahtoi ja sanoi, oli hän jo tähdännyt jousellaan,
mutta Qottfrid tarttui hänen käsivarteensa.

Jousi pois; mieshän nähtävästi tulee itse hieroakseen sovin-
toa kanssamme. Anna minun astua esiin, luulen vielä ymmärtäväni
senverran saraseninkieltä, että voin keskustella hänen kanssaan.

Beduini oli sillävälin lähestynyt ja laihan miehen ääni kuului
nyt selvään. Vaan tuskin oli hän alkanut puhua, niin tempasihe
Gertrud irti Aischasta, joka häntä vielä lujasti syleili ja juoksi no-
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peasti isänsä viereen. Hän oli repinyt hunnun kasvoiltaan ja katsoi
hetkisen vieraaseen päällikköön, joka hänet nähtyään keskeytti pu-
heensa ja huudahti äänekkäästi ikäänkuin ilosta. Hän palasi seura-
laistensa luo, joista useimmat hänen laillaan astuivat satulasta ja
kiiruhtivat esiin, Gertrudin omaistensa hämmästykseksi astuessa alas
muurilta ja mennessä ruskeiden, outojen miesten pariin. Ja nämä,
jotka vielä hetki sitten olivat hyökänneet hehkuvin silmin ja säke-
nöivin miekoin, kuten joukko vapautuneita hornanhenkiä, kumartuivat
nyt syvälle nuoren tytön edessä ja suutelivat hänen kättään ja ha-
meenlievettään.

Kun Gottfrid näki peloittavien vihollisten rientävän hänen lap-
sensa luo, oli hän temmannut miekkansa ja aikonut hyökätä heitä
vastaan; vaan nähdessään, miten kunnioittavina ja nöyrinä he ympä-
röivät Gertrudia, pysähtyi hän kylmänä ja liikkumattomana paikal-
laan, kunnes Gertrud huusi:

Iloitkaa ja olkaa huoletta; me olemme pelastuneet; nämä
ovat ne beduinit, joista olen maininnut ja tämä päällikkö on Zobeir.
Tästä hetkestä lähtien olemme hänen heimonsa suojelun alaisina ja
sen kesiystäviä.

Ylistetty olkoon Allah ja hänen profeettansa Muhammed!
huudahti Dschani tämän kuullessaan ja hengitti syvään helpoituksesta.

Gottfrid laski pois aseensa ja astui muurilta beduinien luo.
Gertrud lausui pari saraseniläistä sanaa Zobeirille, luultavasti ilmoit-
taen Gottfridin olevan hänen isänsä, sillä heti kumarsivat päällikkö
ja hänen miehensä kristittyä ritaria ja jotkut suutelivat hänen käsiään
ja vaatteitaan.

Dschani, joka ihmetellen ja iloiten näki tämän olosuhteiden
muutoksen, kysyi puoliääneen Gertrudilta, miksi beduinit olivat heitä
ahdistaneet.

Heidän kotinsa on erämaa, joka myöntää heille ainoastaan
karuja olinpaikkoja, vastasi hän. Vakinaisitta asuinpaikoitta harhailevat
he senvuoksi paimentolaisten tavoin ja elävät rosvoilemisesta jaryöstöstä.

Kuullessaan paimentolaisia" sykki Dschanin sydän vilk-
kaammin ja hänen myötätuntoisuutensa noita ruskeita, laihoja vaan
silti lujajäntereisiä miehiä kohtaan kasvoi.

' Sano heille meidänkin olevan paimentolaisia ja meidänkin
käyvän leppymätöntä taistelua kaupunkien katalia, veltostuneita asuk-
kaita vastaan. Selitä myös heidän päällikölleen, että minä vasta nyt
rajattomasti luotan hänen rehellisyyteensä ja suoruuteensa, sillä pai-
mentolaiset voivat tosin kiistellä keskenään, mutta ei koskaan syödä
sanaansa ja lupaustaan.

Gertrud tulkitsi nämät sanat Zobeirille. Ruskea päällikkö hy-
myili, tarttuen Dschanin ojennettuun käteen ja kosketti sitä kevyesti
huulillaan.
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Kun eri ystävyydenosoitukset olivat päättyneet, saattoivat bedui-
nit vieraansa erääseen rakennukseen, joka sijaitsi sangen lähellä; se oli
Alille, Abu Talebin pojalle, pyhitetty moskea. Se oli kömpelö,
tanakka temppeli, muisto Bassorahin muinaisesta loistosta ja komeu-
desta, joka ehkä kerran oli ollut keskellä rikasta ja arvossapidettyä
kaupunkia, vaan nyt niin kaukana kaupungin muurien ulkopuolella,
että niitä tuskin saattoi eroittaa. Muutamina pyhäpäivinä oli täällä
jumalanpalvelusta ja moskea ei suinkaan ollut rappeutunut, mutta
tavallisissa olosuhteissa oli seutu autiota ja pahamaineisten beduinien
tyyssijana.

Tämän paikan oli nimittäin Zöbeir valinnut päämajakseen ja
täällä oli hän käynyt monta kovaa taistelua kaupunkilaisia vastaan.
Kun vastarinta oli ankaraa ja viholliset liian lukuisat, hajaantuivat
aron tuulennopeat ratsastajat kaikille tahoin ja olivat muutamien
silmänräpäysten kuluttua kadonneet kuin kaunat tuulessa, vaan ai-
noastaan ollakseen seuraavana aamuna jälleen samassa paikassa yhtä
lukuisina ja aivan yhtä rohkeina ja urhoollisina kuin ennen.

Moskean edessä olevalla suurella avoimella paikalla pysähdyttiin
ja pystytettiin muutamia vaatemajoja. Sidottuina maahan pystytet-
tyihin paaluihin söivät hevoset rehevää ruohoa, ratsastajat asettuivat
tulien ympärille ja valmistivat tavallisen lampaanpaistinsa; vierailleen
tarjosivat he hunajaa, jonka hieno, Bassorahin kentillä runsaasti kas-
vavien yrttien ja kasvien aiheuttama maku oli laajalti kiitetty. Kaik-
kialla kajahti outoja, vieraita sarasenilauluja, tulenvalo loisti punai-
senhohtavana vanhan moskean muureille ja raskaina ja synkkinä
kohosivat sen kupukatot korkeutta kohti.

Täällä viettivät he kaikki ihanan, tähtikiiltoisen yön.
Seuraavana aamuna saattoivat beduinit vieraansa kamalan jalo-

peuralaakson, aution, synkän seudun läpi, joka melkein kokonaan
oli petojen olinpaikkana; ainoastaan erämaan rohkeat ratsumiehet
uskalsivat kulkea tämän laakson läpi.

Vaan nämä beduinit ovatkin tosiaan rohkeita miehiä. Rauta-
paidatta ja varustuksitta, kypärittä ja kilvettä, antautuvat he melkein
joka päivä taisteluun elämästä ja kuolemasta, varmasti vakuutettuina
siitä, että kunkin kuolinpäivä edeltäkäsin on määrätty ja silloin täytyy
kuolla, olkoonpa mies sitten aseellisena tahi aseettomana, keskellä
taistelunvilinää tahi yksin korvessa. Ja kovin kirous, jonka he
kenestäkään voivat lausua, on tämä: »Kirottu ollos kuten frankki,
joka karstaa haarniskaa ja kilpeä senvuoksi, että hän pelkää kuo-
lemaa!"

Kahden päivän kuluttua tulivat he lähelle Kufaa, joka oli hauska
ja miellyttävä kaupunki. Beduinit eivät enään seuranneet heitä.
Toivottaen heille kaikkea hyvää, erosivat he vieraistaan, suutelivat
Gertrudin käsiä ja Gottfridin vaatteita, ja pian olivat ruskeat ratsu-
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miehet, liehuvine viittoineen, kadonneet metsikköön, joka reunusti
mahtavan Eufratin rantoja.

Kun matkustajamme, jotka pysähtymättä jatkoivat matkaansa,
olivat tulleet jonkun matkaa eräälle korkealle kukkulalle, näkivät he
paksun savupylvään nousevan toisella puolella olevasta laaksosta.
Hehkuvan kuumia savupilviä kohosi alhaalta, ja he eivät voineet
luulla muuta kuin että joukko rakennuksia oli ilmitulessa. He kii-
ruhtivat matkaansa voidakseen jos mahdollista olla apuna sammutta-
misessa ja pelastamisessa. Yhä suurempina ja punaisenhehkuvampina
nousivat savupilvet, aivan kuin olisi suunnattoman suuri rovio pys-
tytetty kuivista polttoaineista ja sytytetty. Kuta lähemmälle kukkulan
huippua matkustajat tulivat, sitä loistavampana nousi tulenhohde
taivasta kohti ja säkeniä sinkoili laajalti mahtavasta tulipatsaasta.
Samalla kuului kummallista melua, huutoa ja laulua laaksosta.

Nyt olivat matkustajat kukkulalla ja ihmeellinen näky laajeni
heidän katseilleen. Vasemmalla virtasi Eufrat, välittämättä siitä, mikä
sen rannalla tapahtui, leveässä, puidenreunustamassa uomassaan; hei-
dän edessään sijaitsi muuriton ja varustukseton kaupunki, jonka yli
erään suunnattoman linnan rauniot kohosivat; tämän linnan oli mui-
naisaikana rakentanut läntisen Persian valloittajan Abu Bakkan
poika, Saad; oikealla vihdoin kohosivat jonkun pyhimyksen suurem-
moisen hautamuistomerkin kiiltävät kupukatot. Alhaalla laaksossa
laajeni leveä, autio kenttä, valkoisen hiekan peittämänä, josta jyrkästi
erkani joukko pieniä, mustia hautakumpuja ja kiviä.

Keskelle tätä hautausmaata oli hautojen väliin pystytetty suuri
rovio, josta leveitä liekkiä kohosi ja tämän rovion ympärillä aaltoili
edestakaisin lukuisa ihmisjoukko. Kumeita, synkkiä, kirouksia muis-
tuttavia lauluja tunkeutui kummulta laskeutuvien matkustajain korviin.
Vastapäätä roviota oli pystytetty korkea ja tilava puhujalava, josta
scheiki toisensa perästä singahutti kirouksensa. Kun Dschani sekä
väestön puvusta että tavoista ja esiintymisestä päätti heidän olevan
turkkilaisia ja niinmuodoin muslemejä, käski hän seuralaistensa py-
sähtyä ja tunkeutui rohkeasti ja päättävästi joukkoon.

Hän tervehti hyvinvoivan ja ystävällisennäköistä miestä ja tämä
vastasi tervehdykseen kohteliaasti. Tämän kehoittamana antautui
Dschani keskusteluun.

Olen muukalainen, joka on tullut kaukaa ja tutustunut
monen maan kaupunkeihin ja tapoihin. Mutta en ole milloin-
kaan nähnyt sellaista näkyä, mikä nyt katseilleni avautuu. Sano
minulle, hyvä ystävä, vietättekö tärkeätä juhlaa, vai mitä tämä mer-
kitsee ?

Mies katsoi hetken aikaa hämmästyneenä kysyjään. Sitten lau-
sui hän turkinkielellä, johon kumminkin runsaasti sekoittui arabialai-
sia ja persialaisia lausetapoja:



- Nuori muukalainen, tiedä, että täällä on haudattuna Ibn
Moldschan, Jumalan hylkäämä, joka murhasi Herran jalopeuran,
kalifi Alin, Abu Talebin pojan, jonka nimi ja muisto pysykööt siu-
nattuina aikojen loppuun saakka. Ramassan-kuun 21 päivä on
tämän kirotun teon muistopäivä, ja silloin kokoontuvat Kufan asuk-
kaat Ibn Moldschanin haudalle,' pystyttävät sinne rovion ja antavat
sen leimuta korkeutta kohti seitsemänä päivänä, sen tulen muistoksi,
jossa murhaaja ilkityönsä tehtyään elävältä poltettiin, sekä sen helve-
tintulen vertauskuvana ja merkkinä, joka tuhatkertaisesti suurempine
tuskineen on rääkkäävä ja kiduttava häntä ijäisyyksien ikuisuudessa.

Tuskin oli mies lopettanut kertomuksensa, niin leimusi tuli vielä
korkeammalle, savupilvet tuprusivat vielä paksumpina ja vanhin
scheiki huusi jyrisevin äänin:

- Kirottu olkoon Ibn Moldschan, Jumalan hylkäämä!
Ja raivoisana mölisten toisti väkijoukko:
- Hän olkoon kirottu! Kirotut olkoot hänen apulaisensa ja

toverinsa!
- He olkoot kirotut!
-- Kirottu olkoon Kotam, kauneuden kuningatar, joka halusi

kalifi Alin hengen Ibn Moldschanilta, roistolta!
- Hän olkoon kirottu!

Ja yhä äänekkäämpänä kaikui huuto, kuten rajut tyrskyt iskeyty-
vät kallioon ja syöksyvät pauhaten takaisin. Tulenhohteen valaisemat
joukon kasvot olivat hurjat ja kiihtyneet; miesten laihat, ruskeat
kädet olivat suonenvedontapaisesti kouristuneet, ikäänkuin antaakseen
kiroukselle suurempaa pontta; monet kantoivat polttoaineita lisätäk-
seen tulta, joka yhäti kasvaen valaisi koko laajan hautausmaan, hur-
jasti kiihtynyttä joukkoa ja synkän näköisiä, valkopartaisia scheikejä
puhujalavalla.

Juuri nyt lausui vanha scheiki syvin, laajalti kaikuvin äänin hi-
taasti ja puoleksi laulaen ne sanat, jotka Hassan, Alin asetoveri oli
lausunut kuullessaan ystävänsä murhasta. Kaikki oli hiljentynyt koko
kentällä ja ainoastaan tulen räyskimistä roviolla kuului.

Vihdoin alkoi ihmisjoukko hajaantua; ainoastaan kiihkeimmät
jäivät hoitaakseen tulta, Dschanin seuralaiset olivat sillävälin lähesty-
neet ja kaikki seurasivat he nyt kaupunkiin palaavaa ihmisjoukkoa.
Se turkkilainen, joka oli ilmoittanut Dschanille hänen pyytämiään
selityksiä, tapasi heidät tiellä ja kutsui heidät vieraanvaraisesti asu-
maan luokseen, johonka tarjoumukseen he kiitollisina suostuivat.
Kaksi vuorokautta olivat he Kufassa, jossa ei ollut paljonkaan nähtä-
vää tarjona. Dschanin ja Jussufin mielestä oli viehättävin kohta
päämoskea, Alin rukouskappelineen; siellä näytettiin heille eräässä
ovenpielessä miekaniskun jälki, jonka erään kalifin murhaajan sanot-
tiin tehneen.
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Matkustajain tie johti edelleen Bir-Mahallahin, kauniin, viheriöi-
den palmulehtojen ympäröimän kaupungin kautta Hillehiin, jonka
melkoisen kaupungin läpi Eufrat virtaa; suuri silta yhdisti sen mo-
lemmat rannat ja niillä sijaitsevat kaupunginosat toisiinsa. Asukkaat,
jotka kuuluivat eri heimoihin, taistelivat alituisesti keskenään ja mat-
kustajat näkivät joukon heitä, osaksi kurdejä, osaksi mesopotameja,
aseellisena ja paljastetuin miekoin menevän moskeoihin rukoillakseen
rumpujen ja torvien soidessa. Sellainen oli Hillehin asukkaiden tapa.

Täältä matkustettiin Kerbelaan; tämä pieni kaupunki oli puoleksi
raunioina, joiden yli hoikat palmupuut heiluttivat latvojaan ikäänkuin
tahtoen kertoa menneistä päivistä, jolloin täällä vallitsi iloista, vil-
kasta elämää. Täällä on myöskin marttyri Husseinin hauta. Se
sijaitsee kaupungin sisässä ja Dschani ja Jussuf eivät laiminlyöneet
käydä sitä katsomassa. Pienenä ja vähäpätöisenä oli se siinä palmu-
puiden ympäröimänä. Temppelin pihamaalla kasvoi rehevää rikka-
ruohoa ja niittykukkia; erään puun kuihtuvasta oksasta tippui punaista
nestettä ja näitä pisaroita kutsuttiin »kyyneleiksi", ilmoitti Jussuf,
koska puu itki sen johdosta, että eräs sen jäsenistä oli kuolemaisil-
laan. Muuan pieni lintu, joku västäräkkilaji, kirjavine höyhenpukui-
neen istui kyyristyneenä lehtevällä oksalla. Tarina kertoi erään täl-
laisen linnun aiheuttaneen Husseinin kuoleman ja pieni laulaja puun
oksalla ei varmaankaan aavistanut, että juuri täällä, marttyrin pyhä-
kön luona, uhkasi häntä suurin vaara, sillä ei mikään persialainen
anna tämän linnun elää, jos hänellä vaan on tilaisuutta sen sur-
maamiseen.

Hussein oli kerran, kertoo tarina, eksynyt, ja janosta näänty-
mäisillään etsi hän vettä. Silloin näki hän välkkyvän hohteen, jota
hän sitä suuremmalla syyllä luuli vedeksi, kun eräs tällainen, alitui-
sesti jokien ja vesistöjen läheisyydessä oleskeleva lintu lensi hänen
edellään. , Hän seurasi pientä laulajaa ja joutui siten murhaajain
käsiin.

Täälläkin olivat asukkaat alituisessa kiistassa keskenään ja sen-
vuoksi ei muutoin luonnon suosima paikka voinut kohota kukois-
tukseen.

Kolme päivää Kerbelasta lähdön jälkeen tulivat matkustajat
Bagdadiin, islamilaisuuden pääkaupunkiin, joka oli kalifin asuinpaikka
ja kaiken itämaisen sivistyksen ja opin ahjo.

Kaupunki sijaitsee suurella kentällä, josta ainoastaan harvassa
kohoaa kumpuja. Pitkin kenttää halkaisevan Tigrisin rantoja levenee
melkein lakkaamattomassa jonossa kukoistavia puutarhoja ja tiheitä,
viheriäisiä dadelipalmulehtoja, jotka mainiosti menestyvät seudun
suolapitoisessa maassa. Täälläkin yhdistää mahtava silta molemmat
kaupunginosat toisiinsa; vanhempi on oikeanpuolisella ja uudempi
vasemmanpuolisella rannalla. Jälkimäinen on huomattavampi; sitä
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ympäröi korkea muuri, jossa on kolme suunnatonta porttia, ja se on
kuuluisa kauniista rakennuksistaan, jotka ajan hammas nykyaikana
on suurimmaksi osaksi hävittänyt, koska rakennustaiteen mestarituot-
teet täällä kuten Damaskuksessakin ovat kivien puutteessa valmiste-
tut tiileistä.

Siihen aikaan oli kaupunki täynnänsä lukuisia moskeoja, jotka
kohottivat korkealle suuret kupukattonsa ja hoikat minaretinsa, val-
mistettuina kirjavan kiiltävistä, lasitetuista tiilikivistä; loistavat palatsit,
mitä ihanimpien puutarhojen ympäröiminä, kuvastuivat hitaasti ohi-
virtaavan, juhlallisen joen veteen, ja keskellä näitä suuremmoisia
ympäristöjä valtasi katsojan mielen vieno suru, kun hän näki Lobei-
den, suuren kalifin Haran ai Raschidin puolison yksinkertaisen
muistomerkin pyramidin, joka niinikään oli tiilikivistä rakennettu.
Lobeidestä kerrottiin, että hän oli rakennuttanut muurin Mesched-
Alysta Mekkaan, niin että sokeatkin voisivat vaeltaa muhammedilaisten
pyhimpään kaupunkiin; määrätyillä etäisyyksillä toisistaan oli pitkin
koko tietä kaivettu kaivoja, jotka beduinit kuitenkin olivat osaksi
hävittäneet.

Myöhään ehtopäivällä ratsastivat matkustajat kaupungin muh-
keimpaan osaan eräästä mahtavasta portista. Vielä hehkuivat ilta-
auringon säteet kupukatoilla ja torneilla ja sattuivat häikäisevästi
valkoisiin taloihin, reheviin puutarhoihin kirjavine kukkaispenkerei-
neen ja mormorikaivoihin, joista kirkkaasti välkkyviä vesisuihkeita
nousi ilmaan, pudotakseen loiskien takaisin altaihin. Leveinä ja
tilavina laajenivat kadut, kankaan suojaamina, joka oli kiinnitetty
talojen räystjihin, ja pohjakerroksissa oli myymälöitä, niin että käy-
tiin aivan kuin basarissa. Kaikenlaisia kauppatavaroita myytiin täällä
ja kukin katu tarjosi erityisen tavaralajin ostajille.

Jussuf, joka ennen oli ollut Bagdadissa, suostui toimimaan
oppaana ja vei matkakumppaninsa erään Mahmud Yelvadin ystävän
luo, jolle Dschanilla oli kirje ja jonka vieraanvaraisuutta seurue
aikoi käyttää hyväkseen. He ratsastivat katujen ja torien poikki ja
äkkiä välkkyi Tigriin vesi heidän katseilleen.

Tämä odottamaton näky hämmästytti heitä. Pitkä rantakatu
kulki suuren joen vieressä, joka majesteetillisen tyyneenä virtasi le-
veässä uomassaan. Täällä kohosi 1100 jalkaa pitkä silta rannalta
rannalle ja muodosti Bagdadin tyhjäntoimittajain mieluisimman kävely-
paikan. Jalkamiehiä, kantotuoleja ja ratsastajia tunkeili kaduilla kirja-
vassa vilinässä ja paimentolaiset, joille tällainen näky oli aivan uutta,
eivät voineet vapautua hämmästyksestään. Kerta toisensa perästä
huudahti Markus: Oi, kuinka kaunista täällä on! ja Susukin katkaisi
tavanmukaisen vaitiolonsa, kuiskaten Kotakin korvaan:

Tämä on suuri, suuri joki! Ja miten komeasti ihmiset ovat
puetut, ikäänkuin he kaikki olisivat kuninkaita!
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- Kovinkaan varakkaita ne eivät sentään liene, vastasi Kotak,
sillä siinä tapauksessa kai ne eivät kulkisi Jalkasin. En myöskään
näe täällä mitään hevosia.

Täysverisenä paimentolaisena arvioi hän varakkuuden hevosten
lukumäärän mukaan, eikä voinut ymmärtää, miten kukaan viitsi astua
jalan 20 askeltakaan, jos hänellä oli hevonen.

Jussuf kehoitti matkustajia kiirehtimään ja he joutuivat nyt sil-
lalla vallitsevaan vilinään. Nähdessään ensimäisen kantotuolin pysäh-
tyi Susu ja kysyi:

- Mitä tuossa arkussa kannetaan?
- Ylhäistä henkilötä, vastasi Jussuf.
Mongoli säpsähti.
- Vai niin, tuumi hän, täällä siis kannetaan ihmisiä arkuissa!
Tämä oli ainoa, minkä hän lausui hämmästyksensä osoit-

tamiseksi ja sitten kääriytyi hän tavanmukaiseen, vakavaan vaiti-
oloonsa.

He saapuivat toiselle rannalle. Suorat kadut, joiden yli monin
paikoin penkereenrauotoisia puutarhoja kohosi, johtivat heidät ase-
seppä Sofyanin, Mahmud Yelvadin ystävän, talolle. Jussuf kolkutti
puutarhaportille ja heti näyttäytyi neekeri, jonka mustat kasvot jyr-
kästi erosivat hänen kauttaaltaan valkoisesta puvustaan; hänen taka-
naan näkyi talonomaajan kookas vartalo.

Sofyan oli solakka, kaunis arabialainen, mustine, salaraoivine silmi-
neen ruskettuneissa kasvoissaan ja muhkeine pitkine partoineen. Dschani
jätti hänelle Mahmudin kirjeen, jonka hän nopeasti luki, ja sitten
kutsui hän miellyttävän ystävällisesti vieraat kotiinsa. Hän saattoi
heidät pieneen, kauniiseen huoneeseen, jossa muuan hunnukas nainen
vastaanotti Gertrudin ja Aischan ja kehoitti heitä seuraamaan häntä
naisten huoneisiin, jossa he asuisivat.

Aseseppä tuntui olevan varakas mies, sitä todisti hänen talonsa
muhkea sisustus ja se ateria, joka vieraille tarjottiin. Airut ilmoitti
jokaisen ruokalajin, ennenkuin sitä tuotiin pöydälle; runoilija luki
runoja tahi ylisti lauluissa vierasten syömän ruuan valmistamista.
Isäntä itse ei ottanut aterioimiseen osaa, vaan kulki vieraasta vieraa-
seen, piti tarkoin palvelijoita silmällä ja kehoitti kaikkia ahkerasti
syömään tarjottua ruokaa.

Mitä erilaisinta lihaa, vihanneksia, hedelmiä ja leivoksia tarjottiin,
samoin viiniä ja sorbetia. Täälläkään ei nähtävästi pantu suurta
huomiota profeetan määräyksiin. Aterian päätyttyä astui huoneeseen
laulajia ja soittajia enentämään juominkien iloa.

Silloin sekaantui äkkiä tähän soittoon toista soitantoa, joka tun-
tui tulevan ulkoa kadulta. Sofyan kutsui vieraitaan seuraamaan
häntä; hän vei heidät yläkerrassa olevaan huoneeseen ja pyysi heitä
astumaan akkunoiden luo.

9



130

Sieltä näkivät he edessään ihmeen ihanan näyn. Yö oli tullut
ja pimeänä kaareutui taivas tuhansine, kultaisine tähtösineen suuren,
hiljaisen virran yli, jonka laineilla kellui sadottain venheitä ja pursia,
virran mustassa vedessä kuvastuvien soihtujen ja värillisten lyhtyjen
valossa. Nopeasti kiitivät välkkyvät valot toistensa ohitse virralla ja
yhtäkkiä järjestyivät kaikki pienet alukset säteileväksi kujaksi, jota
pitkin kolme siromuotoista, pienempää alusta kiiti, vienon, suloäänisen
soiton niistä kajahtaessa. Suurimmassa välkkyi ja säteili lukuisten
lyhtyjen valossa kiiltäviä rautapaitoja ja heleänhohtavia silkkipukuja,
ja Sofyan kertoi vierailleen kalifin seurueineen nauttivan viileydestä,
samoin kuin Bagdadin muutkin asukkaat, ja etsivän virvoitusta päi-
vän kuumuuden jälkeen. Ja kauvan kaikui soitto leveällä virralla ja
aivan kuin tahdissa hyppivät suurempien ja pienempien alusten valot.
Vaan tämän yli holveutui majesteetillinen taivaankansi, josta äskein
syttynyt kuu valoi hopeahohdettaan kupukatoille ja torneille, mos-
keoille ja palatseille joen tuolla puolen.

Muezzinien huudot minareteistä herättivät nukkuvat seuraavana
aamuna ja kehoittivat Dschania ja Jussufiä käymään lähimmässä mos-
keassa. Vaan Gottfrid ja hänen tyttärensä istuivat isäntänsä puu-
tarhassa ja katselivat lasten leikkiä, näiden vierittäessä palloja hiek-
kaisella tiellä ja heitellessä niitä toisilleen. Aamiaisen jälkeen vei
Sofyan vieraansa kylpyhuoneeseen, joka sijaitsi hänen puutarhassaan.
Kukin heistä vietiin sievään huoneeseen, jossa he löysivät kaiken,
mikä kylvyn varalle tarvittiin.

Marmoriallas oli täynnänsä kirkasta vettä, joka levitti huoneeseen
hienoa, suloista tuoksua; saippuat ja hajuvedet lisäsivät tätä miellyttä-
vää hajua, ja Dschani, joka oli tottunut kylpemään joessa, taivasalla,
ihmetteli sitä runsasta loistoa, joka täällä vallitsi. Hän tyytyi kum-
minkin kaikkeen, mikä hänelle tapahtui; matkoillansa oli hän nähnyt
niin paljon uutta ja ihmeellistä, että ainoastaan jokin arvan erinomai-
nen seikka saattoi häkellyttää hänet. Hän antoi senvuoksi tyyneenä
orjain hieroa häntä, puhdistaa kynsiä, järjestää hänen tukkansa y. m.,
jota hän ennen ei milloinkaan olisi sallinut.

Hän oli jo puoleksi pukeutunut, kun hän äkkiä kuuli rajua
melua ja huutoja ulkoa käytävästä. Nopeasti aukaisi hän oven ja
näki näyn, joka sekä peloitti häntä että sai hänet purskahtamaan
nauruun. Joukko orjia juoksi edestakaisin pylväskäytävissä, missä
suihkulähteet loiskivat, kirkuen ja kiroillen, paeten Susua ja Kotakia,
jotka puoleksi pukeutuneina, vielä likomärkinä, huusivat heille mon-
golinkielellä, ettei kukaan saanut koskeakaan heihin; miekkansa lap-
peella moiskahuttivat he silloin tällöin onnettomia orjia, jotka eivät
näyttäneet tyyntyvän.

Dschanin vakava ääni uudisti rauhan ja saapuville tulleen isän-
nän avulla saatiin kiistelevät puolueet sovintoon. Kun mongolit
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olivat nähneet palvelijoiden astuvan huoneisiin, osittain hieroakseen
kylpeviä saippualla ja hajuvedellä, osittain harjatakseen heidän vaat-
teitaan ja jalkineitaan, luulivat muukalaiset joutuneensa petoksen
uhreiksi tahi rosvojen käsiin ja raivostuivat sen johdosta. Pari
hopearahaa, jotka Dschani antoi orjille kirvelyn ja kivun korvauk-
sena, sai heidät unohtamaan koko tapahtuman ja hiljaisina ja nöyrinä
jättäytyivät nyt hänen molemmat kumppaninsa orjain tottuneihin
käsiin.

Matkustajamme viipyivät ainoastaan kaksi päivää Bagdadissa ja
lähtivät sitten Damaskukseen. Kun tie nyt kävi erämaan läpi oli se
vaarallinen, sillä siellä oleskelevat arabialaislaumat ahdistivat ja ryöstivät
suuria karavanejakin. He pitivät tätä aluetta, jonka keitaissa he asui-
vat, kieltämättömänä omaisuutenaan ja vaativat eräänlaisen läpikulku-
veron kaikilta matkamiehiltä, jotka he saivat käsiinsä. Samalla osoit-
tivat nämä heimot verenhimoista, hurjaa mielialaa, ja surmasivat
kaikki vankinsa; ainoastaan harvoin olivat he kyllin jalomieliset ryös-
tääkseen vankinsa ihoon asti, elleivät nämä tehneet vastarintaa ja
salliakseen heidän sitten jatkaa matkaansa. Naisia he sitävastoin eivät
ryöstäneet, johon oli syynä heidän keskuudessaan liikkuva taru, että
se arabialainen, joka ryöstää naisen, kuolee vielä samana päivänä.

Huolellisten toimenpiteiden avulla oli Sofyan saanut tietoa eräästä
karavanista, joka aikoi kulkea juuri tätä tietä ja hän hankki mat-
kustajille luvan liittyä tähän karavaniin ja kohtuullisesta maksusta
saada ravintoa matkan aikana. Karavanin johtajalle oli suureksi
eduksi, että useampia, aseellisia' ja sotakuntoisia miehiä liittyi heihin
ja senvuoksi oli sopimus pian tehty. Gertrud ja Aischa sijoitettiin
kantotuoliin, koska naisilla siinä maassa ei ollut tapana ratsastaa, ja
sitten lähdettiin matkaan.

He saapuivat onnellisesti Damaskukseen, Itämaiden helmeem
Itämaiset kirjailijat kiittävät tätä kaunista kaupunkia »yhtä ihanaksi
kuin Eden" ja nimittävät sitä »paradisintuoksuavaksi", «paradisi-
riikinkukon höyhenpuvuksi", »sepelkyyhkysen koreaksi kaulukseksi",,
»kauneuden kaulanauhaksi", »Kaaban portiksi", »muslemien Edeniksi",
«Itämaiden silmäksi".

Seitsemin haaroin sulkee ja läpivirtaa Pharphar tämän suun-
nattoman kaupungin ja siihen yhtyy kahdeksantena haarana Feidscha,
joka melkoisena purona syöksyy pauhaten vuorenonkalosta eräässä
puutarhassa ja jatkaa sitten kulkuaan rehevien niittyjen ja viheriöivien
hedelmäpuulehtojen ohi. "

Samoin kuin vaahtosyntyinen Afrodite-jumalatar nousi meren
sylistä, samoin on kaupunkien ihana kuningatar kohonnut kukkaisten
virrasta, joita kaikkialla pisaroi hänen kutreistaan, hänen seistessään
tahi levätessään. Kaduilla, pihamailla ja toreilla raivaa röyhkeä veh-
reys tiensä.
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Matkustajamme tulivat kaupunkiin autuaallisuuden portin kautta
ja täälläkin otti Jussuf johdon käsiinsä. Vilinä kaduilla oli paljon
suurempi kuin Samarkandissa tahi Bagdadissa ja kaikkien mahdol-
listen ammattien tuotteita oli basareissa tarjona hämmästyneille mat-
kustajille. Loistavia terästöitä, silkki-, liina- ja puuvillakankaita, nahka-
töitä, puu- ja norsunluuveistoksia, hyvänhajuisia öljyjä, hajuvesiä ja
saippuaa, kullalla kirjailtuja silkkikankaita vaihteli mitä runsaimmissa
valikoimissa. Muhkeita ratsumiehiä komeiden ratsujen satulassa,
ruskeita arabilaisia kookkaiden kamelien selässä, tikeillä hun-
nuilla verhottuja naisia kullatuissa kantotuoleissa tunkeili vilkkailla
kaduilla, joiden vieressä oli sileiksi tasoitettuja käytäviä jalkamiehiä
varten.

Vaan kaikki pysähtyivät hämmästyneinä, kun he tulivat Omajia-
dien moskean luo ja äkkiä kadun käänteessä näkivät edessään tämän
valtavan ja ihanan itämaisen rakennustaiteen muistomerkin. Moskea
oli alkuaan ollut kristitty kirkko, pyhitetty Johannes Kastajalle, jonka
pää erään muhammediläisen tarinan mukaan olisi suljettu peruskiveen
ja jonka hautakivi vielä tänään on kirkon sisässä nähtävissä.

Profeetan uskollisena tunnustajana ei Dschani voinut laimin-
lyödä käyntiä moskeassa rukoillakseen siellä hetkisen; hänen seura-
laisensa jatkoivat sillävälin hitaasti kulkuaan, Jussufin ilmoitettua
Dsehanille, -mistä hänen tuli heitä etsiä.

Kauvan ei kestänyt ennenkuin Dschani jälleen oli toveriensa
seurassa, jotka ainoastaan hitaasti olivat voineet liikkua väkirikkailla
kaduilla. He kulkivat nyt aseseppien torin poikki ja tiedustelivat
yhtä heistä, nimeltä Ghanem, jolle Mahmud oli jättänyt suosituskir-
jeen. Heidät neuvottiin läheiselle kadulle, jossa hänen talonsa oli
helposti tunnettavissa taiteellisesti valmistetuista puuristikoista, jotka
suojasivat akkunoita.

Hiljainen oli katu, jolle he poikkesivat, pitäen tarkasti silmällä
talojen korkealla olevia akkiinoita, ja juuri kadun väettömyyden
takia sattui heidän huomionsa sitä aikaisemmin kahteen henkilöön,
joilla, heidän katsomisestaan ylös talojen akkunoihin päättäen, nähtä-
västi oli sama tunnusmerkki kuin heillä itselläänkin. Nämä molem-
mat miehet olivat selvästi muukalaisia hekin, minkä osoitti sekä
heidän esiintymisensä epävarmuus, että heidän pukunsakin. Heillä
oli pitkät, suorat miekat kupeellaan, ja toisella heistä oli sitäpaitsi
jousi. Ei ainoastaan paimentolaisten huomio heihin kiintynyt; Gott-
frid von Hohenfelskin katsoi kysyväisenä rotevaan, jo hieman har-
maapäiseen mieheen, jolla oli jousi kädessään.

Fridolin Grauert, sanoi hän äkkiä puoliääneen, samassa kuin
hän kulki hänen ohitseen ja aivan kuin äkkinäisen iskun lyömänä,
kääntyi mies ja tuijotti hämmästyneenä henkilöön, joka täällä vie-
raassa maassa oli maininnut hänen nimensä.
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Kolmiyhteisen Jumalan nimeen, näenkö oikein? huudahti hän.
Jalo ritari von Hohenfels? Todellako te?

Näytti siltä kuin peittäisi harso ruskottuneiden kasvojen kirk-
kaita, harmaita silmiä ja kyyneleitä kokoontuisi silmäluomien alle.
Hän tarttui ritarin satulastaan ojentamaan käteen ja vei sen huulilleen,

- En ole teitä unhoittanut, sanoi hän, sen verisen yön jälkeen,
jolloin te raivasitte minulle vapaan tien vihollisjoukosta, joka oli ympä-
röinyt minut, kuten metsästyskoirat väsyneen, yllytetyn karhun. Se
oli kamala yö; vanha, kelpo keisari makasi kuolleena teltassaan ja
yöllisen verilöylyn jälkeen etsin ruumiiden joukosta kuolleen isäntäni,
jonka sydämeen turkkilaiskoirat olivat ampuneet nuolen niin, ettei
hän voinut lausua minulle jäähyväistäkään, kun hänet löysin, vaan
ainoastaan tuijotti minuun, murtunein, puoliavoimin silmin, ikään-
kuin olisi hän tahtonut sanoa: „Fridolin, missä olit sinä, kun rin-
taani iskettiin katkera kuolema?" Oi, se oli kamala yö, jonka muistan
niinkauvan kuin elän. Ja seuraavana päivänä aijoin käydä luonanne
ja kiittää teitä kurjasta hengenhitusestani, jonka minulle olitte pelas-
taneet, mutta silloin olitte kadonneet ja.kerrottiin teidän lähteneen
etsimään ryöstettyä tytärtänne. Ja niin sain kuitenkin vihdoin tavata
teidät ja kiittää teitä, ennenkuin sarasenimiekka lopettaa elämäni. Ja
tyttärenne - oletteko löytäneet hänet?

Äänettömänä osoitti Qottfrid Gertrudia, jota hän katseli rakkain
katsein ja tuo rehellinen saksalainen soturi astui askeleen eteenpäin
ja suuteli hänen hameensa liepeitä, Gertrudin liikutettuna kuullessa
äidinkielensä suloisia äänteitä.

Fridolinin seuralainen, nuori, hienon vaan kopean näköinen mies,
oli luonut hehkuvat katseensa Gertrudiin, tämän poistaessa huntunsa;
jonkun verran vastenmielisesti vältti hän julkeata katsetta, ojentaessaan
ystävällisesti kätensä Fridolinille. Tämä oli huomannut hänen pään-
liikkeensä ja päätti senvuoksi esittää seuralaisensa.

- Tulkaa lähemmälle, herra de Dupret, sanoi hän, tässä voitte
saada nähdä sankarin, herra Gottfrid von Hohenfelsin, joka on tais-
tellut suuren keisarin johdolla ja nähnyt hänen kuolevan Calicadnuk-
sen aalloissa. Saman saattaa myös sanoa muista, esim. kreivi von
Lustnauin aseenkantajasta, Fridolin Grauertista, vaan kenestä hyvänsä
ei voi sanoa, että hän yhdellä miekaniskulla on halkaissut vihollisensa
kahtia niin, teidän schwabiniskuanne, herra ritari, ei voida koskaan
unhoittaa. -

Gottfrid lopetti kreivi von Lustnauin entisen aseenkantajan kiele-
vyyden ja kumarsi ranskalaiselle ritarille, joka sangen hyvällä saksan-
kielellä vastasi tervehdykseen, selittäessään kohteliaan määräkkäästi ja
sangen muotopuolisin sanoin iloitsevansa saadessaan tutustua von
Hohenfelsiin. Samoin kumarsi hän Gertrudille ja puhutellen häntä
mitä notkeimmalla tavalla, asettui hän hänen sivulleen, jossa hän
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pysyi huolimatta Dschanin uhkaavista katseista. Tälle tuntui muuka-
laisen kohtelias, vaan samalla hienon kylmähkö esiintymistapa vasten-
mieliseltä ja monta kertaa halusi hän tunkeutua nuoren parin väliin
ja vapauttaa Gertrudin henkilöstä, joka hänen mielestään oli hävytön
ja tungeksivainen. Kuitenkin täytyi hänen täällä avoimella kadulla
olla vaiti ja senvuoksi ratsasti hän äänettömänä ja suuttuneena Jussu-
fin vieressä, joka haasteli hänelle korvat täyteen kaikenlaisista asioista,
joista Dschani tuskin kuuli sanaakaan. Hänen edessään puhelivat
Gottfrid ja Fridolin, Markus ja Aischa, tuo vastenmielinen ranska-
lainen, josta hän ei voinut kääntää silmiään ja jonka katseita hän
valvoi sangen mustasukkaisena, ja Gertrud, Susun ja Kotakin äänet-
töminä seuraten hänen takanaan.

Fridolin kertoi, että hänkin etsi aseseppä Ghanemin taloa tämän
kadun varrelta. Herransa kuolemasta alkaen oli hän antautunut
aseiden ja sotakoneiden valmistamiseen, oli alussa -palvellut Konrad
de Montferratia ja, tämän kaaduttua assassinien murhaajatikarin lävis-
tämänä 1192, oli hän tarjonut taitonsa Jerusalemin kuninkaalle Bal-
duinille ja valmisti nyt sotakoneita Lusignanin Guidolle, joka oli
perustanut itsenäisen valtakunnan Kypros-saarelle, vaihdettuaan Jeru-
salemin kuningaskunnan, jonka hän puolisonsa, kuningas Amalrechin
tyttären ja Konrad de Montferratin lesken, kautta oli hankkinut,
tähän saareen ja antaen Jerusalemin Englannin kuninkaalle Richard
Leijonamielelle. Vaan kun Guido eli Damaskuksen sulttanin sovussa
ja liitossa, oli hän lähettänyt Fridolinin tänne tekemään sitoumuksia
eräiden Damaskuksen kuuluisimpain aseseppäin kanssa ja mahdollisesti
myös tekemään ostoksia. Nuori ranskalainen, Hugo de Dupret, oli
seurannut .häntä oppiakseen tuntemaan kaupungin „ehkä myös
vakoillakseen", lisäsi Fridolin puoliääneen.

Ghanem vastaanotti vieraansa yhtä ystävällisesti sekä kristityt
että muhammediläiset. Hänen talonsa, joka ulkoapäin katsottuna oli
hyvin vähäpätöinen ja pieni, hämmästytti sisäisellä loistollaan. Pitkä,
kapea ja pimeä käytävä johti suureen, avaraan esipihaan. Eriväriset
marmorilevyt peittivät lattian, keskellä kohosi suihkulähde kristallin-
kirkkaine vesineen, jonka varjosti tummanruskealehtinen sitrunapuu.
Vastapäätä tulo-ovea oli suuri, hieman koroitettu juhlahuone kome-
roineen kaikissa kolmessa seinässään, jotka, ulottuen kahden kerroksen
korkeudelle, olivat niin maalatut, että katsoja luuli näkevänsä edes-
sään mitä ihanimman kivikutomatyön; kattoa koristivat moniosastoiset,
kallisarvoiset kulta- ja värimaalaukset, jotka muodostivat ikäänkuin
huoneen yli pingoitetun valtaistuinteltan, varustettuna kaikissa neljässä
kulmassaan niinikään maalatuilla, riippuvilla tupsuilla. Sen vieressä
oli vastaanottohuone (Selimlik), joka oli juhlahuoneen korkuinen ja
samoin koristettu; pitkin seiniä kulki parvi ja huoneen keskellä oli
marmoriallas, jossa neljä marmorikukkoa ruiskutti alituiseen raitista,
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kirkasta vettä. Juhla- ja vastaanottohuoneissa oli levitetty pehmeitä
mattoja pitkin seiniä asetettujen istuimien eteen.

Talon muutkin huoneet olivat jotenkin samalla tavoin sisustetut
ja koristetut.

Damaskuksessa olonsa aikana oli Fridolinilla aikaa kertoa taiste-
luista Palestinassa ja Saksan tärkeimmistä tapauksista. Hän kertoi
Englannin urhoollisesta kuninkaasta, Richard Leijonamielestä, joka
Fredrik Barbarossan kuoltua rohkeasti ja menestyksellä oli jatkanut
sotaa, kunnes hän taistelusta väsyneenä murtunein voimin ja terveyk-
sin sekä monen ristiretkeläisen salaisen vastarinnan estämänä, teki
rauhan Saladinin kanssa, jossa muun muassa säädettiin, että kaikki
kristityt saisivat ehkäisemättä ja korvauksetta vaeltaa Palestinan pyhille
paikoille. Ja sillä aikaa kuin Gottfrid väsymättömällä innolla oli
vaeltanut Asian halki, etsien tytärtään, oli Saladin kuollut Damas-
kuksessa kuumeeseen; elämänsä aikana oli hän, uskonsa tunnustajien
paras tuki, ollut niin antelias ystäville ja vihamiehille, että rahoja oli
lainattava hänen hautajaistensa viettämiseen. Kaksi vuotta myöhem-
min oli elämään väsynyt welfi Henrik Leijona kuollut pääkaupun-
gissaan Braunschweigissä sama mies, joka kerran häpeällisesti oli
jättänyt keisari Fredrikin pulaan keskellä tuimaa taistelua (Lignanon
luona) ja joka Barbarossan kuoltua oli palannut maanpaostaan Eng-
lannista. Hän oli rauhassa viettänyt viimeiset päivänsä Braunschwei-
gissä, piti huolta alustalaistensa parhaasta ja luetti usein läpi öiden
muinaisaikuisia sankaritöitä, kirjoituttaen myös muistiin aikansa ase-
töitä. Vaan Saksassa oli syttynyt kiihkeä puolueriita ja kaksi kunin-
gasta kiisteli ja taisteli kruunusta, hohenstaufi Filip ja welfi Otto;
muutamat ristiretkeläiset, jotka äsken olivat tulleet pyhään maahan,
olivat kertoneet paavin Innocentius Ilhnnen asettuneen welfien puo-
lelle. Tämän kuullessaan syttyi Gottfridin jalo schwabilaissydän
liekkiin ja hän olisi mieluimmin heti lähtenyt kotia, saadakseen tais-
tella rakkaiden hohenstaufien oikeuksien puolesta.

Gottfridin ja Fridölinin puhellessa vanhemmista ja uudemmista
tapahtumista vanhassa, rakkaassa kotimaassa, Susun ja Kotakin iloi-
tessa runsaasta ravinnosta, mutta kuitenkin kaivatessa mongolitelttoja
ja laihaa ruokaa, sekä Markuksen ja Aischan yhä enemmän oppiessa
tuntemaan ja rakastamaan toisiaan, vaikka ei sanaakaan rakkaudesta
mainittu, kokosi yhä enemmän Dschanin ja nuoren ranskalaisen
välille jotakin synkkää, selittämätöntä, mikä esiintyi molemmissa, kun
he kohtasivat toisensa, ja joka etenkin Dschanissa herätti mielikar-
vautta, johon-hän ei voinut mainita varmaa aihetta.

He asuivat nyt toista päivää Qhanemin talossa ja Dupret oli
edellisenä iltana silmiinpistävällä tavalla lähennellyt Gertrudia ja
koettanut alottaa keskustelua hänen kanssaan. Etenkin tämä kiihoitti
Dschania; hän oli matkustanut kauvan aikaa Gertrudin seurassa, oli
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hänen kanssaan jakanut sekä vaarat että ilot ja hankkinut jossakin
määrin oikeutta hänen ystävyyteensä, vaan ei ollut koskaan uskaltanut
seurustella hänen kanssaan mielinmäärin luontevasti. Se tuntui
hänestä olennon häväistyksenä, joka hänen silmissään oli jalo ja
suuri; hän ei voinut kääntää katseitaan heistä; hän ei kuullut, mitä
Ohanem hänen vieressään lausui ja nähdessään Dupretin keskustelun
aikana vievän Gertrudin käden huulilleen, hypähti hän kiivaasti
pystyyn ja hurja hehku leimusi hänen kasvoilleen. Onnellista oli,
että Gertrud samassa kääntyi ja meni Aischan luo ja että Gottfrid
laski kätensä hänen olalleen, kun hän oli hyökkäämäisillään ranskalai-
sen kimppuun.

Seuraavana päivänä kohtasivat kilpakosijat toisensa. Dschanin
käsityksen mukaan oli ranskalaisen katseissa ja esiintymisessä jotain
pilkallista ja vaativaa hänen tullessaan Dschania vastaan, joka äkkiä
pysähtyi kapealle puutarhantielle ja uhkaavasti katsoi häneen.

Dupret näytti käsittävän epämieluisan kohtauksen tarkoituksen,
eikä suinkaan ollut halukas välttämään sitä. Tervehtimättä meni hän
nuoren paimentolaisen ohi, tuuppien häntä sangen rajusti kapealla
tiellä. Dschani kääntyi vihasta säihkyvin silmin ja kysyi turkinkie-
lellä, mitä tämä merkitsi.

- Se merkitsee, vastasi toinen jyrkästi samalla kielellä, ettei
teidän vastaisuudessa pidä asettua kunnon ihmisten tielle. Minä olen
ritari ja Jerusalemin kuninkaan lipunkantaja ja arvoltani kreivi; en
siedä kenenkään asettuvan tielleni, kaikkein vähimmän joutavan pai-
mentolaisratsastajan.

- Ja minun nimeni on Dschani, keskeytti tämä, vaivoin pysyen
tyyneenä; minä olen erään urhean ruhtinaan, joka nimittää itseään
Dschebuksi, sudeksi, lipunkantaja; kotini on ääretön aro, arvoni on
olla soturina Temudschin voittamattoman johdolla.

Ranskalainen nauroi pilkallisesti.
Silloin kai lienette turkkilainen ja pakana, joka ei edes

kuulu Gottfrid von Hohenfelsin ja hänen tyttärensä seurueeseen?
- Niin, minä olen turkkilainen ja te puolestanne unohdatte täällä

nauttivanne turkkilaisen vieraanvaraisuutta. Vaan muuten olen va-
pauttava Gottfrid von Hohenfelsin tyttären ainakin teidän vasten-
mielisestä läsnäolostanne. Missä määrin minä kuulun hänen seuruee-
seensa, sen päättäköön yksin hän. Puolustautukaa, lörpöttelijä, jos kä-
tenne ja miekkanne ovat edes puoltakaan niin kelvolliset kuin
kielenne!

Dschani oli paljastanut miekkansa. Hetken aikaa seisoi ranska-
lainen kahden vaiheilla, vaan sitten laski hän nopeasti kätensä pitkän,
suoran miekkansa ristikahvalle.

Dschani oli valmis ryhtymään taisteluun, kun pieni, pehmeä
käsi laskeutui hänen olalleen ja lempeä ääni hänen takanaan sanoi:
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- Älä taistele, Dschani!
Ranskalainen kumarsi kohteliaasti vaan piti vielä kättään kah-

valla. Dschani, joka äkkiä oli kääntynyt, kohtasi Gertrudin ystä-
välliset katseet.

- Pistä miekkasi tuppeen, sanoi hän rukoilevasti ja kääntyen
ranskalaisen puoleen lisäsi hän:

- Ette voi taistella täällä, herra Dupret, loukkaamatta isäntänne
vieraanvaraisuutta!

Vastaamatta mitään oli Dschani noudattanut kehoitusta; omitui-
sin ilmein kasvoissaan kohotti hänen vastustajansa hartijoitaan ja
kumartui myöntävästi Gertrudille. Sitten katsoi hän uhkaavasti sala-
moivin silmin, miten tämä tarttui Dschanin käteen ja vei tahdotto-
man mukanaan. Hän seurasi heitä katseillaan kunnes he katosivat
pienen palmulehdon taakse; sitten kääntyi hän ja suuntasi kulkunsa
aseseppä Ghanemin taloa kohti viheltäen vanhan frankkilaisen risti-
retkilaulun sävelmää.

XII.

Sarasenien maassa.

Ghanemin avulla oli Dschani pestannut kaksi tottunutta sota-
koneiden valmistajaa ja neljä apulaista. Hän sopi heidän kanssaan
palkasta, teki sitoumuksen 6 vuodeksi ja käski heidän Jussufin seurassa
lähteä Bokharaan Mahmud Yelvadin luo, joka edelleen ilmoittaisi
heille, kenenkä puoleen heidän oli kääntyminen. Sekä Fridolin että
Ghanem huomauttivat hänelle eräästä laajalti kuuluisasta kone- ja
asetehtailijasta Nabluksessa, johonka he kehoittivat häntä liittymään
kauppayhteyteen. Dschani noudatti vielä kernaammin tätä neuvoa,
koska hän senkautta sai viipyä kauvemmin toisten seurassa; jo eron
ajatteleminenkin tuntui hänestä kovin katkeralta. Gottfrid aikoi
tyttärineen lähteä Akkoniin ja siellä astua Saksaan purjehtivaan lai-
vaan. Markus oli päättänyt jatkaa toivioretkeään Jerusalemiin ja epäröi
vielä, mihin hän senjälkeen ryhtyisi. Aischa taasen pysyisi tehdyn
päätöksen mukaan Gertrudin luona, joka tahtoi viedä hänet muka-
naan Saksaan, kokonaan kodittoman tytön sisarena, koska Dschani
levottoman kulkuri- ja soturielämänsä aikana ei voisi pitää hänestä
huolta. Aischa oli epäröiden suostunut, kysyttyään monta kertaa
äänettömästi Markuksen neuvoa, tämän sitä nähtävästi huomaamatta-
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kaan. Niin vaikealta kuin Dschanilta tuntuikin ero sisarestaan, jonka
tulevaisuuden hän oli uneksinut vallan toisenlaiseksi - hän oli toivo-
nut kerran näkevänsä hänet Markus-ystävänsä puolisona niin tuotti
kuitenkin se seikka hänelle lohdutusta, että Aischa saisi pysyä Ger-
trudin luona, jota hän piti niin sanomattoman suuressa arvossa. Hän
ei aavistanut, mitä tunteita Markuksessa liikkui, joka koko sydämes-
tään oli Aischaan kiintynyt ja niin kernaasti olisi tahtonut ottaa hänet
puolisokseen, vaan vaikeni, koska hän kristittynä ei milloinkaan voi-
nut naida profeetta Muhammedin uskolaista ja toiselta puolen ei
rohjennut ehdoittaa Aishalle, että hän hylkäisi lapsuutensa ja van-
hempansa uskon ja tunnustuksen. Tie Nablukseen kulki Akkonin
yli ja niin päättivät matkustajamme, oleskeltuaan neljä päivää Damas-
kuksessa, yhdessä jatkaa matkaansa tähän kaupunkiin, jossa he vih-
doin eroisivat ja lähtisivät kukin taholleen.

Seurueesta oli poistunut Jussuf, vaan lisään oli siihen liittynyt
Hugo de Dupret ja hänen neljä palvelijaansa, eräs opas, jonka Gha-
nem oli lähettänyt heitä seuraamaan ja vielä kelpo Fridolin Qrauert
ja hänen apulaisensa, eräs ilomielinen nuorukainen, nimeltään Stefan.
Hän oli karavanin ainoa jäsen, joka ei ratsastanut, mutta vaikka
hänen jalkasin täytyi seurata matkustajia, ei hänen mielensä koskaan
ollut apea. Kun Dschani, jolla oli mukanaan kaksi varahevosta,
tarjosi hänelle toisen, oli Stefan siitä hetkestä lähtien nuoren pai-
mentolaisen uskollisin ystävä ehkä senkin vuoksi, että hän tunsi
Dschanin vastenmielisyyden ranskalaista ritaria kohden. Tämä päästi
usein kopeutensa valloilleen ja valitsi monasti Stefanin terävän pilk-
kansa esineeksi. Ranskalaiset palvelijatkin noudattivat jossakin määrin
isäntänsä solvennusta ja pysyttelivät, rypistäen halveksivasti nenäänsä,
etäällä mongoleista, joista he, Dschanin salaiseksi mielikarvaudeksi,
tuntuivat tekevän pilkkaa.

Oli ihana aamu. Matkustajat olivat lähteneet eräästä sievästä
kylästä, jossa he olivat majailleet yli yön. Kylä sijaitsi keskellä hä-
vitetyn kaupungin raunioita ja tämä paikka kiinnitti Gottfridin mieltä
sitä suuremmalla syyllä kun hän selvästi muisti käyneensä täällä"
kerran ennen, nimittäin aivan tyttärensä etsimisen alkuaikoina. Hän
jäi senvuoksi hieman muiden jälkeen ja lupasi pian saavuttavansa heidät.

Dschani ratsasti äänettömänä kauniin seudun läpi, jossa viheriät
metsät ja rehevät niityt vaihtelivat ja pieni, reipas joki juoksi, juh-
lallisten, harmaiden vuorten ja kallioiden ylpeäotsaisina tervehtiessä
heitä etäältä. Hänen rinnallaan ratsasti Stefan, Fridolin Grauertin
avustaja; Fridolin itse ratsasti lähinnä heidän edellään Markuksen
vieressä, molempien naisten ja herra Dupretin ratsastaessa seurueen
etunenässä.

Teitä ei miellytä liika puheleminen, herra ritari suurelta pai-
mentolaisarolta, sanoi Stefan suopeasti.
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Sen sijaan juttelet sinä kaksin verroin, vastasi Dschani.
Aseseppä nauroi, niin että hänen valkoiset hampaansa kiilsivät.

Te kai olette hyvinkin kaukaa kotoisin? Onko teidänkin
■maassanne sarasenejä.

Ei, vaan siellä on kansoja, jotka palvelevat kuvia, puita ja
vuoria ja joiden mielestä kaikki luonnossa on pyhää, pitäen sitä
Jumalasta virtaavana, - siellä on myös muita, jotka palvelevat teidän
profeettaanne Kristusta.

Ja nämä ovat kai kuten mekin kristikunnan pyhän isän,
Roman paavin alammaiset?

En tiedä, mitä sinä tarkoitat paavilla ja Romalla, en tunne
kumpaistakaan enkä ole koskaan kuullut niistä puhuttavan. Heidän
hallitsijansa ja johtomiehensä on maan keisari.

Vaan silloin hän kai on pappi?
En voi sitäkään sanoa.
Vaan mahtava hän kai on? Onko hänellä kelvollinen ritaristo

ympärillään?
Dschani nauroi ja huudahti Markukselle:

Hoi, Markus, mies tässä kysyy, onko keraitien joukossa tai-
tavia ratsastajia ja sotureita?

Nuori keraiti nousi ylpeänä jalustimissaan.
Onko meidän keskuudessamme väkeä, joka osaa hoitaa hevosta,

miekkaa ja keihästä! Nuori ystävä, kysy Amurin ja Baikaljärven
kansoilta ja sinulle vastataan kaikkialla, että keraitien joukossa on
miehiä, joiden maine ulottuu laajalle heidän kotimaansa rajojen
ulkopuolelle. En tunne teidän Richard-kuningastanne, josta te ker-
rotte niin ihmeellisiä asioita, mutta Sengunille, meidän valtakuntamme
ruhtinaalle, hän ei vedä vertoja. Ja ken ainoastaan viisi minuuttia
kestää taistelussa häntä vastaan, suistumatta halkaistuin päin maahan,
sen kilpeä ja keihästä tahdon minä palvelijana kantaa.

Jos te olette noin urhea ja rohkea, jalo keraitiritari, sanoi
Stefan, ilman vähintäkään pilkanvivahdusta äänessään, niin 'kurittakaa
vähän tuota ranskalaista veijaria; se olisi näky, joka kauvan tuottaisi
minulle iloa.

Markus oli nyt innostunut ja kertoi paljon kansastaan ja per-
heestään. Stefan kuunteli välkkyvin silmin ja häntä liikutti nähtä-
västi toisen kuohuileva ihastus. Kun Markus lopetti, kysyi hän
ujosti, eikö nuori keraiti ottaisi hänet henkiaseenkantajakseen; hän
suostuisi seuraamaan häntä hänen kotimaahansa ja toivoi saavansa
mestarinsa luvan siihen.

Fridolin kääntyi ja hymy lensi hänen huulilleen, hänen vasta-
tessaan :

- Millaisena hän tulee esiintymään aseenkantajana, sitä en
voi sanoa, vaan sotakoneiden rakentajana on hän harvinaisen kel-
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vollinen; hän on täydelleen perehtynyt kaikkeen, mikä kuuluu tähän
toimeen.

Sehän sopii aivan mainiosti; juuri siinä tapauksessa on hä-
nellä hyvät edellytyksensä meillä. Jos vakavasti asiata tuumit ja
isäntäsi laskee sinut palveluksestaan, pestaan minä sinut keisarimme
sotakoneiden valmistajaksi.

Levottomana odottaen vastausta katsoi Stefan Fridoliniin. Het-
keksi synkistyivät tämän rehelliset kasvot. Sitten virkkoi hän:

Minun "ei pidä estää sitä menestystä, minkä hän ansaitsee;
hänessä saapi keisarinne erinomaisen monipuolisen avustajan. Otta-
kaa hänet sitten kolmiyhteisen Jumalan nimeen.

Amen, lisäsi Markus ja ojensi Stefanille kätensä, jonka tämä
kyynelsilmin lämpimästi puristi.

Dschani oli sillävälin ratsastanut naisten luo ja Gertrud oli
heti ryhtynyt hänen kanssaan keskusteluun, johon ranskalainen tur-
haan yritti sekaantua. Tyytymättömänä koetti hän silloin puhutella
Aischaa, mutta samassa tuli Stefan iloisena nelistäen ja huusi hänelle:

Nyt, herra ranskalainen, olen minäkin vapaa ja itsenäinen
mies, jonka ei tarvitse sallia kenenkään käskeä häntä ja jos tästä-
lähtien pälkähtää päähänne tehdä minut sukkeluutenne esineeksi,
tahdomme pian tehdä asiasta tiliä.

Herra de Dupret, jonka mieli ennestäänkin oli apea, raivostui
näiden Stefanin rohkeiden sanojen johdosta, jota hän tähän asti ei
ollut pitänyt halvimmankaan palvelijansa vertaisena. Kiristäen ham-
paitaan vihasta, huusi hän aseenkantajalleen, että tämä antaisi hänelle
hänen kilpensä ja peitsensä. Vaan Stefanin selän takana oli jo toi-
nen ranskalainen aseenkantaja nostanut sotakirveensä, musertaakseen
sillä uuden sotakoneidenrakentajan pään.

Sallimus ei kuitenkaan tahtonut, että hänen uransa loppuisi heti
hänen astuttuaan uuteen virkaansa ja käytti kelpo Susua välikappa-
leenaan pelastaakseen hänen henkensä. Tämä, joka samoin kuin
hänen toverinsakin tavallisesti seurasi Dschanin kintereillä, huomasi
ranskalaisen aseenkantajan liikkeen, joka oli niin ilmeinen, että mon-
goli heti käsitti sen merkityksen ja ennenkuin isku sattui kunnon,
pahaa aavistamattoman Stefanin päähän, oli Susu mongolitavan
mukaan tarttunut ranskalaisen vyötäisiin, voimakkaasti nykäisten nosta-
nut hänet satulasta ja, niin suuri ja voimakas kuin hänen vastusta-
jansa olikin, heittänyt hänet hevosensa jalkoihin. Kaikki tämä tapah-
tui salaman nopeasti ja herra Hugo de Dupretillä oli tuskin ollut
aikaa vastaanottamaan kilpensä hopeajoutsenvaakunoineen ja kei-
häänsä. Hän näki aseenkantajan syöksyvän maahan samassa kirka-
sivat naiset, jotka olivat joutuneet keskelle melskettä, äänekkäästi ja
vihan vimmoissaan hän ei näyttänyt tietävän, kääntäisikö hän aseensa
ensin Stefaniin vaiko Susuun. Mutta ennenkuin hän ehti päättää.
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oli Dschani voimakkaasti tarttunut hänen ratsunsa ohjaksiin ja tem-
pasi sen rajusti taaksepäin.

Jos ranskalaisen viha enään saattoi kiihtyä, niin nousi se var-
maankin nyt ylimmilleen, kun vastenmielisen paimentolaisen käsi
esti häntä kurittamasta Stefania hänen hävyttömyytensä johdosta ja
kostamasta aseenkantajansa kaatumista. Keihäs ei nyt voinut hyö-
dyttää häntä, hän siirsi sen tämän takia siihen käteen, jossa hänellä
oli ohjakset, ja tarttuen ratsuruoskaansa löi hän sillä Sain Bughuruliä
päähän, pakoittaakseen jaloa eläintä nousemaan takajaloilleen ja heittä-
mään ratsastajan selästään.

Dupret olisi menetellyt viisaammin, jos hän olisi lyönyt itse
ratsastajaa, sillä paimentolainen rakastaa hevostaan enemmän kuin
mitään muuta ja jos sille tehdään vääryyttä, pitää ratsastaja sitä veri-
solvauksena. Hehkuva puna peitti Dschanin posket, hänen silmänsä
näkyivät tunkeutuvan esiin kuopistaan; hetkisen oli hän äänettömänä
ja liikkumattomana kuin kivikuva, jossa ainoastaan rajut katseet osoitti-
vat, hirvittävää, sisäistä vihaa. Vihdoin huudahti hän äänin, joka sai
hänen vastustajansakin vapisemaan:

Koira! Toinen meistä on paikalla kuoleva!
Samassa tempasi hän miekkansa tupesta ja istuutui vankemmin

satulaan. Ranskafainen laski keihäänsä alemmalle ja piti kilpeään
edessään. Silloin huudahti Gertrud ja teki liikkeen ikäänkuin aikoen
heittäytyä näiden kahden väliin, jotka aikoivat taistella elämästä ja
kuolemasta, vaan samassa ratsasti Markus molempien hevosten väliin,
kädessään jännitetty jousi.

Pois keihäänne, herra, tahi lähetän nuoleni rintaanne! Ettekö
näe, että vastustajallanne ainoastaan on liina päässä ja lyhyt miekka
kädessä? Hänen kilpensä riippuu toisen varahevosen satulassa ja
teillä on teräskypäri, keihäs ja kilpi; se olisi epätasaista taistelua
ja senvuoksi pois varras tahi

- Oikein puhuttu, juuri niin kuin olla pitää, huudahti Frido-
lin Grauert. Jos nyt asia on taistelun kautta ratkaistava, niin salli-
kaa vastustajanne varustautua. Te kai, Herran nimessä, häpeätte
hyökätä puoleksi aseettoman miehen kimppuun!

Synkkänä laski Dupret keihäänsä maahan ja puoleksi vastenmieli-
senä antoi Dschani toveriensa ojentaa hänelle ne varustuksen osat,
jotka ulkonaisesti tekivät hänet vastustajan vertaiseksi.

Gertrud oli astunut hänen luokseen ja hän kuuli hänen rukoile-
vasti lausuvan:

Älä ryhdy taisteluun, Dschani; jätä se minun tähteni!
Dschania suretti katkerasti olevansa pakoitettu hylkäämään ensi-

mäisen rukouksen, jonka Gertrud hänelle lausui, mutta hän tunsi,
ettei hän voinut toisin menetellä. Katkerammin kuin hän itse tah-
toi tahi todellisuudessa olikaan, huudahti hän:
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Minäkö en taistelisi tämän koiran kanssa, joka on uskaltanut
iskeä ruoskallaan Sain Bughuruliäni päähän - hevosta, jonka selässä
Schaman Gökdschu, tuo suuri pyhimys, on ratsastanut ja josta
Dschebu, susi, on sanonut, että minun pitäisi ylpeillä omaavani sen

hevosta, joka kantoi minua ensimäisessä taistelussani Selengan
luona ja on minun hyvä, uskollinen ystäväni! Tämä ranskalainen,
ja hänen palvelijansa yhteensä eivät ole tämän hevosen harjan hius-
karvankaan arvoisia. Älä siis pidätä minua tästä taistelusta —se on
kunnianasia; vaan sinä, koira, olet saava tutustua sinisiin mongo-
leihin!

Surumielin vetäytyi Gertrud syrjään ja kääntyi, kuten Aischakin,.
pois alkavasta verisestä kohtauksesta; vaan molemmat rukoilivat he
samaa elämän ja kuoleman Herraa, että hän varjelisi Dschania ja
soisi hänelle voiton.

Dschanin lausuessa viimeiset sanansa oli Dupret jälleen kohotta-
nut keihäänsä, mutta Markuksen uhkaava esiintyminen pakoitti häntä
pysymään hiljaa ja odottamaan. Dschani oli jo pannut kypärin
päähänsä ja Kotak ojensi hänelle pienen, pyöreän kilven ja keihään,,
kysyen puoliääneen:

Rautakärkikö ?

Mongoleilla oli tapana kantaa vyöllään pari rautaista keihään-
kärkeä, jotka he asettivat keihään päähän vasta vähän ennen taistelun
alkamista. Kotakin kysymys tuotti Dschanille hänen täyden tajun-
tansa ja kylmäverisyytensä jälleen, vaan herätti myös tupien ylpey-
tensä eloon. Hän ojensi kilven uskolliselle mongolille ja tarttuen
pitkään puukeihääseen, lausui hän tyyneesti ja päättävästi:

- Mikä minulla nyt on, se riittää taistelläkseni tuon kanssa;
minun on tapa täydelleen varustautua, kun taistelu on tulossa, vaan
ei, kun kysymyksessä on tavallinen peitsen katkaiseminen.

Ranskalainen oli kiinnittänyt kypärinsä lujemmin ja näytti kärsi-
mättömänä odottavan taistelun alkamista, mutta Fridolin astui Dscha-
nin luo ja sanoi puoliääneen:

Teette väärin, herra, varustautuessanne noin epätäydellisesti;
te ette tunne vastustajaanne, jota hänen maanmiestensä keskuudessa
pidetään taitavimpiin ja harjaantuneimpiin ritareihin kuuluvana.

Dschani ei vastannut mitään tämän kelpo miehen pelokkaaseen
varoitukseen; hänen katseensa kiiti vielä kerran Gertrudiin, joka
marmorin kalpeana ja levottomana katsoi häneen. Huomasikohan
hän terävän rautakärjen keihäästä puuttuvan? Siitä kai ei kukaan
muu tietänyt kuin Markus ja mongolit, joille yksin keihäiden tavalli-
sissa oloissa raudoittamatta pitäminen oli tuttu.

Oletteko vihdoin valmis? kysyi Dupret tylysti.
Kun Dschani aivan .lyhyesti vastasi myöntävästi, astui Markus,,

joka jännitetyin jousin oli pysytellyt molempien vastustajain keski-
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välissä, syrjään ja taistelu alkoi.' Ojennetuin keihäin hyökkäsi Dup-
ret Dschania vastaan, pitäen keihästään suoraan eteenpäin, antaakseen
aimo piston. Paimentolainen sitävastoin, joka ojensi keihäänsä viis-
toon vasempaanpäin yli hevosen pään, antoi vastustajan tulla aivan
lähelle, väisti taitavasti hyökkäyksen ja, salaman nopeudella pistäen,
osui hän ritarin kypäriin niin rajusti, että Dupret horjahti satulas-
saan. Ranskalainen vetäytyi taaksepäin, tehdäkseen heti senjälkeen
toisen hyökkäyksen, mutta tälläkin kertaa epäonnistui hän aikeissaan
lävistää Dschanin, ja uuden iskun sattumana, putosi Dupretin ky-
päri kilahtaen maahan. Kylmäverisenä nosti Susu sen maasta ja
kiinnitti satulaansa.

Dupretin raivo oli kiihtynyt ylimmilleen. Hän oli jälleen kään-
tänyt hevosensa ja hengitti syvään. Tätä tilaisuutta käytti Dschani
kiinnittääkseen rautakärjen keihääseensä; hän oli päättänyt saattaa
asian ratkaisuun. Hän kuuli Gertrudin huudon: «Jumala olkoon
apunasi!" sitten nousi hän pystyyn jalustimissaan ja huutaen laajalle
kaikuvalla äänellä: »Eteenpäin, tilaa lipulle!" teki hän vuorostaan
hyökkäyksen.

Taistelu tuli lyhytaikaiseksi. Yksi keihäänpisto vaan, jonka
Dschebu hänelle oli opettanut ja joka aina osui; keihäs sattui vas-
tustajan otsaan silmien väliin, ja äänettömänä suistui ranskalainen
lävistetyin päin raskaasti maahan. Laahaten perässään satulapeitettä
hopealla kirjailtuine joutsenineen, nelisti isännätön hevonen tiehensä.

Sillävälin oli huuto: «Tilaa lipulle!" kiihoittavasti vaikuttanut
mongoleihin. He luulivat kuulleensa Dschebun äänen, sellaisena
kuin se kaikui uhkaavana ja voimakkaana taistelun melskeessä ja
pauhinassa ja melkein vaistomaisesti olivat he nostaneet aseensa ja
hyökänneet Dupretin aseenkantajain kimppuun. Markuskaan ei voi-
nut olla yhtymättä taisteluun. Pienessä laaksonrotkossa kajahti taajoja
miekaniskuja, jotka ratisten sattuivat toisiinsa, ja kun Dschani oli
kaatanut vastustajansa ja aikoi rauhoittaa heitä, oli se jo liian myö-
häistä. Halkaistuin päin makasi maassa yksi ranskalainen, lävistetyin
rinnoin toinen ja otsaltaan verisenä kolmas. Neljäs oli vielä tajuton
ja taisteluun kykenemätön, Susun heitettyä hänet hevosen selästä
maahan. Turhaan oli Fridolin koettanut lopettaa taistelua; hänen
ääntään ei kuultu ja senvuoksi saattoi hän, kuten Stefankin, ainoas-
taan toimettomana katsojana seurata taistelun menoa.

Taistelu oli nyt päättynyt. Kun Markus oli ruohikossa pyyhki-
nyt verisen miekkansa, pisti hän sen tuppeen ja sanoi, ikäänkuin
puolustautuakseen:

-He eivät itsekään toisin tahtoneet.
Vaan mäkisellä kentällä tuli Qottfrid von Hohenfels nelistäen

höllin ohjaksin. Hän oli etäältä nähnyt taistelun ja peljäten vihol-
listen hyökänneen oli isän levottomuus jouduttanut hänen ratsastus-
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taan. Nyt näki hän sekä hämmästyneenä että peljästyneenä mitä oli
tapahtunut ja sai kuulla kerrottavan siitä. Alussa hän ei yoinut olla
paheksumatta sitä, että pakanat olivat voittaneet ja tappaneet kristityt,
vaan asia ei enään ollut autettavissa ja itsekään ei hän ollut suuresti
mieltynyt kopeihin ranskalaisiin.

Mongolit tahtoivat jatkaa matkaansa hautaamatta kuolleita ja
hoitamatta haavoitettuja; ne saisivat mielellään olla ravintona erämaan
shakaleille ja korppikotkille. Vaan Gottfrid selitti vakavuudella, joka
ei sietänyt vastustamista:

- Me emme voi jättää heitä tänne makaamaan. He ovat kris-
tittyjä ja ovat kunnollisesti haudattavat, vaan haavoitetut otamme
mukaamme.

Niin tapahtuikin. s
Uskonveljinä kaivoivat Fridolin, Stefan ja Markus yhteisen hau-

dan kuolleille, ja siihen laskivat mongolit kreivi Hugo de Dupretin
ja hänen kaksi palvelijaansa. Kivikumpu pystytettiin haudalle ja
yksinkertainen, kahdesta jykevästä paalusta tehty puuristi nostettiin
kummulle, osoittamaan matkamiehille sen paikan, jossa ranskalaiset
olivat haudattuina.

Vaan Gottfrid astui senjälkeen kummulle ja pannen kätensä
ristiin miekankahvan ympärille, rukoili hän heidän sielujensa pelas-
tukseksi. Tämä kookas vartalo, joka, kääntyneenä kirkkaaseen aurin-
koon päin, täällä lausui rauhan ja rukouksen sanoja, ei enään ollut
Gottfrid rautakuningas vaan pappi Johannes. Niin ajattelivat sekä
Markus, Fridolin että Stefan, vaan he vaikenivat ja äänettöminä jat-
koivat he matkaansa, kunnes uudet ympäristöt ja tapahtumat poistivat
tämän päivän muiston.

Sitten saapuivat he Safediin, joka tarjosi miellyttävän ja suloisen
näyn, pilkistäen valkoisine rakennuksineen esiin viheriöivistä viini-
vuorista ja hedelmäpuutarhoista. Sieltä oli mainio näköala Galilean
ja Judean vuorille, Tiberias-järvelle ja aina Välimerelle asti. Kii-
vaammin sykkivät kristittyjen sydämet, heidän nähdessään edessään
varsinaisen n. k. pyhän maan, niine paikkoineen, joissa heidän Her-
ransa ja Vapahtajansa kerran oli ihmisen muodossa liikkunut.

Tämän näön ihastuttamana alkoi Gertrud seuraavana päivänä
kertoa Aischalle näitä raamatun sanomattoman yksinkertaisia kerto-
muksia, jotka samalla ovat lapsenkin mielelle selvät ja ihmeellisen
miellyttävät kypsyneemmälle sydämelle. Hän kertoi Kristuksesta,
Marian pojasta, jonka halpa puuseppä Josef kasvatti ja joka rakkau-
tensa kaikkiin ihmisiin kaikkivallan, olentonsa lempeyden ja hiljai-
suuden ja sanansa voiman kautta voitti kaikkien sydämet puoleensa,
kunnes juutalaisen papiston viha ja kateus naulitsi hänet ristiin.

Ja Aischa kuunteli uteliaana kuin lapsi näitä uusia, tarumaisia
kertomuksia, eikä väsynyt kuulemasta enemmän tästä puhtaimman
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rakkauden esiintymisestä ihmismuodossa. Hän alkoi käsittää, miksi
Markus koko sielustaan oli kiintynyt uskoonsa ja miksi hän niin
vastustamattomasti ikävöi niitä paikkoja, jossa vapahtaja oli elänyt ja
kuollut - jossa hänet oli haudattu, josta hän kolmantena päivänä
nousi ja sitten kunniassa ja ylennyksessä nousi taivaaseen. Hän ei
voinut olla puhumatta siitä Markukselle, joka ihmetellen ja sano-
mattoman' onnellisena kuunteli hänen ihastuneita sanojaan. Siten
lähestyivät heidän sydämensä toisiaan yhä enemmän, he saivat
aihetta suuremmassa määrin ilmoittamaan toisilleen sisimmät ajatuk-
sensa, ja tämän tunteiden ja vaikutusten, jotka koskivat kaikkein
tärkeintä seikkaa, toverillisen vaihdon kautta, huomasivat he myös,
miten tarpeelliset he olivat toisilleen.

Gottfrid seurusteli parhaasta päästä kunnon Fridolinin kanssa ja
sai tältä tietoa assassinien vaikutuksesta Syriassa.

Minä ja minun vertaiseni, lausui hän, saamme olla rau-
hassa ja senvuoksi on useasti edullista olla tavallinen, halpa ihminen.
Vaan ylhäiset henkilöt ovat alttiina heidän hyökkäyksilleen, ja ih-
meellistä on, miten tavattoman rohkeasti he ovat etsineet ja sur-
manneet monen ruhtinaan keskellä hänen seuruettaan. Ja vaikka
murhaaja revitään kappaleiksi tahi pala palalta rikotaan hänen ruu-
miinsa hehkuvilla pihdillä, niin kestävät he tämän täydelleen tun-
teettomina, mikä herättää heidän vastustajansakin kunnioitusta.

Gottfrid vaikeni; hän ajatteli Vuorten vanhuksen kolmatta kir-
jettä, jota hän odotti ja joka murhaajan tikarin naulittaisiin hänen
sydämeensä. Fridolinkin vaikeni ja äänettömänä jatkoi karavani
kulkuaan puuttomalla ylätasangolla, johon auringonsäteet kohtisuo-
rasi ja polttavina sattuivat.

Silloin näyttäytyi heidän oikealla puolellaan, ylätasangon har-
jalla, aseellinen ratsastaja, keihäs kädessään; hänen takanaan pisti
esiin toinen ja kolmas kukkuloiden välistä, yhä useampia kiiruhti
paikalle, ja silmänräpäyksessä ympäröivät he matkustajamme laajassa
puoliympyrässä, niin että näillä ei ollut mitään pakenemisen toi-
voakaan.

Fridolin Grauert oli tyyneesti ja kylmäverisesti jännittänyt jou-
sensa ja asettanut raskaan, terävän nuolen jänteelle; Stefan veti
miekkansa.

- Odottakaamme, sanoi Gottfrid, joka salaisesti oli levoton
tyttärensä puolesta; taistelu olisi täällä aivan hyödytön, vieläpä arvel-
luttava; heitä on liian monta - noin kaksisataa kymmentä vastaan;
ehkä he eivät aijokaan hyökätä kimppuumme.

- Piru itse luottakoon heidän naamoihinsa, sanoi Fridolin,
minä tunnen tuon väen. He tarkoittavat meitä, ja se, joka joukos-
samme on kristitty, hän on hukassa. Miehet siinä haluavat hen-
kemme; he palvelevat emiri Aidan Harunia; tunnen hänen kurdinsa

10
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heidän korkeista lakeistaan ja hänen turkomanninsa heidän kypäreis-
tään; heiltä eivät kristityt voi toivoa armoa. Alas jouset-olaitanne,
hyvät herrat; koska kerran vaaditaan, saavat he kalliisti* maksaa hen-
kemme. Te, herra ritari, jatkoi hän, kääntyen Dschaniin, voitte päästä
pälkähästä, koska olette profeetan tunnustaja.

Puhuteltua närkästyttivät nämä sanat.
- Olen tottunut, vastasi hän, pysymään niiden luona, joita

kutsun ystävikseni ja jos niiksi tulee, uskaltamaan henkeni heidän
pelastumisekseen.

Hän järjesti aseensa.
- No, no, älkää suuttuko, herra ritari, jatkoi Fridolin, mutta

jos jäätte luonamme, jota en hetkeäkään ole epäillyt teidän tekevän,
niin voisitte tehdä meille palveluksen. Mitenkä olisi, jos te, ollen
näiden epämieluisten olentojen uskolainen, ratsastaisitte heidän luok-
seen ja koettaisitte puhua pari järkevää sanaa heidän kanssaan. Ehkä
he kerrankin olisivat järkeviä ja antaisivat meidän teidän takianne
jatkaa matkaamme, vaikka kouraani syyhyttää - vanhana saksalaisena
soturina tahtoisin antaa joillekuille heistä pienen muistoläksytyksen.

Fridolinin neuvo oli hyvä; sen suorittamiseen ei tarvittu paljon
aikaa ja heittäen viimeisen jäähyväiskatseen Gertrudiin ratsasti Dschani
yksin vierasten ratsumiesten luo. Heidän johtajansa, muuan kookas
mies ylpeine kasvonpiirteineen, istui erinomaisen kauniin hevosen
selässä. Hänellä oli yllään kiiltävä ketjupanssari ja säteilevä kypäri.
Hänen sivuillaan ratsasti kaksi, todellakin jättiläisenkokoista kurdia,
jotka heidän päässään olevat korkeat lakit tekivät vielä kookkaam-
miksi; heidän suuret kätensä pitivät kiinni raskaiden sotanuijain var-
sista ja synkkinä ja uhkaavina katsoivat he tulijaan. Johtajan takana
ja korkealla hänen päänsä yläpuolella liehui hänen silkkilippunsa
ilmassa ja kun viheriä kangas hitaasti leveni, näkyi siinä pystyssä
olevan jalopeurankultakirjailtu kuva ja etukäpälissään oli sillä vaakuna-
kiipi selittämättömine kirjoituksineen.

Aivan lähelle emiriä pysähytti Dschani ratsunsa ja laisui musle-
mien tavanmukaisen tervehdyksen:

Allah il Allah yksi on Jumala ja Muhammed on hänen pro-
feettansa; siunatkoon teitä Jumala, joka on tehnyt teidät uskonsa
tunnustajiksi; suokoon teille profeetta autuutta ja rauhaa!

Hämmästyneenä vastasi ratsupäällikkö tervehdykseen ja kysyi
sitten turkinkielellä:

- Mistä tulet, muslemi?
• Sitä tietä, jonka olen taakseni jättänyt.
- Ja mihin käy matkasi?
- Sille tielle, joka edessäni on.
- Sen tiesin ennestään, vastasi emiri suuttuneena.
- Jos sinä tiesit sen, niin ei sinun olisi pitänyt kysyä minulta sitä.
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Sinä rupeat hävyttömäksi. Tiedätkö olevasi vallassani ja
minun voivani surmata sinut samoin kuin kynttilä puhalletaan sam-
muksiin.

Hänen äänensä oli saanut kovan ja kamalan soinnun.
- Jos olisin tietänyt sinulla olevan sellaisen vallan, niin en

olisi koskaan palvellut muuta jumalaa kuin sinua, vastasi Dschani.
Emiri katsoi hämmästyneenä Dschaniin; sitten ojensi hän kätensä

ja laski sen Dschanin rinnalle.
- Profeetan parran nimessä, hän on rohkea kuin erämaan jalo-

peura; hänen sydämensä ei syki rajummin kuin jos hän puhuttelisi
ystäväänsä! Sano minulle, nuori muslemi, - näen puvustasi sinun
tulevan kaukaisesta maasta. Siellä on varmaankin urheata kansaa ja
sinun heimosi voipi ylpeillä sinusta; sinä miellytät minua. Mutta
minä tiedän varsin hyvin, että sinun seurassasi on kristittyjä, joille
tahdot hankkia vapaan pääsyn. Jätä ne käsiini!

Hän osoitti Fridoliniä, Stefania ja molempia ranskalaisia, jotka
jo olivat parantuneet.

Kaksi näistä miehistä, vastasi Dschani, on minun vankini,
olen voittanut ne ase kädessä; kolmas kuuluu seurueeni ja on her-
rani palveluksessa; neljäs on ystäväni. En koskaan jätä heitä sinulle.

Emiri punastui kiivaana.
-- Koira ja koiran poika! huudahti hän hampaillaan kiristen,

tiedä, että minä olen emiri Aidan Harun, kirottujen frankien veri-
vihollinen, koska ne ovat tuoneet sodan siunattuihin maihimme ja pilk-
kaavat profeettaa ja hänen tunnustajiaan. Neljäsataa tällaista konnaa
on tuolla alhaalla laaksossa vankinani ja 80 kamelia, runsaine taak-
koineen, olen heiltä riistänyt. Katso vaan, ettei äitisi saa kuolematasi
itkeä jätä minulle kristityt; minun täytyy saada ne!

- En koskaan jätä niitä, vasiasi Dschani tyyneesti ja katsoi
emiriä lujasti silmiin. Profeetta sanoo: »Mies seurustelee niiden
kanssa, jotka häntä miellyttävät ja omaa vapaasti sen, minkä hän on
hankkinut itselleen". Minua miellyttävät nämä kaksi kristittyä, sen-
vuoksi kuljen tietäni heidän seurassa; molemmat muut olen taiste-
lussa vanginnut. Tee minulle mitä tahdot; voit surmata minut, sillä
sinä olet tällä hetkellä minua voimakkaampi, vaan jos sen teet, sil-
loin minulla on etusija mitä martyrisuuteen tulee, sillä minä olen
pääsevä paratiisiin profeetan sanojen perustuksella: «Martyri on se,
joka uhraa elämänsä jonkun muun kuin oman parhaansa puolesta".
Vaan jos sinut kerran surmataan, silloin sinun on astuminen alas
helvettiin.

Emiri nauroi.
Sinähän tulkitset mainiosti Korania. Vaan oletko ainoastaan

senvuoksi tullut niin kaukaa, että opettaisit meitä ymmärtämään ja
noudattamaan omaa uskontoamme? No hyvä, silloin saat muka-
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vasti tilaisuutta meidän opettamiseen, sillä tästä hetkestä asti olet
vankini.

Tuskin oli hän lausunut nämä sanat, niin syntyi levottomuutta
hänen väestössään. Arasti astuivat kookkaat kurdit syrjään ja katseli-
vat levottomina kolmea ratsumiestä, jotka tulivat ratsastaen paikalle,
seisahtuivat heidän edessään, astuivat maahan ja hitain, mutta var-
moin askelin astuivat sisään piiriin, jonka keskuksena emiri oli.
Heidät nähdessään joutui tämä silminnähtävään hämmennykseen ja,
panematta enään huomiota Dschaniin, oli hänkin hypännyt satulasta
ja mennyt heitä vastaan.

Yksi miehistä astui esiin, pää pystyssä ja lausui selvästi:
- Aidan Harun, sinä olet se henkilö, jota etsimme. Oletko

valmis kuuntelemaan meitä?
Väristys valtasi emirin.
- Puhu, sanoi hän.
Hän oli nostanut panssarikauluksensa pystyyn ja painanut kypä-

rinsä syvemmälle päähän; hänen kasvonsa olivat tuhkankarvaiset.
- Emiri Aidan Harun, lausui toinen, herramme ja mestarimme,

Vuorten vanhus, lähettää meidät luoksesi kysymään, oletko valmis
korvaamaan hänelle ne vääryydet, jotka hänelle olet tehnyt ja jättä-
mään hänelle takaisin Massiadin linnan, jonka olet häneltä riistänyt
ja jota laittomasti pidät hallussasi.

- En milloinkaan, pauhasi emiri; ei koskaan hän saa Massia-
dia jälleen niinkauvan kuin. elän!

Assassini katsoi lujasti emiriä silmiin ja tämä laski katseensa
maahan. Vaan hitaasti ja pannen painoa joka sanalle, jatkoi edellinen:

- Kirjoitettu on: «Me kuulumme kaikki Jumalaan ja palaamme
häneen". - Te muut, tehkää velvollisuutenne!

Muut assassinit lähestyivät emiriä, joka vetäytyi askeleen taakse-
päin ja laski käden miekalleen.

Hänen seurueensa oli mykkänä, jäykkänä ja liikkumattomana, ja
ihmetellen katseli Dschani tätä outoa näkyä. Vaan samalla huomasi
hän liikettä omaistensa joukossa, hän näki Gottfridin lausuvan ko-
mentosanan; näki heidän liittyvän yhteen, ratsastavan pari askelta
edemmäksi ja ritarin lähestyvän häntä.

' Toisella assassinilla oli pitkävartinen kirves, jonka lomiin muuta-
mia kiiltäviä veitsiä oli pistetty; toisella oli valkoinen liina käsivar-
rellaan. Edellämainittu nojautui kirveen pitkään varteen ja irroitet-
tuaan tyyneesti yhden veitsen, heitti hän sen emirin jalkojen juureen;
samalla heitti toinen sinne valkoisen liinansa ja levitti sen hitaasti.
Liina kosketti emirin jalkoja ja väristen peräytyi hän askeleen.

Vaan assassinien puhemies sanoi:
- Emiri Aidan Harun, huomaa tarkoin, minkä sinulle ilmoi-

tan. Samanlainen veitsi kuin tämä, on lävistävä sydämesi, ole sen-
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vuoksi varoillasi ja säilytä tämä liina, niin että siihen voidaan kääriä
sinun verinen, kylmä ruumiisi.

Ja yhtä hitaasti kuin he olivat tulleetkin, astuivat nämä kolme
miestä soturien avautuneiden rintamien läpi takaisin ratsujensa luo,
nousivat satulaan ja ratsastivat tyyntä 'ravia poispäin. Kumeina kuin
hautausvirret kajahtivat ne kuolinlaulut, joita he lauloivat ja kamala
kylmyys valtasi emirin. Ei kukaan uskaltanut ajaa näitä kolmea
takaa, vaan kaikki tuijottivat heihin.

Tämän hetken käytti Dschani, jota ei kukaan pitänyt silmällä,
nelistääkseen omaistensa luo, ennenkuin viholliset vielä olivat ehtineet
tointua ja heittäytyä satulaan.

Eteenpäin! huusi hän heidän vastaansa; meillä on hyvät
hevoset ja pako on ainoa pelastumisen mahdollisuus!

He kannustivat hevosensa ja aivan kuin tuulen siivillä lensivät
ne mäkirikkaalla tantereella, mutta heidän takanaan kaikuivat jo emiri
Aidan Harunin kurdien ja turkomannien raivoisat kostonhuudot.

XIV.

Eläköön Saksa!

Hurja oli ajo. Pakenevien takana ratsastivat sarasenit kiivainta
vauhtia ja voimakkaine, levähtäneine hevosineen olisivat he pian
saavuttaneet takaa-ajetut. Ylätasangon rinteellä oli kapea laakso, joka
muodostui sangen ahtaaksi solaksi. Tänne koettivat pakenevat ehtiä
ja siellä toivoivat he voivansa puolustautua viimeisiin asti tahi kunnes
jokin edullinen sattuma toisi heille apua.

Yhä lähemmälle tulivat takaa-ajajat ja muutamia nuolia sinkoili
vinkuen ilmassa. Kiivaimmin ratsastaessaan jännittivät paimentolaiset
jousensa ja laukaisivat ne olkapäittensä yli erinomaisella tarkkuudella,
minkä pitkäaikainen harjoitus ja synnynnäinen taitavuus oli aikaan-
saanut.

Vihollisen nuoli sattui kilahtaen Dschanin viiniin, toinen Kotakin
nahkatakkiin, lävistämättä sitä. Sarasenien pitkät jouset eivät olleet
tarpeeksi jäntevät ja heidän nuolensa eivät kyllin terävät. Mongolien
laukaukset sitävastoin osuivat mieheensä; Markuksen jousesta lentänyt
terävä nuoli lävisti erään sarasenin sota-asun ja, toverien hurjasti
huutaessa, suistui hän hevosensa selästä; toisen vihollisen kaatoi
Dschani, ja Susu ja Kotak osoittivat olevansa johtajansa vertaisia
jousimiehiä.
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Kuitenkin oli kaksikymmentä nopeimmin ratsastavaa vihollista
tullut heitä hyvin lähelle. Silloin pysäytti Gottfrid joukkonsa ja
käski naisten, joiden ympärillä nuolia uhkaavasti suhisi, ja molempien
ranskalaisten, jotka vielä eivät olleet täysin taistelukuntoisia, koettavan
ehtiä ahtaaseen solaan, hänen ja muiden miesten odottaessa vihollisten
hyökkäystä. Seisoen suorana jalustimissaan leimuavine miekkoineen,
muistutti hän Dschanin mielestä vielä kerran Jumalan jalopeuraa,
kuten hän aikaisemmin oli luullut siinä taistelussa, jossa hän pelasti
Dschanin hengen. Taistelunhalua leimahti kristityn ritarin silmistä
ja koko hänen olentonsa rohkaisi hänen seuralaisiaan.

Hyökkäys oli kiivas ja raju. Sarasenit osasivat hyvin käyttää
keihäitään, mutta heidän miekkansa olivat ohuet ja litteät ja Gottfri-
din ja hänen toveriensa iskut musersivat ne pirstaleiksi.

Urhea Fridolin Grauert, joka luuli siirtyneensä menneihin
aikoihin, jolloin hän halpana aseenkantajana taisteli herransa, kreivi
von Lustnauin sivulla, riemuitsi ääneen aina kun saraseni horjahti
satulassaan ja suistui maahan, ja hänen sotahuutonsa: »Eläköön
Saksa!" seoittui reippaasti sarasenien hurjaan ulvontaan ja mongolien
huutoon: »Tilaa lipulle!"

Viholliset eivät kestäneet hyökkäyksessään, vaan kääntyivät ja
palasivat kiireimmän kautta pääjoukon luo, joka sillävälin tuli yhä
lähemmälle. Uudelleen alkoi nuolia vinkua ympäri korvia ja pon-
nistaen kaikki voimansa koetti Gottfrid miehineen ehtiä suojaavaan
solaan, mikä heille onnistuikin. Nyt oli niin pian ja huolellisesti
kuin suinkin asettauduttava puolustuskuntoon. Ratsastajat astuivat
hevosiltaan, jotka vietiin ulkonevan kallion taakse suojaan; sinne
lähtivät myöskin molemmat naiset.

Solan sisäänkäytävä oli niin ahdas, että täällä joka tapauksessa
oli mahdollista pidättää vihollisia joksikin aikaa ja tarkoin nuoli-
laukauksin tuottaa heille tuntuvaa vahinkoa. Kuitenkaan eivät mat-
kustajamme voineet olla ajattelematta, että he ajanpitkään eivät voisi
puolustautua ja tätä muistellessaan hirvitti heitä naisten kohtalo.
Itse olisivat he vaikeimmassa tapauksessa koettaneet ase kädessä
murtautua vihollisten läpi, tahi, ellei tämä olisi ollut mahdollista,
kuolleet sankarina, mikä muutoin oli heidän viimeinen päämääränsä.
Vaan miten kävisi naisten, jotka nyt syleillen toisiaan istuivat kallio-
paaden sammaleilla? Gertrud luki puoliääneen Herran rukouksen ja
Aischa, muhammediläisnainen, luki sanat hänen huuliltaan ja kuiskasi
ne hiljaa itsekseen, kuten lapsi sopertaa äidin rukousta. Vaan tuolla
jo tulivat nuo hurjat ratsumiehet hyökäten ja heidän nuolensa lensi-
vät kapeasta aukosta solaan ja tunkeutuivat kuivaan maahan. Miehet
olivat paikoillaan kummuilla molemmin puolin solan suuta Susu
ja Kotak, sisäänkäytävässä ja ulkonevan kalliolohkareen peittäminä
Dschani, Markus, Fridolin ja Stefan. Muut olivat asetetut naisten
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suojaksi ja vartijoiksi sen varalle, että viholliset mahdollisesti hyök-
käisivät joltakin toiselta taholta.

Niin oli Qottfrid järjestänyt, vaan itse hän ei ottanut osaa taiste-
luun. Solansuun kuusi puolustajaa, kaikki taitavia jousimiehiä, riittivät
aluksi jonkun aikaa suojaamaan solaa; hän saattoi luottaa heihin
kuin itseensä. Senvuoksi päätti hän ratsastaa solan toiselle puolelle,
katsoakseen, voisiko hän joltakin puolelta auttaa miehiään. Vaan
kaikissa tapauksissa tahtoi hän tutkia seutua ja pian palata, jakaak-
seen seuralaisensa ja lapsensa kohtalon, olkoonpa se sitten mikä
hyvänsä.

Sitten ratsasti hän ystävällisesti, toivehikkaasti nyökäten Ger-
trudille, vaan hänen takanaan solan toisella puolella kuului emiri
Aidan Harunin soturien hurja ulvonta.

Ei mikään mongolinuoli lentänyt osaamatta; melkein yhtaikaa
horjahti kuusi ratsastajaa satulassaan ja kaatui maahan, mutta yhä
lähemmälle tuli tuo tavaton ylivoima. Uudelleen ponnahtivat puo-
lustajain jousenjänteet ja jälleen harvenivat vihollisten rivit viiden
ratsumiehen kaatuessa; vihollisten keskuudessa syntyi hämmennystä,
etumaiset peräytyivät, takimaiset tunkeutuivat eteenpäin ja tänä epä-
röimisen hetkenä lensi uusia nuolia varmasti sattuvina vihollisten
taajaan, järjestymättömään parveen. Nyt ei mikään enään voinut
heitä pidättää; he peräytyivät, ja harventunein, laajalle levinnein
rintamin koettivat he ehtiä ampumaväliä ulommaksi mahdollisim-
man pian.

Solan puolustajat saivat hetken levähtää, vaikka he tiesivät rai-
vostuneiden vihollisten pian uudistavan hyökkäyksensä. He näkivät
heidän myöskin neuvotelevan, jakaantuvan useampiin osastoihin ja
valmistautuvan uuteen rynnäkköön. Eri osastot jakaantuivat vielä
pieniin parviin ja piiritetyt ymmärsivät mitä he sillä tarkoittivat.
Heidän huomionsa jakaantuisi senkautta ja puolustus hajaantuisi
useammalle taholle.

Hiljaa, melkein kamalan hiljaa, huutamatta, nelistivät ratsumie-
het tällä kertaa joka taholta, niin että puolustajat eivät voineet nähdä
mistä päin suurin vaara uhkasi ja missä puolustus eniten oli tarpeen.
Tosin sattuivat nuolet nytkin edeltä määrättyihin uhreihinsa, mutta
yksityisten ratsumiesten kaatuminen ei tuottanut hämmennystä mui-
den joukossa. Yhä lähemmäksi solan suuta he tulivat, yhtyäkseen
äkkiä aukossa ja lennättääkseen, hurjasti huutaen, nuolisateen solaan.

Fridolin oli hetkeksi kumartunut eteenpäin voidakseen tarkem-
min tähdätä; silloin sattui nuoli hänen rintaansa ja hän vaipui veri-
senä maahan. Tosin koetti hän nousta ja vielä kerran jännittää
jousensa, mutta hän ei sitä voinut; hän tunsi katseensa himmenevän,
tunsi oudon väsymyksen, ja ponnistaen viimeiset voimansa, ryömi
hän kallion luo, jossa jousi helisten putosi hänen kädestään. Pää
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vaipui rinnalle ja aivan kuin unessa kuuli hän vielä vihollisten sota-
huutoja ja jousenjänteiden kovaa vinkumista. Hänen vieressään
lepäsi, hänkin pahasti haavoittuneena, Ghanemin Damaskuksesta lä-
hettämä opastaja; pitäen yläruumistaan pystyssä tuijotti hän epätasai-
seen taisteluun.

Vihollisten ratsumiehet olivat aivan lähellä heitä, kun Dschani
komensi:

- Tähdätkää hevosiin!
Niin tapahtuikin. Neljä ratsua kaatui, saatuaan pitkän mongoli-

nuolen päähän tahi rintaan, ratsastajat suistuivat selästä ja jälleen
syntyi hämmennystä hyökkääjäin joukossa. Vaan he olivat liian
lähellä peräytyäkseen vielä kerran pienen puolustajajoukon tieltä.
Emirin soinnukas ääni kuului kehoittavan ja uhkaavan, ja miesten ja
hevosten ruumiiden yli ryntäsi vihollisjoukko eteenpäin.

Tänä vaaran hetkenä, juuri kuin Dschani ja hänen seuralaisensa
aikoivat miekkoineen hyökätä vihollisia vastaan, kuului heidän taka-
naan torventoitotusta outoa, ihmeellistä ääntä, joka kuitenkin muis-
tutti sotahuutoa. Tämän kuullessaan oli Fridolin Grauert vielä kerran
nostanut päätään; hänen rehelliset silmänsä hehkuivat polttavaa kuu-
metta, hän teki siionenvedöntapaisen liikkeen noustakseen pystyyn ja
laajalle kaikuvin äänin huusi hän:

Eläköön Saksa!
Sitten tunkeutui verivirta hänen rinnastaan ja kelpo soturin

sydänvefen juostessa sammui henki. Hän kuoli lähettäessään terveh-
dyksensä kaukaiselle kotimaalleen - tervehdyksen niille loistaville
ritareille, jotka nyt ilmestyivät sarasenien takana ja nostivat sota-
huudon:

- Eläköön Saksa!
Kuullessaan ensimäisen torvenäänen olivat sarasenit kääntyneet

ja hajaantuivat kuin kaunat tuulessa. Vaan heidän murtuneiden
riviensä läpi ratsasti rotevia ritareja, jotka olivat puetut loistaviin
sota-asuihin. Johtajan väljässä, valkoisessa viitassa oli ommeltuna
kauvas näkyvä musta risti ja sama merkki koristi myös kilpiä ja
lippuja.

Saksalaiset ritarit! huudahti Stefan; me olemme pelastetut!
Ritarien etujoukko pysähtyi solan suuhun; he olivat astuneet

satulasta ja Dschanilla oli nyt tilaisuutta ihailemaan näitä kookkaita,
aseellisia miehiä, heidän omituisissa sota-asuissaan. Useimmilla oli
kypärisilmikko alhaalla ja heidän kasvojensa piirteet olivat samanlaiset
kuin Gottfrid von Hohenfelsin; poskilla ja otsalla oli sama vaalea,
joskin ruskottunut väri, samat kirkkaat, säkenöivät silmät, sama yl-
peän, itsetietoisen voiman leima, mikä ensi näkemältä oli rauta-
kuninkaassa pistänyt hänen silmäänsä. Gertrudin maanmiehet kohosi-
vat suuresti arvossa hänen silmissään.
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Dschanin seuraamana, jolla vielä oli paljastettu miekka kädes-
sään, lähestyi Gertrud saksalaista ritarijoukkoa, jonka johtaja heti
huomasi, ettei hänen edessään ollut itämaalainen vaan saksalainen
nainen. Kumartaen kohteliaasti, puhutteli hän häntä saksankielellä,
aivan kuin olisi se ollut itsestään selvää:

- Jalo neiti, ellei kaikki minua petä, olemme saman kansan
jäseniä. Mikä hyvänsä on teidät tuonut tähän maahan ja näiden
ihmisten pariin - hän osoitti päällään mongoleja - niin olette nyt
Akkonin saksalaisen linnan ritarien suojelun alaisena ja voitte tur-
vassa palata kotimaahanne.

- Minä kiitän teitä, jalo herra, vastasi Gertrud, ystävällisestä
tarjouksestanne; tosin olen saksalainen nainen, vaan minä olen ystä-
vieni parissa ja isäni seurassa ja tämä hän osoitti Dschania
on minulle yhtä rakas ja kallis kuin veli. Minä olen hänelle suu-
ressa kiitollisuuden velassa.

- Ritari kumarsi.
Mutta, jatkoi hän, ellette pidä sitä liian rohkeana, jalo neiti,

pyytäisin saada tietää sukunimenne ja tulla esitetyksi sille, joka voi
ylpeillä olevansa niin miellyttävän tyttären isä.

Gertrud punastui hieman.
Isäni nimi on Gottfrid von Hohenfels ja Schwabinmaassa

on isiltä peritty linnamme.
Gottfrid von Hohenfels! huudahti ritari. Samako Gottfrid,

joka otti osaa Fredrik Barbarossan ristiretkeen ja jätti meidät Salefin
luona etsiäkseen ryöstettyä lastaan? Missä on sankari, saadakseni
häntä tervehtiä ja sanoa hänelle, ettemme milloinkaan ole unohtaneet
hänen kaunista schwabiniskuaan.

- Täällä hän on, kaikui sointuisa ääni ja solasta astui esiin
Gottfrid, joka oli palannut hyödyttömästä retkeilystään ja hämmästy-
neenä ilokseen näki saksalaiset ritarit.

Näiden päällikkö riensi hänen luoksensa ja ojensi hänelle oi-
kean kätensä:

- Gottfrid, jalo, urhea sotatoveri, etkö tunne minua?
- Pyhän kolminaisuuden nimessä - Niklas von Sparr! Jumala

siunatkoon tätä päivää, jolloinka jälleen tapaan sinut!
Molempien joukkojen välillä syntyi nyt ystävällinen suhde ja

kristityt ritarit ihmettelivät vilpittömästi Dschanin ja hänen mies-
tensä sankarityötä. Itse olivat he partioretkellä Akkonista ja ajoivat
emiri Aidan Harunia takaa ja heidän oli onnistunut riistää häneltä
ne vangit ja sen saaliin, josta hän oli kerskaillut.

Kun kuolleet oli haudattu ja erikseen jalo Fridolin Grauert
tavanmukaisin kunnianosoituksin, lähtivät kaikki Akkoniin, josta
Gottfrid ja hänen tyttärensä sekä Aischa ensi tilassa aikoivat palata
Saksaan, Dschanin aikoessa lähteä eteläänpäin Nablukseen, liittyäk-
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seen, tehtävänsä suoritettuaan, asesepän seuraamana mongoleihin,
jotka, mikäli hän varmasti otaksui, sillä aikaa olivat jatkaneet voitto-
kulkuaan.

Yhä läheni hetki, jolloin ikipäiviksi oli lausuttava jäähyväiset, ja
kuta iloisemmaksi Gottfrid tuli sitä surullisemmaksi ja miettiväisem-
mäksi muuttui Dschani. Hänelle oli täydelleen selvinnyt, että Gertrud
oli hänelle sisarta rakkaampi, että hän ilolla voisi uhrata sydänverensä
hänen edestään, mutta yhtä, sen tunsi hän myöskin, ei hän voisi
uhrata Gertrudin puolesta, vaikka he molemmat sortuisivat sen vuoksi
- sitä uskoa, johon hän oli syntynyt ja kasvatettu, joka vielä lujin

sitein yhdisti häntä hävitettyyn Baian Auliin, kadonneihin, luultavasti
kuolleihin vanhempiin.

Kuta varmempi hän oli päätöksessään, ennemmin luopuvansa
elämän onnestaan kuin uskonnollisesta vakaumuksestaan, sitä haluk-
kaampi oli Aischa kääntymään sekä Gertrudin että Markuksen tun-
nustamaan lempeään, rakkautta uhkuvaan kristinuskoon. Hän pelkäsi
kuitenkin sitä hetkeä, jolloin hänen pitäisi ilmoittaa veljilleen päättä-
neensä kasteen kautta liittyä kristittyyn seurakuntaan.

Siten painoi raskas, painava taakka melkein kaikkien ystäviemme
sydämiä ja se tuli yhä sietämättömämmäksi, kuta lähemmälle Akkonia,
saksalaisen ritarikunnan pääkaupunkia, tultiin.

Vihdoin oltiin perillä. Niklas von Sparr piti heti huolta kaik-
kien majoittamisesta ja moni jalo ritari, joka vanhastaan tunsi Gott-
fridin tahi oli kuullut hänestä puhuttavan, tuli nyt häntä tervehtimään.
Ritarikunnan suurmestari, herra Otto von Karpin, ei sillä haavaa
ollut kotona, vaan partioretkellä, mutta Gottfrid toivoi kuiten-
kin tapaavansa hänet, koska vielä pariin viikkoon ei tarjoutunut
mitään mahdollisuutta Saksaan palaamiseen, mikäli Gottfrid oli saa-
nut tietää.

Ritarikunnan elintapa ja säännöstelty kuri teki syvän vaiku-
tuksen Markukseen. Yksinkertaiset tavat, veljellinen yhteiselämä,
iloinen ja kernas fottelemus, sairaiden ja haavoitettujen uskollinen
hoitaminen sai hänet tunnustamaan tämän yhdistyksen olevan kristi-
kunnan kauneimman ja puhtaimman kukan ja hänen sydämessään
heräsi hiljainen halu päästä tämän veljeskunnan jäseneksi.

Tätä nykyä kävi hän kuitenkin katkeraa sisällistä taistelua. Pu-
huessaan Aischan kanssa ja katsellessaan hänen lempeihin, ystävälli-
siin kasvoihinsa ja surullisiin silmiinsä, tuntui hänestä, kuin hän ei
voisi paeta maailmaa, kuten kuuluisi hänen olentonsa paras puoli
häneen, joka nyt oli lähtevä heille molemmille vieraaseen maahan ja
hylkäävä isänmaansa. Oi, jospa hän olisi kristitty! Silloin hän ei
enään epäröisi Aischan tahi ritarikunnan valinnassa, mutta yhtä lujasti
kuin Dschani piti hänkin kiinni uskostaan ja hänen itsensäkieltämyk-
sensä oli Markukselle voimakkaana kehotuksena samalla kuin apuna.
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Vihdoin lausui Dschani jäähyväiset, lähteäkseen Nablukseen.
Tämä oli kuitenkin ainoastaan lyhemmän ajan eroa, sillä hän

aikoi palata Akkonin kautta ja tavata kaikkia, jotka olivat hänelle
rakkaat.,

Gertrud oli hyvin liikutettu. Ajatteliko hän piakkoin alkavaa
ikuista eroa vai täyttikö hänen mielensä hämärä, vaan peloittava
aavistus? Kyyneleet nousivat hänen silmiinsä kun hän lämpimän
ystävällisesti ojensi hänelle kätensä.

Jumalan haltuun, Dschani, ja olkoon onni sinulle alati
myötäinen ?

Me tapaamme toisemme vielä, vastasi hän, koska hän mel-
kein vaistomaisesti tunsi Gertrudin odottavan lohdutuksen sanaa.

Tapaammekohan enään toisiamme?
Hänen kysymyksensä oli niin surullinen, niin epäilevä ja levo-

ton, että Dschani vaikeni hetkeksi ja tuskallinen vaitiolo syntyi. He
olivat aivan kahdenkesken, lausuessaan toisilleen jäähyväiset, ja kun
Gertrud uudelleen nosti päätään ja jälleen katsoi Dschaniin, sa-
noi hän:

Oi, ettet ole kristitty! Oi, jos olisit kristitty!
Ja miksi? kysyi Dschani melkein äänetönnä.
Miksi? - Pitääkö minun itse vastata? - Etkö tosiaankaan

käsitä miksi? Senvuoksi että rakastan sinua enemmän kuin ketään
maailmassa, isääni lukuunottamatta!

Ja hän peitti hehkuvat kasvonsa molemmilla käsillään ja kapei-
den sormien lomista loisti kuin kiiltäviä kastehelmiä.

Sitä tunnetta, joka nyt valtasi Dschanin, on mahdoton kuvata.
Katkerin tuska, mitä hän koskaan oli tuntenut, raateli hänen sydän-
tään. Juuri tätä ajatellen oli hän peljännyt eron hetkeä ja, alitui-
sesti pettäen itseään, lohduttautunut sillä, ettei hetki vielä ollut tullut

ja nyt se kumminkin oli tullut, nyt oli hänen varmasti ja sääli-
mättömin käsin tarttuminen ihmissydämen syvyyteen ja tempaiseminen
irti ne juuret, jotka sitoivat sen toiseen sydämeen. Ja vaikka seuraus
olisi, että he molemmat sortuisivat sen takia, ei hän voinut toisin
menetellä.

Hän huokasi syvään ja luki hiljaan rukouksen, ennenkuin hän
lausui ratkaisevan vastauksensa.

Gertrud, sanoi hän, polvistuen hänen eteensä ja vieden
hänen hennon, kapean kätensä huulilleen, jos olisin saanut uhrata
henkeni sinun tähtesi tuimassa taistelussa, olisi sydänvereni kuulunut
sinulle, kuten se nyt vieläkin kuuluu. Vaan lapsuuteni uskoa en
voi sinulle uhrata; silloin tekisin sekä itseni että sinutkin onnetto-
maksi. Sinua kutsuu elämä täynnä kunniaa ja loistoa; minun koti-
maani on aro, jota en voi hyljätä, minun kotini on paimentolaisen köyhä
maja, minun omaisuuteni se hevonen, joka minua kantaa, ja minun
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aseeni. Parhaimmassakaan tapauksessa en voisi tarjota sinulle muuta
kuin sydämen, jonka vihollisen nuoli minä päivänä hyvänsä voi
lävistää; se on sinun, niin kauvan kuin se sykkii, vaan elämän ajaksi
eroittaa meidät voittamaton pakko. Onnettomuutemme on, ettemme
ole saman kansan jäseniä ja saman uskonnon tunnustajia.

Gertrud kietoi hiljaa käsivartensa hänen kaulaansa, katsoi häntä
silmiin ja kuiskasi:

Olet ehkä oikeassa; Jumala antakoon meille molemmille
rauhansa - lähde ja ole onnellinen!

Aivan hiljaa kosketti Dschani huulillaan hänen puhdasta ot-
saansa, sitten irtaantui Gertrud kuiskaten: »Me näemme toisemme
vielä" ja katosi.

Varhain samana aamuna, jolloin Dschani ratsasti Akkonista,
lähti Stefankin molempine seuralaisineen, jotka hän kaupungissa oli
pestannut, matkustaakseen keraitien maahan, vieden mukanaan Mar-
kuksen kirjeen Ungkhanille ja astuakseen uuteen toimeensa sota-
koneiden rakentajana.

Lyhemmän matkan jälkeen saapui Dschani Nablukseen, joka
sijaitsee Palestinan sydämessä, kahden lyhyen päivämatkan päässä
Jerusalemista ja jossa oli samarialaisten ja muhammediläisten muo-
dostama sekaväestö.

Hän oli pian saanut selkoa aseseppä Amranin talosta, vaan
samalla oli hänelle ilmoitettu tämän olevan pahasti sairaana. Ettei
matka kuitenkaan olisi aivan turhaan tehty, kävi Dschani hänen
luonaan.

Eräänä ehtopäivän ensi tuntina tuli hän sinne, mutta sai heti
tietää Amranin askein kuolleen. Aseseppä oli ollut samarialainen ja
Dschania huvitti nähdä tämän lahkokunnan hautausmenoja. Ruumis
pestiin juuri, koska se haudattaisiin vielä ennen auringonlaskua.

Kun koko ruumis oli pesty, pestiin vielä kolmasti suu, korvat,,
nenä ja vihdoin jalat. Sitten kaadettiin jälleen vettä ruumiille,
läsnäolijoiden ja pappien vuorotellen rukoillessa, jonka jälkeen papit,
asettuneina kanteen riviin, vuorotellen lukivat kohtia Moseksen vii-
destä kirjasta. Sillävälin oli ruumis puettu, s. t. s. kääritty valkoi-
seen kankaaseen ja valkoinen tahu pantu päähän. Kun oltiin tultu
lukemisen viimeiseen osastoon, nostettiin ruumis ja kannettiin hautaus-
maalle, jossa lukeminen lopetettiin.

Hautausmenot olivat tehneet syvän vaikutuksen Dschaniin.
Vakavana lähti hän paluumatkalle Akkoniin ja kuta lähemmälle kau-
punkia hän tuli, sitä enemmän valtasi hänet selittämättömän levotto-
muuden tunn£.

' Painavan raskas ilma tuntui lepäävän kaupungin
yli, hänen ratsastaessaan portista sisään ja hänestä melkein tuntui
kuin hän ei voisi toivoa enään tapaavansa rakkaita ystäviään. Sen
talon edustalle, jossa Gottfrid asui, pysähtyi hän ja jätti hevosensa-
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molemmille seuralaisilleen, jotka eivät vähemmän siitä hämmästyneet
kuin Sain Bughurulkaan, joka ei milloinkaan ollut sellaista kohtelua
kokenut.

Hän oli astunut sisään alakerroksen juhlahuoneeseen, jonka
puutarhaan johtavat ovet olivat selko selällään, niin että tuuheiden
puiden vehreät lehdet muodostivat mitä ihanimman taustan hänen
edessään olevalle kuvalle. Vaan tästä taustasta eroittui kuva, joka
sai Dschanin veren hyytymään suonissaan. Hän katseli sitä ikään-
kuin tuskallisessa unessa, josta hän turhaan koetti herätä; hän, joka
niin usein taistelun melskeessä oli nähnyt kuolemaa silmiin, uhkaa-
vimmissakin tilaisuuksissa, ei voinut kestää tämän kalpean, kauniin,
ihmeellisen puhtaan kuvan näkemistä.

* Matalalla vuoteella lepäsi Gertrud, puettuna valkoiseen pukuun,
mutta hänen kasvonsa olivat vielä valkoisemmat ja silmäluomet peit-
tivät kirkkaita, ystävällisiä tähtiä; toinen hänen mormorinvalkoisista,
kalpeista käsistään oli hänen rinnallaan, jota ei henkäys enään kohot-
tanut; toisen oli Gottfrid, joka polvistui hänen vuoteensa ääressä,
sulkenut niin lujasti omiinsa, kuin tahtoisi hän lemmittää sitä; vuo-
teen toisella puolella istuivat Markus ja Aischa vieretysten. Äänetön
hiljaisuus vallitsi huoneessa, josta kuolon enkeli pari hetkeä aikai-
semmin oli hiljaisin siivin liitänyt ja vienyt mukanaan Gertrudin
sielun. Tämän hiljaisuuden katkaisi syvä, sydämen pohjasta puser-
tunut tuskan ääni, niin liikuttavan surun purkaus, että Dschani myötä-
tuntoisena tunsi sen omassakin sydämessään. Isän sydämen koko,
sanomattoman kauhea tuska, etsittyään vuosikausia vaaroin ja vaivoin
lastaan, ja nyt itse suojatussa, onnellisesti saavutetussa satamassa näki
säälimättömimmän vastustajansa riistävän sen - sellaisen sielun kumea
epätoivon huuto, joka epäili Jumalaa ja koko maailmaa, ilmaantui
tässä, sen miehen huokauksessa, jota kutsuttiin rautakuninkaaksi
hänen voimansa, hänen rohkeutensa ja hänen miehekkään luon-
teensa vuoksi.

Ja nyt polvistui Dschanikin Markuksen ja Aischan rinnalle kuol-
deen viereen ja tarttui hänen toiseen käteensä ja painoi sen kiihkeästi
huulilleen. Ei kukaan lausunut hänelle tervehdyksen sanaa; tuntui
siltä kuin se olisi ollut luonnollista, että hän polvistui tänne - kuten
olisi tämä paikka jätetty juuri häntä varten. Gottfrid nosti päätään
ja nähdessään Dschanin, valui suuria kyyneleitä hänen silmistään ja
putosi kuolleen kalpeille, rauhallisille kasvoille ja jäivät poskille, kuten
kuollut itse olisi itkenyt.

Koko elämänsä aikana ei Dschani ollut niin liikutettu, kuin
nähdessään kookkaan, voimakkaan miehen itkevän ainoan lapsensa
kuolinvuoteen ääressä. Sellaista eivät Markus ja Aischa saaneet
nähdä; he voisivat väärinkäsittää tätä tuskan purkausta, eikä Gott-
frid, rauta kuningas, saanut kenenkään silmissä esiintyä pienenä ja
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naisellisena. Senvuoksi tarttui Dschani nopeasti molempien käsiin*
ja vei heidät ulos puutarhaan, joka kukkaistenpeittämänä ■ja vihan-
noivana muodosti räikeän vastakohdan sisällä vallitsevaan lakastumiseen
ja kuolemaan.

Ja täällä kysyi Dschani sisareltaan ja Markukselta, miten tämä'
kaikki oli tapahtunut.

Mitenkä se oli tapahtunut? He eivät voineet sitä sanoa. Kuka:
saattaa sanoa, mikä siihen on syynä, että salama iskee upean puun
latvaan, joka edellisenä hetkenä kohosi loistavana kohti taivasta, tahi
että keväinen kukka, jonka hento, monivärinen terä tänään ilosta
vapisee, auringon säteiden sitä suudellessa, huomenna laskee kalman-
kalpean päänsä alas, yhden ainoan yöhallan surmaamana? Niin oli
tämäkin tapahtunut, äkkiä ja odottamatta. Frankilaiset ja arabialaiset
lääkärit olivat koettaneet taitoaan tämän hennon elimistön parantami-
seksi, vaan turhaan - elonliekki sammui; samoine väsyneine hymyi-
neen, jotka vielä yiipyivät kuoleman jäykistämillä kasvoilla, oli hän
kuollut; hänen viimeiset sanansa olivat tervehdys Dschani-veljelle.

Tämä oli syvästi liikutettu. Hän tunsi melkein kalvavaa katu-
musta eronneensa Gertrudista hylkäävin sanoin, vaikka hän oli tullut
Dschanin luo koko sydämensä hellyydellä, ja kuitenkin jos tämä
uudistuisi vielä sinä hetkenä, ei hän voisi toisin menetellä, vaikka
hänen sydämensä murtuisikin vielä kerran sen takia.

Nämä ajatukset olivat liikkuneet hänen mielessään sen vaitiolon
aikana, joka syntyi Markuksen lopetettua kertomuksensa.

Tämä puuttui jälleen puheeseen ja hänen sanansa kuuluivat
Dschanin korvissa kuin kaukaa tuleva ääni:

- Kuolleen viimeinen toivo oli, että Aischa tulisi puolisokseni
ja minä pyydän hänet sinulta tänä juhlallisena hetkenä, jolloin Ger-
trud makaa tuolla sisällä kuolinvuoteellaan.

Dschani hypähti pystyyn ikäänkuin äkkiä unesta
Se kaikui suloisena lohdutuksensanana, hartaan toivon toteutumisena
ja liikutettuna tahtoi hän sulkea syliinsä nämä molemmat rakkaat
omaiset, ainoat, mitkä enään olivat elossa.

Vaan silloin tuli hän ajatelleeksi, mikä oli eroittanut hänet kuol-
leesta ja se ilo, joka vielä hetki sitten oli täyttänyt hänen rintansa,,
repeytyi aivan palaisiksi.

- Kuinka Aischa,jokatunnustaa Muhammedin oppia,voi tulla sinun;
puolisoksesi, koska olet kristitty? kysyi hän tylysti, melkein katkerasti..

Hetken hiljaisuus syntyi.
- Olen kristitty eilisestä lähtien, vastasi Aischa ujosti.

Dschani säpsähti.
- Kristitty! Kirottu ollos, sinä luopio isäsi uskosta, sinä

kurja, hävytön nainen! Mutta ennemmin sinä kuolet, kuin tulet
kristityn puolisoksi ja itse kristityksi!
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Hän oli temmannut tikarin vyöltänsä ja tahtoi heittäytyä Aischan
kimppuun, kun Markus suojaten juoksi heidän väliinsä ja samalla
uhkaava ääni huoneesta huusi hänelle:

Seis! Pysähdy!
Ovessa seisoi kookkaana Gottfrid von Hohenfels. Hän oli

taistellut tuskansa loppuun; hän oli jälleen elämän karaisema mies
- rautakuningas.

Dschanin käsi vaipui alas.
- Pistä tikarisi tuppeen, sanoi Gottfrid aivan rauhallisesti; älä

häpäise tätä paikkaa rikoksellasi; älä tahraa sitä paikkaa, jossa enkeli
on kuollut, sisaresi verellä! Jos kuollut koskaan on ollut sinulle
rakas, niin älä vastusta hänen viimeistä tahtoaan! Anna Markuksen
ja Aischan yhtyä avioliittoon, koska hän niin toivoi. Miksi vihaat
kristittyjen uskontoa? Onhan se sama uskonto, jota minä tunnus-
tan, ja olethan nähnyt, ettei se missään suhteessa ole vähentänyt
kunnioitustasi minua kohtaan. Kysyinkö sinä päivänä, jolloin ensi
kerran sinun tapasin, uskontoasi, ennenkuin vapautin sinut saartavista
vihollisista. Ajattelitko sinä silloin, kun tahdottiin pestata sinut
murhaamaan minut, olinko kristitty vaiko muslemi? Dschani,
älä ole ahdasmielisempi ja halpamaisempi, kuin olen luullut sinun-
olevasi.

Dschani oli pistänyt tikarinsa tuppeen. Hän istuutui kivelle ja
painoi kasvonsa käsiinsä.

Oi, jospa hän ei olisi ollut näin ahdasmielinen ja halpamainen;;
tuo olento, joka nyt makasi niin hiljaa ja kalpeana valkoisessa puvus-
saan tuolla huoneessa, olisi silloin voinut levätä elinvoimaisena hänen
rinnoillaan. Oman onnensa oli hän hävittänyt; uskalsiko hän myös
tehdä kaksi toista ihmistä onnettomiksi? Pehmeät kädet vetivät hänen
kätensä kasvoilta; hänen edessään polvistui Aischa ja katsoi rukoile-
vasti häneen; hän suuteli veljensä kättä ja lausui hiljaa ja rukoillen
hänen nimensä.

Silloin hypähti hän pystyyn.
Hän on sen tahtonut! Ottakaa omiksenne toisenne ja olkaa

niin onnelliset, kuin hän on tahtonut, kuin hän itse olisi ansainnut
ja kuin minä olisin voinut olla!

Hän pani nopeasti heidän kätensä toisiinsa; sitten kääntyi hän
poispäin ja meni huoneeseen. Kun nuo kaksi onnellista hetken
"kuluttua astuivat sisään, näkivät he hänen vielä istuvan kuolleen vie-
ressä ja pitävän hänen kylmiä käsiään omiinsa suljettuina ...

Pian senjälkeen kastettiin Aischa ja sai nimet Maria Gertrud -

jälkimäisen Gottfridin erityisestä pyynnöstä. Dschani jäi kaupunkiin
yli nuorten vihkimisen, joka tapahtui saksalaisten ritarien kirkossa,
ritarikunnan suurmestarin, herra Otto von Karpinin, 80-vuotiaan,,
arvokkaan vanhuksen, ja etevimpien ritareiden läsnäollessa.
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Ennenkuin Dschani lähti, palatakseen kotimaahansa ja liittyäk-
seen mongoleihin, sai hän vielä kerran kokea suurta i10a.,. Qottfrid
otti Aischan - käyttäkäämme edelleenkin sitä nimeä - tyttärekseen ja
jätti hänelle ja hänen miehelleen kaikki Saksassa olevat maatilansa
ja aluskuntansa perinnöksi ja omaisuudeksi. Hänen oman tahtonsa
mukaan tehtiin tästä kirjallinen asiapaperi, jonka todistajina allekir-
joittivat Otto von Karpin ja kolme ritaria.

Näiden nimien joukossa oli erään ritarin Herman von Salzan
—■ nimi, joka oli kohottava ritarikunnan suureen maineeseen ja kun-
niaan. Vuonna 1196 oli hän Thiiringenin maakreivin seurassa tullut
Itämaihin ja astunut ritarikuntaan, jossa hän pian saavutti huomatta-
van aseman, nuoruudestaan huolimatta. Kasvaneena suurena ja
henkisesti levottomana aikana ja kasvatettuna Thiiringenissä, laulun
maassa, jossa siihen aikaan saksalainen runoustaide kukoisti ruhti-
nasten ja ritarien suojaamana, oli tietysti ritarillisten minnelaulajain
laulut, seurustelu Saksan etevimpien sankarien ja runoilijoiden kanssa
Thiiringenin maakreivin hienosti sivistyneessä hovissa Wartburgissa,
vaikuttanut syvästi ja pysyväisesti häneen ja hänessä herättänyt sitä
ritarillista jaloutta, sitä hienoa toiminnan- ja mielenylevyyttä, sitä puh-
dasta, ritarillista siveyttä, sitä ajatusten ja tarkoitusten puhtautta, sitä
tehtyjen päätösten varmaa ja miehekästä noudattamista, sitä tyyntä
päättäväisyyttä vaaran hetkenä, sitä viisasta kohtuutta myötäkäy-
misessä, sitä suurta taitoa voittaa ihmiset ehdoitustensa puolelle,
sitä hienoa seurustelukykyä, sitä taitoa esiintymisessään ruhti-
nasten ja paavin edessä, josta hän oli kuuluisa läpi koko elä-
mänsä ajan.

Qottfrid oli asettanut sen ainoan ehdon, tehdessään tämän pe-
rintömääräyksensä, että Markus tästä lähtien ottaisi nimen Hohenfels
omakseen, niin ettei tämä suku, joka oli antanut niin monta urheata
soturia keisarin ja valtakunnan palvelukseen, kuolisi sukupuuttoon.
Itse hän tuskin ajatteli Saksaan palaamista; hän oli muukalainen
kotimaassaan, ja jos mikään olisi häntä sinne houkutellut, niin oli
se hänen uskollisen, jalon puolisonsa hauta. Kuitenkin lepäsi hän
rakkaan isänmaan povessa, Qottfridin perhehaudassa, ystävien ja
sukulaisten ympäröimänä, mutta hänen tyttärensä sitävastoin oli yksin
vieraana maassa, ja senvuoksi tuntui hänestä, kuin hänen ei pitäisi
hyljätä Qertrud-vainajaa. Hän aikoi toistaiseksi jäädä Akkoniin ja
omistaa kätensä taisteluun uskottomia vastaan, kristittyjen paikkakun-
tien suojaamiseksi. Markus ja Aischakin tahtoivat joksikin aikaa
jäädä Itämaihin; he eivät tahtoneet jättää yksin sankaria, joka oli
tullut heidän isäkseen.

Niin lähtivät sitten Dschani ja hänen molemmat seuralaisensa
uudelleen pois, etsiäkseen Temudschiniä ja Dschebua, sinisen lipun
ruhtinasta.
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Syvästi liikuttava oli ero, vaan hyvästijättö kuolleelle oli vielä
liikuttavampi. Hänen haudallaan viipyi aron poika kauvan. Sitten
otti hän kourallisen multaa kummusta ja säilytti sitä huolellisesti
vyössään taikakaluna, joka oli seuraava häntä kaikilla tulevilla
matkoilla.

Itkien suuteli häntä Aischa, liikutettuina sulkivat Markus ja
Gottfrid hänet syliinsä.

Onnea matkallesi, urhea paimentolainen; sinua odottaa taistelu,
kunnia ja voitto! Älä katsahda taaksesi, antaessasi sotaratsusi hitaasti
nousta kummuille Akkonin edustalla; unohda se, mikä on alhaalla,
takanasi - hiljainen hauta, sisaresi, joka on luopunut isäinsä uskosta
ja nyt on sen kristityn oma, jonka kanssa sinä kerran verijuomassa
joit veljenliittoa, se sankari, joka on henkesi pelastanut unohda
kaikki, lopeta tilisi menneisyydelle! Etäällä, itäisten vuorten tuolla
puolen, kutsuu sinua Dschebu-suden lippa - eteenpäin, sinisen lipun
soturi, eteenpäin taisteluun kokonaisesta maailmasta!

XV.

Harharetkiä.

Dschani lähti paluumatkalle Damaskuksen kautta. Hän jou-
dutti sitä niin paljon kuin mahdollista, koska hän pikimmiten halusi
yhtyä mongoleihin; hänet valtasi sanomaton kaipuu; hän ikävöi
nuoruudenystäväänsä ja asetoveriaan Alakia, karmeata vaan jaloa
Dschebu-ruhtinasta - hän halusi jälleen nähdä mainion, voittamattoman
Temudschinin kasvot. Ja hänen molemmat seuralaisensa olivat saman
maanmiestensä ikävöimisen alaisina kuin hänkin; hiljainen Susu tuli
puheliaaksikin ja Kotakin leveillä kasvoilla lepäsi lakkaamaton hymy.

Onnellisesti ja vastuksitta saapuivat he Damaskuksen lähiseu-
tuun. Siellä huomasi Dschani pinialehdon varjossa suuren karavanin,
joka oli asettunut sinne lepäämään. Puvuista päätti hän miesten
olevan frankilaisia kauppiaita; heillä ei oikeastaan ollut mitään varus-
tuksia, vaan useimmilla oli miekka, tikari tahi jousi. Kuormajuhdat,
vahvat muulit, söivät sangen kurjain hevosten rinnalla laitumella.
Kauppiaat näyttivät hämmästyvän, nähdessään nämä kolme ratsu-
miestä ja yksi heistä tuli hitaasti heitä vastaan, kädessään suuri paperi,
joka sittemmin osoittautui olevan turkkilainen matkapassi. Hän py-
sähtyi Dschanin eteen, joka oli kauppiasta odottanut, ja puhutteli
häntä, hänen suureksi hämmästyksekseen, puhtaalla turkinkielellä.

11
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- Herra, sanoi hän, ulkomuodostanne ja puvustanne olemme
päättäneet teidän olevan turkkilaisen. Älkää senvuoksi ihmetelkö,
että puhuttelen teitä kielellä, jonka muuten tunnen varhaisimmasta
lapsuudestani saakka.

- Profeetan nimessä, sanoi Dschani, minua ihmetyttää kum-
minkin, että te voitte käyttää puheessanne sitä puhdasta turkinkieltä,
jota puhutaan Altain läheisyydessä ja oigurien ja kirgisien keskuu-
dessa. Oletteko koskaan olleet näissä kaukaisissa maissa?

- En koskaan, vastasi kauppias hymyillen, vaan minä olen
kauppiaana matkustanut venäläisten maassa ja tunnen bulgarien,
kumanien ja baschkirien alueet; kaikki nämä kansat puhuvat minun
tapaistani turkinkieltä ja heidän pukunsa muistuttaa sitä, jota te ja
teidän seuralaisenne käyttää. Senvuoksi olen arvellut teidän olevanne
heidän maanmiehiään.

- Ylistetty olkoon Jumala ja hänen profeettansa, huudahti
Dschani, kun hän on levittänyt turkkilaista kansaa sellaisiinkin mai-
hin, joiden nimeäkään en tunne, sillä en ole milloinkaan kuullut
puhuttavan bulgarien, kumanien tahi baschkirien alueista. Itse kuu-
lun minä oigurien heimoon ja seuraan soturina sinisten mongolien
kunniakasta lippua, joille Jumala suokoon voittoa ja kunniaa maail-
man loppuun asti. Vaan sanokaa missä asuvat ne turkkilaiset veljeni,
joiden nimet te minulle mainitsitte.

Tunnetteko jokea, jota venäläiset sanovat Uraliksi?
Olen kuullut siitä puhuttavan ja nimi ei ole minulle tun-

tematon.
- Silloin kai tunnette myös sitä karua, korkeata vuorta, jota

kutsutaan Kaukasukseksi, tahi Idil-jokea, jota myös sanotaan Wol-
gaksi?

Vuoren tunnen, jokea sitävastoin en.
- Tahi onko teille tuttu se suuri järvi, jota kutsutaan Mus-

taksi mereksi, johon kaksi jokea, Don ja Donau, virtaa?
Dschani pudisti kieltävästi päätään.
- Silloin on vaikeata selittää teille, missä nämä kansat asuvat.

Uraljoen ja Wolgan välillä on bulgarien kotipaikka, ensimainitun
joen rannoilla asuvat baschkirit ja Donin varrella kumanit. Kaak-
koon heistä, lähellä Kaukasusvuorta ja Mustanmeren rannoilla elävät
alanit, länteen päin täältä puolalaiset ja litvalaiset ja pohjoisessa venä-
läiset. Vielä kauvempana lounaisessa ja lännessä tapaamme saksa-
laiset, joilla on sekä paljon valtaa että laaja alue; tämän kansan
miehet ovat viisaat neuvoissaan ja urheat taistelussa, heillä on siniset
silmät ja vaalea, valuva tukka ja heidän naisensa ovat kauniit ja
tavoiltaan siveät ja puhtaat. He ovat kristittyjä, kuten myös puola-
laiset ja venäläiset; bulgarit ovat osittain muslemejä, vaan alanit,
baschkirit ja kumanit ovat pakanoita ja epäjumalain palvelijoita.
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- Ja mitä kansaa te olette?
- Minä ja kaikki minun matkatoverini olemme kristittyjä.

Nimeni on Moffeo ja minä olen kotoisin Venetsiasta, «merten ku-
ningattaresta" - muuan vapaakaupunki, jokatuntuu kohonneen aaltojen
sylistä, meriveden ympäröimänä ja läpivirtaamana, upeine palatsineen
ja myymälöineen, rikas, mahtava ja kuuluisa sekä Itä- että Länsi-
mailla. Kauppa on kaupungin tuki ja peruspylväs ja sen kauppiaat
ovat rohkeita, toimeliaita miehiä. Me tulemme Ladikiasta (Laodicea)
ja tuo vanhus harmaine partoineen, jonka tuolla näet, on kauppa-
kumppanini matkoillani Persiaan ja Indiaan. Me matkustamme Da-
maskuksen sulttanin suojeluksen alaisina, minkä voit nähdä tästä
hänen turvakirjastaan. Hänen luokseen olemmekin nyt matkalla.

- Kiitetty olkoon Jumala, sanoi Dschani, minä olen muslemi
ja iloitsen siitä, että kansani levenee länteenpäin yli Kaukasusvuorten
ja Uraljoen ja itäänpäin Persiaan ja Indiaan. Vaan sano minulle,
eikö Tibet rajoitu Indiaan?

- Kyllä, vastasi kauppias; matkoillani olen usein kuullut pu-
huttavan Indian' pohjoispuolella sijaitsevasta, Tibet-nimisestä maasta.
Sieltä tuodaan myskiä, hyvänhajuista ja kallista kauppatavaraa.

No hyvä, minä yhdyn silloin teihin, sillä Indian kautta
voin tulla Tibetiin, jos Jumala sen suo, ja Tibet rajoittuu koti-
maahani.

- Me iloitsemme suuresti, sanoi Moffeo, jos te yhdytte seu-
raammme, paitsi sitä, että kolme niin' asetaitoista ja rohkeata miestä
aina ovat tervetulleet puolustukseen. Matka täältä Sirafiin ei ole
vaarojaan vailla ja me kiitämme sydämellisesti teitä tarjouksestanne;
teistä tulee paras suojamme muslemien hyökkäyksiä vastaan. Jumala
palkitkoon hyvyytenne!

Pian tutustuttiin venetsialaisiin kauppiaihin ja kaikki lausuivat
suuren ilonsa ilmi uusien matkatoverien saamisesta.

Matka kävi hitaanlaisesti, kun kauppiailla siellä täällä oli asioita
järjestettävinään ja siten kesti seitsemän kuukautta, ennenkuin tultiin
Bassraan. Venetsialaisten omaisuus karttui päivä päivältä, ja kun
kaksi heistä oli kaatunut taistelussa beduiniheimoa vastaan, joka oli
hyökännyt karavanin kimppuun ja kolmas kuoli tautiin, niin jakoivat
muut näiden omaisuudet tunnollisesti keskenään.

Kokonaista kaksi kuukautta täytyi heidän viipyä Bassrassa, ennen-
kuin he tapasivat laivan, jolla he saattoivat purjehtia Sirafiin, muuan
nykyjään hävitetty kaupunki Persian lahden rannalla. Maamatkaa
pidettiin erinomaisen vaarallisena vuoristossa oleskelevien lukuisten
rosvojoukkojen takia, ja kun Dschani aikoi lähteä matkaan molem-
pine seuralaisineen, ei hän voinut saada ketään miestä, joka olisi
suostunut opastamaan heitä, huolimatta siitä suuresta rahamäärästä,
jonka hän tarjosi palkaksi. Sitäpaitsi olivat Susu ja Kotak menettä-



164

neet ratsunsa ja hyviä ja kestäviä hevosia ei voitu saada Bassrassa.
Ei siis ollut muuta neuvoa kuin jäädä odottamaan.

Helmikalastajalaiva otti vihdoin viedäkseen karavanin Sirafiin.
Sen omaaja oli synkännäköinen persialainen, joka pakoitti matka-
miehiä maksamaan luonnottoman korkean kuljetusmaksun ja kauvan
rettelöi, ennenkun hän suostui ottamaan mukaansa Sain Bughuru-
linkin. Rahanhimo voitti kuitenkin vihdoin.

Sangen levottomina astuivat mongolit kelluvaan laivaan. Ensi
kerran elämässään heillä ei ollut vankkaa maata jalkojensa alla ja se
tuntui heidän mielestään vastenmieliseltä. Susu ja Kotak pitivät toi-
sistaan kiinni laivan keinuessa ja Dschani melkein katui sitä, ettei
hän ollut valinnut maamatkaa. Sitäpaitsi hän ei täydelleen luottanut
laivuriin. Hän ilmaisi ajatuksensa Moffeolle ja hänen kauppakump-
panilleen Bartholomeukselle ja yhdessä-pyysivät he nyt persialaiselta,
että hän antaisi osan laivaa heidän käytettäväkseen, mikä tapahtuikin
vastustamatta. Moffeo ja hänen maamiehensä, jotka olivat paljon
tottuneemmat merimatkoihin, koska heidän useasti matkoillaan oli
täytynyt purjehtia, valitsivat paikan peremmällä, lähellä peräsintä,
koska, kuten he vakuuttivat Dschanille, peräsin on laivassa sama kuin
ratsun ohjakset: se, jolla on peräsin kädessään, hän hallitsee laivaa.

Heitä oli kahdeksan urhoollista, päättäväistä miestä ja istuessaan
yhdessä lähellä peräsintä, eivät he enään peljänneet petosta. Muuan
merimies, eräs Beni-Safaf-heimoon kuuluva arabialainen, oli sitäpaitsi
oikeauskoinen muslemi ja oli opettanut Dchanille merimatkan vaa-
roista auttavan rukouksen, jonka kerran eräs hurskas arabialainen
scheiki oli kirjoittanut. Tätä rukousta luki Dschani ahkeraan ja hän
tunsi, miten häntä yhä vähemmin peloitti tämä tuntematon ja sen
vuoksi niin kammottava alkuaine, jonka yli laiva kuljetti hänet ja
hänen seuralaisensa.

Vaan ruumiillinen pahoinvointi näyttäytyi ja meritauti pai-
noi raskaasti mongolien jäseniä, niin että he, liikkumattomina ja
uupuneina, kääriytyneinä viittoihinsa, loikoilivat laivan kolkassa.
Dschani ei edes jaksanut käydä katsomassa uskollista Sain Bughuru-
liään, jota Moffeo sillä aikaa sai hoitaa.

Ylimeno kesti 12 päivää ja niin pian kuin laiva oli laskenut
maihin, oli merikipu päättynyt.

Matkustajat näkivät edessään viheriän, kauniin maiseman, joka
muistutti hyvinhoidettua puutarhaa, ja hedelmä- ja palmupuulehtpjen
lomista pilkistivät suuren, kauniin Siraf-kaupungin talot, liehuvine
lippuineen esiin. Kaupunki muistutti Damaskusta ja Bagdadia, le-
veine katuineen ja runsaine myymälöineen. Aurinko paahtoi poltta-
valla hehkullaan punaisen hohtavia talonrivejä, ja ensi kerran mat-
kallaan tuli Dschani ajatelleeksi, että hänen pitäisi hankkia itselleen
ja. seuralaisilleen ohuemmat vaatteet; sitäpaitsi olivat heidän pukunsa
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kuluneet ja repaleiset ja hän melkein häpesi ollessaan hienosti puet-
tujen venetsialaisten parissa.

Moffeo toimi matkamiesten oppaana ja vei heidät karavanimaja-
taloon, suunnattomaan rakennukseen, jossa maskustavat kauppiaat
tavallisesti vuokrasivat itselleen huoneet kohtuullisesta hinnasta. Siinä
oli kaikenlaisia tavaratnakasineja, talleja ja asuinhuoneita. Venetsia-
laiset puuhasivat tavaratukkuineen, Dschanin huolehtiessa Sain Bug-
hurulin hoidosta ja ravitsemisesta ja sitten lähtiessä mongolien
seurassa moskeaan, jossa hän rukoili ja antoi köyhille runsaita almuja.

Illalla menivät he, aseellisina ja Moffeon seuraamana, upeaan
basariin, ja jos heitä päivällä luultiin kerjäläisiksi, pidettiin heitä nyt
rosvoina; pelokkain katsein silmäili moni juveliseppä ja silkkikaup-
pias näitä outoja, epäluulonalaisia miehiä, jotka loivat uteliaat, säih-
kyvät silmänsä kasattuihin kauppakaluihin.

Moffeo vei seuralaisensa ihmistungoksen läpi persialaisen räätälin
myymälään. Vaatteiden valinta oli pian suoritettu; .Dschani osti
ohueita liinahousuja, puolisilkkisiä takkeja, samettilakkeja ja silkki-
huiveja päähineiksi sekä uusia jalkineita, jotkaräätäli hankki. Mongo-
lit eivät alussa olleet halukkaita pukeutumaan uusiin vaatteihin ja
jättämään repaleensa, joihin he olivat tottuneet. Varsinkin he eivät
tahtoneet luopua karkeiden mongolisaappaittensa jäännöksistä ja tar-
kastelivat kaikin puolin, päätään pudistaen, niitä suhteellisen sieviä
jalkineita, joita heidän nyt tuli ruveta käyttämään.

Kun Dschani otti esiin kukkaronsa maksaakseen, pidätti venet-
sialainen häntä siitä.

Antakaa minun sopia kaupasta, sanoi hän hiljaa; näen varsin
hyvin, etfette käsitä kullan arvoa ja että teitä helposti voitaisiin pet-
tää; olen tarpeeksi tutustunut teidän luontoisiin ihmisiin tietääkseni
sen. Minä olen kauppias ja venetsialainen ja maksan puolta vähem-
män kuin te.

Nyt seurasi pitkä keskustelu, johon otti osaa räätäli ja suutari
toisella puolen ja Moffeo toisella; persialaiset käsityöläiset kiroilivat
kerran toisensa perästä, vetivät partaansa, vakuuttaen, etteivät he mis-
sään tapauksessa voisi myydä tavaroitaan alkuaan määrättyä alem-
masta hinnasta. Venetsialainen nauroi heille ja puhui tyyneesti, vaan
jonkinlaisella etevämmyydellä. Vihdoin loppui riita ja myyjäin täy-
tyi suostua.

Moffeo maksoi puolet siitä hinnasta, jota alkuaan oli vaadittu ja
puolueet erosivat molemminpuolisin menestyksen toivotuksin par-
haimpina ystävinä.

Palatessaan majataloonsa huomasivat he mainion aterian, jonka
Bartholomeus sillä aikaa oli valmistanut. He söivät sen halukkaasti,
mongolien sitä ennen vaihdettua ryysynsä uusiin pukuihin; sitten
laskeutuivat 'he viitoille ja patjoille ja vaipuivat pian syvään uneen.
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Seuraavana aamuna herätti Moffeo Dschanin sangen epämie-
luisine ilmoituksineen, että se laiva, joka ainoastaan kerran vuodessa
lähti Sirafista Indiaan ja Kinaan, oli purjehtinut kahdeksan päivää
sitten, joten matkustajain nyt oli pakko odottaa vuoden ajan Sirafissa.
Kuullessaan tämän ikävän uutisen, päätti Dschani erota venetsialai-
sista ja maitse pyrkiä kotimaahansa, vaan sai silloin tietää, että Sirafin
kuningas, jolle laivojenomaajat maksoivat suurta veroa, oli julistanut
käskyn, jonka mukaan ei minkään kauppamatkueen jäsen saanut
poistua kaupungista muuta tietä kuin meritse. Heidän täytyi niin-
muodoin mukautua olosuhteihin ja harjaantua kärsivällisyyteen.

Dschani koetti sentään päästä kaupungista salaa, mutta peljäten
kuninkaan vihaa, ei kukaan uskaltanut myydä hänelle hevosia ~jä
yksin, ilman uskollista Susuaan ja alati iloista Kotakiaan, ei hän
tahtonut lähteä matkaan. Mongolitkin olivat levottomia jayrittivätpä
he päälle päätteeksi varastaa hevosia. Yritys epäonnistui ja kuningas
tuomitsi hevpsvarkaat kuolemaan.

Tässä tarvittiin Moffeon koko taitavuus sovittajana, sekä runsaan
lahjan tarjoominen, pelastaakseen heidät tästä rangaistuksesta ja muut-
taakseen se niin perinpohjaiseksi selkäsaunaksi, että he eivät kuukai-
teen voineet jalkapohjilleen astua. Selvää on, ettei tämä rangaistus
enentänyt näiden luonnonlasten rakkautta porvareihin ja talokkaihin.

Dschani vietti aikansa ratsastamalla, rukoilemalla ja kalastamalla,
johon urheiluun hän vähitellen kiintyi. Molempain italialaisten seu-
rassa souti hän usein verkkoineen merelle ja harvoin palasivat he
niukoin saaliin kotia.

Siten kului odotuksen aika, joskin hitaasti, ja vihdoin saapui
suuresti kaivattu laiva. Dschani ei aavistanut, että samana päivänä,
kuin se saapui satamaan, kukistettiin keraitien keisarikunta Kulan-
Buiran verisellä taistotantereella, että Ungkhanin oli täytynyt paeta
voittoisia mongoleja, poikansa, voimistaan ja viekkaudestaan tunnetun
Sengunin seuraamana, jota Dschebu vähää aikaisemmin oli haavoit-
tanut keihäällään kasvoihin; hän ei aavistanut, että juuri tänä päivänä
kaatui Alakin isä, Baisongar, tuo sankarillinen vanhus, nuorukaisen
vireyksineen ja miehen voimineen, valloitettuaan kunniakkaan hyök-
käyksen kautta keraitien päälipun, yhtä vähän kuin hän aavisti ystä-
vänsä Alakin sillä tavalla kunnostautuneen tässä taistelussa, että
Temudschin vielä sotakentällä nimitti hänet hezarin (1000 miehen)
päälliköksi. Dschani vaan iloitsi laivan tulosta ja saavansa jättää
tämän kaupungin, jonka muurit jo kauvan olivat masentaneet hänen
ja hänen seuralaistensa mieliä.

Hänellä ei ollut mitään käsitystä Persian lahteen ankkuroidun
kinalaisen laivan suuruudesta ja sisustuksesta. Samoin kuin mongolit
oli hänkin ihmetyksen ja hämmästyksen valtaamana, nähdessään tämän
suunnattoman rakennuksen, joka tyyneesti ja juhlallisesti kellui aal-
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loilla; hän ei voinut kyllin ihmetellä suuria mastoja ja monimutkaista
taklausta, jossa liikkui suunnattoman suuri joukko merimiehiä.

Laiva muistutti melkein pienoiskokoa olevaa kaupunkia. Siinä
oli noin 400 merimiestä ja 600 efiaseista soturia, useita kansia ja
joukko huoneita ja kajuuttoja, sekä matkustajia että laivan miehistöä
varten. Jälkimäiset, jotka perheineen tavallisesti asuivat alituiseen
laivassa, olivat valmistaneet pieniä puutarhojakin, joissa he viljelivät
ruokakasveja. Kinalaisten, jotka voivat käyttää hyväkseen jokaista
tuumanlevyistä maatilkkua ja usein valmistavat virroilla uiskentelevia
puutarhoja, luonne osoittautui tässäkin.

Laivan omaajaa saattoi pitää kuninkaan vertaisena. Hänen as-
tuessaan maihin, kävi raskailla jousilla ja kiiltävillä miekoilla varus-
tettuja miehiä hänen edellään ja rummut ja torvet ilmoittivat hänen
tuloaan. ' Sen talon edustalla, jossa hän asui, seisoi hänen oman
väkensä muodostama kunniavartijasto koko ajan, jolloin hän viipyi
kaupungissa.

Tällaiset suunnattomat laivat ja näin mahtavat laivurit eivät
ensinkään olleet harvinaisia kinalaisten keskuudessa, jotka olivat
kuuluisat rikkauksistaan. Suurta laivaa seurasi kolme pientä alusta,
joiden tarkoituksena oli ylläpitää yhteyttä rannikkoihin, jos veden
mataluus ei sallinut laivan lähestyä satamaa.

Laivanisännän järjestettyä kauppa-asiansa, johon tarvittiin yli
kuukauden aikaa, valmistautui hän lähtöön.

Elämä Sirafissa oli ollut sangen kallista. Dschanin rahat olivat
lähimailleen loppuneet ja häntä huoletti jo, miten hän voisi suorittaa
tulevia matkakustannuksia. Huolissaan kääntyi hän Moffeon puoleen.
Tämä hymyili tavallisine viekkaine etevämmyyksineen ja sanoi:

- En käsitä, miksi turhaan olet huolissasi; voit minä hetkenä
haluat rikastua, jos vaan itse tahdot. Saanko ostaa sinulta sen tika-
rin, joka sinulla on vyölläsi; minä maksan sinulle tuhatta täyspai-
noista, kiiltävää kultarahaa siitä.

Dschani irroitti tikarin tuppineen vyöltänsä; se oli sama tikari,
jonka salassa oleva mies oli hänelle antanut. Siihen yhtyi epämie-
luisia muistoja ja kun tarjottu rahamäärä sitäpaitsi oli sangen hou-
kutteleva, suostui Dschani kauppaan. Se solmittiin lainmukaisesti
kadin (tuomarin) edessä ja Moffeo laski Dschanille kultarahat. Vasta
kauvan senjälkeen oppi Dschani tuntemaan jalokivien arvoa ja käsitti
silloin tikarin olleen ainakin kolmasti sen rahamäärän arvoisen,
minkä hän oli saanut, ja viekkaan venetsialaisen siis pettäneen hänet.

Moffeo järjesti kaikki matkan varalle ja soiton kaikuessa lähti
laiva meriller Tällä kertaa oli Dschani vähemmän levoton. Aaltoi-
leminen ei rasittanut häntä ja usein seisoi hän mielellään ylimmällä
kannella ja katsoi yli äärettömän, sinisen ja kuvastimenkirkkaan veden-
pinnan, kuunnellen merimiesten yksitoikkoisia lauluja.
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Onnellisen matkan jälkeen saapui laiva Indiaan ja ankkuroi
Camboyin, samannimisen lahden rannalla olevan kaupungin edus-
talla. Nykyaikaan osoittavat ainoastaan rauniot kaupungin muinaista
suuruutta ja satama on hiekan täyttämä. Tänne aijottiin pysähtyä
puoleksi vuodeksi, ostoksien ja kaupan tekoa varten. Tämä saattoi
kyllä olla venetsialaisille eduksi, mutta sitä epämieluisampaa oli se
Dschanille, joka jo satoja kertoja oli katunut lähteneensä meritse.
Tälläkin kertaa täytyi hänen malttaa mielensä, sillä vaikka hän oli
päättänyt lähteä Tibetiin mahdollisimman pian, osattiin kuvata tätä
matkaa hänelle niin pitkä-aikaiseksi ja niin vaaralliseksi, että hän
raskain mielin siitä vihdoin luopui ja koetti hillitä kärsimättö-
myyttään.

Vihdoin kuluivat nämäkin kuusi kuukautta; laiva lähti uudelleen
matkaan ja saapui suuremmitta seikkailuitta Kalikutiin, joka sijaitsee
Malabarin kuningaskunnassa. Se oli sen rannikon suurimpia satama-
paikkoja ja kansaa Kinasta, Javasta, Ceylonista ja Onnellisesta Ara-
biasta kokoontui sinne kauppaa tekemään.

Maan asukkaat olivat pakanoita; niiden hallitsijaa sanottiin Za-
moriniksi.

Tämä osoittautui ylenmäärin kohteliaaksi ja käski heti hankkia
matkustajille hyviä asuinpaikkoja. Sattumalta lensi, maihin lähdet-
täessä, suuri vesilintu ladellen korkealla ilmassa juuri sen aluksen
yläpuolella, jossa Dschani oli. Osittain synnynnäisestä metsästys-
halusta, osittain senvuoksi, ettei hän moneen aikaan ollut käyttänyt
aseitaan ja nyt halusi kuulla jousenjänteen helinää, oli Dschani jän-
nittänyt jousensa ja pannut nuolen jänteelle, ja rikkiammutuin siivin
syöksyi lintu ilmasta ja kellui verisenä veden pinnalla. Zamorinia
hämmästytti tämä taitava laukaus ja'kun hän sen lisäksi huomasi,
miten taitavasti Dschani ratsasti, eivät mitkään vastaväitteet ja veruk-
keet auttaneet; Dschanin täytyi sitoutua kaartin päällikkönä jäämään
viideksi kuukaudeksi Kalikutiin.

Dschani kirosi onnetonta laukaustaan ja tämän teki hän sitä
suuremmalla syyllä, kun laiva, jolla hän oli saapunut, purjehti pois
näiden viiden kuukauden aikana. Lohdutuksena oli kuitenkin se
seikka, että venetsialaiset kauppa-asioittensa vuoksi jäivät kaupunkiin.
Vasta yhdeksän kuukauden kuluttua salli Zamorin Dschanin matkus-
taa hänen hartaitten pyyntöjensä takia.

Juuri siihen aikaan oli satamassa viisitoista laivaa, joista kol-
mella oli tavaroita Kinaan, jonne Moffeo aikoi matkustaa. Dschani
valitsi dschonkin, jonka omasi eräs Suleiman niminen muslemi,
syntyperältään syrialainen. Hän oli erittäin ystävällinen, ja kohtelias,
mutta hänellä oli ainoastaan yksi pieni kajuutta vapaana laivassaan.
Se riitti Dschanille ja kun hän välttämättömästi halusi matkustaa
uskonveljensä seurassa, päätti hän senverran erota seuralaisistaan, että



he astuisivat venetsialaisten seurassa laivaan, joka purjehti samaa
reittiä kuin dschonki. Samalla jätti hän heidän huostaansa Sain
Bughurulin, jolle ei ollut tilaa hänen laivassaan.

Lähtöpäiväksi oli valittu eräs torstai, mutta laiva jättäisi silloin
ainoastaan sataman ja olisi yli yön sen edustalla ankkuroituna.
Dschani päätti käyttää' hyväkseen tätä viivytystä ja jäädä Kalikutiin
perjantai aamuun asti, ollakseen silloin läsnä jumalanpalveluksessa,
joka toimeenpantiin muhammediläisen seurakunnan omaamassa
moskeassa.

Hänen hurskas aikeensa ei jäänyt palkitsematta. Perjantain vas-
taisena yönä nousi hirveä myrsky; hirmutuuli ulvoi ja pauhasi,
hyökyaallot syöksyivät rantakallioihin, satamassakin olevat laivat repey-
tyivät irti ankkuroistaan ja syöksyivät rauskaen toisiaan vastaan, ja
kun alkuaineiden raivo aamulla oli tyyntynyt, ajelehti haaksirikkoisten'
ja musertuneiden laivojen pirstaleita, tavaratukkujen ja matkalaukkujen
joukossa; aurinko, joka himmein hohtein katseli vielä levotonta
vesiaavikkoa, loi säteitään monen kylmiin, kalpeihin kasvoihin, joka
vielä edellisenä päivänä, riemuiten ilosta, oli odottanut matkan alka-
mista. Kuolleiden joukossa, jotka tyyntyneet laineet heittivät maihin,
juhlallisen hautauksen saamiseksi, oli laivanisäntä Suleimankin.

Toisia laivoja oli myrskyssä ajelehtinut aavalle merelle; mikä
niiden kohtalo oli - ken saattoi sanoa sitä matkatoveriensa kohta-
losta levottomalle Dschanille? Olivatko he kuolleet nälkään hylky-
laivalla, taikka lauloivatko aallot jo kuolinlauluaan molemmille reip-
paille mongoleille, vai oliko onnen tähti johtanut heidät turvissa
Kinan rannikoille - kuka taisi sitä sanoa?

Zamorin näki Dschanin ihmeellisessä pelastuksessa jumalien
viittauksen, jotka tahtoivat säästää hänet Malabar-valtiolle. Hän tuh-
lasi hänelle suosionosoituksiaan ja jälleen kului vuosi, ennenkuin
Dschani saattoi ajatella lähtöä. Hän lähti sotaankin ruhtinaallisen
suosijansa seurassa ja kunnostihe siihen määrin, että ruhtinas tarjosi
hänelle sotajoukon ylijohdon ja samalla oman veljentyttärensä käden.

Dschania miltei huolestutti näin erinomainen suosionosoitus ja
hän ahdisti uudelleen Zamorinia rukouksillaan, saadakseen vapautensa
jälleen, kunnes tämä vihdoin myöntyi ja varustutti erityisen laivan
häntä varten. Eron hetkenä antoi hän Dschanille ylenmäärin lahjoja,
joista tämä kuitenkin luovutti suurimman osan moskean scheikille, jonka
hän oli huomannut olevan hurskaan, oppineen ja tahdonlujan miehen.

Sydän täynnä palavaa ikävöimistä ja levottomia toiveita astui
hän alukseen. Reippaasti pullisti tuuli nostettuja purjeita ja iloisem-
pana kuin koskaan ennen tuntui merimiesten laulu kajahtavan tyy-
neellä, sinisellä ulapalla.

Onnellisesti saapuivat he Ceyloniin, ja purjehdittuaan vielä 34
päivää tulivat he Sumatraan. Jo puolen päivämatkan päässä saaresta
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tervehtivät viheriät lehdot matkustajia ja kun he saapuivat rannikolle,
tulivat asukkaat heitä vastaan pienissä, keveissä veneissään ja toivat
hedelmiä ja kaloja. He olivat muslemejä, mikä suuresti ilahutti
Dschania. Satamapäällikkö oli heti ilmoittanut sultanille muukalaisten
tulosta ja vastaanotti heidät, saadun käskyn mukaan, suurin kunnian-
osoituksin. Dschania saatettiin maihin aivan kuin vieraan, mahtavan
kuninkaan lähettilästä.

Lähellä kuninkaallista linnaa oli tien molemmin puolin pistetty
keihäitä maahan merkiksi, että täällä astuttaisiin hevosten selästä.
Tämä tapahtuikin ja hitaasti kulki saatto eteenpäin. Sultanin visiri
(ministeri) tuli Dschania vastaan tervehtiäkseen häntä ja saattaakseen
hänet saliin, jossa ateria oli valmistettu. Täällä puettiin hänen ylleen
silkkinen kunniapuku ja hänen päähänsä pantiin samasta kankaasta
tehty turbani, jonka jälkeen hänet vietiin keskelle erästä puutarhaa
sijaitsevaan puutaloon. Täällä ympäröi häntä alituiseen vartijoita
kolmen päivän aikana, mutta häntä kohdeltiin samalla mitä suurim-
malla kunnialla; neljäntenä päivänä, perjantaina, astui taloon emiri ja
ilmoitti sultanin tahtovan puhutella häntä moskeassa jumalanpalve-
luksen loputtua.

Hän meni senvuoksi moskeaan ja rukoili siellä mitä hartaimmin.
Sitten vietiin hänet sultanin luo, joka oli parvessaan, jumaluusoppi-
neiden ja lakimiesten ympäröimänä. Ruhtinas tervehti häntä armiaasti
ja pyysi häntä istuutumaan vasemmalle puolelleen. Sitten teki hän
hänelle useita kysymyksiä, ja Dschani kertoi, mitä hänelle oli tapah-
tunut hänen matkoillaan. Suitani jatkoi sitten keskusteluaan ympä-
ristönsä kanssa ja antautui väittelyyn, joka enimmäkseen koski vähä-
pätöisempää uskonopillisia kysymyksiä, innolla, joka Dschanin mielestä
oli käsittämätön. Vasta' iltapuolijumalanpalveluksen alkaessa, päättyi
väittely ja ruhtinas poistui, riisuttuaan papillisen pukunsa, johon hän
aikaisemmin oli pukeutunut, ja pantuaan jälleen ylleen kuninkaallisen
pukunsa.

Moskean ulkopuolella olivat sultanin norsut ja hevoset, kullalla
kirjailtuine peitteineen. Eräs henkivartija käski Dschanin seurata
häntä palatsiin. Vielä ei hän tietänyt, mitä tämä merkitsi ja mitkä
sultanin aikeet olivat, mutta hän oli levoton ja toivoi salaisesti pian
jälleen pääsevänsä laivaan; mieluimmin olisi hän heti matkusta-
nut pois.

Hänet vietiin kioskiin (huvimajaan) ja orja tuli häntä palvele-
maan.

Illalla tuli visiri hänen luokseen ilmoittamaan, että, silmällä
pitäen niitä lukuisia rikoksia ja syntejä, jotka Dschani oli tunnustanut
sultanille moskeassa, tämä oli katsonut parhaaksi ja tarpeelliseksi
tuomita hänet kolmen vuoden oleskeluun palatsissa, jona aikana
hänen tulisi puhdistua uskonnollisten harjoitusten kautta ja läsnäole-
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maila kahdesti päivässä ruhtinaan toimeenpanemissa hengellisissä
keskusteluissa.

Dschani ei alussa tietänyt, puhuttiinko hänelle totta vaiko pilaa.
Vaan se oli katkeraa todentekoa. Suitani poti eräänlaista uskonnol-
lista kiihkoa ja hän oli saanut päähänsä olevansa uskonnollisten
määräysten etevin tuntija ja valittu hyvällä tahi pahalla pakoittamaan
kutakin tunnustamaan syntinsä ja alistumaan vastaavaan katumuksen-
tekoon. Kolme pitkää vuotta oli siis jälleen odotettava. Pakoa ei
voinut ajatellakaan, koska merta tarkoin vartioittiin ja niinmuodoin
ei Dschani voinut muuta kuin itsekseen olla harmissaan kuninkaalli-
sen profeetanselittäjän takia jarasittua määräaikoina pidetyissä, läpeensä
ikävissä kokouksissa. Hän ei voinut käsittää, miten eivät kaikki
nämä jumaluusoppineet, joiden täytyi koko elämänsä aikana joka
päivä olla läsnä näissä väittelyissä, keskustellakseen sultanin esittä-
mistä, mitä tyhjänperäisimmistä ja järjettömimmistä ajatuksista, eivät
■kaikki tyyni olleet tulleet mielipuoliksi kuten heidän hallitsijansa. Itse
hän todenteolla oli huolissaan järkensä vuoksi. Hän oli kokenut
ja nähnyt paljon matkoillaan, vaan tällaista ei ollut koskaan ennen
tapahtunut. Hänen onnekseen syttyi kahdesti näinä kolmena vuotena
sota pakanallisia kansoja vastaan, jotka asuivat saaren suurimmassa
■osassa ja joille kaikki sivistys oli niin vierasta, että he paistoivat ja
söivät vankinsa. Mutta mahdollisuus joutua minkä hyvänsä sumatra-
laisen ihmissyöjän illalliseksi tuntui Dschanilta sentään hauskemmalta
kuin nämä lakkaamattomat jumaluusopilliset neuvottelut. Tämä koh-
talo säästyi häneltä kuitenkin ja näiden sotien aikana, jotka toivat
haluttua vaihtelua, oli hän tilaisuudessa tekemään kuninkaalle suuria
palveluksia. Tästä sai kuningas vaan uuden aiheen, jonka vuoksi
hän ei tahtonut sallia Dschanin lähtevän kolmen vuoden kuluttua.
Hän huomasi myös vieraallaan olevan erinomaisia taipumuksia juma-
luusopilliselle alalle ja oli senvuoksi halukas nimittämään hänet
visirikseen.

Dschani ei olisikaan välttänyt tätä kohtaloa, ellei hän olisi osan-
nut käyttää viekkautta hyväkseen. Hän uskotteli sodassa pakanoita
vastaan luvanneensa lähteä toivioretkelle Mekkaan, ja hurskaudessaan
ei ruhtinas voinut eikä uskaltanut pidättää häntä siitä. Senvuoksi
sai hän luvan lähteä eräässä laivassa, joka purjehti Indiaan. Toista-
miseen tuli hän siis Malabariin ja Kollanen satamaan, jossa hän jäl-

„leen sai odottaa sangen kauvan, ennenkuin laiva lähti Kinaan. Tällä
kertaa oi i hän kyllin viisas pysymään laivassa, aina kuin se ankkuroi
jossakin" satamassa. Siten matkusti hän onnellisesti Ceylonin, Sumat-
ran ja Javan ohi ja saapui pitkän ja vaivaloisen matkan jälkeen
Kinaan.

Laiva ankkuroi Hang-Tscheun. luona, joka oli mustan Kinan
pääkaupunki ja maailman suurimpia kaupunkeja.
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Nyt luuli Dsehani onnellisesti kestäneensä kaikki vastukset.
Iloisin mielin lähti hän kaupunkiin, ihmetellen sen suuruutta ja
laajuutta. Kauniit puistot, tuuheine satavuotisine lehtokujineen ter-
vehtivät häntä; omituisesti rakennettujen, taittokattoisten puutalojen
ympärillä laajeni viljavia hedelmätarhoja, täynnänsä mainioimpia
hedelmälajeja, kuten ananas, mangos, orangeja j. n. e.

Sadottain temppeleitä omituisine kupukattoineen ja pikkutornineen
kohosi talojen yläpuolelle; palatsit ja julkiset kivirakennukset katseli-
vat ylpeinä alas pieniin bambutaloihin. Kanavalla, joka halkaisi
kaupungin, uiskenteli toinen kaupunki, eikä Dsehani milloinkaan
ennen ollut nähnyt mitään sellaista.

Niin pitkälle kuin silmä kantoi, tungeskeli täällä lautta lautan vie-
ressä ja niille oli rakennettu uiskentelevia taloja puutarhoineen, joissa
etenkin teepensasta viljeltiin; riisiviljelyksiäkin tavattiin. Suuria, har-
maakiviholvisia siltoja oli rakennettu kanavan poikki ja niillä liikkui
kirjavaa ihmisvilinää.

Dschania kummastutti se, että monet myymälät olivat suljetut,
vaikkei mikään muuten osoittanut juhlapäivää olevan. Kansaa oli
kaduilla suuremmissa tahi pienemmissä ryhmissä, kaikkein kas-
voilla ilmeni levottomuutta, innokasta keskustelua kuului, sotilaita
marssi nopeasti ohi,- ihmisjoukkojen äänekkäästi heitä tervehtiessä ja
Dschanista tuntui miltei epämieluisalta, kun vieraskielisiä sanoja ali-
tuiseen suhisi hänen korvissaan. Senlisäksi luuli hän huomaavansa,
että häntä, joka nähtävästi oli muukalainen, katsottiin epäluuloisesti
ja senvuoksi päätti hän pikimmiten hankkia itselleen asunnon ja
tietoa siitä, mikä oli syynä tähän kansan levottomuuteen. Turhaan
koetti hän lukea kirjoituksia talojen seinillä; niissä oli ainoastaan
omituisia viivoja ja merkkejä, ja yhtä turhaan etsi hän turkkilaista
kirjoitusta tahi henkilötä, joka ulkomuodosta päättäen voisi kuulua
hänen heimoonsa tahi uskonlahkoonsa.

Hän ei aavistanutkaan, mikä uusi onnettomuus täällä häntä
kohtaisi. Ajattelematta muuta, puhutteli hän ohikulkevaa indiankje-
lellä, pyytäen saada tietää, missä olisi majataloja matkustajia varten.
Toinen pudisti vaan päätään, osoittaen, ettei hän ymmärtänyt kysy-
mystä. Koska musta Kina rajoittuu Mongoliaan, arveli Dschani voi-
vansa otaksua miehen ymmärtävän mongolinkieltä ja uudisti kysy-
myksensä tällä kielellä. Hän ei erehtynyt; mies ymmärsi hänet, sillä
äkkiä kirkasi hän hurjasti, ja kansaa tuli kaikilta tahoin ja heittäytyi
Dschanin kimppuun, ennenkuin tämä vielä käsittikään, mistä oikeas-
taan oli kysymys. Kaikki huusivat voimien takaa, sitten tarttuivat
he häneen ja riistivät aseet häneltä, ennenkuin hän ehti malttaa
mielensäkään. Nyt laahasivat he hänet mukanaan vankan, pimeän
porttiholvin läpi, jonka edustalla muutamia sotilaita vartioi ja vei-
vät hänet pimeään ja paljasseinäiseen huoneeseen, johon jonkin-
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lainen oikeus oli kokoontunut. Keihäillä ja miekoilla varustettuja
sotilaita seisoi huoneessa; kaksi heistä tarttui Dschaniin, pitääkseen
häntä kiinni, muut koettivat estää kansaa tunkeutumasta ovesta sisään.
Vangista tuntui kaikki pahalta unelta, kun vartijoiden rautakourat
tarttuivat hänen käsivarsiinsa ja tuomarit pitkine hiuspalmikkoineen
katselivat häntä synkin silmin.

XVI.

Siniset mongolit.
Hetken aikaa vallitsi syvä hiljaisuus huoneessa ja Dschanilla oli

tarpeeksi aikaa lähemmin tarkastamaan tuomareita, jotka pitkine silkki-
takkineen, joiden väljiin hihoihin he olivat pistäneet kätensä, ja kor-
keine, napilla ja silkkinauhalla koristettuine lakkineen, olivat oudon
ja peloittavan näköisiä.

Oikeuden puheenjohtaja korotti ääntään ja huusi hitaasti ja san-
gen huonolla mongolinkielellä:

- Alas polvillesi, sinä pohjolan raakalainen!
Dschanin rohkeus oli palannut; vihasta punastuvin poskin ja

säihkyvin silmin vastasi hän:
- Kinan kansan tuomari, en tunnusta oikeuttasi! . Minä olen

muslemi ja polvistun yksinomaan kaikkivaltiaan Jumalan ja herrani
ja hallitsijani, Temudschin voittamattoman eteen!

Raivon huuto kuului yhtaikaa kaikkien tuomarien huulilta ja
Dschani tunsi vartijoiden tarttuvan lujemmin hänen käsivarsiinsa.

- Mitä muuta todistusta tarvitsisimmekaan ? huusi puheenjoh-
taja. Te olette kaikki kuulleet sen; hän myöntää jo sen, minkä
tahdoimme tietää.

- Me olemme kuulleet sen, sanoivat lautamiehet yksiäänisesti;
asia on ratkaistu; tuomio voidaan heti langettaa.

Ja juhlallisesti puuttui ylituomari jälleen puheeseen:
- Mongolilainen rosvo, huomaa, mitä sinulle nyt sanon oikeu-

den nimessä: huomenna illalla ruoskitaan ja kidutetaan sinua ja yli-
huomenna, auringon noustessa meren laineista, hirtetään sinut.

Kirjuri, joka istui tuomaripöydän alipäässä, otti paperiarkin ja
alkoi kirjoittaa, puheenjohtajan kysellessä Dschanilta hänen nimeään.
Vielä aivan kuulemansa hämmentämänä ja käsittämättä syytä tämän-
tapaiseen kohteluun, vastasi tämä: .
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- Dschani, Euktulmichin poika, Dschebu-suden lipunkantaja-
Tuskin oli hän maininnut tämän nimen, niin kirkasi sisään-

käytävässä oleva väkijoukko raivoisasti. Nyrkillään ja paljastetuilla
tikareillaan koettivat he heittäytyä vangin kimppuun ja sotilasvarti-
jasto saattoi ainoastaan jännittämällä kaikki voimansa pidättää hurjasti
raivoavaa kansanjoukkoa tunkeutumasta sisään. Kaksi oikeudenpal-
velijat vaati voimiensa takaa hiljaisuutta ja järjestystä ja vihdoin
vaikenivat kaikki.

Nyt nousi kirjuri ja luki hitaasti ja nenäänsä, minkä hän oli
paperille kirjoittanut; Dschani, joka tuskin ymmärsi, mitä hän sanoi,
huomasi kumminkin omansa ja Dschbun nimet kirjoituksessa. Vaan
väkijoukko salissa ja sen ulkopuolella ulvoi ja riemuitsi ja palveli-
joiden täytyi rasittaa keuhkojaan äärettömiin asti järjestyksen palaut-
tamiseksi.

Tuomari otti paperin kirjurin kädestä ja luki tuomion mongo-
linkielellä:

- Hänen majesteettinsa, taivaallisen pojan ja Keskuksen kultaisen
valtakunnan suuren keisarin puolesta julistaa Hang-Tscheu-kaupungin
tuomari, kolmannen luokan mandarini seuraavan tuomion; kuunnel-
kaa, tarkatkaa ja vaviskaa!

-- Ylihuomenna keskipäivän hetkenä hirtetään mongoli ja rosvo-
Dschani, vihatun Dschebun orja kaupunkimme keltaisella torilla.
Noudatettakoon tätä käskyä!

Kansa riemuitsi uudelleen ja tuomari nousi lopettaakseen istun-
non, mutta Dschani ei voinut hillitä vihaansa ja huudahti kiihkeästi
kiivastuneena:

Sinä pakanan koira, kuinka julkenetkaan lausua väärän syy-
töksen vasten kasvojani ja solvaista minua, kuten olisin mongolilainen
vakooja? Vasta tunti sitten saavuin Indiasta kaupunkiinne ja vaadin
nyt oikeutta ja hyvitystä itselleni ja päällikölleni, Dschebulle.

Tuomari ei kuunnellut häntä, vaan viittasi sotilaille; nämä tart-
tuivat uudelleen Dschaniin ja laahasivat hänet pois, huolimatta hänen
vastustamisestaan, kansanjoukon läpi, joka uhkasi häntä nyrkillään,,
sylki häntä kasvoihin, löi häntä ruoskilla ja sillä aikaa ulvoi kuin
joukko irtaantuneita pahoja kenkiä. Vihdoin sulkeutui vankka ovi
hänen takanaan ja soturit ja hän olivat pimeällä pihalla, josta häntä
laahattiin vielä eteenpäin. Sitten avautui hänen eteensä pimeä huone;
muutamia portaita johti sieltä mustalle, paksulle ovelle; se aukaistiin,,
hänet työnnettiin suureen vankiholviin, joka ammotti hänen edessään,
jyskien sulkeutui ovi hänen takanaan, kumealle kaikui vielä ulkoa
sotilaiden törkeä nauru; näiden askeleiden ääni hälveni vähitellen, ja
sitten oli hänen ympärillään aivan äänetöntä ja hiljaista.

Vankina! Vapauden ja aron poika vankina, tuomittuna mestaajan
surmattavaksi ja tietämättä miksi? Hetkisen nojautui hän kosteaan,
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tahmeaan seinään ja hieroi kädellään silmiään ikäänkuin tahtoisi hän
pyyhkäistä kamalan unen niistä. Turhaan; hänen ympärillään kos-
teassa huoneessa vallitsi sankka pimeys; ainoastaan korkealla seinässä
sijaitsevasta aukosta, joka oli varustettu käsivarren paksuisella rauta-
ristikolla, pilkisti päivänvalon säde huoneeseen. Vaistomaisesti hapuili
hän himmeätä sädettä kohti, sillä pimeys vaivasi hänen silmiään;
silloin kuuli hän puoleksi peljästyneenä, puoleksi iloisena äänen lausu-
van hänelle mongolinkielellä:

Hoi siellä, toveri, tulehan vähän lähemmäksi valoa, voidak-
seni nähdä, kenen nuo koirat ovat tuominneet asumaan seurassani
tässä kellariholvissa.

Dschani säpsähti kuullessaan tämän äänen ja vaipui polvilleen.
- Allahin ja hänen profeettansa nimessä, huudahti hän liiku-

tettuna ja iloisena,, kuulenko Stefanin äänen?
- Ja minä, huudahti toinen, joka hänkin siirtyi päivänvalon

valaisemaan paikkaan, tahdon tulla tuomituksi kuolemaan tässä kur-
jassa luolassa, ellei edessäni seiso Dschani, joka kuritti kopeata
ranskalaista, Dupretiä.

He heittäytyivät toistensa syliin ja tuskin oli Dschani koskaan
ollut onnellisempi kuin nyt, syleillessään kinalaisen vankilan him-
meässä valossa ystäväänsä. Hänen tunteensa valtasivat hänet niin,
että hän uudelleen polvistui ja rukoili hartaasti.

Onnettomuuden kumppanit istuutuivat sitten vieretysten ja
Dschani kysyi:

- Sano minulle ennen kaikkea, mikä on syynä siihen, että
minä tapaan sinut täällä ja että minut, käsittämättäni miksi, on hei-
tetty tähän tyrmään?

- Tietämättänne miksi? kysyi toinen. No, kaikesta mikä mi-
nulle tähän asti on tapahtunut, on tämä ihmeellisintä. Ette siis tiedä,
miksi olette täällä?

- En. Saavuin vasta tänä aamuna Indiasta ja kun tiedustelin
majataloa, vangittiin minut, rääkättiin ja vietiin oikeuteen.

- Millä kielellä koetitti hankkia haluttuja tietoja?
- Tietysti mongolinkielellä.

Eikä kansa paikalla repinut teitä tuhansiksi palasiksi? Teillä
oli tosiaankin hyvä onni.

Kuinka? Hyvä onni? Minut laahataan ja temmataan oi-
keuteen, minua solvaistaan vakoojaksi ja rosvoksi, minut tuomitaan
kidutettavaksi ja hirtettäväksi ja heitetään tähän vankiluolaan. Onko
se mitään hyvää onnea? \

On tosiaankin; te saavutte mustan Kinan pääkaupunkiin,
jota me olemme mantereen puolelta piirittäneet kolmen viikon aikana
ja joka nyt taistelee viimeistä, toivotonta taisteluaan; te puhuttelette
mongolinkielellä näitä ihmisiä, jotka me olemme voittaneet monessa



176

taistelussa ja jotka me pian kukistamme; te heittäydytte suoraan hei-
dän käsiinsä ja sittenkin ihmettelette heidän haluavan hirttää teidät?

Profeetan nimessä, huudahti Dschani, iloisen aavistuksen
tempaamana, mitä sanot minulle, Stefan? Mitä tarkoitat sanalla »me?"

No, me, siniset mongolit, huudahti aseseppä korkealle kaiku-
vin äänin; me, maailman valloittajat, suuren Dschingiskhanin uskolli-
set soturit. Niin, katso, minuun, minä Stefan olen sinisen lipun
soturi ja sotakoneiden valmistaja ruhtinas Dschebun, suden, palve-
luksessa.

Silloin valtasi Dschanin sydämen sanomaton riemu; kaikki kärsi-
mykset olivat unohtuneet, kyyneleitä valui hänen silmistään ja
syvimmin liikutettuna huudahti hän täydestä sielustaan:

Ylistetty olkoon Jumala ja hänen profeettansa!
Vaan sitten kiiruhti hän niin pian kuin hän suinkin saattoi,

vankilanovelle ja koputti käsin ja jaloin huutaen:
Avatkaa, katalat koirat! Me olemme sinisen lipun sotureita

ja palvelemme Dschebu-sutta. - Eläkööt siniset mongolit!
Sitten hän kääntyi Stefanin puoleen:

Tule, murtakaamme ovi, hyökätkäämme kaupungin muurien
yli, ulos omaistemme luo, kansamme armaan lipun luo!

Stefan koetti tyynnyttää häntä, kun kuului kaukaista, kumeata,
kovan ukkosen järinän tapaista rymyä. Aimo täräysten pauhua,
kaatuvien, raskaiden kivien huumaavaa melua; ryskettä sentapaista,
kun suuri rakennus sortuu, seurasi kumeata pauhinaa ja sitten loisti
tyrmän akkunasta kamalaa, punaista hohdetta sisään, muistuttaen
suunnattoman tulipalon loistetta.

Dschani oli hämmästyksestä aivan liikkumattomana.
Mitä tämä merkitsee, Stefan? sanoi hän. Nythän rämähtää

ja jyskee, aivan kuin maailman loppu olisi tulossa.
Muurinruhjimeni olottavat työtään, vastasi Stefan melkein

ylpeillen. Ahmed Pervanatschi, minun reipas avustajani, ei torku,
minun ollessani poissa. Iloitkaa, Dschani, minun koneeni murtavat
pian kinalaisten vastarinnan. Meidän tässä jutellessamme, sinkoilee
piki- ja tervatukkojani kaupungin talojen katoille, ja pudotessaan
sytyttävät ne, sillä aikaa kun heittokoneitteni lennättämät kalliolohka-
reet särkevät suuria aukkoja muureihin.

Hämmästyneenä kuunteli Dschani häntä.
—. Vaan sano minulle, mitenkä olet joutunut vangiksi?

Minä uskalsin lähestyä kaupunkia liian lähelle, ollessani seu-
tua tarkastamassa, ja jouduin äkkiä hyökkäävien kinalaisten käsiin.
Sillävälin jatkaa Ahmed Pervanatschi muurien alta uurtamista, johon
jo olin ryhtynyt; 24 tunnin kuluessa on toinen puolustustorni ku-
kistuva; tämä on aikaansaava suuren aukon muuriin ja silloin eivät
Dschebun ja Alakin tapaiset miehet taida kauvankaan ■ vitkastella.
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- Onko Alakin täällä?
- Hän komentaa tuhannen miehen suuruista etujoukon osas-

toa ja Dschebu johtaa piiritystä. Kahdeksan päivää sitten tahtoi
keisarin poika, joka on kaupunkiin suljettu 40,000 miehineen, ryhtyä
sopimukseen hänen kanssaan. Hän kirjoitti Dschebulle: »Tiedän
sinun Olevasi köyhän; jos lopetat piirityksen, teen sinut kuninkaaksi."
Dschebu vastasi: »Tiedän sinun olevasi rikkaan; valloitettuani kaupun-
gin hirtän sinut."

- Kelpo Dschebu! Vaan sano minulle, miten tulivat siniset
mongolit keskelle kultaista valtakuntaa?

- Oi, me olemme jo kukistaneet kaikki muut kansat, aruladit,
naimanit, oigurit, keraitit.

- Kuinka, seuraavatko kaikki nämä kansat lippuamme? Ovatko
mahtava Ungkhan ja kopea Sengun masennetut?

- Eivät, he eivät masentuneet, vaan he ovat kuolleet.
- Kuolleet! Oi, kerro minulle enemmän niistä taisteluista ja

sankaritöistä, joiden kautta keisarimme valta ja nimemme loisto näin
ovat kasvaneet!

Samassa silmänräpäyksessä tärisi maa jälleen, talot horjahtivat,
kiviä ja pikitukkoja sinkoili katoille ja tulenvalo näytti leimahtavan
korkeammalle. Vaan istuen tyrmän kolkassa kertoi Stefan Dschanille
puoliääneen:

Tultuani onnellisen matkan jälkeen mongolien luo, lähteäk-
seni sieltä keraitien maahan, oli sota jo syttynyt näiden kahden kansan
välillä. Koska Temudschin herätti minussa suurinta kunnioitusta ja
ratsuväenpäällikkö Dschebu miellytti minua, jäin minä heidän pariinsa
ja taistelin suokoon Jumala sen minulle anteeksi heidän joukos-
saan keraiteja vastaan; saatoinhan jo silloin aavistaa, että nämä ku-
kistuisivat. Ratkaisemattoman kahakan jälkeen ryhdyttiin ratkaisevaan
taisteluun Kulan-Buiran luona. Dschebu haavoitti keihäällään Sen-
gunia, tämä pakeni pahasti loukattuna Tibetiin, jossa rosvojoukko
hänet surmasi; hänen isänsä kuoli niinikään pakoretkellään. Siten
oli keraitien keisarikunta päättynyt; he muuttuivat mongoleiksi ja
Temudschinin vanhin poika Dschudschi nai Sengunin sisaren. Siitä
ajasta asti kuulun sydämeni pohjasta mongoleihin ja Dschingiskha-
nille, jonka nimen suuri Schaman Gökdschu-pyhimys on taivaan
käskystä antanut Temudschinille.

- Kuinka? Sinä tunnet siis Schaman Qökdschun? Miten on
hänen käynyt?

- Hän on palannut isänsä luokse taivaaseen, vastasi Stefan ja
lisäsi hiljaa, aivan kuin salaisesti peljäten: Keisari surmautti hänet
veljensä Khassarin kautta.

Dschanin valtasi omituinen tunne. Kinalaisen vankityrmän
syvyydessä, kuoloa odottavana, kaukana taisteluvilinästä, jossa hurjat

12
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sotajoukot valtavasti törmäsivät toisiaan vastaan, ei tämä vieras, saksa-
lainen asemestari uskaltanut puhua mongolien johtajasta muuta kuin
matalin äänin ja melkein vavisten. Ehdottomasti ajatteli hän nyt
sitä keskustelua, jota hän poikana oli kuunnellut Schaman Gökdschun
luolassa. »Mitä vaadit toiminnastasi minun hyväkseni?" oli Te-
mudschin kysynyt. «Siitä saamme sittemmin sopia", oli pyhimys
vastannut. Asiasta oltiin siis sovittu. Gökdschu oli vaarallinen kil-
pailija, ainoa, jota Dschingiskhanin tarvitsi peljätä senvuoksi oli
hänen kuoleminen.

Dschanin silmät kyyneltyivät hänen ajatellessaan nuoruutensa
ystävää.

- Me kuulumme kaikki Jumalalle ja palaamme hänen luokseen
- niin on kirjoitettu! kuiskasi hän itsekseen.

Vaan Stefan jatkoi kertomustaan:
- Me olemme vähitellen kukistaneet kaikki ne lukuisat ja so-

taisat heimot, jotka paimentavat karjalaumojaan Etelä Siperian laa-
joilla ylätasangoilla; me olemme voittaneet heidän päällikkönsä monessa
verisessä taistelussa ja tunkeutuneet aina Keskuksen kultaisen valta-
kunnan (Kinan) rajoille asti. Nyt on meillä jo hallussamme melkein
koko pohjoisosa valtakuntaa; ainoastaan tämä kaupunki tekee meille
tällaista vastarintaa, koska meillä ei ole laivoja; vaan Dschebu ei
lepää, ennenkuin sininen lippu täälläkin liehuu.

Stefanin lopetettua, syntyi ankaraa kolinaa vankien päiden ylä-
puolella ja kärsimättömänä pyysi Dschani Stefania tulemaan aukon
luo ja antamaan hänen nousta hartijoilleen, voidakseen mahdollisesti
nähdä, mitä ulkona tapahtui.

Kiivettyään aukolle, näki hän vankilanpihan olevan täynnä aseel-
lisia miehiä, jotka aivan neuvottomina juoksivat edestakaisin, upsee-
rien koettaessa ylläpitää järjestystä heidän keskuudessaan. Vihdoin
onnistui se johonkin määrin ja nopeasti ryntäsi nyt joukko ulos
vastapäätä vankihuonetta olevasta portista. Pihamuurien takaa kohosi
leimuavana tulen loistetta ja taajoja savupatsaita; tuli tuntui olevan
hyvin lähellä. Äkkiä lensi suuria kiviä pihalle ja sinkoili jyskien
vankitorniin, niin että se tärisi. Sillävälin lensi kiviöljyllä ja piellä
täytettyjä tynnyreitä ja levitti helposti syttyvää sisältöään pihalle, jossa
palavilla tervatukoilla oli hyvää palamisainetta. Yksi näitä tynnyreitä
sattui aukon ristikkoon, jonka luona Dschani äsken oli seisonut.
Rautaristikko murtui kolauksesta. Tulikipinöitä sinkoili huoneeseen
ja pieni tulivirta valui lattialle.

Olemme hukassa! huudahti Stefan.
- Meikäläiset ampuvat linnan torneihin joko me palamme

tahi hautaavat rauniot meidät allensa, vastasi Dschani.
Molemmat vetäytyivät tyrmän etäisimpään osaan lähelle ovea ja

purkasivat sydämensä tuskan rukoukseen.
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Valuva tulivirta oli sammunut ja nyt sattui suuri kivi sellaisella
voimalla aukkoon, että ristikko, joka .jo ennestään oli särkynyt, nyt
kokonaan irroittui ja romahti, suuren osan torniseinää seuraamana,
maahan. Raittiimpaa ilmaa virtaili sisään ja lievensi huoneen täyttä-
män paksun savun. Aukko oli tarpeeksi suuri laskeakseen ihmisen
läpeensä ja Dschani kiipesi vierineelle muurinsavelle ja kiville, kat-
sellakseen vielä kerran pihalle. Hän näki pihan yhäti vielä olevan
täynnä kinalaisia sotamiehiä, mutta muutamat heistä makasivat veris-
sään maassa, kivien haavoittamina, toiset, joille oh valunut palavaa
pikeä, ulvoivat tuskissaan. Yhä kovemmin ja kamalammin kaikui
kaduille lentävien kallionlohkareiden jyske, vaan äkkiä kuului ääne-
kästä huutoa, joka tunkeutui ytimiin ja luihin se kajahti kiihkeänä
voitonriemuna, sekoittuen epätoivoiseen sotahuutoon, aivan kuin
sortuva kansa taistelee henkensä puolesta ylivoimaista vihollista vastaan.

Stefan oli hypähtänyt pystyyn.
- Käsikähmä alkaa; se oli mongolien kimakka sotahuuto; kau-

punki on meidän!
- Kaupunki on meidän! riemuitsi Dschani aukosta. Terve,

Dschebu, voittaja; tilaa siniselle lipulle!
Samassa temmattiin tyrmän ovi äkkiä auki; kinalainen tuomari

astui kalpeana ja vapisevana huoneeseen, sotilaiden ympäröimänä ja
veripunaisiin vaatteihin puettujen mestaajanapulaisten seuraamana,
joilla oli käsissään mitä erilaisimpia kidutuskoneita.

Tuomari alkoi epävarmoin äänin:
- Kuulkaa ja vaviskaa! Suuren keisarin, taivaan pojan, kes-

kuksen valtakunnan hallitsijan käskystä, on teitä, te mongolilaiset
raakalaiset, heti kidutettava ja teidän on kuoleminen hitaasti ja tus-
kallisesti.

Kädet nyrkissä lähestyi Dschani tuomaria, joka peräytyi ovelle.
Sotilaat panivat pertuskansa ristiin hänen eteensä.

- Teloittajat, huusi tuomari nyt, äänekkäämmin ja rohkeam-
min, tehkää tehtävänne. Totelkaa ja vaviskaa!

Aseelliset miehet ympäröivät Dschanin ja Stefanin, joka asettui
hänen viereensä.

- Katalat, kurjat koirat, huudahti Dschani, ettekö edes salli
meidän syleillä toisiamme ja rukoilla yhdessä?

Sotilaiden päämies, jättiläisen kokoinen soturi, joka pitkän tuk-
kansa kautta osoitti, ettei hän ollut kinalainen, työnsi kiivaasti syrjään
erään sotilaan, joka oli tarttunut Stefaniin ja sanoi turkinkielellä:

- Antakaa heidän rukoilla; meillä on tarpeeksi aikaa; sotilaan
on sallittava rukoilla, ennenkuin teloittaja surmaa hänet.

Samassa kuului hurjaa melua ja jyskettä, aseenkalsketta ja sota-
soittoa. Rummut ja kymbalit kajahtivat, jyriseviä iskuja sattui port-
tiin, nuolia vinkui muuriin ja sen yli; muuan nuoli suhisi sisään
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aukosta ja tunkeutui syvälle erään sotilaan kaulaan, niin että hän
korisevana vaipui maahan. Teloittajat pakenivat nopeasti kidutus-
koneineen, samoin tuomari, vaan sotilaiden kookas päämies huusi
pauhaavin äänin:

Eteenpäin, mongolit ovat kaupungissa!
Eräs sotilas koetti iskeä Dschania aseellaan, vaan tämä heittäytyi

nopeaan sivulle ja, antaen hyökkääjälle aimo iskun tem-
pasi hän hänen pertuskansa, Stefanin vääntäessä toisen käsistä kaksi-
teräisen keihään. Välittämättä heistä sen enempää tunkeutuivat sotilaat
ulos pimeästä käytävästä ja paukahtaen sulkeutui ovi lukkoon heidän
takanaan.

Yhä selvemmin riemuitsi soitto ulkona, yhä kovemmin pärisivät
rummut. Kiireimman kautta oli Dschani kiivennyt aukolle Stefanin
seuraamana. Ilmaa, vapauden ilmaa hengittivät he pitkin syvin hen-
käyksin! Pelokkaina ja vapisevina juoksi ihmisiä pihalla ja tun-
geskeli portissa.

Selvään kajahti nyt mongolien voittomarssi, jonka ääniä kuul-
lessaan Dschanin sydän paisui riemusta. Ja muurin yläpuolelle vasta-
päätä häntä, kohosi liehuen repaleinen lippu, jonka sinistä väriä pöly
ja lika oli hämmentänyt ja sen ympäriltä kuului tuhansien äänien
riemuiten kohottavan mongolien voittohuutoja. Kun Dschani näki
tämän rakkaan lipun, sankarten suojeluskuvan, jonka puolustaja hän-
kin oli - sen lipun, jonka Dschebu kerran oli uskonut hänen
käsiinsä, silloin virtasi ilon kyyneleitä hänen silmistään ja riemuiten
huudahti hän:

Tilaa lipulle.
Vaan portista hyökkäsivät mongolit pihalle -ja heidän keskellään

■ratsasti mustalla hevosella nuori, muhkea sankari, jonka hopeanhoh-
tava kypäri oli veren tahraama ja jonka butfelipaitaa koristi säteilevä,
kultainen kunniamerkki. Kun ratsastaja näki Dschanin, hyppäsi hän
nopeasti satulastaan, käski särkeä vankilanoven ja seuraavana hetkenä
syleili Dschani nuoruudenystäväänsä Alakia.

Heidän syleijlessään toisiaan, kuuli Dschani hiljaista ujoa puhe-
lua takanaan ja hän tunsi kahden käden etsivän hänen käsiään.
Kääntyessään huomasi hän Susun ja Kotakin, uskolliset matkakump-
paninsa, ja hän syleili heitäkin sydän täynnä rajatonta, ennen tunte-
matonta riemua.

Liikutettuina ja äännettöminä ympäröivät mongolilaiset soturit
heidät ja kaikki, joko he tunsivat Dschanin tahi eivät, riensivät puris-
tamaan hänen käsiään.

Silloin kuului äkkiä sointuisa, iloinen ääni:
Tengrin nimessä, lipunkantaja Dschani, paljonpa aikaa tar-

vitsetkin tehtävän suorittamiseen. Montako kepiniskua olet oikeastaan
ansainnut?
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Se oli Dschebu, susi, iloisine, salamoivine silmineen, vielä ar-
vokkaampana ja mahtavana kuin Dschanin hänet jättäessä. Tämä
olisi mieluimmin lentänyt hänen kaulaansa - tämän miehen, jota hän
niin usein ja niin suuresti ikävöiden oli ajatellut ja joka nyt voitta-
jana ja valloittajana seisoi hänen edessään, vaan sotilaan kunnioitus
esimiestänsä kohtaan sai hänet viipymään.

Silloin oli Dschebu jo maassa.
- Rakas, urhea poikani, tule syliini! huudahti hän Dschanille.
- Tilaa lipulle! riemuitsi tämä ja heittäytyi voittoisan sankarin

syliin.
- Tuokaa tänne ratsu ja varustus Dschanille, sekä myös jousi,

miekka ja keihäs. Ottakaa kullalla kirjailtu sarvikuonopanssari ja
indialainen kypäri saaliistani.

Käskyä noudatettiin ja kun Dschani, puettuna muhkeaan varus-
tukseen, jälleen istui ratsun selässä, tunsi hän olevansa melkein
uudestaan syntynyt; hänet valtasi sellainen ilo, kuin hän olisi löytänyt
kotinsa, sukulaisensa ja ystävänsä kuin olisi hän muuttunut mahta-
vaksi kuninkaaksi oltuaan köyhä, halveksittu, alhainen ihminen.

Tervehdittyään häntä, oli Dschebu jälleen päällikkö ja sodan-
johtaja, suuren kinalaiskaupungin valloittaja. Hän lausui käskynsä
ja toimi tuomarina lyhyesti ja jyrkällä tavallaan.

Eräs mongoli ilmoitti:
- Keisarin poika on äskein vangittu palatsissaan; mitä hänelle

on tehtävä?
- Minkä minä jo olen hänelle sanonut, vastasi Dschebu;

hirttäkää hänet kamelini satulaan!
- Ruhtinaani, ilmoitti toinen, keisarin rahasto on joutunut

käsiimme; siinä on kaksitoista arkkua täynnä jalokiviä ja helmiä ja
50 suurta astiaa täynnä kulta- ja hopearahoja.

- Lähettäkää jalokivet ja kymmenesosa kultaa herrallemme ja
keisarillemme Dschingiskhanille; muu jaetaan sotureillemme kunkin
arvon mukaan kuten laki määrää.

Silloin tuli sananlennättäjä, vielä nopeasta juoksustaan hengäs-
tyneenä.

- Päällikköni, tißetiläinen jalkaväki ryöstää satamakaupun-
gissa ja rääkkää vieraita kauppiaita. Niiden päällikkö Daibo ei
voi heitä hillitä eikä ole myöskään saanut käskyä tällaisen sattu-
man varalle.

- Silloin saavat he tietää minun elävän, huudahti Dschebu
raivostuneena ja istuutui heti satulaan. Nämä Tibetin rosvot häpäi-
sevät nimeämme koko maailman silmissä. Häpeä niille, jotka uskal-
tavat rääkätä avuttomia, minäpä annan ampua ne kuoliaiksi!

Ja hurjasti nelisti hän pihalta seurueineen. Portista kääntyi hän
vielä kerran ja huusi:
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Dschani ja Alak, lähtekää keisarin linnaan; minä tulen tei-
dän luoksenne sinne palautettuani nuo Tibetin roistot järjestykseen.

Alak valitsi kymmenen miestä, niiden joukossa Susun ja Kotakin,
jotka hän asetti Dschanin johdettaviksi, ja ilomielin nelisti' tämä
miekka kädessä Alakin seurassa ulos samasta portista, josta hänet oli
vankina tuotu sisään. Kaikkialla kaduilla makasi verisiä ruumiita
joukottain kaatuneiden talojen pirstaleiden välissä; siellä täällä nousi
punaisia liekkiä katoista tahi luikerteli akkunoista, kenenkään ajattele-
matta niiden sammuttamista.

He saapuivat palatsiin ja esipihan kautta, jonka holvea kannatti-
vat marmoripylväät, ratsastivat he suureen, loistavaan vastaanottosaliin
ja astuivat vasta siellä hevostensa selästä. Mongolit sitoivat hevoset
santelipuupilareihin ja panivat niille heiniä kallisarvoisille matoille;
toiset toivat kauroja jalokivilippaissa ja vettä runsaasti koristetuissa
pronssi- ja porsliniastioissa. Dschani astui portaita ylös ja kaikkialla
tuli häntä vastaan sotaväkeä pölyisin vaattein ja verisin asein; ko-
meissa porfyrihuoneissa, runsaine mosaikiteoksineen, joissa muuten
vallitsi mitä pyhin äänettömyys, kajahti nyt melua ja huutoa ja asei-
den kalsketta: vahatulla permannolla astelivat mongoliratsumiehet
raskaine saappaineen ja musersivat välinpitämättöminä palasiksi kallis-
arvoisia simpukankuori- ja kilpikonnanluukaluja, joita oli heitetty
lattialle; repaleina riippuivat silkkiset akkunaverhot ja kullalla kir-
jaillut oviverhot. Keisarin asuinhuoneesta tunkeutui nurjasti kajahta-
vaa naurua ja kun Dschani astui sisään, näki hän oudon näyn,

Mongolilainen rumpali istui matalalla, hopeajalkaisella pöydällä
ja rummutti tahdissa, toinen mongoli puhalsi huilua ja kaksi soitti
viulua ja jonkinlaista kitaraa aavistamatta näiden soittokoneiden käy-
täntöä; se oli korviasärkevää, karkeiden, kopeiden naurunhohotusten
säestämää soittoa! Jotkut olivat pukeutuneet kinalaisiksi ja hyppivät
sopusoinnuttoman soiton kajahtaessa, samalla aikaa laulaessaan tahi
oikeammin ulvoessaan. Kallisarvoisia juoma-astioita heitettiin ilmaan
ja saatiin jälleen käsiin, toisia lennätettiin ulos akkunoista. Kook-
kaita keraiteja, hidasluontoisia aruladeja, ilomielisiä oigureja istui ja
loikoili pöydillä ja patjoilla, söi ateriansa ja joi Kinan väkeviä viinejä
jalokivillä koristetuista kultamaljoista.

Kun Alak hetken kuluttua astui huoneeseen, loppui melu heti
ja sotilaat nousivat tervehtien häntä.

- Riittäköön tämä nyt jo täksi päiväksi, sanoi nuori päällikkö;
järjestettäköön minulle huone, jossa voin syödä ja levätä.

Hetken kuluttua olivat määräykset toimeenpannut; huoneeseen
tuotiin kallisarvoisilla kankailla päällystettyjä istuimia, sekä santeli-
puusta tehty pöytä, joka oli simpsukankuorilla koristettu ja varus-
tettu kallatuilla jaloilla, joista kuitenkin yksi oli taittunut, vaan tila-
päisesti marmoripylvään lohkareen korvaama; samalla tuotiin viiniä
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kultamaljoissa ja mitä hienoimmilla porslinilautasilla paimentolaisten
tavallisia mieliruokalajeja. Koska jo alkoi hämärtää, sytytettiin run-
saiden kirjavien lyhtyjen vahakynttilät. Illalliseen otti osaa joukko
muitakin päälliköitä.

Kun yksinkertaiset ruokalajit oli syöty viimeiseen palaan asti,
saapui Dschebu palatsiin.

- Mitä tämä merkitsee? huudahti hän. Tässä istutaan syö-
mässä, enkä minä saa olla.mukana!

Hän tarttui kultamaljaan, vaan huomatessaan sen olevan tyhjän,
heitti hän sen halveksivasti ulos akkunasta.

- No niin, samahan se, sanoi hän. En ole tänään ehtinyt
syödä aamiaista enkä päivällistäkään; voin kai sitten myöskin tulla
toimeen illallisittakin.

Hän oli nauraen heittäytynyt lavitsalle, kun eräs ratsumies, joka
vartioi palatsissa, astui huoneeseen.

- Ruhtinaani, sanoi hän, me olemme saaneet käsiimme keisarin
keittäjän; mitä meidän on hänelle tekeminen?

- Sehän sopii mainiosti, vastasi Dschebu; antakaa Keskuksen
valtakunnan • keisarin ylikeittäjän tulla tänne.

Hetkisen kuluttua saapui heittäjä; kalpeana ja vapisevana heit-
täytyi hän maahan Dschebun eteen.

- Nouse, sinä koiran penikka, ja lähesty minua!
Kinalainen nousi polvilleen ja jäi tähän asentoon.
- Voitko hankkia meille illallista? Jos sen teet, saat sata

kultarahaa ja vapautesi.
Keittäjä laski uudelleen otsansa maahan.
- Teidän ylhäisyytenne, sanoi hän vavisten, keisarillinen varasto-

kellari on vielä täysi; se on jäänyt herroilta sotilailta huomaamatta.
- Viisikolmatta ruoskaniskua palatsivartijaston päällikölle, kuu-

letko sen, Kupkuru, huudahti Dschebu, kääntyen erään ajutantin
puoleen. Viisikolmatta aimo iskua sen johdosta, että hän on laimin-
lyönyt etsiä runsasta varastokellaria.

Ajutantti lähti hymyillen, hän tiesi, ettei päällikkö kysyisi, oliko
käsky toimeenpantu.

Kinalainen oli sillävälin tullut rohkeammaksi ja puheliaammaksi,
kun hän huomasi, ettei hänen henkensä ollut vaarassa.

- Teidän korkeutenne, virkkoi hän, ennen tunnin kuluttua voin
teille tarjota pääskysen pesiä, riikinkukon ja fasanin paistia, ostereita,
makrillia, kalaa muskottikastimineen, hyvämakuisista yrteistä valmis-
tettua lientä -

_
.

- Hiljaa, katala orja! huudahti Dschebu ja löi nyrkkinsä pöy-
tään. Kuinka julkenetkaan pitää minua herkkusuuna? Minä tahdon
ruokaa tyydyttääkseni nälkääni, enkä läkähtyäkseni!

Jälleen laski kinalainen otsansa lattiaan.
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- Teidän ylhäisyytenne suvaitkoon suoda minulle anteeksi;
minä olen valmistava kaikkein maukkaimpia ruokalajeja-ja toivon
voivani tyydyttää teidän ylhäisyyttänne. Kaikessa alamaisuudessa
pyydän teitä sanomaan minulle, mitä haluatte.

Mitäkö tahdon syödä, tyhmyri? Tuo minulle makkaraa ja
juustoa. Nyt ulos!

Vapisevana nousi keittäjä ja hiipi ulos, kasvoillaan tavattoman
hämmästyksen ilme. Varmaankaan ei koskaan ennen ollut keisarilli-
sen linnan saleissa tapahtunut, että häneltä keisarin ensimäiseltä
keittäjältä oltaisi pyydetty niin halpaa, kurjaa ruokaa.

Tuntuu siltä kuin nämä ihmiset eivät koskaan olisi nähneet
mongolilaista tahi turkkilaista paimentolaista, sanoi Alak. Mies on
tottunut valmistamaan ruokia herkkusuille, eikä käsitä juustopalasen
maistuvan paljo paremmalta, kuin kaikki nämä herkut, jotka vaan
pilaavat vatsan ja veltostuttavat ruumiin.

Ylistetty olkoon Jumala, sanoi Dschani, joka keskellä niin
suurta myötäkäyntiä ja rikkautta ja puolen maailman omistamista on
sallinut mongolien pysyä tapojen yksinkertaisuudessa ja muissa
hyveissä.

Kinalainen tuli kahdentoista alikeittäjän seuraamana, jotka tarjo-
sivat kaikenlaista ruokaa kallisarvoisilla lautasilla.

Dschebu kohotti olkapäitään hymyillen ja otti umpimähkään
muutamia palasia erästä ruokalajia, jotka hän seisoen söi.

Silloin syntyi liikettä läsnäolijoiden joukossa. Kadulta kuului
hevosen nopeata kavioidenkapsetta, kiirehtiviä askeleita kuului por-
taista, vartijat tervehtivät miekoillaan ja pölyinen ratsumies astui
huoneeseen ja tervehtien sotilaallisesti ojensi hän Dschebulle suurella
punaisella sinetillä varustetun kirjeen ja sanoi: Käsky keisarilta!

Dschebu otti kirjeen ja kosketti sillä kunnioittavasti otsaansa;
kaikki läsnäolijat nousivat paikoiltaan. Nyt murti hän hitaasti ja
juhlallisesti sinetin ja alkoi lukea, seuraten sormellaan riviä. Nähtä-
västi tuotti lukeminen hänelle vaivaa, sillä sekä luku- että kirjoitus-
taito olivat tuskin kuusi vuotta sitten tulleet käytäntöön mongolien
keskuudessa.

Dschebu oli lopettanut lukemisen, kääri kokoon kirjeen ja vei
sen jälleen otsaansa. Sitten sanoi hän Dschanille:

- Istuudu tänne! Tahdon vastata keisarillemme; kirjoita sen-
vuoksi, minkä sinulle sanelen!

Eräs mongoli toi hopeaiset, kinalaiset kirjoitusneuvot, jotka
hän oli löytänyt valtioneuvoston kokoushuoneessa. Toinen hankki
suuren punaisen paperiarkin, jolla oli leveät kultareunat. Asialaisten
tavoin, jotka eivät kirjoittaneet pöydällä, laski Dschani paperin ava-
tulle,- vasemmalle kädelleen ja tarttui kynään. Hän odotti että aluksi
lueteltaisiin Temudschinin kaikki arvonimet, kuten oli tapana puhu-
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teltaessa hallitsevaa henkilöä, mutta Dschebu saneli aivan yksin-
kertaisesti.

- Temudschinille, mongolien voittamattomalle keisarille, Dschebu-
sudelta, Hang-tscheun komentajalta.

Profetan tunnustajana oli Dschani tottunut alottamaan jokaista
kirjettä rukouksella ja senvuoksi hän ei voinut olla kuiskaamatta edes
»Jumalan nimeen", ennenkuin hän jatkoi sen kirjoittamista, minkä
Dschebu saneli.

- Olet käskenyt meidän valloittaa Hang-tscheun kaupungin;
me olemme valloittaneet sen tänään kello kolme jälkeenpuolenpäivän.
Olemme hirttäneet Kinan keisarin pojan kamelin satulaan. Olemme
suojelleet muukalaisia kauppiaita väkivallasta ja vääryyksistä ja pan-
neet vartijoita heidän laivansa ja omaisuutensa turvaamiseksi. Me
jätämme kaupunkiin 1200 miehen suuruisen linnaväkijoukon Karat-
schar Barlarin ja Ahmed Pervanatschin johdolla ja yhdymme käs-
kystäsi sinuun.

- Jos Jumala sen suo, lisäsi Dschani itsekseen.
- Antakaa sinettini, sanoi Dschebu, ja painettuaan sen peh-

meään vahaan, kääntyi hän ajutantin puoleen:
- Me marssimme täältä jo tänä iltana. Stefan asettaa koneet

kuntoon ja jättää osan niitä Ahmed Pervanatschille. Pidä huolta
siitä, Kupkuru, että keisarille määrätty saalis kootaan. Se, mitä ei
voida viedä mukaan, poltetaan. Antakaa vankien astua esiin ja vannoa
uskollisuudenvala Temudschinille ja siniselle lipulle. Torventoitottajat
antakoot merkin kokoontumiseen ja järjestymiseen ja rumpalit rum-
muttavat lähtöpärrytyksen!

Stefan ja Kupkuru poistuivat. Pian kuului soittoa ja rummu-
tusta kaduilta. Dschebun sanansaattajat istuivat jo ratsujensa selässä,
päällikön hitaasti syödessä palan juustoa, jonka kinalainen oli hankki-
nut hänelle.

Sitten nousi hän.
Mihin joutuvat nämä kallisarvoiset kirjoitusneuvot? kysyi

Dschani.
- Pistä ne taskuusi, jos ne mahtuvat, muuten voit heittää ne

kadulle. Ylös nyt ja ratsuille!
Voittomarssi kajahti ja rummut pärryivät. Tähdet kalpenivat

taivaalla, kosteita usvia kohosi merestä ja mongolit lähtivät Hang-
tseheusta. Vaan heidän takanaan nousi harmaassa aamusarastuksessa
punaisia tuliliekkiä valloitetun kaupungin taloista. - -
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XVII.

Risti ja puolikuu.

Saksalaisten ritarien talon edustalla Akkonissa seisoi solakka,
mustasilmäinen poika. Hänen ohitseen liikkui kadun välinä, hänen
sitä tuskin huomaamattaan; poika tuntui odottavan jotakin. Hänen
iloiset silmänsä loistivat, kun pieni osasto saksalaisia sotilaita ratsasti
kunnantalosta - voimakkaita, rotevia miehiä, muutamien ritarien
johtamina, joiden valkoisiin liehuviin viittoihin musta ritariristi oli
ommeltu. Hän seurasi heitä katseillaan kunnes he katosivat kadun
kulmassa ja kulki sitten sangen levottomana edestakaisin portin
edustalla.

Vihdoin kuului vankkoja, kajahtavia askeleita ja kun poika kään-
tyi, tuli häntä vastaan kookas, muhkea ritaripukuinen mies. Hänen
hiuksensa ja partansa olivat harmaat, vaan koko hänen ryhtinsä
osoitti ikään nähden suurta voimaa.

- Olet antanut minun odottaa kauvan, isoisä, sanoi poika lie-
hakkaasti; onko sinulla ollut niin tärkeitä asioita puhuttavana suur-
mestarin kanssa? Äiti ei tiedä, missä minä olen viipynyt näin
kauvan ja kuitenkaan en tahtonut jättää paikkaani, koska olin luvan-
nut odottaa sinua. Miehen täytyy pysyä sanoissaan, vai kuinka,
isoisä?

Ritari hymyili.
- Tietysti, niinhän se on, poikani, vaan sentakia oletkin sinä

ensimäinen, joka saat tietää, mitä uutisia herra Herman von Salza on
minulle askein ilmoittanut. Uusi ristiretki on jo alkanut. Unkarin
kuningas Andreas II ja joukko saksalaisia herroja ja ruhtinaita ovat
matkalla pyhään maahan. Iloitse poikani, voit saada nähdä suuria
tapahtumia! He saapuvat tänne Akkoniin ja lähtevät saksalaisten
ritarien seuraamina sotaretkelle suitani Melik Adilia vastaan.

- Ja seuraatteko, sinä ja isä, heitä sotaretkelle.
- Aivan varmaan poikani. Kun kysytään taistelua pyhän us-

komme puolesta, emme voi istua toimettomina kotona.
- Oi, silloin seuraan minäkin teitä! Minä ratsastan jo aivan

hyvin ja isä sanoo minun hoitavan miekkaani ja joustani jo varsin
taitavasti, huudahti poika säihkyvin silmin.

- Tällä kertaa pitää sinun kuitenkin pysyä kotona äitisi luona,
joka ei voi jäädä aivan yksin. Säästä voimiasi, kunnes ne ovat täysin
kypsät; sinulle ja samanikäisillesi on kymmenen vuoden kuluttua
tarpeeksi taistetuja jälellä. Jumala ei tahdo lasten avulla saavuttaa
voittoa tässä taistelussa, joka taistellaan Hänen kunniakseen.
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Poika vaikeni, kuitenkaan olematta ynseä, ja suuteli ritarin kättä,
joka talutti häntä, kunnes he tulivat vanhempien asunnolle. Alaker-
roksen salissa vastaanottivat nämä tulijoita.

Gottfrid, Gottfrid, sanoi äiti ystävällisesti hymyillen, pitääkö
minun torua sinua, oltuasi näin kauvan poissa?

Hän kumartui suudellakseen poikaa ja isä silitteli hyväillen hä-
nen otsaansa.

Vanhemmat olivat Markus ja Aischa, Gottfrid von Hohenfelsin
ottolapset.

Monta vuotta oli kulunut siitä ajasta, jolloin Gertrud laskettiin
lepoon vieraaseen maahan ja Dschani oli lähtenyt Akkonista etsiäk-
seen mongolien sinistä lippua. Nuori pariskunta oli haudannut esi-
koisensa, tyttären, joka kolme vuotta oli heidän ilokseen elänyt, ja
tämä oli toinen syy, miksi he vielä asuivat Akkonissa, eivätkä olleet
matkustaneet Länsimaille. Toinen oli se, ettei Gottfrid voinut jättää
Itämaita, vietettyään siellä suuren osan elämätään taisteluissa ja seik-
kailuissa, ja pelkäsi etäisessä kotimaassaan ikävöivänsä toimettumuu-
dessa, josta hän olisi joutunut aivan ymmälleen. Saksalaisen ritari-
kunnan jäsenet, joiden kanssa hän usein rinnatusten oli taistellut,
olivat melkein kaikki tulleet hänen rakkaiksi ystävikseen, ja kuntaa
jo seitsemän vuoden aikana johtanut suurmestari Herman von Salza
oli henkilö, joka herätti kunnioitusta Gottfridinkin laatuisessa kokeneessa
ja rohkeassa miehessä. Herman Bartsin, joka aikanaan oli seurannut
Otto von Karpinia kunnan suurmestarina, kuoltua haavaan v. 1210,
oli von Salza koroitettu kunnan korkeimpaan arvoon ja silloin alkoi
kaikin tavoin keisarien ja paavien suosiman ja edistämän ritarikunnan
varsinainen kukoistus ja edistys.

Aischa oli erinomaisella rakkaudella kiintynyt Gottfridiin ja,
ajan vähitellen parannettua ne haavat, jotka Gertrudin kuolema oli
tuottanut hänen sydämelleen, oli hänkin tottunut pitämään Aischaa
lapsenaan sanan hellimmässä merkityksessä. Hän oli onnellinen
pojan syntyessä ja saadessa nimen Gottfrid; hän oli itse kantanut
pojan kasteelle, Herman von Salza oli ollut kummina ja suudellut
lasta sanoen: Kantakoon poika kunnialla omaansa ja samalla iso-
isänsä nimeä viimeiseen päiväänsä asti. Tuottakoon tämä nuorin
jälkeläinen Hohenfels-suvulle onnea!

Ristiretkeläiset olivat tuoneet Saksasta sen tiedon, että sukulinna
Bodenjärven rannalla oli hyvin säilynyt, sekä että Gottfridin uskolli-
nen linnanvouti oli säästänyt ja enentänyt talon omaisuutta, eikä
halunnut hartaammin muuta, kuin saavansa ennen kuolemaansa
jättää sen isäntänsä käsiin, Noin vuosi senjälkeen saapui toivio-
retkeläisten seurassa muuan Gottfridin vanha aseenkantaja, joka ei
enään voinut viihtyä Schwabinmaassa, kun hän tiesi herransa asuvan
Akkonissa. Tuon uskollisen palvelijan ilo, tavatessaan isäntänsä jäl-
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leen, oli liikuttava ja koko jälellä olevana elinaikanaan hän ei voinut
koskaan unohtaa ritarin syleilleen ja suudelleen häntä. ■ Vanhasta
Robertista tuli pian nuoren Gottfridin aseenopettaja ja kumppani, ja-
kun hän kertoi pojalle Saksasta, sen ihanista metsistä, välkkyvistä
virroista ja upeista linnoista, heräsi pojassa kiihkeä halu päästä siihen
maahan, jossa isoisä oli syntynyt. Toinenkin Schwabista kotoisin
oleva ristiretkeläinen oli tullut ritari Gottfridin palvelukseen ja näitä
parempia palvelijoita ei voinut mistään löytää.

Vaan Gottfrid ja Markus ratsastivat melkein alituiseen partio-
retkille saksalaisten ritarien seurassa, ja tuntui siltä, kuin eivät ikä-
vuodet vaikuttaisi urheaan rautakuninkaaseen, sillä useamman kerran
ratkaisi hänen reipas päättäväisyytensä ja hänen käsivartensa voima
taistelun heille eduksi. Tyyneenä ja luottavana näki Aischa puoli-
sonsa varustautuvan, kun »isä seurasi häntä"; hän oli varmasti
vakuutettu siitä, etteivät edes Jumalan enkelit voisi uskollisemmin ja
voimakkaammin suojella hänen miestään kuin Rautakuninkaan voi-
makas käsi.

Tyttärenpojan mielestä oli hän suorastaan ritarin ihanne; pojan
päämääränä oli kerran tulla yhtä rohkeaksi, asetaitoiseksi ja kuu-
luisaksi kuin isoisäkin, ja Robert-aseenkantaja lisäsi tätä kunnian-
himoa melkein liiallisuuteen. Kuumeentapainen levottomuus valtasi
usein nuoren Gottfridin, hänen nähdessään ritarien ratsastavan veri-
seen taisteluun ja usein olivat kyyneleet nousseet hänen silmiinsä,
hänen muistellessaan olevansa vielä liian heikko ja nuori ottaakseen
osaa sellaisiin sotaretkiin.

Tieto uuden ristiretken alkamisesta aikaansai suurta liikettä Akko-
nissa ja päätettiin vastaanottaa toivioretkeläiset niin juhlallisesti kuin
suinkin mahdollista.

Syksyllä v. 1217 saapuivat ne onnellisesti perille kirjava joukko
mitä erilaisimpia kansoja, joka tervehdittiin äärettömällä riemulla,
sillä olivatpahan kaikki nämä urheat, asekuntoiset miehet ristiretkeläisiä
ja kristittyjä veljiä. Temppeliherrat valkoisine, punaisella ristillä
varusteltuine viittoineen, johannitat kahdeksankärkisine valkoisine risti-
neen mustissa viitoissaan marssivat Akkonia kohti ja heidän edellään
liehui Jerusalemin kuninkaan lippu; kaikki lähtivät toivioretkeläisiä
vastaan ja muiden etunenässä Jerusalemin vanha patriarkka, risti kädes-
sään. Ja samoin kuin Gottfrid monta, monta vuotta sitten oli nosta-
nut pienen Gertrudinsa, kun innostunut munkki Saksassa oli kutsunut
pyhään taisteluun, samoin asetti hän nyt lapsenlapsensa eteensä hevo-
sen selkään ja antoi hänen katsella loistavia, vieraita ratsujoukkoja,
jotka kokoontuivat Akkoniin.

Ja jo parin päivän kuluttua lähdettiin matkaan. Markus ja
Gottfrid olivat suudelleet poikaa, jolla oli kirkkaita kyyneleitä silmis-
sään, ei niin paljon eron takia vaan kotiin jäämisensä vuoksi; vielä
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kerran syleili Aischa puolisoaan ja isäänsä; silloin kuului uusi lähtö-
merkki kadulta ja miehet lähtivät.

Vilkasta liikettä vallitsi kansanjoukon keskuudessa kaduilla ja
muhammediläisetkin, jotka asuivat täällä kristittyjen suojelun alaisina
katselivat ihmetellen ja osanottavaisina frankilaisritarien innostusta.
Kun kaikkien rakastama Gottfrid ritari näyttäytyi, tervehdittiin häntä
iloisesti joka taholta.

Vielä kerran astui Aischa hänen luokseen ja, levottomuuden
pakoittamana, rukoili häntä olemaan varovainen eikä asettamaan kallis-
arvoista elämätään vaaralle alttiiksi, sekä suojelemaan Markusta. Hän
rauhoitti levotonta Aischaa lempein sanoin, hänen saksalaisten aseen-
kantajansa, jotka olivat pyytäneet saada seurata isäntäänsä, suudellessa
Aischan hameenliepeitä ja luvatessa hengellään varjella näiden mo-
lempien, hänen sydämelleen niin kalliiden miesten menestystä.

Kärsimättöminä polkivat hevoset maata, korkeammin soivat torvet,
vielä kättenpuristus ja pitkin katua nelistivät urheat ritarit, lähettäen
vielä kerran Aischalle ystävällisen tervehdyksen, ennenkuin he katosi-
vat hänen näkyvistään.

Kristitty sotajoukko kääntyi suitani Corradiniä rastaan, joka oli
lähellä Galilean merta, vaan tämä vältti viekkaasti taistelua, koska
hän pelkäsi vastustajain ylivoimaa. Silloin päättivät nämä nyökätä
linnaa vastaan joka sijaitsi Tabor-vuoren vaivoin noustavalla yläta-
sangolla ja usein oli osoittautunut ristiretkiläisille vaaralliseksi ja
vastukselliseksi.

Piiritys kesti kauvan, koska vuoren jyrkkyys ja linnan lujuus
tavattomasti vaikeutti jokaista hyökkäystä. Päivin öin täytyi ritarien-
sitäpaitsi olla varoillaan vihollisten hyökkäysten takia ja moni urhea
mies oli kaatunut tällaisessa yöllisessä kahakassa. Silloin päätti Qott-
frid von Hohenfels saattaa asian ratkaistuksi rohkean yrityksen
kautta. Hän oli koonnut ympärilleen pienen joukon uskaliaita,
kuolemaa pelkäämättömiä miehiä ja oli heidän seuraamana joka yö
salaväijyksissä vuoren pengerryksellä, maaten onkalossa. He olivat
päättäneet seurata vihollista jos nämä tekisivät uuden hyökkäyksen
ja, jos mahdollista, samalla aikaa kuin he tunkeutua linnaan, heidän
vetäytyessä sinne takaisin.

Eräänä valoisana, tähtikiiltoisena yönä kuuli Markus, joka tähys-
teli kalliolla heidän piilopaikkansa yläpuolella, kavioiden kapsetta yön
hiljaisuudessa. Hänen annettuaan siitä tiedon sotatovereilleen, nousi-
vat nämä satulaan ja valmistautuivat taisteluun. Turkkilaiset ratsasti-
vat hitaammin tullessaan solan luo, vaan täällä ei koskaan oltu
viritetty heille salaväijytyksiä, koska sola sijaitsi sangen lähellä linnaa
ja sieltä saattoi saada apua. He nelistivät tällä kertaa eteenpäin
noudattamatta varovaisuutta ja pian senjälkeen kuului vuoren juu-
resta heidän hurjaa sotahuutoaan Allah il Allah. Yön hiljaisuudessa
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kajahtivat kristittyjen vastahuudot ja kumea taistelumelske läheni
vuorta, kohoten aina korkeammalle. Tavallisuuden mukaan olivat
viholliset ainoastaan tahtoneet häiritä kristittyjen leiriä ja surmata
kauvimpana olevat vartijat; he vetäytyivät nyt takaisin linnaan.

Solassa olevien miesten sydämet sykkivät rajummin, ratkaiseva
hetki läheni. Kavioiden kapse läheni, selvään saattoi eroittaa turkki-
laisten hurjat huudot ja nyt, heidän ollessaan aivan miesten kinte-
reillä, huusi Gottfrid heille ääneen »eteenpäin" ja vihurina hyökkäsivät
kristityt keskelle hämmästynyttä vihollisjoukkoa. Koska nämä eivät
tietäneet, miten suuri joukko väijyi heitä ja kun he, leiriväen takaa-
ajamina, eivät tahtoneet joutua kahden vaaran väliin, koettivat he
paeta turvautuen hevostensa nopeuteen ja toivoivat ehtivänsä suojaa-
valle linnanportille. Vaan rohkeat kristityt ratsastajat sekaantuivat
heidän riveihinsä levähtäneine ratsuineen ja tunkeutuivat turkkilaisten
mukana sisään avatusta linnanportista.

- Pitäkää portti avoinna! huusi Gottfrid miehilleen.
Kun turkkilaiset nyt oivalsivat, että hyökkääjäin luku oli sangen

vähäinen, pysähtyivät he ja hyökkäsivät näiden rohkeiden miesten
kimppuun, joille he itse olivat avanneet portin. Kristittyjen asema
tuli nyt sangen tukalaksi.

Korkealle väkensä yli kohosi vihollisten johtaja, kiihoittaen heitä
uhkauksin ja kehoituksin. Vaan kuta enemmän vihollisten luku
kasvoi, sitä suuremmaksi näyttivät Gottfridin voimat varttuvan. Hän
oli rautakuningas joka iskussaan! Hänen, ympärillään pauhasivat
hurjan, yöllisen katutaistelun laineet, kokonaisia vihollisrivejä niitti
hän maahan oikeaan ja vasempaan ja pian kohtasi hän vihollisten
johtajan. Rajusti ja tuimasti iskivät miekat toisiinsa, raivoisa puoleksi
tukehtunut huuto kuului - turkkilainen horjahti satulassaan ja hänen
miekkansa lensi maahan.

Korkealle kohosi nyt ritari jalustimissaan ja mahtavan äänensä
koko voimalla huusi hän, niin että ääni lensi pauhaavan ukkosjyrinän
tavoin yli taistelumelskeen: «Jesus Maria!" ja portilta vastasi kris-
tittyjen sotahuuto. Valkoisia viittoja mustine ristineen vyöryi avoi-
mesta portista, rautakypäri näkyi rautakypärin vieressä eikä niitä
näyttänyt koskaan loppuvan. Pian leveni virta kapeille kaduille ja
hämmästyneenä katselivat kultainen puolikuu taivaalla ja hopeainen
puolikuu linnantornin huipulla, miten turkkilaiset peljästyneiden
muurahaisten tavoin juoksentelivat edestakaisin ja tunkeutuivat ulos
niistä porteista, joissa ei kristittyjä ritareja vielä näkynyt.

Ja kun aurinko nousi Taborin yli, valaisi se monen urhean
ritarin kalmankalpeita kasvoja, joka vielä eilen iloisena ja toiverik-
kaana odotti onnellista tulevaisuutta.

Vaan kristityt eivät voineet pitää linnaa sen erimielisyyden
takia, mikä syntyi ristiretken johtajain välillä ja senvuoksi olikin paljon
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jaloa verta turhaan vuodatettu, vaikkakin suitani itse sittemmin jätti
linnan miehittämättä. Masentuneina palasivat ristiretkeläiset Akkoniin,
josta he riemuiten olivat lähteneet, ja keskellä mielten yleistä nyreyttä
iloitsi Aischa koko sydämestään, saadessaan omaisensa takaisin, ja
hänen poikansa kuunteli punastuvin poskin- ja hehkuvin silmin
Rorjertin kertomuksia isoisän ja isän hyökkäyksestä ja heidän johta-
mastaan kalliolinnan valloituksesta.

Pian oli jälleen ero kysymyksessä, sillä päätettiin, että ristiretke-
läiset piirittäisivät Damietteä, Egyptin avainta, ja senkautta sulkisivat
sarasenit pyhästä maasta ja täyttäisivät umpeen sen lähteen, josta
heille virtasi sotavaroja. Ei Gottfrid eikä Markuskaan voinut jäädä
kotiin; molemmat liittyivät saksalaisten ritarien joukkoon, joita lähti
tavattoman lukuisasti, urhoollisen suurmestarin johtamina.

Aurinko levitti loistettaan merelle ja maalle; rannalle seisoi tu-
hansittain ihmisiä, jotka lähettivät matkustajille viimeisen tervehdyk-
sensä; valkoiset purjeet pullistuivat ja mastoissa liehui ristilippuja.
Jerusalemin patriarkka seisoi kummulla, tuuli tarttui hänen hopea-
hapsiinsa, jotka liehuivat arvokkaan pään ympärillä sädekehän tavoin,
ja kun hän vasemmalla kädellään kohotti korkealle säteilevää ristiä
ja oikealla antoi siunauksensa ristiretkeläisille ja rannalla rukoileville,
ei monenkaan silmä pysynyt kuivana. Pikku Gottfrid polvistui
äitinsä vieressä, mutta hänen ajatuksensa eivät kohdistuneet kirkko-
ruhtinaan siunaukseen vaan liitelivät ikävöiden Kristuksen valtakunnan
sotureihin, kauvas Damietteen.

Helluntain aikana saapuivat ristiritarit tämän tärkeän, itäisen
Nilin haaran varrella olevan kauppakaupungin luo, josta Indian tuot-
teita vietiin Syriaan, Armeniaan ja Kreikkaan. Korkeat muurit mahta-
vine tornineen ympäröivät tämän suuren kaupungin, johon ristiretke-
läisten oli mahdoton tunkeutua, koska paksut rautaketjut, jotkaolivat
pingoitetut virran poikki, kaupungin ja erään vasemmalle rannalle
rakennetun tornin välille, estivät laivoja etenemästä ja sulkivat kaiken
pääsyn kaupunkiin. Ennen kaikkea oli siis tämä torni valloitettava,
laivaston etenemisen mahdolliseksi tekemiseksi, sillä koska linnaa
yhdisti lautasilta sekä kaupunkiin että turkkilaisten leiriin, saattoi sen
miehistö milloin hyvänsä saada apua näistä paikoista.

Ristiretkeläisten joukossa oli taitavaa ja urheata meriväkeä, kuten
frisejä, hollantilaisia ja norjalaisia, jotka osoittivat kuntoaan ja herätti-
vät vihollisten hämmästystä rohkeudellaan ja päättäväisyydellään.
Vaan ennen kaikkea loistivat saksalaiset ritarit ja heidän suurmesta-
rinsa vastustamattoman urhoollisina. Kaikki heidän ponnistuksensa
teki kuitenkin tyhjiksi sarasenien vastarinta ja linnan luja asema.

Kesä tuli polttavine kuumuuksineen; epäterveellistä, kuumetta
synnyttävää utua nousi virrasta; sadottain ristiritaria sairastui ja kau-
punki oli yhäti valloittamatta. Muutamat frisiläiset ent. merimiehet
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olivat yön pimeydessä uineet sulkevien ketjujen luo ja koettaneet
viilata ne poikki, vaan epäonnistuneet. Mielet masentuivat leirissä
ja Gottfrid päätti nytkin saattaa asian ratkaisuun rohkean tuuman
kautta.

Elokuun 24 p:nä tehtiin tämä yritys. Parhaimmat alukset valit-
tiin ja vahvistettiin keulassa paksuilla rautakiskoilla sekä miehitettiin
parhaimmalla meriväellä. Laivasto oli tätä varten korjattu turkkilaisen
mallin mukaiseksi ja aijottiin hyökätä taholta, josta tähän asti ei oltu
yritetty rynnätä. Pettääkseen saraseneja käärivät soutajat turbaneja
päähänsä ja johtavan laivan mastossa liehui puolikuu. Ainoastaan
neljän laivan tuli toteuttaa tämä rohkea tuuma ja katkaista ketjut.
Jokaisessa oli paitsi merimiehiä pieni, valittu soturijoukko, joka makasi
laivan kannella ja odotti Gottfridin merkkiä. Ristiretkeläisten muut
laivat olivat täysissä purjeissa, voidakseen tulla muitten avuksi, ellei
yritys onnistuisi.

Sarasenit, jotka pian huomasivat aamusarastuksessa lähestyviä
laivoja, kokoontuivat joukottain linnaan ja sen edustalle olevalle ran-
nalle. He neuvottelivat nähtävästi, olivatko ne vihollisia vai ystäviä,
jotka noin rauhallisesti ja hitaasti lähestyivät tulisiko heidän pois-
taa ketjut vai eikö. Äkkiä enensi ensimäinen laiva vauhtiaan; nuolen
nopeudella lensi se paksuai ketjua kohti ja samassa silmänräpäyksessä
nousi sen keulassa rautapukuinen, jättiläisen kokoinen mies. Ennen-
kuin] vielä hämmästyneet sarasenit ehtivät tarttua aseihinsa, salamoi
sotakirves, vedenpinnan yläpuolella, sen hyvin suunnattu, raskas isku
sattui ketjuun, helisten katkesi se kahtia ja sen yli lensi laiva eteen-
päin. Sadottain nuolia sinkoili rohkean soturin, Rautakuninkaan
ympärille, joka seisoi suorana keulassa; hänen takanaan kaikui moni-
ääninen riemunhuuto, kaikilla neljällä laivalla nousi aseellisia miehiä,
joista useimmat kantoivat saksalaisen ritarikunnan pukua. Kannus-
tettujen sotaratsujen tavoin lensivät laivat rantaa kohti, jossa sarasenit
turhaan koettivat estää maihinastuntaa. Aimo hyppäyksin joutui
Gottfrid keskelle vihollisjoukkoa ja suojeli miekaniskuillaan ystäviään,
jotka astuivat maahan hänen takanaan. Tornin, jota viholliset kai
olivat pitäneet valloittamattomana, miehistö oli sangen harvalukuinen
ja senlisäksi kristittyjen rohkeuden hämmentämä ja peloittama; se
taisteli senvuoksi järjestyksettä ja ainoastaan pelastaakseen henkensä.
Vaan Nilvirralla tuli ristiretkeläisten laivasto purjehtien myötätuulessa;
linna oli valloitettu.

Rohkea oli suoritettu sankarityö ja paitsi urheata johtajaa, jota
sotajoukko melkein epäjumaloi, olivat eritoten saksalaiset ritarit ja
Frieslandin reipas meriväki kunnostautuneet.

Kun vanha Aladi-sultani leirissään Syriassa sai tiedon ketjutor-
nin valloittamisesta, koski se häneen niin suuresti, että hän pari
päivää sen jälkeen kuoli.
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Mutta linnan valloittamisen kautta eivät risti retkeläiset silti saa-
neet käsiinsä itse Damietteä. Suitani Alkamil, Aladin seuraaja, ryhtyi
ponteviin puolustustoimiin, enensi miehistöä ja osasi voittaa puolelleen
etenkin beduiniheimot, niin että nämä lakkaamatta häiritsivät vasem-
manpuoliselle jokirannalle leiriytyneitä kristittyjä. Talvi tuli ja sen
ohessa kova hätä ristiretkeläisille.

Jo kuului monta ääntä, jotka vaativat hyödyttömän piirityksen
lakkauttamista ja rauhan solmimista sultanin kanssa.

Silloin sattui, että muuan emiri, Imadeddin Ahmed, teki sala-
liiton, joka tarkoitti sultanin kukistamista. Tämä oli kuitenkin erään
uskollisen puoluelaisensa kautta saanut tiedon kaikesta ja samana
iltana, jolloin kapinalippu nostettaisiin, ilmestyi Alkamil pelottomana
ja valmis tekemään minkä suinkin voi, salaliittolaisten keskuuteen.
Pelon valtaamina hajaantuivat nämä, koettaen paon kautta pelastua,
mutta sultanikaan ei enään luullut olevansa turvissa leirissään, vaan
lähti kiireimmiten Kahiraan. Siten hajaantui se sotajoukko, joka oli
koottu Damietten suojaamiseksi.

Turkkilaisten leirissä vallitseva hiljaisuus herätti kristityissä aluksi
epäluuloa ja peljättiin siinä piilevän jonkun ansan. Parin päivän
perästä lähti joukko urheita sotureita Kilin toiselle rannalle; häm-
mästyneinä vahasivat he hyljätyn leirin ja nyt piiritti kaupunkia kai-
kilta tahoilta uuden toivon elähyttämä ristiretkijoukko. Mutta he
eivät uskaltaneet ryhtyä rynnäkköön,- sillä he pelkäsivät miehistön
lukuisuutta ja tästä johtui, että suitani Alkamil saattoi koota uuden
sotavoiman ja kutsua veljensä Corradinin (Moattamin) avukseen.
Taistelu Damiettestä kiihtyi nyt. Risti retkeläisillä oli hallussaan mo-
lemmat rannat ja laivasillat, ja sarasenit eivät voineet riistää heiltä
näitä etuja, vaan toiselta puolelta eivät kristityt, huolimatta uudiste-
tuista rynnäköistä, voineet valloittaa kaupunkia, kun sen miehistö ja
asukkaat puolustautuivat harvinaisen urhoollisesti ja etenkin peljätty
kreikkalainen tuli tuotti hyökkääjille suurta vahinkoa.

Jälleen kului talvi umpeen, kevät teki tulojaan Kilin alamaahan
ja laskeutui jälleen levolle; kesäkuumuus paahtoi, mutta yhä vielä
oli kaupungin kohtalo ratkaisematta. Melkein joka päivä mittelivät
frankit ja sarasenit voimiaan verisissä taisteluissa vaihtelevalla menes-
tyksellä ja lakkaamatta jatkui sotamelske kaupungin muurien edustalla.

Silloin saapui uusi ' ristiretkijoukko, paavillisen legatin Pelagius
Galvanin johtamana, ja nyt kiristettiin rautaista piiritysvyötä Damiet-
ten ympärillä. Suuret heittokoneet olivat yötä päivää käytännössä ja
ampuivat suuria aukkoja vallituksiin; kolosilmäinen nälkä oli jo tehnyt
tulojaan kaupunkiin; sairaina ja kalpeina ryömivät piiritetyt kaduilla
ja valleilla. Vielä kerran koetti Alkamil murtaa piiritysjoukot. Päi-
vän koittaessa hyökkäsi hän leiriin, sen paikan läheisyyteen, jossa
saksalaiset ritarit olivat. Heidän keskuudessaan seisoi Gottfrid von
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Hohenfels, jonka voimat pikemmin näyttivät kasvavan kuin vähene-
vän ijän karttuessa. Saksalaiset ritarit torjuivat menestyksellä vihol-
listen hyökkäystä kunnes apua tuli ja sotahuuto: wjesus Maria"
ilmaisi ristiretkeläisten suljetuin rintamin järjestyneen sarasenejä
vastustamaan.

Keskipäiväauringon säteet lankesivat polttavina sotureihin, moni
makasi oihkien ja kuolettavasti haavoitettuna hehkuvalla tantereella
ja rukoili kuolevana voittoa uskolaisilleen. Vihdoin pakeni saraseni-
läinen ratsuväki ja yhä kovemmin kiristettiin pansarivyötä Damietten
ympärillä.

Vielä noin kahdeksan viikkoa puolustautui ahdistettu kaupunki.
Silloin hyökkäsivät ristiretkeläiset yöllä vasten marraskuun 5 päivää
joka taholta. Muureilla oleva vartijasto oli luultavasti voimaton taiste-
luista ja näljästä, sillä kun kristittyjen sotahuudot kaikuivat, olivat he
melkein heti senjälkeen valleilla; lyhyt, toivoton taistelu syntyi ja kun
aamuaurinko loi säteitään Damietten kaduille, liehuivat kristittyjen
liput torneilta ja kaikista porteista tulvi kaupunkiin miehiä ristineen.
Hitaasti ratsasti Gottfrid joukkonsa etunenässä. Ja hänen sydämensä
vuoti verta sen kurjuuden takia, mikä näyttäytyi hänen katseilleen.
Hautaamattomia ruumiita oli kaduilla ja laihat koirat tappelivat kama-
lasta saaliistaan. Varjojen näköisinä nojautui siellä täällä asukkaita
talojen seiniin ja tuijotti kankein, toivottomin katsein voittajiin; asuin-
huoneissa makasi kuolleita avuttomien sairaiden ja vaikeroivien
kuolevien rinnalla; sankka, raskas rutonhaju kohtasi kaupunkiin
hyökkääviä ja teki hengityksen heille vaikeaksi. Damietten 80,000
asukkaista oli ainoastaan 3000 enään elossa ja näistä tuskin 100
terveinä. Tämä oli sanomattoman kurjuuden kuva, kamalampi ja
liikuttavampi kuin ajatella voi ja kuitenkin liittyi tähän kurjuuteen
monta, yksityisten ristiretkeilijöiden tekemää julmaa tekoa.

Vaan monta kaunista säälin ja armeliaisuudenkin piirrettä ilmaan-
tui; etenkin onnettomia orpolapsia kohtaan osoitti moni ristiritari
säälivää sydäntä. Ptolomaion piispa, Jakob von Vitri otti monta
lasta, joista hän itse piti osan ja jätti muut ystäviensä kasvatettaviksi.

Ristiretkeläisten anastamia kaikenlaatuisia kalleuksia oli äärettö-
män paljon, koska sarasenit olivat vieneet kaikki aarteensa Damietteen
siinä varmassa luulossa, ettei kaupunkia koskaan voitaisi valloittaa.

Pari päivää kaupungin valloittamisen jälkeen, toimeenpani kardi-
nalilegati Pelagius juhlallisen riemukulkunsa. Hänen rinnallaan astui
Jerusalemin patriarka ja koko papisto, palavat vahakynttilät käsissään,
vaan kansa levitti palmupuiden oksia heidän tielleen kuten ennen
muinoin Kristuksen tullessa Jerusalemiin ja lauloi ylistyslauluja Hänen
kunniakseen, joka voiton oli suonut.

Mutta ei vuottakaan senjälkeen oli Damiette jälleen riistetty
kristityiltä; niin paljon verta oli turhaan vuotanut eikä mitään muuta
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oltu voitettu kuin turkkilaisten Tiberian valloituksessa anastaman py-
hän ristin takaisinsaaminen ja vapaa paluumatka ...

Harmaana ja synkkänä kaareutui taivas Akkonin yli, saksalaisten
ritarien palatessa. Tosin oli utelias väkijoukko jälleen kokoontunut
tervehtimään heitä, mutta moni, joka oli lähtenyt elämänhaluisena ja
voitonvarmana, lepäsi nyt Egyptin mullassa, eikä kansa kohottanut
mitään riemunhuutoja. Kalpea, kaunis nainen tunkeutui väkijoukon
läpi, vieressään pitkä, solakka poika ja ilohuudoin riensivät he ritari
Qottfridin syliin.

Vaan ainoastaan hetkeksi.
Missä on Markus? kysyi nainen ja katsoi etsivänä ympä-

rilleen.
Silloin laskeutui takaapäin käsivarsi hänen kaulalleen ja hän

painui puolisonsa syliin. Hyväillen silitteli Markus hänen kiiltäviä
hiuksiaan ja syleili kiivaasti sekä häntä että poikaansa.

Markus oli kalpean ja kärsivän näköinen. Hän hymyili Aischan
kysellessä syytä siihen, ja otti päästään kypärin, joka peitti miekan-
iskun tummaa arpea otsassa.

- Tämä minulla on muistona Damiettestä, sanoi hän. Sarasenin
aikomus oli kyllä hyvä ja luulen, etten koskaan olisi nähnyt Akko-
nia jälleen, ellei isän miekka olisi torjunut iskun voimaa, niin että
viholliskalpa ainoastaan viisti minuun.

Aischa silitteli arpea kädellään ja kuiskasi hänelle, ettei se ru-
mentanut häntä hänen silmissään, ja poika katsoi ihailun ja kiitolli-
suuden ilmein isoisäänsä, jota hänen oli kiittäminen isänsä hengestä.

Nyt seurasi sangen yksitoikkoinen aika. Sarasenien kanssa
tehtiin aselepo kahdeksaksi vuodeksi, eikä tällainen toimettomuus
miellyttänyt Gottfridia, ja Markusta. Jälkimäisessä uudistui ajatus
Saksaan siirtymisestä yhä voimakkaammin, joskin hän lähtisi matkaan
ainoastaan hankkiakseen pojalleen todellisen ja oikean kodin. Gott-
fridkin oli samaa mieltä ja lausui toivomuksenaan kerran saavansa
kuolla esiisiensä linnassa ja tulla haudatöksi Notburga-puolisonsa
viereen.

Vaan ennen sitä oli hänellä toinen tehtävä täytettävänään. Hä-
nelle oli pyhän taistelun taisteleminen Vuorten vanhusta vastaan
kunnian asia; löydettyään tyttärensä oli hän pyhästi vannonut vapautta-
vansa ihmiskunnan tästä pedosta ja nyt, jolloin taistelu sarasenejä
vastaan taukosi ja hän pelkäsi voimiensa vähentyvän, päätti hän
täyttää tämän sitoutumisensa, jota hän piti elämänsä viimeisenä
tehtävänä.

Turhaan varoittivat Markus ja Aischa häntä, turhaan rukoilivat
hänen ystävänsä häntä luopumaan tästä vaarallisesta aiheestaan hän
oli rautakuningas ja pysyi taipumattomana. Niin kauvan hän vielä
aikoi odottaa, kunnes hänen lapsensa olivat astuneet laivaan pur-
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jehtiakseen Saksaan. Vaan tästä syystä viivyttivät nämä matkaansa ja
niin vieri jälleen muutamia vuosia.

Silloin sattui seikka, joka vihdoin toi mukanaan varman pää-
töksen.

Masovian herttuan Konradin lähettiläitä saapui Akkoniin keskus-
tellakseen herransa nimessä saksalaisen ritarikunnan suurmestarin
kanssa eräästä heille molemmille tärkeästä asiasta.*)

Lähettiläät, joiden ulkomuodot olivat vieraat, lähtivät kunnan-
taloon ja vietiin pyynnöstä suurmestari Herman von Salzan puheille,
joka vastaanotti heidät suuressa, holvikkaassa salissa. He asettuivat
kaksittain suurmestarin molemmin puolin ja heidän puhemiehensä,
joka oli varustettuna jousella ja miekalla,, astui esiin, nuoren ritarin
esitettyä heidät kaikki.

Hän alkoi:
Teidän ylhäisyytenne, saksalaisen ritarikunnan mahtava suur-

mestari! Konrad, Masovian ja Kujavian sekä -Dobrini-Michelauin-
ja Kulminmaiden herttua lähettää minun kauttani sinulle tervehdyk-
sensä. Hän ilmoituttaa sinulle: sinä tiedät Saksan itäisillä rajamailla,
Weichselin, puolan, Litvan ja meren välissä preussilaisten asuvan,

.jotka vielä palvelevat epäjumalia; sinä tiedät myöskin, että hurskaat
ja Jumalan kunniaa harrastavat miehet ovat aikoneet johtaa heidät
kristinuskon siunaukseen, kuten muiden muassa Pragin rohkea piispa
Adalbert ja uskonluja Querfurtin piispa Bruno, sekä tiedät heidän
marttyyreinä kuolleen. Sittemmin on Liivinmaan piispa Adalbert,
koska he eivät hyvällä suostuneet taipumaan kristinuskoon, saarnan-
nut ristiretkeä heitä vastaan, ja Preussin piispa Kristian, jolle Jumala
suokoon siunauksensa, on jalon herramme Konradin avulla perustanut
Kristuksen ritarikunnan Dobriniin; vaan preussilaiset surmasivat
taistelussa kaikki ritarit, viittä lukuunottamatta, eivätkä he voineet
kauvemmin antaa kristinuskolle suojelustaan. Senvuoksi on piispa
Kristian järjestänyt ristiretken heitä vastaan, mutta tämän ristijoukon
onnelliset taistelut ovat nyt enään muistona vaan, elämän iloisten,
toiverikkaiden päivien tavoin, joiden jälkeen niin usein nousee myrs-
kyjä ja rajuilmoja.

- Sillä ristiretkeläiset palasivat jälleen maahansa, täytettyään
lupauksensa ja taisteltuaan jonkun aikaa, ja preussilaisten viha ja
katkeruus kaikkea kohtaan, jolla on kristityn nimi ja leima, on joka
kerta, kun he ovat nähneet miekan ja ristin yhdistettyinä, kasvanut
sitä suuremmaksi. Senvuoksi ilmoituttaa herramme ja herttuamme
sinulle: katso, sinut on pantu johtamaan lukuisaa, urheata soturi-

*) Asian historiallinen laita on se, että tämä lähetystö kävi Italiassa suur-
mestaria tapaamassa, jonne hän oli lähtenyt Damiettestä, ja sen johtajana
toimi luultavasti Preussin piispa Kristian.



joukkoa, joka on elämäntehtäväkseen valinnut taistelemisen kristillisen
uskomme pyhien paikkojen puolustamiseksi. Lähetä meille joukko
ritareitasi, heidän taistellakseen pakanuuden pimeyttä vastaan Preussin
maassa ja me tahdomme ikipäiviksi jättää sinulle ja saksalaiselle
ritarikunnalle Kulminmaan ja vielä toisenkin maa-alueen herttuakun-
tamme ja Preussinmaan rajalla, mikä myöhemmin lähemmin mää-
rätään.

Herman von Salza istui miettiväisenä ja tutkistelevana; tämä oli
erinomaisen tärkeä tarjous, ja lähettiläille ilmoitettiin, että hänen ensin
täytyi neuvotella ritarineen, ennenkuin voitiin_ antaa vastausta. Jo
muutaman päivän kuluttua kokoontuivat kaikki ritarikunnan ärvo-
miehet neuvottelemaan asiasta, joka ratkaisevasti vaikuttaisi koko
Saksan • tulevaisuuteen.

Herman von Salza ei salannut itseltään eikä läsnäolijoiltakaan,
että ritarikunnan velvollisuudet ja lupaukset juuri nyt, sitoivat sen
lujemmin Itämaihin, koska rohkea ja etevä hohenstaufi Fredrik II
valmisteli uutta ristiretkeä; koko sydämestään harrasti hän hurskaalla
innolla pyhän maan auttamista ja vapauttamista. Saabinko ja voi-
tiinko hajoittaa ritarikunnan voimaa tällaisten olosuhteiden vallitessa?
Pieni ritarijoukko ei voinut auttaa herttua Konradia ja joutuisi luul-
tavasti saman kohtalon uhriksi kuin Dobrini-ritarikunta ja kuka
saattoi taata, että Konrad täytti lupauksensa? Sitäpaitsi sijaitsi tarjottu
alue kaukana, kristittyjen maiden kaukaisimman rajan luona ja kal-
liisti verellä ostettua alusmaata voitaisiin luultavasti säilyttää ainoastaan
lähettämällä sinne uusia puolustusvoimia. Mutta kuitenkin kuka
saattoi taata, että aijotusta ristiretkestä tulisi mitään, koska riita val-
litsi paavin ja keisarin välillä. Kuka tiesi kuinka kauvan kristityt
vielä saattoivat pitää pyhiä paikkoja hallussaan ehkä hyödyttömät
taistelut Itämailla hajoittaisivat ritarikunnan. Eikö uskon ja kristikun-
nan puolesta taisteleminen kaukana pohjolassa ollut yhtä ansiokasta?

Kun asiata oli perinpohjin pohdittu nousi suurmestari Herman
von Salza; tämä oli tärkeä hetki hänen tapauksista rikkaassa elä-
mässään.

Akkonin saksalaisen talon veljet! Me olemme pohtineet ja
punninneet parhaimman ymmärryksemme ja vakaumuksemme mukaan,
ja jos oikein olen ymmärtänyt sen yleisen ajatuksen, joka teissä val-
litsee, kuuluu tunnussanamme: »Ylös preussien maahan, taisteluun
uskon ja sanan voiman puolesta! Auttakoon meitä siihen kolmi-
yhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Amen!"

Läsnäolijat ilmoittivat ääneen mielihyvänsä ja herttua Konradin
lähettiläille ilmoitettiin, että saksalainen ritarikunta oli halukas nou-
dattamaan kehoitusta.

Vaan Herman von Salza kääntyi sitä ennen Keisari Fredrik II:n
puoleen, hankkiakseen hänen kannatustaan yrityksilleen. Keisari lähetti
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hänelle asiakirjan, jonka nojalla hän valtuutti saksalaisen ritarikunnan
suurmestarin hyökkäämään Preussin maahan «luottaen hänen viisau-
teensa ja voimaansa sekä puheessa että toiminnassa, että hän nimit-
täin saattaisi yrityksen loppuun eikä heti alussa tuloksetta jälleen siitä
luopuisi"; samalla vahvisti hän määräyksen,, jonka mukaan suur-
mestari itselleen, seuraajilleen ja ritarikunnalle täysin vapaasti, verotta
ja olematta vastuunalainen kenellekään maalliselle vallalle, saisi anastaa
ja ei ainoastaan omata aluetta, jonka herttua Konrad antaisi ritari-
kunnalle, vaan myös kaiken maan, jonka ritarikunta itse voisi val-
loittaa preussilaisten alueesta. Edelleen saisi ritarikunta edukseen
määrätä tie- ja toritulleja, perustaa myynti- ja kauppapaikkoja, lyöttää
rahaa, kantaa maa- ja vesiveroa, perustaa vuorikaivoksia, asettaa
virkaan tuomareita ja ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joiden kautta
usko vahvistui ja rauhallista elämää vakuutettiin ja perustettiin ala-
maisille. Ja vihdoin määräsi keisari, ettei kukaan, olkoon hän ruhti-
nas, herttua, markkreivi, kreivi tahi muuten joku valtakunnan suurmies,
korkeampaa tahi alempaa, hengellistä tahi maallista säätyä oleva, saisi
millään tavalla sekaantua ritarikunnan oikeuksiin tähän läänitykseen
nähden ja niiden vahvistukseen, tuhannen kultarahan sakon uhalla.

Kesällä 1246 nosti laiva Akkonin satamassa ankkurinsa ja pur-
jeensa, purjehtiakseen Länsimaille. Sillä matkusti kaksi saksalaista
ritaria, Konrad von Landsberg ja Otto von Säleiden, 18 aseenkan-
tajan seuraamina, jotka suurmestarin käskystä lähtivät Masovian
herttuan luo, tutustuakseen maahan, sekä ryhtyäkseen sopimuksiin
hänen kanssaan ja pyytääkseen häntä kirjallisesti laatimaan ja vah-
vistamaan antamansa lupaukset.

Tällä laivalla tapaamme Markuksen, Aisahan ja nuoren Gottfridin.
Vähitellen hälvenivät Syrian rannikon ääriviivat; taivas ja meri sulivat
yhteen niiden taakse katosi vanha kotimaa ja mennyt aika; he
riensivät nyt uutta kotimaata ja tuntematonta tulevaisuutta kohti;
kaukana ihanassa Schwabinmaassa etsivät keraitien jälkeläinen ja
oigurin heimon tytär itselleen uuden kodin; he toivat Hohenfelsin
suvulle ja taloon uuden perillisen, joka, kasvatettuna saksalaisella
tavalla, piti saksalaista ritaria, isoisäänsä, koko pyrintönsä ihanteena.
Onnea matkalle, sinä levoton ja kuitenkin toivehikas pariskunta!
Viekää tuhansia terveisiä kotiin, ennen kaikkea pienessä linnankir-
kossa lepäävälle vainajalle, uskolliselle voudille, jokaiselle metsän
puulle - viekää heille kaikille harmaantuneen sankarin tervehdys,
hänen, jota te molemmat kutsutte isäksenne ja jota vielä pidättää
tuolla kaukana velvollisuus, jonka hän on itselleen määrännyt.

Ja laineiden viedessä puolisot ja heidän poikansa yhä lähem-
mälle uuden maanosan rantoja, ratsastaa rautakuningas, molempien
uskollisten aseenkantajainsa seuraamana, Iranin vuorimaata kohti
lopettaakseen vanhan tilintekonsa salassa olevan miehen, scheik el



Dschebelin kanssa. Se on hänen viimeinen retkensä Itämaihin ja
jos hän onnellisesti jälleen näkee Akkonin tornit ja huiput, silloin
palaa hänkin vanhaan kotimaahan. Lausuessaan jäähyväiset omai-
silleen, oli hän ilomielin huudahtanut heille: «Me tapaamme toisemme
Saksassa!" ja kun hän nyt ratsasti pois, soi hänen rinnassaan kal-
lionlujana vakaumuksena: «Me tapaamme toisemme vielä!" Hän
istuutui vankemmin satulaan, kannusti ratsunsa ja rohkeina ja reip-
paina nelistivät nämä kolme saksalaista eteenpäin halki Syrian palmu-
ja granatiomenapuulehtojen. .

XVIII.

Sankarin kuolema.

Kuten pauhaava koski tulvii yli äyräittensä ja murtaa kaikki
sulut, jotka kohoovat sen tielle, kuten vyöryvä aalto, toisen aallon
ajamana, levittää kostean helmansa yhä laajemmalle, välittämättä siitä,
tempaako se mukanaan ihmiskäden vaivaloisesti tekemiä töitä, tahi
vuosisatojen vieriessä kypsyneen sivistyksen taidehikkaita tuotteita,
niin aaltoili mongolien kansanvirta, yhäti peloittavasti kasvaen voitto-
kulkunsa aikana, Kinan rajoilta länttä kohden, ja missä hurjat ratsu-
väenaallot huuhtoivat lujasti linnoitettujen kaupunkien muureja, siellä
kukistuivat varustukset ja tornit, ja siellä oli kaikki vastarinta toivo-
ton. Ja rikas Bokhara, luja Samarkand, kukoistava Khokan ja väki-
rikas Arar kaikki sortuivat ne hevoshäntien lipun, Dschingiskhanin
lipun, juureen. Jaxarteen luona oli Bagdadin suitani järjestänyt sota-
voimansa, mutta kansanaalto vyöryi uhkaavana heitä vastaan, kalifin
joukot hajoitettiin ja etsivät suojaa kaupunkien linnavyön takana.
Vaan Herat ja Merv, Khovaresm ja Nischabur kuulivat mongolilai-
sen piirityskoneiden jyskettä ja pian osoittivat ainoastaan savuavat
rauniot niiden muinaisen paikan. Muhammed, joka vielä äskettäin
oli ollut Itämaiden rikkain ja mahtavin ruhtinas, onnelliseksi ylistetty
Bagdadin kalifi, pakeni epätoivoisena ensin Masenderanin vuorimaa-
han ja sitten, vaivoin välttäen hirvittävän nopeita mongoliratsastajia,
pieneen saareen Kaspian meressä, jossa hän maanpakolaisena, yksi-
näisenä kerjääjänä, joka tuskin saattoi tyydyttää kalvavaa nälkäänsä,
lopetti kurjan elämänsä.

Aina Derbentin ja Kaukasuksen vuorensoliin asti, Kaspian me-
reen ja leveään, valtavaan Wolgavirtaan saakka, joka purkaantuu
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tähän mereen, tulivat hurjat paimentolaiset, ja musersivat kavioillaan
kokonaisia kansakuntia, heidän keisarinsa keskustellessa Bokharassa
muhammediläisten oppineiden kanssa, toimeenpannessa ajometsäs-
tyksiä ja kutsuessa Jaxarteen rannoille kansansa etevimmät miehet
niin suurin joukoin, että heidän telttansa eivät mahtuneet seitsemän
peninkulman levyiselle kentälle.

Oli verisen taistelupäivän ilta. Sotakentän peitti tuhansittain
kaatuneita, jotka, rajujen ratsujen kavioiden musertamina, vastaan-
ottivat auringon jäähyväiset. Vaikeroimiset, valittamiset ja kuolon-
korinat täyttivät ilman kamaline äänineen, palavat kylät muodostivat
hirvittävän taustan.

Dschani seisoi keskellä kuolleita ja haavoitettuja. Hän oli nyt
1,000 ratsumiehen päällikkö ja oli ottanut osaa moneen taisteluun,
vaan niin veristä taistelukenttää ei hän vielä koskaan ollut nähnyt.
Pieni, raudanluja vuoristokansa oli täällä taistellut epätoivoista taiste-
lua ja sortunut kuten spartalaiset, jotka Thermopylaen luona kerran
olivat jalopeuroina , taistelleet ja kuolleet. He olivat kaatuneet vii-
meiseen mieheen asti ja Dschani kunnioitti tätä pientä sankarijoukkoa,
joka oli asettunut kansanvirran hyökkäystä torjumaan ja sortunut.
Dschani rukoili hiljaa kaikkien kuolleiden puolesta, vaan etenkin nii-
den, jotka olivat profetan tunnustajia.

Silloin laskeutui käsi hänen olalleen ja kirkas, lempeä ääni lausui:
- He ovat kaatuneet sankareina - onnelliset he!
Ja. kun Dschani ihmetellen kääntyi, näki hän Rautakuninkaan,

Gottfrid von Hohenfelsin kasvot.
Yö oli tullut, palavien kylien liekit leimusivat kirkkaammin,

leiritulet tuikkivat heikkojen, pienten kynttilävalojen tapaan. Kaikki
oli ihmeellisen hiljaa ja rauhallista, ei niin kuin voittoisa sotajoukko
olisi täällä leiriytynyt, vaan kuin voitettuja ja väsyneitä sotilaita
lepäisi, peljäten ja odottaen takaa-ajavaa vihollista. Schakalien kuul-
tiin huutavan, tuntiessaan kaukana koloissaan veren hajua ja yöl-
listen ruumiiden ryöstäjäin tavoin valmistautuessaan saaliin hakuun.

Tulen ympärillä istuivat Dschani, Alak ja Gottfrid, seka tämän
molemmat aseenkantajat. Puheltiin -asiasta ja toisesta, kuten tutta-
vien, jotka eivät pitkään aikaan ole tavanneet toisiaan, on tapana.
Juteltiin Markuksesta ja Aischasta ja nuoresta Gottfridista, jotka kai
kaikki jo olivat ehtineet Europaan, Dschebusta, joka ei ollut ottanut
osaa päivän taisteluun ja edelleen muisteli rautakuningasta ihailun ja
vihan sekaisin tuntein, koska hän ei ollut saanut taistelussa verrata
voimiaan Rautakuninkaan voimiin:

- Vaan sano minulle, kysyi Dschani, mikä tuopi sinut vielä
kerran Syriasta tänne? Miksi et seurannut Markusta ja Aischaa koti-
maahasi ?

Synkkänä katsoi Qottfrid tuleen.
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Minut tuopi tänne vanha tilinteko, joka Rautakuninkaalla
vielä on lopettamatta, ennenkuin hänestä kauttaaltaan tulee Gottfrid
von Hohenfels jälleen. Muistatko vielä tuota aamua Samarkandin
edustalla, jolloin tuo hirvittävä peto, joka kutsuu itseään Vuorten
vanhukseksi, lähetti minulle toisen varoituskirjeen. Minä odotin ali-
tuiseen kolmatta, vaan hän on jäänyt minulle velkaa sen, enkä tahdo
jättää mitään saatavaa Itämaihin jättäessäni ne.

Gottfrid oli hypähtänyt pystyyn. Tyynnyttäen laski Dschani
kätensä hänen käsivarrelleen ja sanoi:

Vuorten vanhus on kuollut!
- Ken on surmannut hänet? kaikui tuskallisena huutona saksa-

laisen ritarin rinnasta. Ken on riistänyt minulta elämäni viimeisen
kunnian ja kaatanut miehen, joka oli minulle määrätty, sillä luon-
nollisesti ei scheik el Dschebel ole kuollut?

Dschani tarttui Gottfridin käteen:
- Älä suutu. Minun käteni löi hänet, eikä se ollut tekojani

huonoimpia. Suo minun iloita, lopettaneeni tilintekosi puolestasi,
etenkin koska luulin sinun olevan kaukana kotimaassasi.

Gottfrid oli uudelleen istuutunut tulen ääreen. Hän vaikeni
hetkisen ja nojasi päätään käteensä, sitten lausui hän kumein äänin:

- Kerro minulle, miten hän kuoli!
Me taistelimme Karakorumin luona. Oli talvi ja vuotanut

veri muutti lumen värin punaiseksi. Olimme surmanneet tuhansit-
tain vihollisia ja heidän joukkonsa riensivät jo hurjaan pakoon;
ainoastaan pieni ratsumiesjoukko puolustautui vielä, kookkaan, pitkä-
partaisen miehen johtamana, jolla oli lippu vasemmassa kädessään ja
miekka oikeassa.

. Nämä rohkeat sotilaat olivat nähtävästi vastoin tahtoaan se-
kaantuneet taisteluun ja kuulumatta vihollisjoukkoon, mutta he taisteli-
vat niin pelkäämättöminä, että meidänkin raju, urhoollisuuteen tottu-
nut väkemme kunnioitti heitä. Näiden vastustajain rohkeus veti
minut vastustamattomasti sinne, vaan tullessani lähemmälle ja näh-
dessäni johtajan kasvot, iski minuun salaman lailla ajatus, että hän
oli Niaz rikas, Vuorten vanhus, ja hänen ympärillään taistelivat hur-
jasti, hengestään välinpitämättöminä hänen assassininsä. Äänekkäästi
huusin miehilleni: «älkää, antako armoa, ne ovat salamurhaajia ja
koiria, vaan tuohon parrakkaaseen vanhukseen älköön kukaan kos-
keko; hän on minun mieheni!

Niaz, etkö tunrre minua, nuorta ratsumiestä, jota Kaschgarissa
koetit houkutella salamurhaan? Tänään teemme lopputilin, scheik
el Dschebel!" Silloin hyökkäsi hän miestensä joukosta ja, profetan
nimessä, hän oli vastustaja, jonka mielelläni olisin suonut sinulle tahi
Dschebulle. Minä ajattelin Gertrudia ja hänen kärsimyksiään ja tämä
ajatus enensi voimaani kaksinkertaiseksi. Ainoastaan senkautta on-
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nistui minun voittaa hänet; kiivaan taistelun jälkeen iskin häneen
kuolettavan haavan. Hän suistui maahan ja kuollessaan ■ katsoi hän
minuun niin kamalin katsein, että minut valtasi väristys, vaan ei
ääntäkään lähtenyt hänen huuliltaan. Silloin nousi aivan kuin maasta
nuori, -ihana nainen; hajahapsin juoksi hän kaatuneiden assassinien
ruumiiden yli ja heittäytyi äänekkäästi huutaen kuolevan ruumiille;
tämä koetti vielä kerran nousta, vaan vaipui maahan murtunein kat-
sein. Nainen oli salaman nopeasti temmannut tikarin vyöltänsä ja
iski sen kahvaan asti rintaansa. Hän kuoli Niazin vieressä, joka vielä
kuolleena suonenvedontapaisesti piteli lippuaan.*)

Hetken aikaa istui Gottfrid äänettömänä; sitten sanoi hän:
- Hän kuoli sankarina - sitä en kuitenkaan olisi hänelle suo-

nut, ja kuitenkin - tämänkin miehen sydämessä mahtoi liikkua helliä
tunteita, muuten ei rakkaus olisi voinut kuolla hänen kanssaan ja
puolestaan. Onnellinen se, jota rakastetaan joka voi antaa ja saada
rakkautta! - Hyvää yötä, Dschani; me emme koskaan enää tapaa
toisiamme tässä elämässä; minä lähden nyt Syriaan ja sieltä Sak-
saan. Minä vien sinun terveisesi Markukselle, Aischalle ja Gottfridille.
Jää hyvästi!

Ennenkuin Dschani vielä oli ehtinyt tointua hämmästyksestään,
oli rautakuningas aseenkantajmeen jo noussut ratsulle. Vielä käden-
puristus hänelle ja Alakille, ja saksalaiset ratsastivat pois länteenpäin,
Syriaan, Schwabinmaalle.

Ja tuossa kohosi nyt hänen edessään isien linna, ja sen huip-
puja ja ulkonevia nurkkia kultasi ilta-aurinko ja lähetti hänelle niin
tuttavallisen ja ystävällisen tervehdyksen, että harmaantunut sankari,
joka kummulta katseli kotiseutuaan, tunsi kyyneleiden peittävän hänen
silmänsä. Sinä rakas, saksalainen kotimaa! Täällä leveni se hänen
ympärillään, vihreine peltoineen, tummine metsineen, sinisine, välkky-
vine sisäjärvineen ja kirkkaine taivaineen. Hän tunsi sydämensä
paisuvan hiljaisesta ilosta ja hän olisi tahtonut riemuita ääneensä
onnesta iloisen, vallattoman pojan tavoin. Kädellään osoitti hän lin-
naa ja kääntyi matkakumppaniensa puoleen, jotka olivat liikutuk-
sesta mykkinä. Sitten katkaisi hän oksan tammesta, joka tuttavalli-
sesti suhisi tervehdystään hänelle, ja kiinnitti sen lakkiinsa, ja sitten
nelistettiin alas laaksoon, ikäänkuin ritarin ratsu tuntisi isäntänsä
ikävöimistä.

Kaikki oli vielä niin tuttua, mutta toiselta puolen oli myös
paljon vierasta ja toisenlaista kuin ennen. Missä tuuhea lehto kolme-

*) Asian todellinen laita on se, että Vuorten vanhus mestattiin 1256
Karakorumissa suurkhanin käskystä.

Tekijä.
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kymmentä vuotta sitten oli kasvanut puron reunalla ja viuhuttanut
oksiaan, siinä laajeni nyt viljavainioita. Tuolle kukkulalle, joka ennen
oli puuttomana ja autiona katsellut laaksoon, olivat hurskaat ihmiset
rakentaneet pienen, miellyttävän kirkon. Vaan yksi oli näköisensä
keskellä kaikkea tätä muutosta vanha linna vuorella, harmaine
kivimuurineen, vankkoine tornineen ja linnankirkkoineen, jossa alati
muistettu, uskollinen puoliso lepäsi.

Torninvartijan torventoitotus ilmoitti huomattavan vieraan tuloa,
ja kun Gottfrid seuralaisineen ratsasti laskettua vipusiltaa myöten
sisään vanhasta linnanportista, tuli linnanisäntä itse vastaanottamaan
matkustajaa. Hän huudahti ilosta ja samassa veti Gottfrid hänet
hellästi syliinsä. Aischa ja nuori Gottfrid, joka nyt oli kasvanut
pitkäksi, solakaksi nuorukaiseksi, kiiruhtivat tarttumaan rakkaan vieraan
käsiin sekä hymyillen että kyynelsilmin. Ja joka taholta tuli linnan
asukkaita ja vanha vouti lumivalkoisine hapsineen ja partoineen pol-
vistui vanhan, rakkaan isäntänsä eteen ja suuteli hänen pölyisiä vaat-
teitaan. Vaan ritari nosti hänet maasta, pusersi hänen kättään ja
sulki hänet syliinsä.

Iloisesti liehui Hohenfelsin linnan lippu, ilmoittaen koko Schwa-
binmaalle, että se ilopäivä oli ritarilinnalle koittanut, jota se niin
kauvan oli ikävöinyt.

Markus perheineen oli kokonaan mukautunut saksalaisiin oloi-
hin ja kaikki olivat onnellisia, etenkin nyt, jolloin heidän ei enään
tarvinnut olla levottomia ritari Gottfridin tähden. Sekä suru- että
ilomielin kuulivat he hänen kertovan Dschanin tapaamisestaan ja
hän puolestaan sai tarkempia tietoja saksalaisen ritarikunnan asioista
Masoviassa.

Sopimusta herttua Konradin ja ritarikunnan välillä oltiin todella-
kin saatu aikaan ja Herman von Salza oli lähettänyt valitun, urhean
ritarijoukon Saksaan. Sen johtajana oli mainio Herman Balk, ur-
hoollinen, sotataitoinen ja varovainen mies, joka jo vuoden oli mitä
tunnollisimmin hoitanut ritarikunnan alueita Saksassa. Kun suur-
mestari ojensi kätensä hänelle jäähyväiseksi, sanoi hän:

- Ole huoleti ja pelkäämätön, sillä sinä johdat veljesi maahan,
jonka Herra on heille luvannut ja Jumala on teitä suojeleva!

Vaan paavi Gregorius IX oli antanut ritareille siunauksensa
ja, luvaten syntien anteeksiantamusta, pyytänyt heitä kostamaan sitä
suurta vääryyttä, jota uskottomat Preussissa olivat tehneet ristiin-
naulitulle.

Vuonna 1228 saapuivat ritarit Masovian herttuan Konradin luo
ja pian senjälkeen ryhtyivät he taisteluun preussilaisia pakanoita
vastaan. Kun nämä ensikerran näkivät valkoiset ritariviitat mustine
'ristineen, hämmästyivät he ja heidän kysyessään, ketkä nämä soturit
olivat ja mistä he tulivat, vastasi eräs vangittu masovilainen:
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- He ovat sotureita, jotka ovat vihittäytyneet Jumalan palve-
lukseen, urhoollisia ritareita Saksasta, jotka kristikunnan- johtomies
on lähettänyt taivuttamaan teidän niskanne romalaisen kirkon kuu-
liaisuuteen.

Preussilaiset hymyilivät ivaten, vaan saivat pian kokea ritarien
miekaniskujen voimaa ja näkivät raivoissaan, miten vankkoja linnoja,
rautapukuisten, valkoviittaisten miesten puolustamina, nousi siellä
täällä pitkin heidän alueensa rajoja.

Mutta pakanat, jotka epätoivoisella rohkeudella taistelivat pyhim-
pien harrastustensa puolesta, eivät olleet halveksittavia vastustajia ja
paavi päätti senvuoksi kehoittaa yleiseen ristiretkeen ja lähetti siitä
v. 1230 kiertokirjeen koko Europan kristikunnalle.

Satoja saarnaavia kerjäläismunkkeja kuljeskeli Saksassa, Puolassa,
Pommerissa, Märissä, Sorabiassa, Holsteinissa ja Gottlannilla ja kaik-
kialla nousi ääniä kehoittamaan kansaa pyhään taisteluun. Schwabin-
kin saarnatuoleista luettiin julki paavin kirje ja samoin kuin Gott-
fridiin enemmän kuin 30 vuotta sitten oli valtavasti vaikuttanut Itä-
maiden kristittyjen hätähuuto, niin syttyi uudelleen vanhuksen alati
nuori sydän, etenkin koska hän nyt saisi taistella niiden ristiritarien
rintamassa, joiden seurassa hän niin usein ennen oli ystävänä taistelut
vääräuskolaisia vastaan. Hän oli pian tehnyt päätöksensä. Miksi hän
makaisi toimettomana Schwabinmaassa, niin kauvan kuin hän vielä
tunsi vanhaa voimaansa käsivarressaan ja ankara taistelu pyhän uskon
puolesta riehui Saksan pohjoisosassa.

Minä lähden Preussinmaahan ja liityn saksalaisen ritari-
kunnan lippuihin. Jos Jumala suo, palaan terveenä, vaan jos kaatui-
sin rehellisessä taistelussa, niin en voisi saada kauniimpaa kuolemata.

Niin sanoi hän Markukselle ja Aischalle ja he tiesivät, etteivät
he voineet muuttaa hänen päätöstään, kun hän sen kerran oli tehnyt.
Hetken aikaa vallitsi huoneessa vaitiolo; sitten lausui Markus tyyneesti
ja päättävästi:

- Yksin sinun ei pidä lähteä, isä; minä seuraan sinua. Gott-
frid jää kotiin suojelemaan äitiään ja Herra olkoon kaikkein meidän
kanssamme.

Niin tapahtuikin.
Eräänä kirkkaana kesäaamuna v. 1232 ratsastivat he linnasta -

pieni, hiljainen joukko, sen etunenässä vanhus, hopeanharmaine lie-
huvine napsineen; hänen rinnallaan nuori, täysivoimainen ritari ja
heidän takanaan joukko nuoria aseenkantajia. Linnanmuurilta heilu-*
tettiin liinoja heille jäähyväisiksi ja aamuauringon valossa saattoivat
he selvään eroittaa solakan naisen ja nuoren, ritarillisesti asestetun
miehen, jotka lähettivät heille erotervehdyksensä.

Jo ennenkuin ristiretkeläisten joukot olivat kokoontuneet ja yhty-"
neet saksalaisiin ritareihin, oli Herman Balk miehineen koettanut
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saada vankkaa jalansijaa Kulminmaassa ja karkoittaa tästä alueesta
preussilaiset, jotka, sijoittuneina muutamiin rosvolinnoihin, tekivät
ryöstäen hyökkäyksiä näistä. Huomattavin näistä linnoista oli Ro-
gow Weichselin rannalla; toinen oli Chelmo, lähellä Kulmia. Näiden
kahden vankan paikan välille oli vihollinen sotavoima asettunut,
julman ja tavattoman rohkean päällikön, Pipinin, johtamana. Mo-
lempien linnojen ja erään suuren järven suojaamana, liikkui hän
hävittäen koko ympäristössä ja hänen paljas nimensäkin herätti kau-
hua, sillä hirvittävällä julmuudella rääkkäsi hän kristittyjä, jotka jou-
tuivat hänen käsiinsä. Siten oli koko Weichselin ympäristö alttiina
näiden kolmen rosvojoukon ryöstöretkille, ja joen ylimeno sekä
Kulminmaan puolustaminen oli senkautta erittäin vaikeata. Senvuoksi
päätti Herman Balk hävittää nämä linnat ja ennen kaikkea kukistaa
Pipinin vaarallisen vallan.

Seuraavan vuoden keväällä lähtivät ritarikunnan ritarit ja. soti-
laat joen poikki ja astuivat maihin oikeanpuoliselle rannalle, Qursken
kylän luona. Kummulla lähellä jokea kasvoi suuri tammi, jonka
preussilaiset arvelivat olevan pyhän ja sen läheisyydessä oli ikivanhan
linnan raunioita. Tässä arvelivat ritarit saaneensa mainion tukikohdan
tulevien sotatoimiensa varalle ja linnoittivat paikan, ensin paalutuk-
silla ja etumurroksilla, sittemmin valleilla ja muureilla ja niin syntyi
Kulminmaan ensimäinen ritarilinna ja sai paikan vanhan nimen Turn
eli Thorn. Turhaan olivat preussilaiset koettaneet estää linnoittamista;
rautamuurin lailla olivat ritarit suojelleet työmiehiä, kunnes linna
valmistui.

Nyt kääntyivät ritarit Rogowiin päin. Preussilaiset tulivat hi-
taasti heitä vastaan ja linnan edustalla syntyi lyhyt, verinen taistelu.
Herman Balkin rautakoura oli keskellä taisteluvilinää temmannut
vihollisten johtajan ratsun selästä ja antoi hänen valita joßo kuoleman
tahi linnan jättämisen ritareille. Hän valitsi jälkimäisen, ja vastusta-
jansa henkisen etevämmyyden voittamana, syvästi kunnioittaen heidän
rohkeuttaan taistelussa ja heidän vilpitöntä rehellisyyttään kaupan-
käynnissä, liittyi hän heihin ja auttoi heitä voittamaan maanmiehensä.
Yön pimeydessä marssi ritarijoukko Chelmoa vastaan ja asettui sala-
väijyksiin. Ystäväksi muuttunut preussilainen päällikkö lähti linnaan.
Herman Balk luotti täydelleen häneen ja hänen ei tarvinnutkaan
pettyä luottamuksessaan.

Kirkasta valoa virtasi linnasta, maljojen kilinää kuului; vihdoin
hiljeni kaikki, yö levitti huntunsa kivimuureille; siiloin tuli preussi-
lainen hiipien takaisin. Linnan väestö nukkui hurjain juominkien
loputtua, asettamatta vartijoita, koska heidän maanmiehensä oli va-
kuuttanut koko seudun olevan turvallisen - he nukkuivat kuole-
maan. Unestaan säikähtyneinä näkivät he kaikkialla valkoisia viit-
toja, joiden luku tuntui olevan ääretön, ja heidät surmattiin viimei-
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seen mieheen. Vaan koska ei linnaan voitu sijoittaa miehistöä, revit-
tiin se maahan.

Nyt oli vapauduttava Pipinistä,- mikä onnistuikin viekkaudella.
Rogowin päällikkö oli hänen sisarenpoikansa ja kun Pipinin jul-
muudet tulivat rajattomiksi, antoi sisarenpoika apunsa saksalaisille
ritareille enon kavaltamiseen.. Esitellen tekosyynä perheasioita, hou-
kutteli hän Pipinin ansaan; Pipin jätettiin raivostuneille ritareille, jotka
sitoivat hänet hevosen häntään ja laahasivat hänet Thornin linnaan,
jossa hänet hirtettiin.

Sillävälin lähestyivät ristiretkeläisten joukot vähitellen. Linna-
kreivi Burkhard von Magdeburg oli ensimäinen, joka saapui Kulmin-
maahan; mukanaan noin 5,000 soturia. Häneen olivat Gottfrid ja
Markus liittyneet. Sangen monet saksalaisista ritareista olivat tutut
entuudestaan ja aseidenkalskeessa heidän seurassaan tuntui Gottfrid
jälleen elpyvän. Silloin ei voitu huomata vanhuudenheikkouden
jälkeäkään; suorana ja jäntevänä istui hän satulassaan kuten muinoin
risteillessään Itämaat; kirkkaina ja läpitunkevina säihkyivät hänen
haukansilmänsä, luja ja voimakas oli vielä hänen käsivartensa.

Ristiretkeläisten luku kasvoi. Niinpä tuli Schlesiasta Breslaun
herttua Henrik, mukanaan 3,000 miestä, Kujavian herttua Kasimir,
tuoden 2,000, Pommerista herttua Svantopolk, jolla oli 5,000 soti-
lasta; Puolan Ladislaus toi yli 2,000, niin että ritarikunnan lippujen
ympäri kokoontui 20,000 miehen suuruinen sotavoima. Vannat rii-
dat, joita oli olemassa eri ruhtinaiden välillä, sovitettiin; leppyneet
vastustajat pusersivat toistensa käsiä, lähtiessään nyt pyhään taisteluun;
innostus oli yleinen ja vilkas.

Ennen kaikkea oli Pommerin herttuan' osanotto tärkeä, sillä
toiselta puolen ei kukaan muista ruhtinaista, lukuunottamatta Maso-
vian Konradia, tuntenut yhtä tarkoin preussilaisten tapoja, elin- ja
sotalaatua, tahi maan luontoa kuin hän, ja toiselta puolen tarjosi
hänen läheinen, vasemmanpuolisella jokirannalla oleva maansa yhtä
helpon kuin mukavan pääsyn vihollisten maahan vastakkaisella ran-
nalla; Pommerista saattoi sotajoukko aina odottaa turvattua avustusta.
Tämä lienee syynä siihen, ettei Herman Balk heti alottanut sota-
retkeä vaan ensin Pommerin herttuan avulla ja ristiretkijoukon suo-
jaamana lujitti Marienwerderin linnaa ja alkoi perustaa kaupunkia
sen muurien ympärille.

Siten kului osa kesää.
Preussilaisia alkoi nähtävästi peloittaa heidän vastustajainsa voima

ja he lähettivät lähettiläitä Herman Balkin luo, selittäen haluavansa
tulla kastetuiksi ja muuttua kristityiksi. Jalo Kristian-piispa valmis-
tautui itse lähtemään sotilasosastoineen Pomesaniaan ja saarnaamaan
kristinoppia. Vaan petosta ja kavaluutta kohtasi kristittyjä; se mie-
histö, joka saattoi piispaa, surmattiin ja piispa itse vangittiin. Risti-
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retkeläiset nostivat raivon huudon, vaan sittenkään ei voitu mitään
tehdä sateiseen syysaikaan, jolloin rämeinen maa esti niin suurta
sotajoukkoa tunkeutumasta Pomesaniaan. Ikävöiden odotettiin tal-
ven tuloa.

Vihdoin tuli valkopartainen vanha talvi, ravisti lunta viittansa
laskoksista ja laski kimaltelevia jääkahleita virroille ja järville. Ja
kovaksi jäätyneitä järviä myöten kulkivat ristiretkeläiset vihollisten
rajaa kohti. Purevan tuimana raivosi talvimyrsky ja taajasti satoi
lunta Pomesanian tasangoille, vaan vilkas ja iloinen taistelunhalu
innostutti kaikkien mieltä. Pienempi vihollisjoukko kohtasi heidät
heti rajalla, vaan karkoitettiin ja voittoisina tunkeutuivat ristiretke-
läiset yhä kauvemmin maahan. Silloin tuli sanoma, että lukuisa
sotajoukko seisoi taistelurintamassa lähellä Sirgune-joen rantaa. Rat-
kaiseva hetki läheni siis.

Joen, jonka nimi nykyään on Sorge, oikeanpuolisella rannalla
kasvoi korkeana ja vakavana epäjumalille pyhitetty metsä. Jättiläisen
kokoiset rungot, lumenpainamine oksineen, muodostivat Perkunon,
Potrimpon ja Pikollon ikivanhan pyhäkön tukipylväät ja laajalti
ympärille' leveni pyhä kenttä, jolla pappien asunnot hajalla sijaitsi-
vat. Mustaa savua nousi metsästä, kun ristiretkeläiset lähestyivät;
ylipappi uhrasi kai metsässä jumalille, mutta metsän edustalla olivat
viholliset tihein rintamin valmiit ikivanhan jumalain asunnon suojassa
taistelemaan sen puolesta.

Oli keskipäivän aika. Aurinko piileskeli harmaiden lumipilvien
takana, pyhän metsän yli painautui ikäänkuin raskas sumu, kun ensi-
mäiset miekaniskut kilahtivat, nuolet sinkoilivat ja sotakirveet ja -nui-
jat jyristen sattuivat toisiinsa; kristittyjen Jumala kävi kovaa taistelua
synkän metsän epäjumalia vastaan. Ei yksikään auringonsäde valais-
sut taistelukenttää, jossa veri punersi lumen; jäätävän kylmänä puhalsi
jo iltatuuli ja vielä oli taistelu ratkaisematta. Siinä, missä preussi-
laisia sotureita oli laajimmin, kohosi korkealle hopeaharjaisella sota-
ratsulla hopeahapsinen sankari ja oikeaan ja vasempaan sattuivat
hänen leveän miekkansa voimakkaat iskut. Hänen ympärillään riehui
taistelu hurjimpana; viholliset luulivat nähtävästi hänen olevan kris-
tittyjen johtajan; yhäti tiheni mustien turkkien ja valkoisten ritari-
viittojen joukko, niin että preussiläiset eivät huomanneet Pommerin
herttuan miehittäneen erään, taistelevien sivulla olevan metsikön, joka
hätätilassa olisi voinut turvata heidän pakoaan. Kun täältä hyökät-
tiin heidän selkäänsä, jäivät he nyt kahden taistelurintaman väliin ja
nyt ei enään ollut kysymyksessä vanhan pyhäkön suojeleminen vaan
hengen pelastaminen. Verilöylyä jatkettiin, kunnes yö levitti mustan
huntunsa yli seudun ja teki pelastumisen mahdolliseksi maan vii-
meisille pojille. Perkuno oli voitettu, risti oli voittanut, pyhättömät
jalat häväisivät pyhää metsää, jumalat olivat hyljänneet palvelijansa.
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Pyhään tammeen jyskivät jo seuraavana aamuna kirveen iskut ja
ylipapin -asunnosta nousi vielä samana iltana punainen tulipatsas,
valaisten taistelukenttää, jossa lepäsi 5,000 kuollutta tahi kuolettavasti
haavoitettua preussilaista 4,000 kristityn vieressä.

Häälyvä tulenvalo valaisi kalpeita kasvoja, joiden yli toiset kasvot
valkohapsin ja väsynein katsein kumartuivat.

- Kuinka on laitasi, Markus ? kysyi vanhus tavattoman hellästi.
- Loppu lähenee, isä tervehdi vaimoani ja poikaani

Gottfridista on tuleva jalo ritari - Jumala olkoon minulle ar-
mollinen.

Raskaasti kohonnut pää vaipui maahan; vanhus sulki hänen
silmänsä ja kääri viitan hänen ympärilleen. Sitten istuutui hän täh-
dettömässä yössä maahan ja peitti kasvonsa käsillään.

- Hän kaatui sankarina pyhässä taistelussa, kuiskasi hän, mutta
hänen olisi pitänyt saada elää, ja salaman sattua sensijaan minuun,
vanhaan kantoon.

Niin kuiskasi hän itsekseen. Hänen vieressään romahti ylipapin
palava talo kokoon jyskien, laajalle levitti tuuli tulisadetta ja säkeniä
tuprusi yli vanhan metsän; alempana vallitsi hautausmaan hiljainen
rauha ja himmeät vartijatulet kimeltelivät unisesti talviyönä.

Seuraavana päivänä haudattiin kuolleet; Sirgunen rannalla kai-
vettiin keraiti Markuksen hauta kovaksi jäätyneeseen maahan ja tällä
haudalla, jossa lämpöisen idän poika lepäsi kylmässä pohjolassa, pol-
vistui Gottfrid von Hohenfels, rautakuningas, ja rukoili. Markuksen
kuolema koski häneen kovasti; hän tunsi aivan yhdellä haavaa tul-
leensa vanhaksi, väsyneeksi mieheksi ja niin palasi hän kotiin pienine
joukkoineen, josta kolme oli ikipäiviksi jäänyt Preussinmaahan, tuo-
dakseen itse surusanoman tyttärelleen ja tyttärenpojalleen.

Ja kun hän vaivalloisen matkan jälkeen lähestyi linnaansa, liehui
musta lippu sen tornista; se ei ollut hänen lippunsa väri se oli
sen kamalan vieraan lempivän, joka oli Markuksenkin vienyt. Tie-
dettiinköhän linnassa jo hänen kuolemastaan?

Hitaasti ja levottomin mielin ratsasti hän lasketun vipusillan yli;
nuori Gottfrid tuli häntä vastaanN

niin kalpeana ja surumielisenä, että
vanhan sankarin sydäntä vihloi.

- Missä on äitisi, oli hänen ensi kysymyksensä.
Nuorukainen osoitti linnankirkkoa ja hänen huulensa värjähtivät

tuskasta.
- Missä on isäni? kysyi hän puolestaan.
- Ole mies, Gottfrid, ole luja! Isäsi on sankarina kaatunut

Preussissa. Vaan äitisi?
Vanhan raudanlujan ritarin ääni värisi.
- Äitini lepää Notburga von Hohenfelsin vieressä.
Silloin syleilivät he toisiaan nuo molemmat miehet, toinen, valko-
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hapsineen, jo haudan reunalla, jonka kuitenkin oli täytynyt nähdä
niin nuorteiden ja elämänhaluisten henkilöiden kuolevan, ja toinen,
joka vielä tuskin oli ehtinyt nuoruudenikään, jolle elämä jo asetti
ensimäiset ankarat vaatimuksensa. He eivät saattaneet puhua, ja
äänettöminä lähtivät he, ikäänkuin niin päätettyään, pieneen, hiljai-
seen linnankirkkoon ja polvistuivat siellä viimeisen naudan ääreen.

Ihmeellistä oli, että samana päivänä, joilloin keihään pisto oli
surmannut Markuksen, oli hänen uskollinen puolisonsa kuollut ko-
vaan kuumeeseen, hänen nimensä kuivilla, kalpeilla huulillaan. Hä-
nen ei tarvinnut vastaanottaa tuskallista sanomaa armaan puolisonsa
kuolemasta. -

Sitten vieri seitsemän vuotta. Kaksinkertaisen menettämisen
tuottama haava oli arvettunut; nuori linnanisäntä oli varttunut täysi-
ikäiseksi jakihlannut erään jalosukuisen neitsyeen Rheingauista; rauta-
kuninkaasta oli tullut iäkäs vanhus. Vaan vuodet eivät olleet vielä
voineet taivuttaa hänen päätään eivätkä sammuttaa hänen silmäinsä
loistetta. Lujasti ja vapisematta saattoi hänen kätensä hallita rajuin-
takin ratsua ja yhtä voimakkaasti kuin ennenkin soi hänen torvensa
kun ratsastettiin metsästämään. Tuntui melkein siltä kuin kuolema
olisi unohtanut hänet, taikka ei uskaltaisi kajota tähän voimakkaaseen
mieheen, joka voittoisana oli taistellut kolmessa maanosassa uskonsa
puolesta. Itse oli hänellä tapana sanoa:

- Yhtä minä tahtoisin rukoilla Jumalalta: ettei Hän sallisi mi-
nun, vanhan soturin, kuolla pehmeällä vuoteella, iän riistettyä kaiken
ytimen luistani; vaan saavani kaatua taistelussa, salaman pirstaaman
tammen tavoin, on läpi koko elämäni ollut hartain toivoni ja sitä
rukoilen vielä tänään.

Ja taistelunmelskeessä olikin vanha sankari kuoleva, kuten hän
niin hartaasti oli toivonut ja rukoillut Jumalaa.

Dschingiskhan voittamattoman oli elokuussa 1217 kaatanut
mahtavista mahtavin, kuolema, vaan hänen henkensä eli vielä hänen
pojissaan ja aron rajuissa kansoissa, jotka hän oli herättänyt heidän
hiljaisesta rauhastaan ja johtanut vastustamattomaan voittokulkuun.
Hänen poikansa Oktai otti suurkhanin arvonimen, muut jakoivat
keskenään tähän asti valloitetut maat, niin että Batu sai niinkutsutun
'Kaptschakin, s. o. Mustan ja Kaspian merten pohjoispuolella olevan
alueen, jonka hänen isänsä Kapka-virran rannalla tapahtuneen verisen
taistelun jälkeen oli riistänyt Asovan meren ja Dnjeprin koskien luona
kuljeskelevilta turkkilaisheimoilta ja nykyisissä Astrakanissa ja Oren-
burgissa asuvilta venäläisiltä. Dschagatai hallitseisi Turkestania ja
Oxusin ja Jaxarteen maita, Tuli sai Itä- ja Länsi-Persian ja osaksi
valloitetun Indian. Tämän poika Hulagu lopetti seldschukien heikon
valtakunnan Vähässä Asiassa ja Itä-Rooman valtakunnan kreikkalaiset
alkoivat vavista pääkaupungissaan Konstantinopelissa.
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Vaan suurkhanin Oktain aikoessa sisällisesti laajentaa ja vahvistaa
mongolien suurta maailmanvaltaa ja muodostaessa Karakorumin van-
hasta pairaenkaupungista loistavan pääkaupungin, antaessaan muham-
mediläisten ja kinalaisten rakentajien rakentaa muhkeita palatseja ja
julkisia rakennuksia entisten savimajojen ja telttojen sijaan, sekä
kutsuessaan oppineita ja taiteilijoita loistavaan hoviinsa, jatkoi Batu
Dschingiskhanin valloitustyötä. Hän hyökkäsi ensiksi bulgarien
kimppuun, jotka turhaan vastustivat häntä suurissa metsissään. Hei-
dän ylitseen vyöryivät kansainmeren aallot venäläisiin päin. Hajaan-
tuneina moneen heimoon ja alituisesti taistellen keskenään, eivät
tämä yhteisvoimin ja yksimielisesti nousseet vastustamaan vihollista
ja paimentolaiset vottivat heidän ruhtinaansa, kunkin erikseen. Woro-
neschin luona voitettiin Riesanin ruhtinas ja hänen pääkaupunkinsa
liekit valaisivat kuolinsoihdun tavoin hänen valtansa kuhistusta. Vielä
kiivaampi ja tuimempi oli taistelu Moskovan luona, jossa suuriruhti-
nas Georg seisoi parhaimpine joukkoineen. Veripunaisina vyöryivät
joen aallot uomassaan ja haavojen peittämiä ruumiita ajelehti virtaa
myöten; kolme taistelua riehui sen rannoilla ja kolmannessa ja tui-
mimmassa kaatui suuriruhtinas ja samalla koko hänen valtakuntansa.
Venäläisten etevimmät johtajat makasivat kuolleina suuriruhtinaansa
ympärillä verisellä sotatantereella; Wladimirin ja Moskowan kaduilla
hyökkäsivät hillittömät mongolit, eivätkä säästäneet vanhuksia eikä
lapsia, ei kirkkoja, palatseja eikä mökkkejä. Savun ja veren usva
peitti koko Venäjän ja ne asukkaat, jotka vielä saattoivat paeta,
kääntyivät kauhistuneina länteenpäin ja etsivät apua ja turvaa Unka-
rin magyareilta. Mutta hekin taistelivat keskenään, kun uhkaava,
puolen miljoonan suuruinen, mongolilainen soturijoukko ilmestyi
Karpatien juurelle ja hyökkäsi maahan huonosti puolustettujen vuoren-
solien kautta. Missä Itävallan urhea herttua Fredrik sotaisa kohtasi
heidät uljaine ritareineen, siellä he eivät voittaneet; rautaisten ritarien
rinnoilta ponnahtivat heidän nuolensa takaisin ja leveät saksalaiset
miekat niittivät heitä rivittäin. Mutta kun herttua, suoritettuaan loista-
via sankaritöitä, palasi kotiin, kootakseen uusia sotavoimia, sortuivat
unkarilaiset mongolijoukon jalkoihin.

Mosi-nummella, Sajo-virran varrella, oli ratkaiseva taistelu.
Verisenä nousi aurinko, ennustaen hurmeista päivää ja kun se jälleen
laski, makasi unkarilaisten ruumiita peninkulman laajuudella hajal-
laan ja vuolaan puron lailla virtasi veri taistelukentällä. Kuten ensi-
mäiset kirveeniskut kaatavat lahonneen puun, siten murrettiin unkari-
laisten rintama ja samoin kuin ensi tuulenpuuska syksyisin levittää
lehdet, niin hajaantuivat he. Herttua Kolomanin, kuningas Bela
IVmnen veljen ympärille olivat urhoollisimmat soturit kokoontuneet
turvaamaan omaistensa pakoa, valmiit, jos tarvittiin, taistelemaan
viimeiseen mieheen. Herttua oli jo saanut kaksi haavaa; silloin
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kuuli hän mongolien rintamasta jonkun kehoittavan häntä saksan-
kielellä antautumaan. Vielä kerran salamoivat hänen silmänsä urheata
rohkeutta ja vastustamattomasti tunkeutui hän sen luo, joka oli hä-
nelle huutanut.

- Unkarin herttua'kuolee, vaan ei koskaan antaudu, vastasi hän
ja vinkuen lensi hänen miekkansa leimahtavissa kaarissa.

Hämmästyneinä keskeyttivät mongolit ja unkarilaiset taistelun
katsellakseen päälliköiden kaksintaistelua. Verta valui herttuan rauta-
paidalle, mutta hänen voimansa tuntuivat nuorentuneen. Hänen
vastustajansa seisoi jalustimissaan ja puolustautui, nähtävästi uuvut-
taakseen toista, vaan yhäti kasvavalla vimmalla ja voimalla taisteli
herttua. Nyt nostaa hän miekkansa hirvittävään iskuun, mongoli
aikoo torjua sen kilvellään, mutta hevosen värähdys saa hänet hor-
jahtamaan ja jyristen sattuu isku hänen kypäriinsä; kilpi putoaa
maahan, hän haparoi käsineen ilmassa, ikäänkuin tarttuakseen johon-
kin tukeen ja suistuu sitten ratsun selästä. Riemun ja raivon huudot
sekoittuvat toisiinsa, hetken aikaa vallitsee herttuan ympärillä jär-
jestymätön sekasotku, sitten ratsastavat unkarilaiset, mukanaan kuoleva
herttua, nuolennopeina pois ja ainoastaan pieni tähde taistelee vii-
meiseen mieheen tehdäkseen kuolettavasti haavoitetun herttuan paon
mahdolliseksi.

Vaan kaatunut mongoli ei enään liikahtanut. Verta valuvat
kasvot olivat kääntyneet taivaaseen päin ja murtunut katse osoitti
hänen kuolleen sankarina.

Häh oli Dschani, 20,000 miehen suuruisen joukon päällikkö.
Hänen kansansa hautasi hänet suurilla sotilaallisilla kunnianosoituk-
silla taistelukentällä, jossa ystävä ja vihamies rauhallisesti nukkui
vieretysten ja harva kaisla nuokkuu suurella yhteisellä hautausmaalla.

Osa mongoleja tunkeutui nyt Puolan läpi, kulki Weichselin
poikki, ilmestyi Oderin rannoille ja kolkutti uhkaavana Saksan ovea.
Breslauin asukkaat sytyttivät oman kaupunkinsa tuleen ja pakenivat
sen lujaan linnaan; kauhistunut maalaisväestö vetäytyi vuoristoon, ja
koko Länsimaan halki kävi vavistus ja pelko ja tuhansin kerroin
suurenteli huhu niitä julmuuksia, joita Idän hurjat kansat harjoittivat.
Kaikissa kirkoissa rukoiltiin:

Kaikesta pahasta ja mongolien ja tatarien raivosta päästä
meidät, armias Herra Jumala!

Niin rukoiltiin myöskin Schwabinmaassa ja kristikunnan hätä-
huuto vihloi valkohapsisen Hohenfels-sankarin sydäntä. Hänestä
tuntui, kuin huutaisivat tuhannet äänet häntä avukseen ja viimeisen
kerran varustautui hän taisteluun.

Hohenfels-linnassa oli jo kaksi vuotta ollut suloinen, 1 nuori
emäntä ja sylissään tuuditteli hän vanhan suvun nuorinta, vuoden
vanhaa perillistä. Vanhus oli nähnyt sukunsa uudelleen kukoistavan
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ja itse nuorentunut; enempää hän ei pyytänytkään sallimukselta ja
jos Tuoni tuli' häntä noutamaan taistelussa isänmaan puolesta, silloin
oli hän onnellinen.

Mutta nuori linnanisäntä ei sallinut hänen yksin lähtevän Schle-
sian rajoille ja vaikka ero puolisosta ja lapsesta tuntui raskaalta, va-
rustautui hän kuitenkin taisteluun mongolien joukkoja vastaan, seura-
takseen rakasta vanhusta, hänen nuoruutensa ihannetta.

Hänen puolisonsa ei itkenyt; antaessaan hänelle jäähyväissuute-
lonsa ja pieni, sinisilmäinen poika hymyili ja tavoitteli pienine kätö-
sineen isän lakissa nuokkuvaa sulkaa.

Sitten ratsastivat he linnasta ja iloisesti soivat torvet, kuten
vanha sankari oli toivonut; hilpeiden metsästystoitotusten tavoin ka-
jahtivat äänet laaksoissa ja kuitenkin lähdettiin taisteluun elämästä ja
kuolemasta. Ei vähintäkään väsymystä voitu huomata vanhassa sanka-
rissa ja tuskin saattoi odottaa sitä päivää, jolloin hän saisi verrata
voimiaan mongolilaisten ratsumiesten voimiin.

Keskipäivän aikana huhtikuun 9 päivänä 1241 ratsastivat he
schlesialaisen kaupungin Liegnitzin ohi ja pakolaiset, jotka tulivat
heidän vastaansa, kertoivat hengästyneinä verisen taistelun riehuneen
jo varhaisesta aamusta asti Wahlstattin kentällä hurjien, muukalaisten
laumojen ja Schlesian hurskaan Henrik-herttuan välillä, joka pienine
joukkoineen oli rientänyt heitä vastaan.

Silloin jouduttivat he ratsastustaan ja pian leveni laaja taistelu-
kenttä heidän eteensä. Torvienkajahdukset ja huumaava melske, rai-
voisat sotahuudot ja hevosten kavioiden kapse sekaantuivat toisiinsa,
pölypilvistä säteilivät kristittyjen kypärit ja pansarit ja yltympäri heitä
aaltoili hurjia, vihollisia ratsumiehiä, sata kertaa lukuisampina, pienillä,
pörröisillä ratsuillaan. Silloin kannusti Gottfrid juoksijansa ja pitkin
hyppäyksin nelisti jalo eläin alas laaksoon niin rajusti, etteivät aseen-
kantajat voineet seurata ja että ritarillinen tyttärenpoika vaivoin saattoi
pysytellä isoisänsä sivulla.

Vaan kentällä riehui taisteluvilinä urhean Henrik-herttuan ympä-
rillä. Hänen kypärinsä koriste näkyi laajalle ja teki hänet mongolien
nuolten ja heittokeihäiden pilkkaesineeksi. Korkealla vihollisten päi-
den yläpuolella liehui verisenä sininen, repaleinen lippu ja mahtava
ääni huusi mongolinkielellä: «Tilaa lipulle! Se, joka tämän huusi,
raivasi säteilevällä kalvallaan tien kristittyjen johtajan luo. Hän ei
ollut vielä ehtinyt perille, kun herttua, keihään pistämänä, äkkiä hor-
jahti satulassaan ja vaipui miestensä käsiin; kuolevan sotapäällikön
ympärillä taistelivat hänen ritarinsa ja sotilaansa ponnistaen äärim-
mäiset voimansa. «

Mutta jo kääntyivät kristityt siellä täällä pakoon; huuto «Herttua
on kaatunut!" leveni voimia hervaisten heidän riveissään. Silloin
kuului ääni, joka kaikui yli taistelumelskeen: »Jumala kanssamme!"



ja kookas ritari, loistavin rintahaarniskoin, nelisti kukkuloilta alas
keskelle tiheätä vilinää, joka ympäröi kuolevaa herttuata. Hopeaiset
hapset liehuivat sädekehän tavoin ja nostetun kypärisilmikon alta
säteilivät tuliset silmät. Nuori ritari ratsasti keltaisella ratsulla hänen
rinnallaan ja kun molemmat tulivat perille, syttyi taistelu uudelleen.
Kuolettavasti haavoitetun herttuan ympärillä oli vilinä tauonnut, ja hänet
vietiin taistelusta, joka nyt oli entistä kiivaampi. Silloinlensi kypäri,
iskun kohtaamana, vanhan soturin päästä ja hänen valkoiset hiuk-
sensa mudostivat nyt rohkaistujen kristittyjen sotamerkin. Ajatuksen
nopeudella lensi hänen säteilevä kalpansa edestakaisin; aivan lähellä
häntä liehui mongolilippu, hetken vaan leijaili se hänen päänsä yli,
sitten katosi se vilinään ja kristitty ritari polki jaloillaan pakanoiden
sotamerkkiä.

Nyt oli vihollisten sotapäällikkö tunkeutunut perille ja hänen
verittyneet silmänsä katsoivat hurjasti ympärilleen.

- Dschebu-susi, tänään ratkaisemme vanhan riitamme saksalai-
sella alueella, huudahti vanha ritari turkinkielellä.

Mongoli säpsähti hetkisen, sitten kiristi hän hampaitaan kuulu-
vasti ja raivosta kirkuen hyökkäsi hän vastustajansa kimppuun huu-
taen : «Rautakuningas!'"

Gottfrid von Hohenfels ei kuitenkaan ollut unhoittanut schwabin-
iskuaan. Iskien salamannopeasti, osui hän vihollisensa hevosen jal-
koihin niin että se putosi eteenpäin, ja kun Dschebu liukui alas sen
kaulan yli, halkaisi leveä miekka hänen päänsä. Vielä hetken aikaa
näkyi sankari taistelunvilinässä; sitten tuli mongolinuoli vinkuen ja
painui syvälle harmaaseen sankaripäähän. Äänettömänä suistui rauta-
kuningas ratsultaan, kuten salaman iskemä tammi, ja hänen tyttären-
poikansa ja aseenkantajansa veivät kuolleen mukanaan läpi vihollisten
rintamien.

Hän oli saavuttanut etsimänsä - mainehikkaan sankarikuoleman
taistelussa! -

Taistelu oli päättynyt; raju ylivoima oli voittanut, mutta mon-
golit eivät voineet jatkaa voittokulkuaan. Tappiossaankin oli saksa-
laisten urhoollisuus herättänyt vihollisten laumoissa sen vakaumuksen,
että täällä oli sulku estämässä heidän etenemistään.

Hohenfels-linnah vipusillalla ratsasti hitaasti pieni ratsujoukko,
Miehet toivat mukanaan valkohapsisen ruumiin, jonka vanhassa san-
karipäässä syvä haava ammotti; he olivat ratsastaneet päivin öin,
viedäkseen vanhuksen hänen viimeiseen lepoonsa esi-isien linnaan.

Notburgan ja Aischan välissä nukkuu hän pienessä linnan-
kirkossa, ja pojalle, joka pienine sisarineen telmii vanhan lehmuksen
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varjossa linnanpihalla, kertovat aseenkantajat puoliääneen ja säihkyvin
silmin sankarista, joka oli taistellut kolmessa maanosassa ja joka oli
yhtä mainehikas kuin Dietrich Berniläinen, vanhojen laulujen ihme-
teltävä sankari. Vaan pojan esikuvana ja ihanteena oli alati Gottfrid
von Hohenfels, Rautakuningas.
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