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ENSIMMÄINEN LUKU,

Hohenfels.

Siihen aikaan, kun vielä oli ritareita ja kauniita naisia
täällä maailmassa, villiä eläimiä metsissä ja ankaria herroja
ja nöyriä talonpoikia, silloin oli Frankkien herLtuakunnassa,
lähellä Thyringin rajaa salometsä niin suuri, ett’ei Saksassa
ollut toista sen vertaista.

Ei ollut siellä hyvä vaeltajan kuleksia, jos hän ei tun-

tenut niitä polkuja, joita karhut ja villisiat olivat murtaneet
metsikköjen läpi; sillä metsä oli korkea ja täynnä ristiin ja
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rastiin syviä notkoja, joiden pohjalla purot keväällä lorisivat,
silloin kun linnut alkoivat laulella, ja syksyllä, kun ne vaikenivat.

Mutta metsään eivät tulleet muut kuin ne, joilla siellä
oli jotakin tekemistä ja pahantekijät, jotka mieluummin tah-
toivat piilottautua. Valoisina kesäöinä haukkui kettu siellä
ja hirvi äänteli, ja yökkö kirkui; mutta talvella ulvoivat sudet
pitkään ja kamalasti.

Eräässä kohden laajeni yksi rotkoista kauniiksi pieneksi
laaksoksi, niittyineen ja peltoineen. Puro kasvoi viheriäreu-
naiseksi virraksi ja siinä vilisi välähteleviä lohia ja muita ka-
loja. Siellä oli mylly, joka kävi yötä päivää, aina senmukaan
miten vesi virtaili ja siellä oli kylä, nimeltä Uhldorf, jossa
asui joukko köyhiä talonpoikia.

Vähän alempana oli myöskin luostari, nimeltä Erbach,
ja sen katon alla asui kolmekymmentä hurskasta, lihavaa
munkkia. He antoivat talonpoikien kyntää pellot ja itse he
messusivat ja soittivat iltarukoukseen, ja kirjoittivat muistiin
vanhoja aikakirjoja, ihmeellisillä kirjaimilla ja kiemuroilla, ja
heidän oli hyvä elää ja he antoivat Jumalalle kaikesta
kunnian.

Mutta sekä pellot että niityt ja virta ja kylä ja suuri
metsä olivat Hohenfelsin ritarilinnan aluetta, ja myöskin luos-
tari, jonka yksi herroista sieltä ylhäältä oli rakentanut katu-
muksen osoitukseksi siitä, että oli vahingossa tappanut vel-
jensä turnajaisissa.

Hohenfels oli laakson pohjoisessa päässä, punaisena ja
uhkeana paksuine tornineen, muurineen ja ulkohuoneineen.
Linna oli rakennettu yksinäiselle kalliolle, joka kohosi laakson
pohjalta kuin sokeritoppa, mutta litteäpäisenä. Sen eroittivat
ulkomaailmasta joka puolelta leveät, syvät kuilut, paitse poh-
joispuolelta, jossa rotko oli niin kapea, että laskusilta ulottui
sen ylitse. Kun silta oli nostettu, oli aivan mahdoton päästä
linnaan; mutta siinä kohti, johon se laskettiin oli paalu ja
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paaluun oli ripustettu kello niitä varten, jotka tulivat öiseen
aikaan ja rauhallisissa aikeissa pyrkivät sisään.

Tapahtuipa noin 1200 vuotta Vapahtajan syntymisen
jälestä, että linnanherra, Ritari Yrjö nimeltään, eräänä aamu-

hetkenä ratsasti yli sillan, neljänkymmenen hyvin varustetun

aseellisen miehen seuraamana, kaikki ratsain. Jokaisen mie-
hen pukuun oli ommeltu punainen risti ja sama merkki oli
maalattu heidän kilpiinsä; sillä he aikoivat pyhälle maalle taiste-
lemaan saraseeneja vastaan, siinä sotajoukossa, jota johtivat
Venetsian doosi ja muut uljaat kristityt ruhtinaat ja herrat.

Ylhäällä linnan muurilla seisoi ritarin nuori vaimo, Gert-
rud rouva. Hänen silmänsä olivat punaisina ja käsivarrellaan
piteli hän pientä vuoden vanhaa poikaansa, joka kasteessa
oli saanut nimen Konrad.

Ritari pysäytti hevosensa ja viittasi kädellään. Silloin
kajahuttivat ristiretkeläiset jäähyväishuudon, kannustivat hyviä
hevosiansa ja katosivat metsään. Mutta Gertrud rouva meni

sisälle makuuhuoneeseensa, laittoi palvelijattarensa työhön kan-
gaspuitten ja rukkien ääreen ja lauloi heidän kanssaan, Kon-
radin lattialla leikkiessä.

Niin istui hän kuusi vuotta linnassansa ja kuuli vaan
harvoin isännästänsä. Tuli viesti, että ristiretkeläisten joukko
oli pysähtynyt Konstantinopoliin ja että se oli kukistanut Krei-
kan keisarikunnan; mutta pieni joukko oli kulkenut Aasiaan
täyttääkseen pyhän lupauksensa ja niiden joukossa oli Hohen-
felsin ritari, joka ei milloinkaan ollut sanaansa rikkonut.

Mutta seitsemän kuukautta ristiretkeläisten lähdön jäl-
keen syntyi Gertrud rouvalle tytär, joka sai nimekseen Agnes,
ja lapset kasvoivat ja odottivat yhdessä äitinsä kanssa ritarin
kotiin palaamista.

Kerran eräänä iltana, myöhään syksyllä, soi kello. Tornin
vahti puhalsi torveensa jakun saatiin selville, että siellä oli vaan
yksinäinen ratsastaja, laskettiin silta ja ratsastaja ajoi linnaan.
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Ei kukaan häntä tuntenut ja niin väsynyt hän oli, ett’ei
hän voinut puhua. Täytyi auttaa hänet hevosen selästä ja
irroittaa hänen varustuksensa ja pitää pikaria hänen suullaan.
Mutta kun linnanrouva astui ulos torninrappusihe ja lähemmin
tarkasti vierasta, kirkasi hän kovasti ja vaipui maahan.

Kun hän heräsi tainuoksista, saivat kaikki tietää, että

vieras oli Ezzo, ritarin rakkain palvelija, joka oli ollut hänen
kanssaan Juutaan maalla; mutta niin muuttunut oli hän kai-
kesta mitä oli kärsinyt sodassa ja saraseenien vankeudessa,
ett’ei häntä tahtonut voida tuntea sittenkään, vaikka tiedettiin
kuka hän oli.

Pian kuultiin, että hän toi tiedon ritarin ja kaikkien
hänen miestensä kuolemasta. Koko sen yön istui hän Gertrud
rouvan kanssa salakammiossa ja kertoi. Kun hän nukahti,
heristi Gertrud rouva vahvoilla käsillään hänet hereille jakyseli
edelleen. Hänen täytyi kertoa kaikki ainakin sata kertaa yhä
uudestaan ja sanoi hän jälestäpäin, ettei hän mitään kärsimistään
vaivoista voinut verrata siihen, mitä sai sinä yönä kestää.

Mutta aamun ensi sarastuksessa kutsui linnanrouva ko-
koon miehensä, niin monta kuin heitä oli Hohenfelsissä. Sitten
menivät he kaikki ylös torniin, sen korkeimpaan huippuun;
hänen vanha isänsäkin kannettiin sinne tuolissaan, ja Konrad,
joka hiljan oli täyttänyt seitsemän vuotta, oli myöskin mukana
ja talutti kädestä Agnes sisartaan.

Sitten nosti Gertrud rouva itse ison mustan lipun tor-

niin ja vannoi, että hän kuolemaansa asti pysyisi leskenä, ja että
lippu liehuisi yötä päivää niinkauvan kun hän linnaa hallitsi.

Senjälkeen kuluivat vuodet, päivät toistensa kaltaisina,
eikä koskaan nähty hänen hymyilevän. Ylpeänä ja uljaana
kulki hän mustassa surupuvussa, eikä puhunut muuta kuin
silloin, kun se oli aivan tarpeellista. Ei milloinkaan vierail-
lut hän naapureissa, eikä milloinkaan itse vastaanottanut vie-
raita. Ei milloinkaan ratsastanut hän rukoilemaan Erlachin
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luostarikirkkoon, niinkuin oli ennen tehnyt. Kaikki linnassa
pelkäsivät häntä, harvoin puheli hän lapsilleen, eikä hän mil-
loinkaan suudellut heitä, niinkuin äitien on tapana.

Mutta jos hänen näkyviinsä sattui munkki tulemaan,
silloin raivostui hän, sadatellen pilkkasanoja ja uhkauksia niin
paljon, että niistä riitti hänelle monen vuoden kidutusta kiiras-
tulessa. Ja niihin aikoihin, jolloin Erlachin munkkien piti
saada kalat ja metsäriista, joka heille oli oikeudenmukaisesti
tuleva luostarilain mukaan, silloin ei ollut hyvä lähestyä linnan-
rouvaa, ja hänellä oli niin monta veruketta ja vastaväitettä,
että hän mitä kovimmin katkeroitti hurskaitten isien elämää.

Joka vuosi, Ritari Yrjön kuolinpäivänä, kutsui hän lap-
sensa luokseen ja kertoi heille heidän isänsä julmasta kuole-
masta. He seisoivat hänen vieressään ja katsoivat hänen
ankariin kasvoihinsa. Joka kerran kertoi hän sen samoilla
sanoilla, niin että lapset jo edeltäpäin tiesivät, mitä tapahtui.
Agnes pelkäsi ja toivoi pääsevänsä pois; mutta Konrad kuun-
teli mielellään ja kyseli ja uteli silmät loistavina.

„He kutsuvat sitä pyhäksi maaksi", sanoi Gertrud
rouva. „Pahaksi maaksi olisivat voineet kutsua. Monet tu-

hannet kristityt ritarit ovat heittäneet henkensä siellä, eikä
taivaallinen isä liikuttanut sormeakaan heidän pelastuksekseen.
Teidän isänne kuoli siellä . . . mutta tiedättekö, miten hän
kuoli? Hän ei kaatunut taistelussa ritarin tavoin. Turkki-
laiset vangitsivat hänet ja veivät orjuuteen; mutta ensiksi
puhkaisivat he hänen silmänsä, ett'ei hän pääsisi pakenemaan.
Kädet ja jalat kahleissa käytti hän polkumyllyä, kunnes usko-
ton koira, orjien vouti, piiskasi hänet kuoliaaksi."

Lapset kuuntelivat. Agnes itki, Konrad pui nyrkkiä,
mutta Gertrud rouva kertoi edelleen:

„Yksi hänen miehistään, joka oli hänen luonaan, las-
kettiin kotiin hakemaan lunnasrahoja, kun saraseenit vihdoin-
kin olivat päässeet selville siitä, että hän oli korkeasukuinen
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herra. He vaativat mahdottoman summan, enkä minä mil-
loinkaan olisi voinut hankkia sitä omin neuvoini. Mutta minun
ei tarvinnutkaan pyytää sukulaisteni apua; sillä sanantuoja
kuoli ruttoon Konstantinopolissa, ja minä en milloinkaan sitä
sanaa saanut. Teidän isänne kuoli orjana siinä luulossa, että
me olimme unhoittaneet ja hylänneet hänet."

Konrad kohotti kätensä ilmaan ja sanoi:
„Kun minä tulen suureksi, matkustan minä pyhälle

maalle ja kostan isäni kuoleman."
Mutta Gertrud rouva työnsi hänet luotaan ja katsoi

synkästi häneen.

„Jos se hulluus vielä silloin hallitsee maailmassa, kun sinä
olet aikamies, niin teet kai sinä niinkuin muutkin", sanoi hän.
„Mutta onpa siihen vielä vuosia ja paljon voivat ajat muuttua."

Senjälkeen lähetti hän lapset pois. Mutta Konrad har-
joitteli kahta vertaa ahkerammin aseitten käyttämistä ja opetta-
jansa oli yksi miehistä, Heribald nimeltä. Illat istui hän portti-
kamarissa Ezzon luona kuuntelemassa hänen kertomuksiaan
seikkailuistaan Syrjässä. Heribald oli myöskin siellä ja hän
ja poika kuuntelivat hurjan soturin kertomuksia omista ja
ritarin urotöistä, jotka kylläkin lienevät olleet suuria, vaan

eivät ainakaan pienenneet hänen jutuissaan. Ja Heribaldin
rinta kohosi ikävästä päästä osalliseksi johonkin samanlaiseen,
ja Konradin silmät loistivat ajatellessa, että hän muutaman

vuoden päästä olisi niin suuri, että voisi ottaa ristin.
Silloin eräänä päivänä seisoi munkki linnanpihalla ja

luki ääneen perkamenttikääröstä.
Ei yksikään tiennyt, kuka hän oli ja mitenkä hän oli

tullut sisään, mutta linnan väki juoksi häntä kuulemaan ja
katselemaan.

Hänellä oli vihaiset kasvot ja suuret, ankarat silmät,
jotka paloivat syvällä otsassa. Päässä oli hänellä suuri,
musta hattu, jalkansa olivat paljaat, ja hän oli vyöttänyt
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itsensä nuoralla. Kauhtanansa oli tomuinen ja likaantunut,
josta näki hänen kulkeneen pitkän matkan.

Hänen lukiessaan avautui ovi ja Gertrud rouva seisoi
hänen edessään. Munkki keskeytti lukemisensa jakatsoi häneen.

„Oletteko te linnanrouva?"
Hän nyykäytti päätään.
„Minulla on teille tiedonanto pyhältä isältä Roomassa",

sanoi munkki. „Minä olen veli Anno, yksi niistä tuhansista,
jotka Innocentius on lähettänyt saarnaamaan ristiretkeä yli
koko kristityn maailman. Kuulkaa nyt mitä pyhä isä käskee
ja totelkaa."

„Lue, munkki", sanoi Gertrud rouva. Veli Anno luki
sen paavillisen käskykirjeen, jossa kehoitettiin ritareita ja
heidän miehiään ryhtymään taisteluun vääräuskoisia vastaan

ja jossa luvattiin taivaan ilot palkinnoksi niille, jotka kaatuivat

pyhässä sodassa. Hän luki kuuluvalla äänellä ja katseli säih-
kyvillä silmillään joukkoa, joka kuunteli hartaasti.

Kun munkki oli lopettanut, astui Gertrud rouva häntä

niin lähelle, että kasvonsa melkein koskivat häneen.
„Mene sen luokse, joka sinut lähetti, munkki", sanoi

hän ja viittasi portille. „Sano hänelle, että Jesus Kristus
pitäköön itse huolen siitä, miten hän voittaa valtakuntansa
takaisin. Minun isäntäni ja minun viisi veljeäni ja kolmekym-
mentäyhdeksän uskollista vasalliani ovat kuolleet pyhälle maalle
ja täältä ei yksikään enää lähde sinne."

„ Vastustatteko pyhän isän käskyä?" kysyi munkki.
Mutta linnanrouva poikasi jalkaansa ja sanoi:
„Mene matkaasi munkki, tahi annan minä miesteni heit-

tää sinut muurin ylitse. Niin voitte saarnata ristiretkeä vir-
ran lohille."

Veli Anno aikoi puhua, mutta samassa musteni hänen
silmissään, ja hän oli vähällä kaatua.

„Minua janottaa", sanoi hän.
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Heribald juoksi esiin ja ojensi hänelle virkistysjuoman.
Mutta Gertrud rouva heitti pikarin hänen kädestään, niin että

juoma valui munkin kauhtanalle.
„Pian pois", huusi hän.
Silloin notkisti munkki selkänsä kuin petoeläin kun se

valmistautuu hyökkäykseen, ja hänen silmänsä paloivat, niin

että linnanrouvakin vetäytyi askeleen taapäin. Multa samassa
huomasivat munkin silmät Konradin, joka seisoi vähän syr-
jempänä, katsellen mitä tapahtui. Silmänräpäyksen tuijotti
hän pojan suuriin, sinisiin silmiin. Sitten työnsi hän lähinnä
seisovat syrjään, meni pojan luokse ja kuiskasi jotain hänen
korvaansa. Sen tehtyä astui hän hitaasti ulos portista eikä
tohtinut kukaan nostaa kättään häntä vastaan.

Mutta Gertrud rouva tarttui poikansa pitkiin, keltaisiin
hiuksiin, taivuttaen hänen päänsä taaksepäin.

„Mitä munkki sinulle sanoi?" kysyi hän.
Konrad katsoi äitiinsä, mutta ei vastannut mitään. Sil-

loin löi hän poikaa poskelle, niin että tämä kaatui.
„Osaatko puhua, poika?"
Konrad nousi ylös. Hänellä oli kyyneleet silmissä tus-

kasta ja vihasta, mutta ei sanonut sanaakaan, katsoi vaan
tiukasti äitiinsä, joka uhkasi häntä nyrkillänsä sanoen:

„Elä unohda, Konrad, ett'eivät ne olleet sarasenit, vaan

munkit ja papit, jotka olivat syyllisiä isäsi kuolemaan. Jos
minä joskus sattuisin kuulemaan, että sinulla on jotain teke-

mistä sen miehen kanssa, joka juuri äsken meni ulos tästä
portista, silloin saat useampia lyöntiä, kuin jaksat kestää."

Sen sanottuaan meni hän sisälle, ja talonväki hajosi
kukin askareihinsa.

Mutta tässä kerrottu tapahtui Sofian päivänä, joka on
viidentenätoista päivänä toukokuuta, vuonna 1212, ja Konrad
oli silloin 12 vuotias.
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TOINEN LUKU.

Veli Anno.

Seuraavana aamuna menivät Heribald ja kolme muuta

nuorukaista alas virralle laskemaan lohipyydyksiä ja Konrad
seurasi mukana. Nuorukaisten toimiessa työssään, kiipesi
poika ylös jyrkkää rantatöyrää ja katosi metsään. Turhaan

huusivat he häntä, kun heidän piti palata linnaan, ja heidän
täytyi mennä kotiin ilman häntä. Mutta kun poika palasi
määrättyyn aikaan päivälliselle, eivät he ajatelleet sitä sen

enempää, eikä kukaan uskaltanut puhua siitä ankaralle lin-
nanrouvalle.

Kolmena seuraavana päivänä teki poika samalla tavoin,
ja Agnes, joka rakasti häntä enempi kuin ketään muuta maa-

ilmassa, ja joka aina tahtoi olla veljensä kanssa, alkoi tulla
levottomaksi.

Hän kysyi veljeltä usein missä hän oli ollut, mutta tämä

vastasi aina vältellen. Silloin alkoi Agnes itkeä ja sanoi:
„Kyllä minä tiedän kaikki. Sinä olet puhunut sen ru-

man munkin kanssa, joka oli täällä eräänä päivänä; jos äiti
saa sen tietää lyö hän sinua ja panee sinut torniin."

Mutta Konrad tarttui häntä kovasti käsivarteen ja pyysi
häntä vaikenemaan, eikä Agnes tohtinut puhua mitään Gert-
rud rouvalle.

Niin kului viikko, jolloin Konrad oli entisellään, eikä
muut kuin Agnes huomannut, miten usein hän istui ajatuk-
siinsa vaipuneena ja mieluummin käveli muurilla ja tuijotti
metsään päin. Ja sitten taas tuli aika, jolloin hän joka päivä
katosi muutamiksi tunneiksi, eikä kukaan huomannut, missä
hän ne vietti.
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Eräänä päivänä ei Agnes enää voinut olla hiipimättä
hänen jälessään. Hän seurasi metsään asti, veljen huomaa-
matta häntä ja Agnes näki hänen istuvan mahtavan, vanhan
tammen alle, jonka rungossa oli niin suuri onkalo, että ratsu-

mies mukavasti mahtui sen sisälle. Hän tunsi hyvästi puun,
se oli suurin siinä metsässä, he olivat Konradin kanssa usein
istuneet sen varjossa ja katselleet linnaan päin ja puhelleet
isästä ja äidistä, ja mitä siellä oli tapahtunut ennen aikaan ja
mitä vielä kerran tapahtuisi.

Nyt kumartui hän pensaikkoon ja taivutti oksat sivulle,
niin että voi nähdä Konradin. Ja hänen siinä istuessaan astui
mies tammen onkalosta ja seisoi hänen veljensä takana.

Agnes tunsi hänet heti. Se oli munkki, jonka Gertrud
rouva oli ajanut ulos Hohenfelsista. Hänen mielestään munkki
katsoi niin häijysti Konradiin, joka katseli toisaalle päin eikä
huomannut häntä, että Agneksesta näytti siltä kuin tahtoisi
munkki tappaa Konradin. Hän oli huutaa, mutta pakotti
itsensä olemaan rauhallisena ja jäi paikalleen, josta hän voi
kuulla jokaisen sanan, joka vaihdettiin.

„Rauha olkoon sinulle", sanoi veli Anno.

Konrad kavahti ylös huudahtaen, ja sitte istuivat ne

kaksi tammen alle.
„ Oletko sanonut sen sisarellesi?" kysyi munkki.

«Annoinhan teille sanani", vastasi Konrad, katsoen uh-
kaavasti häneen.

Mutta munkki hymyili ja taputti häntä olkapäälle.
„Hyvä sana taasen, sinä nuori susi", sanoi hän. »En-

hän voi tietää mitä siellä ylhäällä tapahtuu. Muistappas vaan

miten äitisi vastaanotti minut siellä hiljan. Mitä sanoo hän
nykyään?"

„Hän ei sano mitään", vastasi Konrad. „Mutta hän ei
milloinkaan anna minulle suostumustaan."

„Silloin sinä karkaat."
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»Ensiksi kysyn minä häneltä", sanoi poika päättäväi-
sesti. »Jos hän silloin kieltää minua lähtemästä, niin pake-
nen minä."

„Tee, miten tahdot", sanoi veli Anno jyrkästi. „Mutta
voit säästää sen vaivan. Hän heittää sinut torniin, ja mitä
sitten?"

„Luota lujasti siihen, että minä tulen", vastasi poika.
Munkki kätki kätensä kauhtanansa hihoihin ja tuijottaen

linnaan päin mumisi hän joukon latinalaisia sanoja, jotka
kuuluivat kirouksilta.

»Saadaanhan nähdä", sanoi hän. „Täältä menen minä
Uhldorfiin sepän luoksi ja viivyn siellä kolme päivää. Kol-
mannen päivän jälkeisenä yönä olen hevosten kanssa kiviristin
luona metsässä. Minä odotan sinua kaksi tuntia puolen yön
jälkeen, ell'et silloin ole tullut, lähden yksinäni pois ja tai-
vaanvaltakunnan kruunu on luisunut käsistäsi."

„Niinkö pian?" kysyi Konrad hiljaa.
„Minusta näyttää kuin kalpenisit", sanoi veli Anno

ivaten. „Pelkäätkö?"
„Minä ajattelen äitiäni", sanoi Konrad, luoden häneen

uhkaavan katseen, „kun hän näkee minun olevan poissa.
Ja Agnes sisartani, joka ei mitään tiedä."

„Sinun äitisi asettuu turhaan Jumalan tahtoa vastaan",
vastasi veli Anno. „Jos tulet mukaan, voit ehkä pelastaa
hänen sielunsa kiirastulesta, kun hän kerran joutuu edesvas-
taukseen jumalattomasta uhmastaan pyhää kirkkoa ja sen

palvelijoita vastaan."
„Minä tulen mukaan", sanoi Konrad päättäväisesti.
„Herra on laskenut pyhän haudan vapauttamisen ala-

ikäisten käsiin", sanoi munkki. „Kun sarasenit löivät kristi-
tyt ritarit heidän synteinsä tähden, niin nyt heidän lapsensa
voittavat Jerusalemin kruunun. Vihityt lastenmiekat kaatavat
kuin salama uskottomien sotajoukot."

Lasten ristiretki. 2
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»Kerro siitä minulle, veli Anno", sanoi Konrad, siirtyen
lähemmäksi häntä.

Munkki ei katsonut häneen, vaan tuijotti eteensä. Vä-
listä hän huusi kovaa, niinkuin olisi saarnannut suurelle seura-
kunnalle; väliin taas kuiskasi hän niin hiljaa, että poika tus-

kin voi kuulla sanaakaan. Mutta yhä tulisemmin polttivat
hänen silmänsä, joka minuutti teki hän ristinmerkin ja hänen
puhuessaan ympäröi vaahto hänen suutaan:

»Pyhä Jumalan äiti, mitä olenkin nähnyt! Minä tulen
Kölnistä, koko maa sen ympärillä on kuohuksissa. Sitten
maailman luomisen ei ole tapahtunut senlaista ihmettä. Noita
pieniä ristiretkeläisiä virtaa kaikkia teitä pitkin kaupunkiin ja
he vaativat äänekkäillä huudoilla tulla vihityiksi taisteluun
pyhän maan puolesta. Isät ja äidit tuovat lapsiaan sinne . . .

Minä näin viisivuotiaan pojan polvistuvan torilla, hartaasti
rukoillen ja luvaten neitsyt Marialle ett’ei palaisi, ennenkun
sarasenit ovat karkoitetut. Minä näin vanhempia,
jotka kutsuivat tätä hulluudeksi ja tahtoivat riistää lapsensa
luokseen sieltä. Mutta toiset hyökkäsivät heidän päälleen
kuin sudet, ja lapset löivät isäänsä ja äitiänsä, kun he tah-
toivat estää heitä menemästä Jumalan sotaan."

Konrad kuunteli säihkyvin silmin ja munkki jatkoi:
„Tänä hetkenä kulkevat he alas Rheiniä pitkin. Kai-

killa teillä odottaa uusia joukkoja, yhtyäkseen heihin, mutta

he kulkevat hyvin hitaasti, sillä siellä ei ole läheskään kyl-
liksi veneitä. Useimmat kulkevat Jalkasin pyhiinvaellussauva
kädessä, laulaen ja rukoillen."

„Ja kuka on joukon johtajana?" kysyi Konrad.
„Nikolaus, Johannes Mechel'in poika, josta puhuin sinulle

jo aikaisemmin", vastasi veli Anno. „Hän on tuskin kym-
menvuotias, mutta hänen sielussaan palaa uskon tuli, jonka
vertaista ei ole ennen nähty."
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«Mutta hän ei ole vapaasukuinen", sanoi Konrad.
«Kauppiaan poika, kerroit sinä minulle. Kuinka hän voi olla
sotajoukon johtajana. Ja aikovatko vapaat ja aateliset nuo-

rukaiset alistua hänen käskettävikseen?"
«Nikolaus on Jumalan valitsema välikappale", vastasi

munkki. »Joka yö on hänellä ilmestyksiä. Eräänä yönä näki
hän Kristuksen ilmi elävänä ristinpuussa. Jesus käski hänen
pistää kätensä hänen sivuunsa, niinkuin aikoinaan epäilevän
Tuomaan, ja seuraavana aamuna oli Nikolauksen käsi punai-
sena verestä."

„Näitkö sinä sen?" kysyi Konrad, tehden ristinmerkin.
„Tietysti minä sen näin", sanoi munkki. „Ja monta

minun kanssani."
He istuivat hetken ääneti. Linnasta kajahti kolme sy-

vää torven toitotusta.
„Ei se tule tapahtumaan tappelulla ja verenvuodattami-

sella, niinkuin sinä uskot", sanoi veli Anno. »Suurimmalla
osalla lapsia ei ole muita aseita kuin siunatut pyhiinvaellus-
sauvansa ; mutta Jumala antaa heille voiman ja näyttää heille
tien ja hän lyö vääräuskoiset vihallansa."

„Minä ajattelin, että saisin taistella niinkuin isäni tais-
teli", sanoi poika pettyneenä. „Eilen annoin Heribaldin te-

roittaa miekkani."
„Hyvä, hyvä", sanoi munkki, päätään nyökäyttäen.

„Ota sinä vaan miekkasi mukaasi ja ole valmiina."
Kun hän tarkasti poikaa, ja huomasi ett'ei tämä puhe

häntä miellyttänyt, laski hän kätensä Konradin pään päälle
ja katsoi häntä silmiin sanoen:

„Emme me syntiset ihmiset käsitä Jumalan teitä, Kon-

rad. Minä olen itse köyhän miehen poika, enkä olisi maail-
malle minkään arvoinen ilman Jumalan pyhää sanaa, joka on

huulillani. Usko on voimallisin heikoissa, ja ristiretkeläisten
joukossa ei ole kuin muutamia aatelissukuisia poikia. Nikolaus,
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kauppiaan poika, on johtajamme; mutta kun olemme valloit-
taneet pyhän kaupungin, ja yksi ristiretkeläisistä kruunataan
Jerusalemin kuninkaaksi, silloin siksi varmaan tulee aatelis-
sukujen poika-. Miks’et sinä, yhtä hyvin kuin joku toinen?"

Konradin silmät loistivat, ja hän oikasihe päänsä pystyyn.

„Minä tahdon mitä Jumala tahtoo", sanoi hän hiljaa.
Kauvan istuivat he tammen alla puhellen yhdessä. Sit-

ten nousi veli Anno hitaasti, sillä hän oli väsynyt pitkästä
taivaltamisesta. Hän otti hattunsa käteensä ja pyyhki hien
pisarat otsaltaan kauhtanansa hihalla.

Mutta Konrad laskeusi polvilleen hänen eteensä ruohik-
koon ja rukoili, että hänet nyt jo vihittäisiin pyhään retkeen.
Hänen poskensa paloivat kuumeesta, hänen silmänsä loistivat,
ja kätensä piti hän lujasti yhteenliitettyinä pienen miekkansa
ympärillä, jota hän kantoi vyöllään.

Munkki pyyhki pitkät, keltaiset suortuvat hänen otsal-
taan ja jättäen kätensä hänen päänsä päälle, luki hän latina-
laisen rukouksen. Sitten kohotti hän silmänsä taivasta kohti
ja rukoili:

„Jesus Maria! Tee tämä poika yhtä vahvaksi taiste-
lussa kuin hän on uskossa. Johda hänen miekkansa vihollisia
vastaan. Vahvista hänen käsivartensa, ja anna hänelle mie-
hen voima ja miehen rohkeus. Ja kanna hänen sielunsa taivaa-
seen, jos on sinun tahtosi, että hän kaatuu pyhässä sodassa."

Poika nousi syvästi liikutettuna. Kädet yhä yhteenlii-
tettynä miekankahvan ympäri, seisoi hän hiljaa katsellen
eteensä suurilla, uskollisilla silmillään.

Samassa kajahti taas kolme torventoitotusta linnantor-
nista, ja veli Anno heitti pikaiset hyvästit.

»Kolmen päivän kuluttua kiviristin luona metsässä",
sanoi hän. „Kaksi tuntia keskiyön jälkeen lähden matkaan."

Niin poistui hän metsään. Konrad tuijotti häneen, kun-
nes hän oli kadonnut puitten väliin. Kun hän kääntyi pala-
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takseen kotiin, seisoi Agnes hänen vieressään ja tarttui hä-
nen käteensä.

Hän säpsähti ja katsoi peljästyneenä sisareensa.
„Minä olen kuullut kaikki, Konrad", sanoi hän.
Konrad katsoi häneen, ymmärtämättä mitä hänelle pu-

huttiin, eikä sisar puhunut sen enempää. Hiljaa kulkivat he
käsikkäin kotiin linnaa kohti.

Mutta kun he olivat kulkeneet nostosillan ylitse ja sei-
soivat pienessä puistossa, joka oli istutettu ulommaisen muurin

sisäpuolelle, veti Konrad hänet huvimajaan, jossa ei kukaan
voinut heitä nähdä, syleili sisartaan ja katsoi häneen säihky-
vin silmin.

„Agnes siskoni", sanoi hän. „Kolmen päivän kuluttua
lähden minä pyhälle maalle taistelemaan vääräuskoisia vastaan."

Agnes huudahti kovaa, mutta veli tarttui häntä käsivar-
teen ja puristi sitä vihaisena.

„01e hiljaa, tyttö", sanoi hän. „Minä aijon sen itse
sanoa äidille."

„Äiti ei milloinkaan suostu siihen", vastasi Agnes uhaten.
„Saadaan nähdä", sanoi Konrad ja oikasi itsensä kuin

aikamies. „Mutta minä olen antanut lupaukseni, ja sinä vai-
kenet."

Agnes istui penkillä, kädet ristissä sylissä ja katseli
veljeänsä silmät täynnä kyyneleitä.

„Sinä tahdot kuolla", sanoi hän.
„Minä sanon sen sinulle senvuoksi, että ehtisit valmis-

taa vyön, jota kirjailet minulle", vastasi Konrad.
„Sinä tahdot kuolla", sanoi sisar uudelleen.
„Turhia puheita", vastasi hän vihaisesti. „Tytöt itke-

vät aina. Mutta minä voin kertoa sinulle, että Kölniin on
kokoontunut suunnaton lapsijoukko, joista monet ovat minua
pienempiä."

„Onko siellä tyttöjäkin?"
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«Oletko hullu? Käyvätkö tytöt sotaa?"
„Minä tulen mukaasi, Konrad", sanoi hän päättävästi.
Konrad hymyili ja pudisti päätään. Sitten istui hän sisa-

rensa viereen penkille, kietoen käsivartensa hänen kaulaansa.
„Minä tiedän jotain, Agnes", sanoi hän. „Veli Anno

on sen minulle kertonut, ja' hän on kuullut sen itse pyhältä
isältä. Pyhässä Raamatussa seisoo, että tulee peto, jolla on

seitsemän päätä ja kymmenen sarvea ja kymmenen kruunua
sarvilla. Sillä on jalat kuin karhulla ja suu kuin jalopeuralla.
Tämä peto ilmestyy, ennenkun Jumalan valtakunta tulee tänne
maan päälle, ja nyt on pyhä isä selittänyt, että peto mer-

kitsee vääräuskoisia. Raamatussa seisoo, että se hallitsee maa-

ilmaa kuusisataa ja kuusikymmentä vuotta. Mutta saraseenit
ovat hallinneet tasan kuusisataa vuotta, ja nyt lähestyy hei-

dän valtakuntansa loppuaan."
„Niinkö veli Anno sanoi?" kysyi Agnes.
„Niin hän sanoi."
Samassa muistui Konradin mieleen monta asiaa, jotka

hänen piti järjestää ennen lähtöään. Silmänräpäyksen seisoi
hän miettiväisenä katsoen eteensä ja unohti kokonaan sisa-
rensa. Ja hän astui kiireesti linnaan.

Mutta Agnes istui, katsellen hänen jälkeensä, silmät
punaisina. Hänestä näytti, kuin olisi veli äkkiä kasvanut niin
suureksi ja tuntui nyt jo siltä kuin olisi hän ollut kaukana poissa.
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KOLMAS LUKU.

Pako.

Gertrud rouva istui makuuhuoneessaan ommellen liina-
vaatteita Agneksen ja kahden palvelijattarensa kanssa. Sitten
käski hän kutsua luokseen Altmannin, vanhan linnan voudin.

„Bertha kertoo, että tuo munkki, joka täällä kävi
hiljan, on asettunut asumaan Üblendorfin sepän luokse", sanoi
hän katsomatta ylös työstään. „Käskekää Ezzon ratsastaa

sinne kahden miehen kanssa. He ottakoot munkin vangiksi
ja heittäkööt hänet torniin."

Altman pudotti pelästyksissään hattunsa lattialle.
„Gertrud rouva ■—"

„Mitä?" sanoi linnanrouva, kohottaen päätään.
Ja kun vanha palvelija änkytti eikä tohtinut sanoa mitä

ajatteli, sanoi rouva rauhallisesti:
„Tee, niinkuin olen sanonut."
Vouti pudisti vanhaa päätään ja meni; mutta Agnes

hiipi ulos, kertoakseen Konradille, mitä oli tekeillä.
Hän tapasi veljensä ulommalla pihalla miekkailemassa

Heribaldin kanssa. Konrad oli kertonut tälle päätöksestään
ottaa osaa ristiretkeen, ja kun Heribald oli nuori ja innostu-
nut kaikellaisiin seikkailuihin ja sitäpaitse hyvin ihastunut Ezzon
kertomuksiin, oli hän luvannut auttaa nuorta herraansa pake-
nemaan, jos siksi tulisi.

„Gertrud rouva ripustaa minut hirsipuuhun, jos hän saa

asiasta vihiä", sanoi hän.
„Se häneltä jää tekemättä", vastasi Konrad. „Sillä

sinä seuraat aseenkantajanani minun mukanani."



24

Kun poika kuuli vaaran, joka uhkasi veli Annoa, heitti
hän pois aseensa ja juoksi nostosillan yli metsään. Hän kuuli
jo hevosten kavioiden kapseen linnanpihalla, mutta juosten
oikotietä joutui hän Uhlendorfiin puolta tuntia ennen Ezzoa,
jonka täytyi ratsastaa kiertotietä.

Hengästyneenä kertoi hän munkille, mitä Agnes oli
sanonut. Mutta veli Anno kuunteli rauhallisesti ja sanoi:

„Elä ole huolissasi minusta, Konrad. Minä kyllä pidän
kurissa äitisi käskyläiset. Mutta ei ole helppoa arvata, mitä
hän hulluudessaan keksii ja senvuoksi on paras, että lähdemme
matkaan jo tänä yönä. Oletko valmis?"

Konrad nyökäytti päätään ja juoksi sitten kotiin met-

sän läpi.
Kun Ezzo miehineen tuli kylään, seisoi veli Anno sepän

oven edessä, rauhallisesti katsoen heihin.
„Rauha olkoon teille", sanoi hän. „Onko teillä mi-

nulle asiaa?"
He katsoivat hämillään toisiinsa, eikä kukaan heistä

halunnut alottaa.
»Hurskas isä, Gertrud rouva pyytää teitä tulemaan

ylös linnaan", sanoi Ezzo viimein.
„Vai niin, heittääkseen minut sitten torniin", sanoi munkki

ja hymyili. „ Eikös hän niin käskenyt, vai miten? Mutta
ratsastakaa te vaan kotiin ja sanokaa, että hän ensiksi vetää

alas mustan lipun Hohenfelsissa. Sanokaa hänelle vielä, että

varokoon veli Annon kostoa. Kaksi kertaa on hän loukan-
nut minua syvästi, ja pyhä kirkko ei anna saksalaisen linnan-
rouvankaan rankaisematta itseään pilkata."

Nuorukaiset katselivat epäröivinä toisiansa ja puhelivat
hiljaa keskenään. Mutta veli Anno meni heidän luokseen.

„Noh?“ sanoi hän, „mitä aijotte tehdä? Minä olen
yksi niistä tuhannesta munkista, jotka paavi Innocentius lähetti
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maailmalle julistamaan pyhää sotaa. Joka koskee minuun,
sen käsi sinä hetkenä kuivettuu. Ken teistä haluaa koettaa?"

Arkoina käänsivät he hevosensa; mutta ennenkun rat-

sastivat pois, pyysivät he munkin siunausta.
„Rauha olkoon kanssanne", sanoi tämä välinpitämättö-

mästi nostaen kahta sormeaan.

Kun Ezzo palasi Hohenfelsiin, kertoi hän linnanrouvalle
munkin karanneen, eivätkä he olleet löytäneet häntä mistään.

Gertrud rouva katsoi häneen terävästi.
„Voi sinuas, jos valehtelet", sanoi hän. „Se munkki

tuo kauhtanassaan onnettomuutta minulle ja omaisilleni."
Ezzo meni alas linnansaliin peloissaan.
„Kuuleppas", sanoi hän Heribaldille, „mitä useampia

sarasenia tappaa, sitä helpommin pääsee sielu kiirastulen läpi
ja juutalaisen hirttäminen on vaan pieni synti. Mutta rankai-
sematta ei ole vielä kukaan tehnyt pahaa munkille."

„Mitä teet, jos Gertrud rouva saa asiasta tiedon?"
kysyi Heribald.

Ezzo siveli partaansa katsellessaan tyhjään juoma-
astiaansa.

„Minä en odota minkäänlaista armahdusta 11
, sanoi hän,

„ja minun täytynee kai paeta. Muutenkin olen jo väsynyt
olemaan täällä, jossa ei milloinkaan näe ystävällistä katsetta."

Silloin Heribaldin mielestä oli otollinen hetki kertoa hä-
nelle Konradin aikeista. Ezzo hymyili niille, mutta lupasi
olla apuna, kosk’ei siinä mitään kadottaisikaan.

Päivä kului Konradin ja Heribaldin salaa asettaessa

kaikki järjestykseen pakoa varten. Hämärissä kantoi Heribald
omansa ja Konradin satulat linnasta ja piiloitti ne pensaik-
koon nostosillan ulkopuolelle. Hevoset kulkivat öisin laitumella,
siellä ulkopuolella, niin että ne helposti saatiin kiinni. Sitten
pukeutui Konrad sotapukuunsa, panssaripaitaan, käsivarsi- ja
säärisuojuksiin, jotka Maintzin aseseppä oli valmistanut hänelle
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jouluksi. Hän kiinnitti miekkansa vyölleen, asetti kypäränsä
penkille viereensä ja istui hiljaa huoneessaan odottaen otol-
lista hetkeä.

Makuuhuoneessaan istui sill'aikaa linnanrouva ja Agnes
neitosineen. Gertrud rouva istui ikkunan ääressä, joka oli
vaan iso syvennys paksussa muurissa, istui niinkuin hän oli
istunut monena iltana, siitä asti kun Ritari Yrjön kuolema oli
tehnyt hänen elämänsä ilottomaksi. Hiljaa istui hän tuijottaen
metsään ja tyttöset kuiskuttelivat keskenänsä huoneen toisessa
päässä, sillä oli pimeä, eivätkä he enää nähneet ommella.

„Tuokaa valoa!" käski Gertrud rouva ja nousi.
Yksi tytöistä läksi ja kohta tuli palvelija tuoden kaksi

soihtua, jotka hän asetti seinässä oleviin rautarenkaisiin. Ne
valaisivat niukasti sen osan huonetta, jossa oli linnanrouvan
tyynyillä varustettu tuoli ja palvelijattarien penkki, jotka kii-
ruhtivat sinne, uudelleen tarttuen töihinsä. Gertrud rouva istuu-
tui tuoliinsa ja katseli heitä; rahilla hänen jalkainsa juuressa
istui Agnes, tuijottaen soihtuihin, jotka liehuivat ja savusivat
vedosta.

„Tuo kitarasi ja laula, Judith!" sanoi linnanrouva.
Yksi tytöistä nousi ja palasi tuoden kitaran, jonka kieliä

hän koetteli. Toiset keskeyttivät työnsä ja katselivat häneen;
Gertrud rouva nojasi päätään käteensä ja katseli Agnesta.

„Laula laulu Ritari Guldborgista!" sanoi hän.
Judith antoi sormiensa kosketella kitaran kieliä, mutta

samassa avautui ovi, ja kuultiin aseiden helinää. Linnan rouva

kohotti päätään ja katsoi sinne päin, mutta ei eroittanut mi-
tään pimeässä.

„Kuka se on, joka tulee minun kutsumattani?" kysyi hän.

Kuului kuin aseilla varustetun miehen askeleita, ja kohta
senjälkeen seisoi Konrad äitinsä tuolin vieressä. Hän otti
kypärin päästään ja laski sen rahille Agneksen viereen; sit-
ten kumartui hän suutelemaan Gertrud rouvan kättä.
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„Mitä hullutusta tämä on?" kysyi linnanrouva tyyty-
mättömänä. Jos et ole lakannut ritaria leikkimästä, niin pysy
Heribaldin luona pihalla. Jos tahdot sanoa äidillesi hyvää
yötä, niin kiiruhda ensin muuttamaan pukua."

„Äiti, lupaa minut lähtemään pyhälle maalle."
Gertrud rouva katsoi Konradiin, luullen hänen menettä-

neen järkensä. Sitten laski hän kätensä poikansa olkapäälle,
ja sanoi lempeämmällä äänellä kuin hänen tapansa oli:

„Etkö usko, että Jumala itse voisi pelastaa Jerusalemin,
jos hän niin tahtoisi? Se mitä nyt puhut, on vaan lapsen-
lorua, vaan voi tulla aika, jolloin se muuttuu todeksi. Lu-
paatko minulle, ett'et milloinkaan tahdo lähteä sinne, vaan

jäät tänne kotiisi linnaan, etkä mene sotaan muuta kun kei-
sarin ja herttuan kutsuessa?"

„Sitä en voi, äiti, olen antanut lupaukseni ja aion pi-
tää sen."

Gertrud rouva katsoi häneen, mutta ei ymmärtänyt mitään.
„Minun täytyy hankkia opettaja sinulle, poika", sanoi

hän sitten. „Veli Anselmin lähdettyä olet sinä tullut oikulliseksi."
Ensin hän ei vastannut mitään ja Agnes, joka oli suu-

ressa tuskassa eikä kääntänyt katsettaan pois hänestä, alkoi
uskoa hänen palanneen taas järkiinsä. Gertrud rouva vaipui
omiin ajatuksiinsa.

Mutta silloin alkoi Konrad kertoa aikeistaan. Alussa
hän puhui epäröiden, mutta pian tuli hän rohkeammaksi, ku-
vaten lapsijoukkoa, joka oli kokoontunut Kölniin, niinkuin veli
Anno oli hänelle kertonut, ja vaati äitinsä laskemaan hänet
mukaan sinne. Jumala oli hänet kutsunut eikä hän ollut tätä

itsestään keksinyt.
Sanatonna tuijotti Gertrud rouva häneen. Mutta kun

hän sanoi aikovansa paeta linnasta, jos ei hänelle lupaa an-

nettaisi, silloin kavahti Gertrud rouva. Hän nousi kiivaasti
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tuoliltaan ja astui lujin askelin huoneen poikki. Hän työnsi
oven auki ja huusi kovalla äänellä kolmea miehistään nimeltä.

Altman hyökkäsi niin nopeaän kuin hänen vanhat sää-
rensä kannattivat ja Heribald ja Ezzo ja vielä muita, kaikki
hyvin ihmetellen linnanrouvan kiivautta.

»Viekää Konrad herra alas porttitorniin!" sanoi hän.
»Ylimpään kammioon. Mutta riisukaa ensin häneltä varus-

tukset ja antakaa hänelle nahkatakkinsa ylleen. Iliaiksensa
voitte viedä hänelle sinne ei, nukkukoon tänä yönä
nälkäisenä, niin herää hän parempia ajatellen. Sulkekaa ovi
varmasti ja Heribald olkoon vahtina sen edessä, ei Heribald,
Ezzo olkoon vahtina tänä yönä ja vastatkoon siitä, että poika
pysyy tornissa."

Miehet astuivat askeleen nuorta herraansa kohti ja jäi-
vät sitten neuvottomina seisomaan. Mutta Konrad otti kypä-
ränsä rahilta ja astui aivan äitinsä luokse.

»Hyvästi, äiti", sanoi hän. »Pidä hyvä huoli isäini
linnasta siksi, kunnes palaan!"

Silloin loppui Gertrud rouvan kärsivällisyys. Hän nosti
kätensä ja löi poikaa poskelle niin että kajahti. Agnes huusi
pelästyksestä ja alkoi itkeä niinkuin sydän olisi ollut haleta;
tytöt pyyhkivät silmiään ja miehet vaihtoivat moittivia katseita.

Mutta Konrad seisoi liikahtamatta paikallaan ja katsoi
terävästi äitiinsä.

„Viimeisen kerran sinä löit minua, äiti", sanoi hän.

„Hyvästi, ja Jumala antakoon sinulle anteeksi kun tahdoit
estää minua täyttämästä hänen tahtoansa."

„Ezzo!" huusi Gertrud rouva.
Ezzo meni pojan luo, ja tarttui hänen käsivarteensa.
„Ei tarvitse, Ezzo", sanoi Konrad. „Minä menen kyllä."
Sitten sulki hän Agneksen syliinsä ja suuteli häntä.

„Hyvästi, siskoni», sanoi hän hellästi.
Mutta Gertrud rouva hymyili ivallisesti ja sanoi:
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„Teet oikein, sanoessasi hyvästi meille. Sillä emme

taida kovinkaan pian nähdä sinua. Niinkauvan, kun sinulla
on nuo tyhmät päähänpistot, jäät sinä torniin."

Konrad ei vastannut mitään, vaan astui ovea kohti.
Joka askeleella kolisi hänen raskas sotapukunsa, vanha lin-
nanvouti helisytti avaimiaan, ja sotilaitten kannukset kilisivät
portaissa.

„01kaa nyt järkevä, herra", sanoi Altman, kun vapi-
sevin käsin lukitsi porttitornin pienen huoneen, jossa Konrad
istui vangittuna. Hän käski Ezzon tarkkaan vahtimaan tornia
ja ripusti avaimet portin naulaan. Senjälkeen meni hän toisten
luokse porttihuoneeseen, juttelemaan päivän tapahtumista.

Mutta Konrad seisoi vankilansa sisimmässä nurkassa,
nojautuen seinään ja tuijotti teljettyä ovea.

Hän oli niin kiihoittunut, ett'ei voinut nukkua, ei edes
istua, seisoi vaan ja tuijotti oveen. Hän näki mielessään nuo
lukuisat ristiretkeläiset, jotka vaelsivat Juutaan maalle, rukoil-
len ja laulaen. Hän näki itsensä ratsastavan ensimmäisenä
taistelussa sarasenilaisia vastaan, eikä hän muuta surrut kuin
että oli otettu häneltä pois sotavarustuksensa ja miekkansa.

Sillä hän oli varma siitä, että mitä saisi kärsiä, sen

kärsi hän Kristuksen tähden, ja että se hänelle palkittaisiin
tuhatkertaisesti taivaassa. Eikä hän epäillyt hetkeäkään, ett'ei
hän tänä yönä olisi matkalla ristiretkeläisten leiriin veli Annon
ja Heribaldin kanssa.

Vähää ennen puolta yötä pistettiin avain hiljaa reikään,
ja ovi avattiin.

Se oli Ezzo. Hän toi pojalle miekkansa ja käski hänen
kiirehtimään, niin nopeaan kuin voi.

„Me emme saa porttia auki", sanoi hän hillityllä äänellä.
„ Henrik on vahdissa, ja hänelle emme tohtineet ilmottaa asiaa.
Nyt hiivimme hiljaa pitkin muuria eteläpuolelle. Pienen tornin
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ympäri ja alhaalla odottaa Heribald."

He hiipivät pois. Saavuttuansa määräpaikkaansa, sitoi

Ezzo nuoran kiinni muuriin ja heitti sen ulos. Matka näytti
vaikealta sieltä alas; mutta siellä oli pensaita, joista voi ottaa
kiinni, ja Konrad oli tottunut kiipeämään.

„Joutukaa nyt herra", sanoi Ezzo.
Konrad asettui muurin reunalle, mutta ennenkun hän

hyppäsi alas, tarttui hän Ezzoa käteen.
„Kun palaan kotiin, palkitsen sinulle sen mitä minulle

tänään teit", sanoi hän. „Suokoon Jumala, että voisin auttaa

sinut välttämään äitini vihaa."
„01kaa te vaan huoleti siitä, herra Konrad", sanoi

Ezzo hymyillen. „Minä seuraan teitä ainakin aluksi. Minä
tunnen Gertrud rouvan siksi hyvin, ett’en tahtoisi jäädä tun-

niksikaan linnaan, autettuani teidät pääsemään pakoon. Mutta
elkää tätä muistelko, minä olisin kaikessa tapauksessa paen-
nut tänä yönä. Minulla ei ollut muuta neuvoa, annettuani
veli Annon mennä matkaansa aamulla."

„Silloin on lähtiessä kaksi miestä mukanani", sanoi
Konrad iloisesti.

„Siitä voimme sitten puhella, herra", vastasi Ezzo.
„Minä olen ollut saraseenien kynsissä enkä enää juuri halua
sinne uudelleen. Mutta lähtekää nyt matkaan. Ei nyt ole
aikaa jutella turhaan."

Poika luisui alas nuoraa pitkin. Ezzo kumartui eteen-

päin, kuunnellen. Hän kuuli pensaiden ratinan . . . nyt irtausi
kivi ja vieri syvyyteen. Samassa kuului alhaalta syvyydestä
kahdesti uudistuva huuhkajan ääni, joka oli se merkki, jonka
Heribald antaisi, kun Konrad oli onnellisesti tullut hänen
luokseen.

Ezzo heittäysi rivakasti muurin yli ja hinautui alas.

30



31

Vielä kauvan senjälkeen kun kaikki oli hiljaista Hohen
felssissa, istui Gertrud rouva huoneessaan ajatuksiinsa vai'
puneena.

Illan tapahtuma oli koskenut häneen enempi kuin mitä
se hänen mielestään olisi ansainnut. Eihän se ollut kuin

poikamaista vallattomuutta ja yhden yön aresti tornihuoneessa
kyllä parantaisi hänen poikansa. Mutta hän oli näyttänyt
niin harvinaisen päättäväiseltä ja miehekkäältä, seisoessaan
siinä sotapuvussaan uhaten äitiään. Ja se minkä hän kuuli
Agnekselta, kun hän vähän aikaa sitten oli hänen luonaan
lastenkamarissa, ei ollut omiaan rauhoittamaan häntä.

Hän kulki edestakaisin lattialla ajatellen, mikä hurjuus
oli vallannut ihmiset, kun alaikäiset lapsetkin vietiin taistele-
maan saraseeneja vastaan. Agnes oli kertonut hänelle minkä
muisti munkin sanoja ja Konradin kertomuksia ja siinä oli
enempi kuin kylliksi ihmettelemistä ja peloittavaa Gertrud
rouvalle.

Siitä hän kuitenkin oli iloinen, että veli Anno tänään

lähti seudulta. Kaksi tuntia puoliyön kuluttua lähtisi hän
matkaan, niin oli

_

Agnes sanonut. Silloin yhtyisi hän var-

maankin lapsijoukkoihin ja silloin saisivat he edes jonkun ajan
olla rauhassa hänestä.

Hän katseli tuntilasia ja mietti, lähettäisikö hän jotkut
miehistään vangitsemaan munkin kiviristin luota metsästä, jossa
hän odotti. Mutta hän arveli, ett’ei ollut kuitenkaan hyvä
näihin aikoihin riitaantua kirkon kanssa, ja hän oli kyllä
hyvin huomannut, että nuorukaiset ainoastaan vastenmielisesti
tottelivat häntä näissä asioissa.

Gertrud rouvan syventyessä näihin ajatuksiin, johtui
äkkiä hänen mieleensä käydä katsomassa oliko Ezzo paikallaan.

Hän kulki alas portaita, yli linnanpihan ja puheli Hen-
rikin kanssa, joka kulki muurilla, nostetun laskusillan luona.
Hän ei ollut mitään nähnyt eikä kuullut ja vannoi kaiken
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olevan järjestyksessä. Sitten meni hän porttitorniin, mutta

Ezzoa ei siellä ollut.
Hän huusi ensin hiljaa, sitten kovemmin, mutta ei ku-

kaan vastannut. Suuressa tuskassaan juoksi hän ovelle ja
tarttui lukkoon. Se aukesi, Gertrud rouva juoksi tornikam-
mariin, ja vaikka siellä oli yhtä pimeää kuin haudassa, sel-
visi hänelle pian, että se oli tyhjä.

Silloin juoksi hän ulos ja huusi niin kovaa, että kaikki
Hohenfelsissa heräsivät kauhistuneina.

Joka taholta juoksi esiin renkiä ja palvelijattaria, puoli-
pukeissa ja pelästyneinä. Kun he kuulivat Konrad herran
paenneen alkoivat he kaikki huutaa ja itkeä mitä uskomatto-
mimmassa sekamelskassa. Mutta pieni Agnes seisoi nojaten
päätään muuriin ja itki katkerasti.

Gertrud rouva tointui ensiksi.
„Kaikki miehet satulaan!" käski hän. „Altman tulee

mukanani, että saamme tuumia, minne he ovat paenneet."
Pian huomattiin Heribaldin ja Ezzon paenneen Konradin

mukana, ja silloin selvisi kaikki. Linnanvouti löysikin pian
nuoran, joka vielä riippui muurissa, ja rouva Gertrud uhkasi
aetaa hirttää Henrikin, jos ei pakolaisia saataisi kiinni, koska
hän oli niin huonosti pitänyt vahtia.

Juostiin edestakaisin soihdut kädessä. Nostosilta las-
kettiin ja jotkut menivät ulos ottamaan kiinni hevosia. Kaik-
kialta kuului huutoa ja melua ja aseitten kalsketta. Tunti
senjälkeen kun pako oli huomattu, istui kaksikymmentä hyvin
aseilla varustettua miestä satulassa ulommalla linnan pihalla.

„Minä ratsastan mukananne", sanoi Gertrud rouva ja
käski Judithin hakemaan ratsastusvaippansa.

Linnanvouti satuloi hänen harmaan hevosensa. Lyhyesti
ja selvään- jakeli hän käskyjään linnan vahtimisesta ja talon
hoitamisesta hänen poissaolonsa aikana. Hän ei aikonut palata,
ennenkun oli löytänyt poikansa. Altman jäisi päälliköksi
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Hohenfelsiin, ja Uhlendorfiin ja sitä ympäröiviin kyliin oli
lähetettävä miehiä hankkimaan tietoja pakolaisista. Niin pian
kun he palasivat, oli yksi ratsumies lähetettävä hänen jäl-
keensä tuomaan saamansa tiedot. Ensiksi aikoi hän ratsas-

taa kiviristin luokse metsään, ja sitten sitä tietä, jonka jälet
osoittaisivat, jos oli tarpeen niin aina Mainziin asti.

Hän ei unohtanut neuvoa palvelijattarille ja kyökkitnes-
tarille heidän töitään. Hän käski linnanvoudin kurittamaan
hanhipaimenta siitä että tämä oli edellisenä päivänä antanut

kahden hanhista paeta. Itse hän torui yhtä piharenkiä siitä
että tämä oli latonut halot huolimattomasti ja lopuksi piti hän
huolta siitä, että Henrik pistettiin vankitorniin, ett’ei hän pää-
sisi rangaistustaan pakoon.

Kun kaikki oli toimitettu, meni hän makuuhuoneeseensa
ja otti kaapistaan raskaan kukkaron kultaa, jonka kiinnitti
vyöhönsä. Kun hän oli lukinnut kaapin ja kääntyi mennäk-
seen linnanpihalle, seisoi Agnes hänen edessään, matkapuvussa
ja kyyneleet suurissa sinisissä silmissään.

„Ota minut mukaasi, äiti!" sanoi hän.
Gertrud rouva katsoi häneen silmänräpäyksen.
„Tule", sanoi hän. „Se lienee parasta. Luulenpa,

ett'ei ole täällä ketään, johon voisin luottaa ja paraiten olet
turvassa minun luonani."

Hän otti pientä tyttöään kädestä ja astui hänen kans-
saan ulommaiselle pihalle, jossa ratsumiehet odottivat. Tutki-
vasti tarkasti hän jokaista erikseen. Sitten viittasi hän luok-
seen Godehardin, vanhan palvelijan, joka oli seurannut häntä

tänne hänen isänsä kodista, kun hän tuli Hohenfelsiin linnan-
rouvaksi.

„Ota Agnes satulaasi, Godehard!" sanoi hän.

Itse nosti hän tyttärensä ylös; Agnes asetettiin Gode-
hardin selän taakse ja hän piti molemmilla pienillä käsillään

Lasten ristiretki. 3
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kiinni miehen vyöstä. Judith juoksi tuoden nuoraa, joka sidot-
tiin heidän ympäri.

Gertrud rouva tarkasti vielä kerran pientä joukkoa ja
nousi sitten ratsunsa selkään.

„Eteenpäin!" huusi hän viitaten kädellään kotiin jääville.
Kaviot tömisivät nostosillalla. Itäinen taivas rusotti ja

päivä alkoi sarastaa.

NELJÄS LUKU.

Ruthard metsässä.

Oli päivällisen aika, kun Konrad miestensä ja veli An-
non kanssa saapui paikalle, jossa he päättivät levähtää.

Kun munkki kuuli, mitä oli tapahtunut Hohenfelsissa,
arvasi hän kyllä, että Gertrud rouva pian huomaisi paon ja
heti lähtisi heitä takaa ajamaan. Hän päätti senvuoksi koet-
taa saavuttaa ristiretkeläiset ennen niiden tuloa Mainziin. joka
ehkä onnistuisikin, kun he olivat lähteneet matkaan kahta
päivää ennen määrättyä aikaa.

Konrad makasi ruohostossa ja nukkui. Hän oli saanut

kulauksen Ezzon pullosta ja palasen leivästä, joka Heribal-
dilla oli taskussa; mutta hän tahtoi vaan nukkua. Sillä kulku
metsän läpi oli ollut hyvin vaivaloista, eikä Konrad muistanut
milloinkaan ennen olleensa niin rasittavalla retkellä. Ainoas-
taan vähäisen osan matkasta olivat he voineet ratsastaa;
useimmiten täytyi heidän taluttaa hevoset jälessään, ja kulkea
jalkasin tiheiden metsien läpi, ja vähä väliä täytyi heidän
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tehdä pitkiä kierroksia päästäkseen jonkun rotkon tahi joen
yli. Mutta Heribald lauleli innoissaan, iloiten seikkailuista,
joihin toivoi joutuvansa, Ezzo lohdutteli itseään pullollaan, ja
munkki kulki joukon etunenässä, näyttäen siltä ettei koskaan
voisi väsyä.

Nyt he olivat saapuneet laaksoon, jossa toivoivat ole-
vansa turvassa, ja olivat päästäneet hevoset irralleen mehuk-
kaalle nurmelle. Molemmat miehet istuivat hiljaa puhellen
keskenään, veli Anno makasi vatsallaan Konradin vieressä,
nojaten päätään käsiinsä ja tuijottaen hänen kasvoihinsa.

Kun poika oli nukkunut kaksi tuntia, herätti munkki
hänet, sivelemällä hänen otsaansa. Vielä puoleksi nukkuen
nousi Konrad ylös ja katseli sekavana ympärilleen.

„Missä äiti on?" kysyi hän.
„ Uskonpa, että hän on matkalla Mainziin miestensä

kanssa", vastasi veli Anno tyynesti. „Tämän kerran me

hänet petimme, mutta nyt joutuun eteenpäin."
Hän kutsui Heribaldin ja Ezzon ja he ottivat kiinni

hevoset ja satuloivat ne.

»Veli Anno", sanoi Konrad. Ä Anna minulle synnin-
päästö siitä, että olin tottelematon äidilleni."

Munkki kohotti ylenkatseellisesti hartioitaan ja nauroi.
„Tyhmä poika", sanoi hän. „OHsit jäänyt kotiin tyt-

töjen luokse ja leikkinyt Agneksen kanssa. Sinä olet aivan
liian pieni lähtemään pyhään sotaan."

»Varo kieltäsi", sanoi poika vihaisesti. »Minä en kärsi
solvauksia, en edes sinulta. Mutta minä tiedän että isäänsä
ja äitiänsä tulee totella, ja siis olen tehnyt syntiä."

»Tietysti oletkin", vastasi Anno. »Mutta on olemassa
seitsemän syntiä ja seitsemänsataa ja seitsemänkymmentä muuta

syntiä. Usein on syntiä sekin, että on syntiä tekemättä.
Ellet olisi seurannut sydämmesi ääntä ja tarttunut miekkaan
Kristuksen tähden, niin olisit tehnyt kuoleman synnin. Sinun
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pakosi linnasta on vaan pieni synti, jonka anteeksi anto

sisältyy siihen lupaukseen taivaasta, jonka saavutat retkestäsi
pyhälle maalle. 11

Konrad istui tuijottaen eteensä, ja munkki huomasi että
hän oli levoton.

„Tiedätkö sinä, mikä on kaikista synneistä suurin? 11

kysyi hän. „Se on ristiretken lupauksen rikkominen. Nous-
taan nyt hevosten selkään. Me tulemme matkallamme sivuut-
tamaan erään hyvin pyhän miehen, joka varmasti voi vapaut-
taa sinut epäilyksistäsi. Me käymme tervehtimässä häntä
hänen majassaan. ll

He nousivat hevosten selkään ja ratsastivat edelleen.
Tie oli nyt jotenkin hyvää, niin että he pääsivät nopeammin
eteenpäin. He ratsastivat erään maalaiskylän läpi, jonne he

pysähtyivät silmänräpäykseksi saadakseen jotain juotavaa;
talonpojat juoksivat katselemaan heitä, mutta huomatessaan,
että tässä oli aatelisnuorukainen seurueineen, pysyivät he kun-
nioittavasti syrjempänä. Vähäisen matkan päässä kylästä
pysähtyivät he taas pienen rukoushuoneen eteen, jossa he
laskeutuivat hevostensa selästä, polvistuivat jarukoilivat. Sen-
jälkeen kulki tie vuorille, joilla kasvoi tiheää metsää; vihe-
riöiden latvojen takaa kohosi ritarilinna.

„Se on Nierstein", sanoi Heribald.
„Niin on", vastasi Ezzo. „Ja tässä sanon teille jää-

hyväiset, Konrad herra. Aikomukseni on mennä tuon ritarin
palvelukseen."

„Ritari Eerikin luokse?" sanoi Konrad ja pysäytti hevo-
sensa, vihaisesti katsoen Ezzoon. ~Tiedätkö, että hän on
äitini katkerin vihollinen?"

„Senpä vuoksi juurill, vastasi Ezzo tyynesti. „Mitä
minä muuten tekisin? Jos palaan Hohenfelsiin, hirtetään mi-
nut. Niersteinissä on minulla veli, jonka luokse menen. 11
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„Entäs kaikki mitä puhuit minulle taistelusta sarasee-
neja vastaan?" sanoi Konrad. „Sinähän tahdoit takaisin py-
hälle maalle uusia urotöitä tekemään?"

Ezzo kiinnitti vyönsä tiukemmalle ja oikaisi satulavaa-
tettaan.

„Niin, katsokaas, herra", sanoi hän. „Kyllähän sem-
moista on hauska jutella iltahämärissä, kun istuu lukittujen
ovien takana, hyvän pikarin ääressä. Mutta toisin on todel-
lisuudessa. Ja puhuakseni totta, olen mielestäni tehnyt kyl-
liksi sitä laatua, päästäkseni paratiisiin. Kaksi vuotta olin
orjana Syriassa, ja väänsin myllyä niinkuin Simson ennen
Filistealaisten luona, ja koko ruumiini on täynnä arpia niistä
haavoista joita vääräuskoiset löivät minuun."

„Sinä olet jumalaton koira", sanoi veli Anno vihaisesti.
„Elä ole niin ankara minua kohtaan, hurskas isä", sanoi

Ezzo hymyillen. „Tulihan tämä onnettomuus minulle teidän
ja nuoren herran tähden. Antakaa mieluummin minulle siu-
nauksenne."

„Kiroukseni sinä saat", sanoi Anno.
„Vai niin", sanoi Ezzo, «olkoon sitten yhdentekevää.

„Kylläpä olen minäkin siunauksia saanut elämässäni, vaan
eivät ne ole minua sen enempää auttaneet."

He olivat saapuneet tienristeykseen, ja Ezzo pysäytti
hevosensa.

„ Hyvästi, herra Konrad", sanoi hän, „ja onnellista
.matkaa."

Sitten kannusti hän hevostansa ja ratsasti nelistäen tietä
pitkin Niersteiniin. Mutta Konrad tarttui miekkaansa ja huusi:

„Ota hänet kiinni, Heribald!"
Heribald katsoi pitkään toverinsa jälkeen, mutta veli

Anno tarttui Konradin ohjaksiin, kääntäen hänen hevosensa
päätielle, joka kulki etelää kohti.
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„Anna hänen mennä 11
, sanoi hän. „Me emme voi tuh-

lata aikaamme, ja olenhan sanonut sinulle, että ristiretkeläisiä
on ankarasti kielletty nostamasta miekkaansa muita kuin väärä-
uskoisia vastaan."

Niin ratsastivat he edelleen metsään, joka tiheni tihene-
mistään. Konrad ja munkki olivat ääneti, eikä Heribaldkaan
enää laulanut. Pari tuntia ratsastettuaan saapuivat he aukealle
paikalle, jonka keskellä kasvoi joukko pensaita ja puita. Tie
kulki aivan pensaikon vieritse, mutta yhdessä kohden oli siinä
niin tulvillaan vettä, että se ulottui hevosille vatsaan asti.
Tien laidassa oli mahdottoman suuri puuristi, ainakin kahden
miehen korkuinen; se oli pystytetty kiviraunioon, ja oli aivan
kallellaan.

~Täällä asuu pyhä Ruthard", sanoi veli Anno.
Konrad katseli ympärilleen, vaan ei voinut nähdä mitään,

joka muistuttaisi ihmisasuntoa. Mutta munkki ratsasti pen-
sastoon, hyppäsi hevosensa selästä, sitoi sen oksaan kiinni

ja käski toisten tehdä samaten. Heribaldin käski hän jää-
mään hevosten luokse ja astui Konradin kanssa pensastoon
polulle, jota tuskin huomasi.

Astuttuaan vähän matkaa, tulivat he paikalle, jossa pen-
saita oli hakattu. Vanhan tammen runkoa vasten oli turpeista
ja letitetyistä oksista rakennettu maja. Siinä ei ollut ikku-
noita, vaan ainoastaan pajuista tehty ovi, joka oli puoleksi
auki, ja kynnyksellä istui harmaa kissa kehräten.

„Ota nyt vaari siitä mitä kuulet ja näet", sanoi Anno.
„Elä puhu, ennenkun sinulta kysytään, ja käyttäydy muuten

niinkuin minä.“

Hän avasi oven ja astui sisään. Jo kynnyksellä kumarsi
hän syvään, käsivarret ristissä rinnalla ja mumisi jotain lati-
naksi. Sitten polvistui hän ja rukoili hiljaa, kohotetuin käsi-
varsin. Konrad teki niinkuin hänkin; mutta majasta löyhkäsi
niin kamala haju, että Konradia alkoi pyörryttää. Uteliaasti
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tirkisti hän sisälle, mutta ei voinut nähdä muuta kuin kaksi
suurta silmää, jotka tuijottivat kuin kaksi tulikuulaa perim-
mäisestä sopesta.

„ Tahdotko puhua kanssamme, veli Ruthard ?“ kysyi
Anno nousten ylös.

Ei kuulunut vastausta. Konrad ei voinut irroittaa kat-
settaan noista loistavista silmistä; mutta, nyt totuttuaan pimeään
ja hajuun, voi nähdä paremmin.

Aivan takimmaisessa sopessa makasi vanha, surkastunut
mies, hänellä oli pitkä, valkea parta, joka ulottui rintaan

asti. Vuode, jolla hän makasi, oli laudankappaleista kokoon
lyöty, sammaleita välillä, ja hänen kalju päänsä lepäsi sam-

malmättäällä. Yllään oli hänellä likainen ja repaleinen peite,
ja sekin niin lyhyt, että paljaat jalat pistivät esiin sen alta.
Monen vuoden lika peitti jalat ja kädet ja kasvoilla oli lika

suurina kokkareina.
Vanhus katseli heihin, mutta ei sanonut mitään, nosti

vaan toisen kätensä, tarttuen oksaan vuoteensa yläpuolella;
sillä tammen runko muodosti yhden majan seinistä. Veli Anno
seisoi hetken, kunnioittavasti vaieten ja uudisti kysymyksensä.

Silloin ojensi Ruthanl kätensä häntä kohti ja sanoi hei-
kolla, ontolla äänellä:

„ Leipää!"
Anno otti kauhtanansa taskusta esille palasen karkeata

leipää ja pani sen hänen käteensä. Vanhus otti sen sanaa-
kaan sanomatta ja nielasi sen niinkuin eläin nielee ruokansa.
Vielä antoi munkki palasen hänelle, ja se katosi samalla
tavalla.

Nyt näytti kuin olisi Rutharcliin tullut enempi elämää.
Hän katsoi vähäsen Annoon, niinkuin olisi hän nyt vasta

tuntenut hänet, ja kiinnitti senjälkeen katseensa Konradiin.
„Kuka tuo on?" kysyi hän.
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Anno sanoi hänelle pojan nimen ja kotiseudun ja että

hän oli matkalla lastensotajoukkoon, Rheinin varrelle. Vanhus
oli kuullut ristiretkestä ja näytti tyytyväiseltä.

„Isäsi oli uljas ristiritari", sanoi hän. „Astu hänen
jälkiänsä, mutta elä millään riko lupaustasi. Tule tänne luok-
seni, poikani."

Epäillen astui Konrad lähemmäksi; mutta kun hän sei-
soi aivan vanhuksen vieressä, ihastutti häntä tuli tämän sil-
missä ja hän polvistui tahtomattaan majan multalattialle.

„Elä vaan riko lupaustasi", sanoi vanhus vielä.
Hän mutisi paljon, mutta sitä ei kukaan voinut kuulla.

Äkkiä sysäsi hän Konradin luotaan ja nousi ponnistamalla
ylös; mutta niin heikko hän oli, että hänen täytyi pitää kiinni
tammenoksasta pysyäkseen pystyssä.

„ Konrad Hohenfels", sanoi hän, kohottaen vapaana ole-
van kätensä ilmaan. „Kuule nyt, mitä minä sinulle sanon.
Mies, joka tässä makaa murtuneena edessäsi, oli ennen yhtä
reipas ritari kuin isäsikin. Niinkuin hänkin, otin minäkin
ristin merkin. Kalliisti vannoin minä lähteväni pyhälle maalle,
enkä palata aikonut ennenkun Jerusalem olisi vääräuskoisilta
voitettu. Mutta minä rikoin valani ja jäin kotiin maallisen
voiton tähden. Monta vuotta olin taistellut erään toisen rita-
rin kanssa muutamista tiluksista. Silloin lähti viholliseni kei-
sarin ja kaikkien muiden kanssa Palestiinaan, ja minä käytin
hyväkseni hänen poissaoloaan, ottaakseni tilukset ja pitääk-
seni ne.“

Hän vaikeni väsyneenä ja sulki silmänsä.
„Mitä sitten tapahtui, veli Ruthard?" kysyi Anno.
Ruthard säpsähti, avasi silmänsä ja katsoi terävästi Kon-

radiin; niin pistävä ja ilkeä oli hänen katseensa, että poika
pelästyi ja astui askeleen taapäin.

„Konrad Hohenfels", sanoi hän. „Kuule nyt, mitä sanon

sinulle. Niin kävi minun, että molemmat jalkani halvautuivat.
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Se tuli arvaamatta kuin taivaan rajuilma, ja minä olin avuton

kuin vastasyntynyt lapsi. Oppineimmat lääkärit tulivat ja
voitelivat sääriäni voiteillaan ja pistelivät niihin tuottaen mi-

nulle kaiken mahdollisen tuskan, mutta mikään ei auttanut.

Papit ja munkit rukoilivat puolestani, tulipa serkkunikin, Köl-
nin arkkipiispa, linnaani lukemaan messun parannuksekseni.
Mutta minä makasin kuin tammi, jonka myrsky on kaatanut.

Silloin tuli eräänä päivänä munkki kävellen linnaani, nuori
mies, jolla oli omituisen loistavat, lempeät silmät. Hän sanoi
mikä oli ollut syynä onnettomuuteeni. Hän sanoi, että se oli
Jumalan tuomio, siksi että olin rikkonut ristinlupaukseni.
Mutta kun minä väitin, että oli muitakin, jotka olivat anta-

neet lupauksensa eivätkä niitä pitäneet, ja jotka kuitenkin
ratsastivat terveinä, metsästivät ja juhlivat, niin vastasi hän
niin olevan. Mutta he eivät olleet vihityt pyhään sotaan

niinkuin minä."

Taasen vaikeni Ruthard ja vaipui vuoteelleen. Konrad
tuijotti taukoamatta häneen ja veli Anuo katseli salaa poikaa,
nähdäkseen minkä vaikutuksen kertomus tekisi häneen. Het-
ken kuluttua alkoi vanhus taas puhua:

„Minä lähetin viestin Roomaan, kysymään paavilta oliko

munkki puhunut totta, ja pyhä isä vahvisti hänen sanansa.

Silloin annoin minä ensiksi sen tiluksen, jonka vääryydellä
olin anastanut, takaisin oikean omistajan leskelle; sillä itse
hän oli kuollut Syriassa. Mutta siitäkään en saanut lievitystä
muulle kuin omalletunnolleni, enkä sillekään täydellisesti. Minä
aloin käsittää, että tekemäni synti oli suurin ihmissynneistä.
Minä annoin silloin linnani ja kaiken tavarani Maulbornin luosta-
rille, joka on kuuluisa pyhistä veljistään. Minä annoin miesteni
kantaa itseni tänne. He kantoivat minut paareilla metsän
läpi, ja rakensivat minun silmieni edessä tämän majan, ja pys-
tyttivät puuristin tuonne ulos, että matkustajat tietäisivät, että
täällä katuu ritari Ruthard suurta syntiänsä. He panivat
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minut tälle vuoteelle, ja minä annoin heille vapauden ja lah-
joitin heille viimeiset rahani, vaatteeni ja miekkani!"

„Kauvanko aikaa siitä on, hurskas Ruthard?" kysyi Anno.
Ruthard ei katsonut häneen, vaan tuijotti poikaan.
„Konrad Hohenfels", sanoi hän. „Kuule, mitä minä

vielä sanon. Kaksikymmentä vuotta on syksyllä siitä, kun
mieheni jättivät minut. Kaksikymmentä vuotta olen maannut

tällä kovalla vuoteella, yksin, halvattuna, kuten näet, voimatta
nousta ylös. Annoin sen lupauksen Jumalalle, etten milloin-
kaan pese itseäni ja olen pitänyt sen. Vannoin, ett'en mil-
loinkaan lähettäisi ruokaa hakemaan, ja olen pitänyt valani.
En milloinkaan ole ottanut muuta kuin mitä ohikulkevat ovat

antaneet minulle; tänäpäivänä on viisi päivää siitä kun vii-
meksi maistoin leipää. Yksinäni olen katunut syntiäni jo
kohta 20 vuotta, enkä ole koskaau lakannut palavasti rukoi-
lemasta, että Jumala ottaisi minut paratiisiin. Kun olin kuole-
maisillani nälkään, huusi ruumis leipää, mutta sieluni riemuitsi,
sillä pelastukseni läheni. Kun sitten majani ovi aukeni ja
ystävällinen käsi ojensi minulle korpun, silloin iloitsi sairas
ruumiini, mutta sydän itki, sillä vapautukseni hetki oli taas

siirtynyt kauvemmas."
Hän vaikeni ja Konrad kumarsi syvään pyhälle erakolle.
„Mutta nyt olette kuuluisa yli koko Ranskan maan",

sanoi Anno. „Ei ole sitä luostaria, jossa teitä ei mainittaisi
esimerkkinä seurattavaksi; ja veli Maulborne on liittänyt tei-
dän nimenne kristikunnan hurskaitten erakkojen aikakirjaan."

Ruthard makasi silmät ummessa ja hengitti syvään.
„Viime vuosina en ole voinut ruoskia itseäni", sanoi

hän. „Minulla ei ole ollut siihen voimia, Jumala sen anta-

koon minulle anteeksi."
Veli Anno sanoi vielä jonkun kehoittavan ja ystävällisen

sanan, mutta erakko ei vastannut hänelle, eikä aukaissut
enää silmiään. Konrad tunsi tulevansa sairaaksi majan myr-
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kytetystä ilmasta ja hänen täytyi nojautua veli Annon käsi-
varteen. Sitten polvistuivat he ja rukoilivat hiljaa rukouksen
ennenkuin menivät. Kynnyksellä kääntyi Konrad vielä ja sil-
loin oli Ruthard taas avannut silmänsä. Ne loistivat sieltä
pimeästä hirvittävällä tulella.

He kiiruhtivat takaisin pensaikon läpi polkua pitkin.
Reippaasti hyppäsi Konrad hevosensa selkään.

»Nyt ristiretkeläisten luo!" sanoi hän.

Ja ne kolme miestä katosivat metsään.

VIIDES LUKU.

Ristiretkeläiset Vormsissa.

Kolme viikkoa senjälestä kun Konrad oli ollut Ruthardin
luona metsässä, oli niin suuri liike rheiniläisessä kaupungissa
Vormsissa, ett'eivät sen asukkaat muistaneet senvertaista
ennen milloinkaan olleen.

Kaikkialla vilisi ihmisiä, ja sekä rantakadulla että tuo-

miokirkon torilla oli tungos niin suuri, että kaupunginvahtien
oli vaikea pitää järjestystä. Raatihuoneen ikkunoissa seisoivat
raatiherrat, jotka täysilukuisina olivat kokoontuneet jo aikaisin
aamusella, katsellen kasvavaa kansanjoukkoa.

Koko kaupungin aseellinen voima oli jalkeilla ja vartioi
vanhan ritari Ulrikin johdolla muureja ja portteja. Tuntikausia
olivat raatiherrat neuvotelleet siitä mitä olisi tehtävä, kunnes
he epätoivossaan olivat kutsuneet oppineen ja hurskaan En-
gelbrekt piispan, kuullakseen hänen neuvoansa ja pyytääkseen
hänen apuansa. Piispa juuri oli se, joka voi myrskyn hiljentää
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Vormsissa tämmöisenä päivänä. OH saapunut tieto, että las-
ten-ristiretkijoukko, matkallaan pyhälle maalle, tänään saapuisi
kaupunkiin, ja se oli saattanut kaikki porvarit lähtemään työ-
huoneistaan ja kauppapuodeistaan ja siitä oli syntynyt tämä
hälinä ja jännitys, joka vallitsi koko kaupungissa.

Jo neljätoista päivää sitten oli osa saapunut purjehtien
pitkin Rheiniä; mutta heitä oli ainoastaan pari sataa, sillä ei
ollut läheskään kylliksi laivoja, joilla kulettaa heitä kaikkia.
Joukon suurin osa oli senvuoksi seurannut virran juoksua
Mainziin asti, josta se oli kääntynyt maan läntiseen osaan.
Retkeläiset kulkivat vielä hyvin hitaasti eteenpäin ja joka
päivä liittyi uusia joukkoja heihin. Huhut kertoivat, että risti-
retkeläisiä oli jo kaksikymraentätuhatta lasta, paitsi munkkeja
ja muita, jotka pyhästä innostuksesta olivat liittyneet heihin.

„Minä ajattelen, että jos voisitte puhumalla saada hei-

dät järkiinsä, kunnianarvoisa isä", sanoi eräs raatiherroista
piispalle, tämän astuessa saliin. „Suurempaa hullutusta kuin
tämä ei ole vielä milloinkaan ollut, ja olisi ikuinen häpeä-
pilkku kaupungille, jos antaisimme niin monen tuhannen lap-
sen kulkea varmaa kuolemaansa kohti."

Mutta piispa kohautti olkapäitään.
„Elkää unhottako, hyvät herrat, että Jumala joskus

ilmoittaa alaikäisille sen, mitä viisaitten silmät eivät näe",
sanoi hän. „Kuka meistä käsittää hänen tiensä?"

Silloin huusivat raatiherrat äänekkäästi, sillä he olivat
melkein kaikki yksimielisiä sen kanssa, joka oli ensiksi puhu-
nut, ja he olivat odottaneet piispalta toisenlaista vastausta.

Mutta ritari Ulrik asettui hänen eteensä ja rypistäen valkeita
kulmakarvojaan kumautti hän raskaan miekkansa kovasti
lattiaan.

„0n mahdotonta että todella niin tarkoitatte, herra
piispa", sanoi hän. »Talonpojille ja kiertäville munkeille voi
tuonlainen puhe olla sopivaa, mutta teidänlaisenne oppinut ja
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kokenut mies ei voi niin yksinkertaisesti ajatella. Mutta, jos
ette tahdo puhua järkeä näille lapsiparoille, niin tietäkää, että

minä ratsastan heitä vastaan sotamiehineni ja hajoitan koko
joukon kaikille ilman suunnille. Parempi on jos saksalainen
miekka kaataa heistä jonkun sadan, kun että kaikki näänty-
vät vieraalla maalla."

Piispa oli kovassa tuskassa. Sydämmessään oli hän
yhtämieltä Ulrikin ja raatiherrojen kanssa; mutta hän oli juuri
äsken puhunut paavi Innocentiuksen lähettilään kanssa, ja
tältä saanut kuulla, että pyhä isä ei suinkaan ollut lasten
aikeita vastaan. Sitäpaitsi oli hän kuullut, että monta tuhatta
lasta Ranskasta jo oli matkalla turkkilaisia vastaan.

Juuri seisoessaan ja miettiessään miten selviytyisi tästä,
kuului äänekäs melu kadulta ja kaikki juoksivat katsomaan,
mitä se oli.

Raatihuoneen portille pysähtyi joukko aseilla varustet-

tuja ratsumiehiä, hikisinä ja tomuisina, niin että huomasi hei-
dän ratsastaneen pitkän matkan. Etumaisena joukossa rat-

sasti pitkä ja komea aatelisnainen, puettuna mustaan kiireestä
kantapäähän: Hänen ankarat silmänsä katsoivat portille päin,
jossa yksi hänen miehistään riiteli vahdin kanssa, joka ei
tahtonut antaa joukon ratsastaa raatihuoneen pihalle.

Naisen rinnalla ratsasti vanha, harmaapäinen palvelija,
ja hänen ympärilleen kertyi huutava ihmisjoukko.

Ei se ollut senvuoksi, että mies olisi ollut tavallista
kummempi; mutta hänen takanansa hevosen selässä istui pieni
tyttö, joka katseli suurilla, pelokkailla silmillä väkijoukkoa.

„Katsokaa tuota suloista lasta! Hän on yksi risti-
retkeläisistä! On häpeä ja häväistys! Ei, hänen äitinsä
on varastanut hänet Herran joukosta!"

Vieraitten kasvojen ja huutojen peloittamana kiersi tyttö
käsivartensa ratsumiehen kaulaan ja painautui häntä lähelle.

„Elkää pelätkö, Agnes neiti", sanoi hän ystävällisesti.
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Mies irroitti nuoran, jolla tyttö oli häneen sidottu ja
asetti hänet eteensä satulaan. Kiitollisena painoi Agnes
päänsä hänen pansaroitua rintaansa vasten ja hymyili hänelle;
mutta niin väsynyt hän oli, että tuskin jaksoi pystyssä pysyä.

Yht'äkkiä syntyi levottomuus takimmaisessa ratsujou-
kossa. Heidän hevosensa pelästyivät ja hypähtivät pystyyn

kansan huutaessa ja kirkuessa:

„ Juutalainen! Juutalainen!"
Agnes nosti päätään ja näki pienen miehen, jolla oli

pitkä, musta parta, kyömä nenä ja ihmeellinen, suippopäinen
lakki päässään. Ihmisjoukko tyrkki häntä ja heitti lakin hänen
päästään; hän kumartui koettaen paeta ratsumiesten välitse;
mutta he sylkivät häntä ja löivät häntä miekoillansa.

„Antakaa hänen pistäytyä virrassa!" huusi yksi joukosta.
„ Virtaan juutalainen! Rheiniin hänet heittäkää! Hän

oli yksi niistä, joka ristiinnaulitsi Kristuksen! Heittäkää hä-
net virtaan!"

Juutalainen päästi yhden ainoan epätoivoisen huudah-
duksen. He laahasivat hänet pois, ja viimeksi näki Agnes
hänen liidunvalkeat kasvonsa ja värisevän suun.

„Pelasta hänet, Godehard!" huusi hän.
Mutta Godehard ei kääntänyt edes päätänsäkään jouk-

koa kohti, joka saaliinensa kulki virralle.
„Sehän on vaan juutalainen", sanoi hän väliäpitämät-

tömästi.
„Jumala suokoon, että se olisi munkki", sanoi Gertrud

rouva niin hiljaa, että ainoastaan Godehard sen kuuli.
Samassa avattiin linnanportti ja Hohenfelsin rouva seu-

rueineen ratsasti sisälle. Ulkopuolella melusi ja rähisi kansan-
joukko, joka kasvamistaan kasvoi. Useimpien ihastuksella
ylistäessä pieniä ristiretkeläisiä, jotka saapuisivat kaupunkiin,
oli siellä niitäkin, jotka pudistivat päätään, eivätkä ottaneet
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osaa innostukseen. Siellä oli suurivartaloinen aseseppä, joka
yht'mittaa huusi samaa:

„ Munkit ovat viekoitelleet heidät! Häpeä musta-

kaapuille !"

Ei kukaan yhtynyt hänen huutoonsa, mutta ei myös-
kään kukaan häntä vastustanut; sillä hän nautti kaikkien
kunnioitusta kylässä, eikä ollut hyvä hänen kanssaan leikkiä
laskea. Mutta eräs munkki, joka samassa kulki ohitse, sei-
sattui ja katsoi häntä terävästi silmiin.

„Hillitkää kieltänne, mestari Henrik", sanoi hän.
„Minä pysyn sanassani", sanoi seppä uhkamielisesti,

katsoen häneen yhtä tuikeasti takaisin. „Samaa sanovat mo-

net paremmatkin miehet kuin minä. Olen sulkenut Kranssin
kellariin ja teljennyt oven, ett'eivät pääsisi häntä viekottele-
maan. Minä neuvoisin kaikkia hyviä ystäviäni ja naapuriani
tekemään samaten."

„Jos Herra hänet kutsuu, ei auta, vaikka panisitte seit-
semän lukkoa oveenne", sanoi munkki. „Teidän paras luk-

konne on ilmaa hänen sanalleen. Mutta ajatelkaa Abrahamia,
joka ilolla uhrasi poikansa Jumalalle."

„Häpeä mustakaapuille!" huusi seppä.
Munkki ei välittänyt hänestä, vaan lähti pois ihmisjou-

kon läpi, joka arasti väistyi syrjään hänen tieltään. Mutta
seppä oli tullut levottomaksi.

„Juokse kotiin ja tarkasta lukkoa I', sanoi hän oppi-
pojalle, joka seisoi hänen takanaan.

Oppipoika läksi juoksemaan ja ihmisvirta yhä aaltoili
edestakaisin torilla.

Sill’aikaa istui Gertrud rouva raatihuoneella piispan
luona, joka oli hänen serkkunsa, ja kertoi hänelle Konradin
paosta ja että oli lähtenyt häntä etsimään, viedäkseen hänet

takaisin kotiin. Piispa taputti Agnesta, joka seisoi hänen
edessään, kysyvästi tarkastaen hänen ystävällisiä kasvojaan.
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»Pelkään, Gertrud, ett'en voi auttaa teitä", sanoi hän
alakuloisesti.

Gertrud rouva löi nyrkillään tuolinpuitteeseen ja hänen
silmänsä salamoivat.

„Jos ette auta minua, niin autan itse itseäni", sanoi

hän. »Sen minä tiedän, että Jumalan sana käskee lapsen
kunnioittamaan isäänsä ja äitiänsä ja ajattelin, että kirkon
palvelijat koettavat saattaa lapset pitämään pyhän raamatun

käskyt. Nyt huomaan erehtyneeni. Mutta niin totta kuin
jumala minua auttaa, murtaudun minä kahdenkymmenen ratsu-

mieheni kanssa ristiretkeläisten joukkoon kun he tulevat, ja
otan poikani. Ja voitte olla varma siitä, että jos kerran
saan hänet Hohenfelsiin, niin kyllä ne oikut otan hänestä."

Piispa nousi seisomaan, tarttui Gertrud rouvan käteen
ja vei hänet ikkunansyvennykseen, joka oli pienen huoneen
suuruinen.

„Elkää puhuko niin kovaa, serkku", sanoi hän. „Jos
herrat tuolla ulkona kuulevat puheenne, pistävät he heti tei-
dät ja miehenne torniin. Kaupungin rauhan häiritseminen ei
ole lasten leikkiä. Mitä muuten luulette saavanne aikaan
kourallisella väkeä? Koko sydämmestäni tahdon auttaa teitä,
mutta täytyy toimia viekkaasti ja varovasti."

„Saanko kuulla mikä viekkaus on mielessänne?" sanoi
linnanrouva kärsimättömäsi!.

»Katsokaa ulos kadulle", sanoi piispa Engelbrekt.
„Ristiretken innosta ovat kaikki, jotka vaan pystyssä pysy-
vät, tänään jalkeilla Vormsissa. Ei koko kaupungin aseel-
linen voima voisi saattaa heitä toisiin ajatuksiin. Mitenkä
voisin minä, yksi pyhän kirkon palvelioista, pysäyttää liikettä,
jota pyhän kirkon päämies suosii?"

Gertrud rouva katsoi häneen silmät suurina.
„Niin se on totta", sanoi piispa päätään nyö-

käyttäen. „Kirkolla ei ole milloinkaan ollut voimakkaampaa
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ruhtinasta kuin Innocentius, ja hänen tahdostaan ristiretkeläiset
ovat matkalla."

Silloin Gertrud rouva asetti käsivartensa ristiin yli rin-

nan ja katseli terävästi häneen.
„Vai niin", sanoi hän. „Siinä tapauksessa asetun minä

pyhän isän tahtoa vastaan. Poikani minä tahdon, ja jos te

ette tahdo auttaa minua —"

„Odottakaa, odottakaa", vastasi piispa, laskien kätensä
rauhoittavasti hänen käsivarrelleen. „ Minusta tuntuu, että nyt
olisitte paraiten viisautenne ja kylraäverisyytenne tarpeessa,

jotka kokonaan näytätte unohtaneen. Kuulkaa nyt, mitä minä
sanon teille. Pitäkää huoli siitä, että miehenne lepäävät vä-

häsen ja toimittakaa heille toiset hevoset. Tänä iltana risti-
retkeläiset lepäävät Töndorlin laaksossa, ja sinne tulee teidän
joutua sitä ennen. Minä annan teille sinne kirjeen luostarin
priorille. Kun kaikki on hiljaista yöllä, hiivitte te miehinenne
leiriin, ja muuten olkoon onni mukananne. Mutta jos ker-
ran saatte Konradin käsiinne, niin silloin mitä kiireimmin
Hohenfelsiin."

„Kuka voi taata, ettei Konrad ole Wormsissa tänä
yönä ? Ja miksi en ottaisi häntä kiinni, kun näen hänen rat-

sastavan ohitse ja sitten karkaisin hänen kanssaan portista
kotia kohti? Eikö Wormsin piispalla ole oikeutta avata

minulle sitä porttia?"
„Te kysytte monta asiaa yht'aikaa, serkku", sanoi

piispa rauhallisesti. „Seuratkaa nyt minua, niin saatte itse
kuulla. Juuri teidän tullessanne neuvoi yksi raatiherroista
meitä ottamaan ristiretkeläiset ystävällisesti vastaan, mutta

kielsi heidän pysähtymästä kaupunkiin, ja ell'en erehdy, teke-
vät he parastaikaa päätöstä hänen neuvonsa mukaan."

Hän avasi oven ja vei Gertrud rouvan sisään herrojen
luokse, ja kun he kuulivat, kuka rouva oli, ja miksi hän oli

Lastenristiretkj, 4
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tullut Wormsiin, tervehtivät he kaikki häntä kunnioituksella
ja olivat hyvin ystävällisiä Agnekselle, joka piti äitiään
kädestä.

Nyt kävi niinkuin piispa oli ennustanut. Raati päätti
ottaa vastaan ristijoukon kaikella sillä kunnioituksella, johon
heitä matkan pyhä tarkoitus velvoitti, mutta että se saisi
kulkea kaupungin porttien läpi ainoastaan siinä tapauksessa,
että sen johtajat lupautuivat ehdottomasti heti kulkemaan
eteenpäin.

Raatiherrat läksivät kukin kotiinsa, päätettyään yhtyä
tunnin päästä, lähteäkseen ratsain lasten-ristiretkeläisiä vastaan.

Mutta piispa Engelbrekt vei Gertrudin ja Agneksen taloonsa,
joka oli aivan Länsiportin vieressä, jonka kautta ristiretke-
läiset ratsastaisivat sisään, ja josta Gertrud rouva siis parai-
ten oli tilaisuudessa näkemään Konradin.

Määrättyyn aikaan saapuivat herrat raatihuoneen edus-
talle. Etummaisena ratsasti ritari Ulrik, täysissä sotavarus-

tuksissa, niinkuin aikoisi hän sotaan tahi aseleikkeihin. Hän

katseli synkästi ihmisjoukkoa, joka tungeskeli ällistelemään
loistavata seuruetta. Aivan hänen takanaan ratsasti aseen-
kantaja, joka kantoi hänen keihästään ja kilpeään. Vanha
ritari piteli kättään miekkansa kahvalla ja näytti siltä, että

hän mieluimmin olisi paljastanut miekkansa ja yhdellä kertaa
tehnyt lopun koko retkikunnasta. Mutta hänen vieressään
ratsasti piispa valkoisella hevosellaan, ja hänen kasvonsa oli-
vat sulaa auringonpaistetta ja lempeyttä. Yhtämittaa nosti
hän kahta sormeaan siunauksen osoitukseksi.

Heidän jälestään ratsastivat raatiherrat; kaikilla heillä
oli komeat vaipat yllä ja töybtöhatut ja miekka vyöllä. Kul-
kueen päätti viisikymmentä täysin aseilla varustettua ratsu-

miestä, ja heidän lähtiessä liikkeelle puhkesi kansa äänekkäi-
siin riemuhuutoihin;

„Pyhään sotaan! pyhään sotaan!'1
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Mutta seppä tunkeutui etummaiseen riviin, otti hatun
päästään ja huusi kuuluvasti;

„Ajakaa ne lapsiparat kotiin, herra Ulrik, ja taivaan
isä siunaa teitä siitä."

Syntyi kova sekamelska sepän huudon johdosta. Useat
raatiherroista näyttivät noloilta, piispa kannusti hevosensa ja
ratsasti ulommaksi, mutta Ulrik ojensi panssaroidun kätensä
sepälle ja sanoi:

„Te olette kunnon mies, Henrik mestari."
Sitten ratsasti hän suuren joukon etunenässä Länsiportin

kautta ja katukivet kumisivat hevosten kavioiden kapseesta.
Suuri joukko porvareita virtasi portista ristiretkeläisiä vastaan,
loppumaton oli ihmisvirta kaduilla, ja kaikki ikkunat ja puu-
parvekkeet niillä kaduilla, joita pitkin ristiretkeläisten piti kul-
kea, olivat täynnä naisia, jotka huusivat toisilleen ja puhelivat
miehilleen alas väkijoukkoon.

Piispan talon pihalla seisoivat Hohenfelsin hevoset satu-

loituna. Miehet olivat kokoontuneet ryhmään linnanrouvan
ympärille, joka pitäen Agnesta kädestä, puhui heille:

„Nyt hajaannutte väkijoukkoon täällä ulkopuolella, niin-
kuin olen sanonut, mutta pysykää niin lähellä, että näette
minut. Varokaa herättämästä huomiota, tahi minkäänlaista
riitaa. Jokaisella olkoon miekka valmiina vaippansa alla, ja
silloin juuri, kun näette minun heiluttavan mustaa harsoani,
ryntäätte esiin, otatte Konrad herran kiinni ja tuotte hänet
tänne pihalle. Sill’aikaa pitää Godehard takaportin auki, ja
heti, saatuanne hänet tänne sisään, silloin hevosten selkään ja
pois Hohenfelsiin. Lyökää maahan kaikki, jotka asettuvat

vastustamaan, elkää väliltäkö ei piispoista eikä raaliherroista.
Kun kerran olemme turvassa Hohenfelsissa, palkitsen teidät
kuninkaallisesti."

Toinen toisensa jälestä katosivat miehet kadulle ja teki-
vät niinkuin heidän valtijattarensa oli käskenyt. Gertrud rouva
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vei Agneksen sisään taloon ja käski hänen mitä ankarimmasti
pysymään poissa ikkunasta. Itse asettui hän korkealle kivi-
rapulle, niin että koko väkijoukko taisi hänet nähdä, ja odotti
rauhallisesti, nojaten ovipieleen, synkät kasvot käännettynä
Länsiporttia kohti.

Mutta Agnes ei voinut totella äitiään. Hän kiipesi pen-
kille ja tuijotti ulos avonaisesta ikkunasta, onnellisena siitä,
että saisi nähdä Konradin ja levottomana siitä, mitä tapahtuisi.

„He tulevat! He tulevat!" huudettiin samassa.
Huuto levisi kaduilta kaupungin perimmäisiin sopukkoi-

hin. Senjälkeen oli kaikki melkein hiljaista; kaikki ojensivat
päänsä ja kuuntelivat.

Kuultiin sekavaa hälinää, joka läheni lähenemistään ja
ne sotamiehet, jotka seisoivat valleilla, jonne Ulrik mitä anka-
rimmin oli kieltänyt porvarien menemästä, huusivat ja viitta-
sivat tielle päin. Sen mukaan kun hälinä läheni, voitti se

kaiken muun ja nyt kuului äkkiä tuhansien erilaisten lasten-
äänien voimakas huuto:

„Herra Jesus, anna meille ristisi takaisin!"
Yhä voimakkaammin ja voimakkaammin kaikui huuto,

riemuitsevana ja valittavana, väliin kuin surkeana valituksena,
väliin taas kuin sotahuutona. Henkeään vetämättä seisoivat
Wormsin porvarit ja kuuntelivat, katsellen toisiaan kuin ihmi-
set, jotka odottavat näkevänsä ihmeen.

„Herra Jesus, anna meille ristisi takaisin!"
Niin ihmeellisen valtava oli tämä huuto, että naiset par-

vekkeilla itkivät ja monen miehenkin silmät kostuivat, joiden
silmiin harvoin kyynel kihahti. Tuntui kuin olisi pilvi laskeu-
tunut kaupungin yli, josta Jumala puhui kansalleen, niinkuin
ennen israelilaisille korvessa. Usea laskeutui polvilleen ja
kohotti kätensä taivasta kohti, usea rukoili ääneen, usea lau-
loi virttä, itse väkevä aseseppäkin teki ristinmerkin.

„Herra Jesus, anna meille ristisi takaisin!"
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Kun ensimmäiset ristiretkeläiset kulkivat porttiholvauk-
sen läpi, ja yksitoikkoinen huuto levisi kaupunkiin, silloin ne,

jotka seisoivat valleilla, tuskin kestivät melua. Sillä portilta
kauvaksi tielle, niin pitkältä kuin silmä kantoi, kuului huuto,
ja väki kaupungissa yhtyi siihen.

Pieni Agnes seisoi ikkunassa, kädet ristissä leuan alla,
ihastuneena ja hämmästyneenä. Mutta Gertrud rouva tuijotti
synkkänä ja kylmästi eteenpäin virtaavia joukkoja; toisessa
kädessään piteli hän pitkää suruhuntuaan valmiina antaakseen
tuulen sitä liehuttaa; toista piti hän ojennettuna ikäänkuin
tahtoen estää joukkojen kulkemasta liian joutuisasti eteenpäin.

Hän oli varmaankin ainoa niistä tuhansista ihmisistä,

jota ei tämä näky liikuttanut. Sen mukaan kun pienten risti-

retkeläisten joukot, yhä lisääntyen, täyttivät kadut, vaikeni
kaikki hälinä kaupungissa. Ei kukaan enää ottanut osaa

huutoon, sanattomina tuijottivat he tätä harvinaista kulkuetta,
eikä yksikään sinä hetkenä epäillyt, ett’ei tämä olisi Jumalan
työtä, vaan jonkun ihmisen keksimää.

Tomun ja lian peittäminä kulkivat lapset eteenpäin.
Useimmat nojasivat pitkiin pyhiinvaellus-sauvoihinsa; kaikkien
nuttuihin ja hattuihin oli risti ommeltu. Useimmat kulkivat
avojaloin ja tien kivet olivat repineet heidän jalkansa veri-
siksi. Kaikki näyttivät he väsyneiltä ja kalpeilta, mutta hei-
dän silmistään loisti ihmeellinen tuli ja he huusivat lakkaa-
matta, väsymättä:

„Herra Jesus, anna meille ristisi takaisin!"
Siellä oli monta aivan pientä, kuuden ja seitsemän vuo-

dastakin; vieläkin pienempiä oli, joita heidän vanhempansa
kantoivat selässään. Mutta kaikki he huusivat samalla tapaa.
Usea heistä kantoi lippua, johon retken sotahuuto oli kirjoi-
tettu tahi ommeltu; toiset nostivat pienillä käsivarsillaan suu-

ria ristiä ilmaan. Siellä oli pieniä tyttöjä, joita naiset katso-
jien joukosta tervehtivät itkien tahi sydämmellisillä sanoilla.
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Lasten joukossa kulki paljon aikaihmisiäkin, heidän vanhem-
piaan tahi muita, jotka olivat yhtyneet pyhässä innostuksessa
retkeen, myöskin paljon naisia. Siellä kulki vieretysten kolme
nuorta naista, jokaisella pieni lapsensa sylissään; he huusivat
vievänsä pienokaisensa Jerusalemiin. Yli sata munkkia kulki
heidän muassaan, laulaen latinalaisia virsiä.

Sitten tuli ristiretken johtaja, ja kaikki tungeskelivat
lähemmäksi ja nousivat varpailleen, nähdäkseen hänet.

Sieltä tulivat vaunut, neljän valkoisen hevosen vetäminä.
Vaunuihin oli ladottu purppuranpunaisia tyynyjä, niillä lepäsi
Nikolaus Kölnistä, nojaten kyynäspäihinsä, ja katse kohotet-
tuna komeaan ristilippuun, joka oli kiinnitetty vaunuun ja lie-
hui hänen päänsä yli. Hän oli kalpea ja hentoinen kymmenen
vuotias poika ja sitäpaitsi ontuva. Musta, pitkä tukka liehui
kuihtuneiden kasvojen ympärillä, joista ei jäänyt mieleen
muuta kuin suuret, sisäänpainuneet, sairaat silmät, jotka lois-
tivat aivan kamalasti ja äkkiä sammuivat ja taas leimahtivat.
Hänellä oli vyöllään kultainen vyö, josta riippui kultainen
miekka. Väliin nosti hän käsivartensa ja huusi muiden mukana:

„Herra Jesus, anna meille ristisi takaisin!"
Missä hän vaan kulki vaunuissaan, siellä lankesivat

kaikki polvilleen.
„Katsokaa, katsokaa, pyhä Nikolaus!"
Moni ryntäsi esiin suudellakseen hänen vaatteittensa lie-

vettä. Mutta vaunun ympärillä, joka oli niin korkea, että
sen kaikki näkivät, ratsasti hänen henkivartionsa, johon kuului
kaksikymmentä aatelisnuorukaista, kaikki ritarinpoikia. Heillä
oli täydet varustukset, kilvet ja keihäät; keihäissä liehui pieni
lippu, johon oli kirjailtu sotahuuto; kilpeen oli maalattu pu-
nainen risti.

Kaikkien kypärin ristikot olivat auki ja he näyttivät
reippaimmilta ja voimakkaimmilta kuin muut ristiretkeläiset;
mutta heidän silmissään paloi sama tuli. He eivät huutaneet
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niinkuin ne jotka kävelivät, vaan oli koko heidän huomionsa
kohdistunut Nikolaukseen. Yht’mittaa täytyi heidän pysäyttää
esiintunkevia joukkoja, ojentamalla keihäitään.

Henkivartion johtajana oli Konrad Hohenfels, hän istui
niin reippaana hevosensa selässä, suitset vasemmassa kädes-
sään ja paljastettu miekka oikeassa. Hän oli saanut uudet
sotavarustukset ja oli suurin ja vahvin pienistä ratsastajista.
Vähä väliä kumartui hän Nikolauksen puoleen, vastaanottaak-
seen käskyn, joka annettiin merkeillä; sillä johtaja puhui har-
voin, paitse silloin kuri hän ennusti. Usein kuunteli Konrad
veli Annoa, joka kulki hänen vieressään ja puheli innokkaasti
hänelle. Annon takana kulki Heribald, joka näytti kulkevan
kuin häpeissään ja oli koko sydämmestään kyllästynyt koko
retkeen.

Kun nyt vaunut saapuivat piispan talolle, oli tungos

niin suuri, että niiden täytyi pysähtyä hetkeksi. Takaapäin
tulvivat ristiretkeläiset yhä tiheimmissä joukoissa, ja jonot
jakautuivat ja kulkivat vaunujen ohitse. Silloin kovensivat he

huutonsa ja kohottivat sauvansa johtajansa kunniaksi ja Niko-
laus viittasi väsyneesti laihalla kädellään.

Mutta toiselta taholta saapui Ritari Ulrik ja raatiherrat
ja koko heidän seurueensa. Ilmoitettuaan ristiretken johta-
jalle raadin päätöksen, kääntyivät he takaisin ja ratsastivat
kaupunkiin toisesta portista, auttaakseen järjestyksen yllä-
pitämistä.

huusi ritari. Ja ihmisvirta väistyi hänen
paljastettua miekkaansa ja korskuvaa hevostansa. Siellä oli
taas tilaa, ja vaunu läksi liikkeelle.

Samassa syntyi kova hälinä.
Ei kukaan tiennyt, miten se alkoi, mutta äkkiä väläh-

telivät paljastetut miekat eteenpäin kulkevien joukkojen kes-
kellä. Muutamia miehiä tunkeutui Nikolauksen vaunuja kohti,
lyöden alas jokaisen, joka vaan asettui heitä estämään, Ja
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toisia juoksi esiin huudon kuultuaan, aseillaan ahdistamaan
näitä miehiä. '

Huudot ja sadatukset täyttivät ilman; syntyi hirveä ah-
dinko ja monta ristiretkeläistä sai siinä surmansa. Pienet
ratsastajat, jotka vartioivat johtajaa, voivat vaivoin ohjata
hevosiaan, jotka pillastuivat ja hypähtivät vaunuja vastaan,
niin että ne olivat vähällä kaatua. Ylhäällä parvekkeilla huu-

sivat naiset ääneensä, ja Nikolaus nousi puoleksi, huutaen
jotain, jota ei kukaan voinut kuulla. Mutta silPaikaa kun
kaikki tällä paikalla oli mitä hurjimmassa sekamelskassa, kuu-
lui huuto heidän takaansa ja edestä muuttumattomana ja yksi-
toikkoisena:

„Herra Jesus, anna meille ristisi takaisin!"
Konrad riuhtoi hevostaan ja löi lyhyellä miekallaan

miestä, joka oli tarttunut hänen jalkaansa. Miekka kilahti
vasten miehen teräslakkia, ja nyt hän kuuli äänen, jonka hän
hyvästi tunsi:

„ Konrad herra . .
. minä se olen . . . Wilibald. Ettekö

tunne minua? Teidän äitinne on täällä ja Agnes neiti . .
.

tulkaa minun kanssani heidän luokseen, niin on kaikki taas

hyvin. “

Konrad tuijotti mieheen ja tunsi hänet yhdeksi Hohen-
felsin ratsumiehistä. Hän nosti päänsä ja katsoi yli taistelevan
joukon. Hän näki äitinsä, pitkässä, mustassa puvussaan.
Konrad näki hänen huultensa liikkuvan ja oli kuulevinaan
hänen äänensä yht'aikaa rakastavana ja hellänä, niinkuin en-
nen kantaessaan häntä käsivarsillaan, ja taas kovana ja käs-
kevänä niinkuin sinä päivänä, jolloin äiti käski Ezzon heittä-
mään hänet torniin.

Hän pudotti miekan kädestään ja tuli hehkuvan punai-
seksi. Samassa kajahti kimakka lapsen huuto läpi melun:

„Konrad, Konrad I"
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Nyt hän näki Agneksen, joka oli kiivennyt ylös ikkunan-
laudalle. Konrad levitti käsivartensa ja huusi sisartaan nimeltä.

Mutta samassa suhisi voimakas miekan isku aivan hänen

päänsä vieritse ja halkasi Wilibaldin terästäkin ja aivot. Ääntä

päästämättä vaipui nuorukainen maahan. Heribald juoksi esiin,
luullen iskun tarkoittaneen hänen herraansa, ja seuraavassa
tuokiossa makasi hänkin kuolleena vanhan toverinsa vieressä.

Se oli ritari Ulrik. Hänen silmänsä salamoivat, ja hä-
nen äänensä jyrisi kuin ukkonen:

„Kuka rikkoo rauhan Wormsissa", huusi hän. »Lyö-
kää maahan ne koirat! Lyökää maahan joka mies, jolla ei
ole miekkansa tupessa!"

Sotamiehet ryntäsivät esiin, lyöden maahan ne, joihin
ulottuivat. Pelon lamauttamina pakenivat porvarit joka haa-
ralle, ja kahta minuuttia myöhemmin oli tyhjää Nikolauksen
vaunujen ympärillä. Ainoastaan henkivartio pysyi rohkeana;
mutta pienet ristiretkeläiset olivat kuolonkalpeita ja Nikolaus
itse makasi tyynyjensä välissä silmät ummessa ja puolikuol-
leena pelosta.

Kivikadulla makasi viisitoista Hohenfelsin miestä verisenä.
„Heittäkää ruumiit Rheiniin", käski Ulrik. „Saanenpa-

han vielä tietää, kuka oli rauhanrikkojain johtaja."
Osa hänen miehistään hyppäsi hevostensa selästä ja

tekivät niinkuin hän oli käskenyt. Ristiretkeläiset virtasivat
esiin uusina joukkoina ja sotahuuto kaikui läheltä ja kaukaa.

Mutta piispa Engelbrekt ohjasi hevosensa rappusten
luokse, jossa Gertrud rouva seisoi oven luona, kalpeana ja
solakkana ja katse suunnattuna Konradiin.

„Olisitte seuranneet minun neuvoani, serkku", sanoi
hän vihaisesti. »Nyt on asianne menetetty ja saatte vahin-
konne palkaksenne. Voitte kiittää onneanne, jos pääsette
vapaasti täältä pois, eivätkä taida olla vähäiset ne sakot,
jotka saatte maksaa valtion rahastoon."



58

Linnanrouva ei vastannut, ei edes katsonut piispaan,
vaan ainoastaan Konradiin, ikäänkuin tahtoisi hän katseellaan
loihtia hänet. Silloin huomasi hän äkkiä veli Annon, joka
oli hypännyt ylös vaunuihin, ja ojensi käsiään pyytäen hil-
jaisuutta.

Silloin kadotti Gertrud rouva mielenmalttinsa. Salaman
nopeudella tarttui hän tikariinsa, joka hänellä oli vyöllään ja
heitti sen munkkia kohti. Ja koska hän oli hyvin harjaantu-
nut aseita käyttämään, oli heitto siksi hyvä, että tikari tun-

keutui kauhtanan hihan läpi ja raapasi munkin käsivartta.
Väkijoukko ryntäsi hirveällä huudolla piispan taloa kohti.

Mutta Engelbrekt hyppäsi hevosensa selästä, tarttui Gertrud
rouvaa käsivarteen ja työnsi hänet, tämän vastuksesta huoli-
matta, sisään ovesta. Itse seurasi hän jälestä ja lukitsi oven

hyvästi, ja Ulrikin viittauksesta asettui kaksi sotilasta rappu-
sille keihäät koholla.

„Näittekö hänet?" huusi veli Anno ja häneu äänensä

kaikui kauvas yli kadun. „Näittekö hänet . . . Ritarinrouvan,
joka uhkasi tappaa Herran palvelijan. Monet peninkulmat
on hän ratsastanut tuhotakseen minut, ja pakoittaakseen poi-
kansa, joka on pyhän Nikolauksen henkivartion johtaja, rik-
komaan lupauksensa. Kirottu olkoon hän! Minä vaadin kir-

kon nimessä, että hänet vangitaan ja tuomitaan."
„Hänen asiansa otetaan tutkittavaksi", sanoi ritari.

„01kaa varma siitä. Mutta joutuun nyt matkaan, munkki!
Olette totisesti aikaansaaneet kyllin onnettomuutta tänäpäi-
vänä Wormsissa."

Veli Anno katsoi ilkeästi ritariin eikä viitsinyt edes
vastata hänelle. Sitten kääri hän ylös kauhtanansa hihan ja
näytti haavoittuneen käsivartensa kansalle. Veri virtasi siitä,
ja joukko huusi taas raivostuneena.

„Tämä on ensimmäinen veri, joka on vuotanut pyhässä
sodassa", huusi hän ja silmänsä paloivat. „Minä kiitän sinua,
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taivaallinen isä, siitä armostasi, että se oli minun vertani.
Mutta kuulkaa minua, te Wormsin porvarit, ja te, jotka väsy-
neinä vaelsitte tänne ja joiden kohta täytyy astua edelleen,
te Kristuksen Valkoset sotilaat! Ja kuuntele sinäkin, mitä
minulla on sinulle sanomista, sinä haarniskoitu ritari, korkean
hevosesi selässä, joka mieluummin olisit sulkenut Wormsin
poftit Kristuksen sotajoukolta! Kuulkaa nyt kaikki minun
sanojani, sillä minä en puhu itsestäni, vaan pyhän isän puo-
lesta Roomassa, jonka käskystä seison tässä. Kuulkaa, mitä

Innocentius sanoo pyhästä sodasta!"
Hän vaikeni silmänräpäykseksi ja lapset kokoontuivat

hänen ympärilleen. He polvistuivat maahan ja pienimmät ja
ne jotka olivat väsyneimmät nojasivat päänsä naapurinsa olka-
päätä vasten. Moni heistä nukahti ja heräsi sitten äkkiä ja
huusi sotahuudon ja vaipui alas takaisin. Mutta lapsijoukon
ympäri tunkeutuivat Wormsin porvarit pää pään vieressä,
kaikki paljastetuin päin, kaikki silmät suunnattuna munkin
kasvoihin. Kaikkien näiden takana nähtiin ritari Ulrik rau-
taan puettujen miestensä kanssa. Piispa oli astunut ulos
ovestaan ja seisoi nyt rappusilla kuunnellen.

Ja koko ajan, munkin puhuessa, kuului huuto kaupun-
gista päin ja kaukaa tieltä, etempää ja lähempää, voimallisena
kuin urkujenhumina tahi myrskynkohina metsässä:

„Herra Jesus, anna meille ristisi takaisin!"
„Minä olin pyhän isän luona Roomassa", sanoi veli

Anno, „ja vein hänelle sanoman, että Jumala oli valinnut suu-
riin töihin erään pojan Kölnistä, Nikolauksen nimeltään, joka
oli köyhien vanhempien lapsi ja vaivainen ja sairas. Minä
kerroin, sen minkä olin kuullut, mitenkä hän oli yhteydessä
Kaikkivaltiaan kanssa, joka ilmestyy hänelle unessa ja ilmoit-
taa hänelle ihmeellisiä asioita. Niin tapahtui, että Herra käski
tämän lapsen kokoamaan armeijan kristityitä lapsia ja lähte-
mään Jerusalemiin valloittamaan pyhä hauta vääräuskoisten
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käsistä. Isien syntien tähden kadotettiin pyhä maa, lasten
viattomuus voittaa sen takaisin. Kun Innocentius kuuli tämän,
lankesi hän polvilleen ja huudahti: Kiitetty olkoon Jumala,
lapset valvovat aikuisten nukkuessa."

Henkeään vetämättä kuunteli väkijoukko. Munkki pol-
vistui vaunuissa ja kohotti kasvonsa taivasta kohti, pyhässä
innostuksessa rukoillen. Sitten hypähti hän ylös ja uhkasi
kansaa nyrkkiä puiden ja vihasta säihkyvin silmin.

„Silloin lähetti pyhä isä minut saarnaamaan pyhää sotaa

kaduille ja tienristeyksiin, silloille ja lorille. Hän antoi
minulle vallan vihkiä lapset ristiretkeen. Hän käski minun
sanomaan vanhemmille, ett’eivät saa asettua Jumalan tahtoa
vastaan. Nyt sanon teille, te Wormsin porvarit! Sen minkä
te rikoitte, sovittavat teidän lapsenne. Turhaan lähtivät ylpeät
ritarit meren yli. He kaatuivat Syrian tauteihin ja sarasee-

nien miekkoihin kullan ja tavaran kiusauksiin. Aseetto-
mina kulkevat vihityt lapset pyhään maahan ja kun he nos-

tavat pyhiinvaellus-sauvansa, pakenevat turkkilaiset. Sillä
Herra käy kirkkaudessaan heidän edellään ja antaa voiton
lasten käsiin. Kuulkaa minua, Wormsin porvarit! Jos joku
on aikonut asettaa kiven ristiretkeläisten tielle, niin tietäköön
hän, että kirous kohtaa häntä ja hänen lapsiaan aina seitse-
mänteen polveen asti. Ja jos jollakin teistä on poika, jonka
sydämmessä usko asuu, niin tuokoon hän poikansa tänne ja
minä kirjoitan ristinmerkin hänen otsaansa ja rintaansa ja otan

vastaan hänen lupauksensa. Mutta jos joku on lapseton,
niin menköön kotiinsa ja itkeköön sitä, ett’ei verensä saa ottaa

osaa pyhään sotaan. “

Tämän sanottua lankesi veli Anno taas polvilleen. Hän
ojensi yhteenliitetyt kätensä taivasta kohti ja lauloi latinalaisen
virren. Heti panivat kaikki kätensä ristiin, piispa rappusilla
kumarsi päätään, ritari Ulrik teki ristinmerkin haarniskoidun
rintansa yli.
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Mutta virren loputtua käyttäytyi munkki kuin hullu.
Hän hyppi ja tanssi vaunussa Nikolauksen ympärillä ja huusi
kiiluvin silmin, vaahdon valuessa suusta:

„Pyhään sotaan! Pyhään sotaan!"
Ne, jotka kuulivat huudon, toistivat sen lähellä ja kau-

kana. He katselivat toisiinsa, hyppivät ja tanssivat. Yli kai-
ken kaikui ristiretkeläisten ikuinen:

„Herra Jesus, anna meille ristisi takaisin!"
Mutta ritari Ulrik ei ainakaan villiintynyt veli Annon

puheesta, ja kun melu oli vähäsen hiljennyt, löi hän kilpeensä
niin että kumisi ja huusi kovalla äänellä:

„Seis vähän, munkki! Sanoppas minulle, miten aiot
kulettaa lapset meren yli? Te kulette Genuaan, sen tiedän.
Mutta genualaisten laivasto on sodassa itämailla. Oletko vuok-
rannut laivoja, joilla viet ristiretkeläiset Palestiinaan?"

„Se on oikein!" huusi seppä. „Vastaappas nyt ritarille!"
Munkki asetti käsivartensa ristiin yli rintansa ja katseli

uhkamielisesti ritaria.
„Sinä vähäuskoinen mies", sanoi hän. „Turhaan pot-

kit tutkainta vastaan. Sinä et tunne ihmettä, joka on tapah-
tuva, sillä sinä et tunne muuta tietä Jumalan valtakunnan
uudestarakentamiseksi maan päällä kuin sen, jota sinä ja kal-

taisesi olette turhaan kulkeneet."
„Mitä Rikhard Leijonamieli ei saanut aikaan Europan

ritariston etunenässä, sen aikovat nämä lapset tehdä pyhiin-
vaeltajasauvoillaan. Jos joku kysyy samaa sinulta, jota sinä
nyt kysyit minulta, niin voit sinä vastata hänelle, että Herra
on jo kauvan sitten ilmoittanut heidän johtajalleen, että hän
on eroiltava vedet lapsijoukon edestä, niinkuin hän ne eroitti
Israilin lasten edestä, heidän kulkiessaan Punaisen meren yli.
Sinä päivänä, jona Genuaan tulemme, emme tarvitse ainoa-
takaan laivaa. Vedet jakaantuvat meidän edestämme, kuivin



62

jaloin kulemme me meren yli, yhä eteenpäin ja eteenpäin,
siksi kunnes voimme kiittää Jumalaa pyhällä haudalla."

Taas huusi väkijoukko, sillä siellä ei ollut ainoatakaan,
joka olisi epäillyt munkin sanoja, ja kaikista tuntui kuin olisi
ihme tapahtunut. Mutta ritari puisti päätään eikä näyttänyt
leppeältä.

„Jos voisin estää hurjat aikeesi, tekisin sen", sanoi
bän. „Mutta se ei ole minun vallassani, ja minun täytyy antaa

sinun kulkea edelleen. Sinä tiedät raadin päätöksen, että

teidän on oltava ulkopuolella kaupunkia ennen auringonlaskua,
ja ilta alkaa jo lähetä. Voitte asettua leiriin Töndorfin laak-
soon, mutta ei lähemmäksi kaupunkia. Lähtekää nyt mat-

kaan rauhassa, ja Jumala suokoon anteeksi sinulle sen, mitä
teet näille lapsille!"

Sen sanottuaan käski hän väkijoukon väistyä syrjään,
ja ristiretkeläiset läksivät taas liikkeelle. Neljä valkoista he-
vosta nyhtäsivät ja korkeat vaunut vierivät hitaasti pitkin
katuja. Mutta Nikolauksen heikko ruumis ei ollut voinut kes-
tää rasitusta ja mielenliikutusta; bän makasi pyörtyneenä, pää
Annon sylissä.

„Herra Jesus, anna meille ristisi takaisin!"
Äänekkäänä kaikui huuto taas. Liput liehuivat, pienet

kädet kohottivat ristit ilmaan, pienoiset jalat astuivat väsymättä
eteenpäin, kulkeakseen taas jonkun osan matkasta Jerusalemia
kohti. Ei ollut niinkään vähän porvareita, joihin ristiretke-
läisten innostus ja usko tarttui. Suurta huomiota herätti erään
etevimmän kauppiaan vaimo, joka tuli taluttaen kädestä kahta
pientä poikaansa ja asettui riviin toisten kanssa. Ei autta-

nut, vaikka hänen ystävänsä seurasivat häntä eteläportille ja
vannottivat häntä luopumaan aikeistaan. Hän pysyi lujana
päätöksessään ja pyysi heidän ainoastaan viemään jäähyväis-
terveiset hänen isännälleen, joka oli kauppamatkalla Poh-
jolassa.
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Kun Konrad kannusti hevosensa ja ratsasti pois henki-
vartion etunenässä, kääntyi hän vielä kerran ikkunaa kohti,
jossa Agnes istui. Sisar ojensi taas käsivartensa häntä kohti
ja huusi:

„Konrad, Konrad, jää minun luokseni!"
Mutta veli puisti totisena päätään, tervehti häntä mie-

kallaan ja ratsasti pois.
Oli jo ilta, kun viimeiset ristiretkeläiset jättivät kaupun-

gin. Väsymätönnä istui ritasi Ulrik ratsunsa selässä eteläisen
portin luona, ja nähdessään jonkun kaupunkilaisista kulkueessa,
kehoitti hän heitä palaamaan ja vannoi että kun portti ker-
ran oli lukittu, ei ainoatakaan heistä enää laskettaisi sisään.

Mutta kun veli Anno sai tämän tietää, kiiruhti hän vau-

nuista, juoksi takaisin ja asettui portin ulkopuolelle, aivan
vastapäätä ritaria. Joka kerran Ulrikin antaessa kehotuk-
siaan, korotti munkkikin äänensä ja ylisti ihanin sanoin Juma-
lan sotaa. Eikä yksikään epäillyt.

Veli Anno jätti viimeisenä Wormsin, ja seisoessaan sil-
lalla portin ulkopuolella, kääntyi hän ja huusi ilkkuen:

„Tällä kertaa ette saaneet viekotelluksi ainoatakaan
sielua Herraltamme, ritari Ulrik."

Ritari ei vastannut, mutta käski vahdin sulkemaan por-
tin munkin jälestä. Portti lyötiin kiinni niin kovalla jyrinällä,
ett'ei Annon viimeistä tervehdystä kuultukaan.

Kauvan senjälestä kävelivät raatiherrat muurilla puhellen
päivän merkillisistä tapahtumista. Kaikilla oli jotain kerto-
mista ja ihmettelemistä, ja mitä he muuten sanoivatkin tahi
ajattelivat, hämmästytti heitä kaikkia tuo valtava usko, joka
oli saanut niin monet tuhannet lapset lähtemään kodistaan ja
leikeistään.

Ainoastaan piispa Engelbrekt oli ääneti. ' Hän mietti
minne saisi Gertrud rouvan, joka makasi hänen kotonaan
kovassa kuumeessa. Kirkon palvelijan ei ollut lupa pitää
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naisia luonaan, eikä piispa myöskään halunnut puhella vihai-
sen serkkunsa kanssa. Mutta hän oli siksi sairas, ett’ei häntä
voinut viedä Hohenfelsiin asti.

Eikä hän myöskään tiennyt minne lapsen saisi. Niin-
kauvan kun ristiretkeläiset kulkivat kaupungin läpi, istui Agnes
hiljaa katsellen ikkunasta, eikä hän tahtonut mitenkään olla
sairaan äitinsä luona, jota hän näkyi suuresti pelkäävän. Kun
hän vähän aikaa sitten kävi kotona katsomassa, voisiko Gertrud
rouvan kulettaa pormestarin luokse, joka oli luvannut vastaan-

ottaa hänet kotiinsa, näki hän Agneksen seisovan nurkassa
ja tuijottavan suurin silmin eteensä.

Piispa kulki kotiinsa, mukanaan kaksi aseellista palve-
lijaa. Nyt oli hiljaista kaupungissa; päivän rasituksista väsy-
neinä olivat porvarit paneutuneet levolle. Talonsa edustalle
pysähtyi hengellinen herra hetkiseksi ja kuunteli. Kaukaa
ilmojen halki kuului vielä kerran:

„ Herra Jesus, anna meille ristisi takaisin!"
Piispa pudisti kunnianarvoisaa päätänsä ja astui sisään.

Ovessa kohtasi hän huoneenhaltijansa, joka ilmoitti hänelle,
että linnanrouva yhä huononi, ja Agnes neitiä ei löytynyt
mistään."

„Mitä sanot, mies?" huudahti piispa.
Samassa kaikui hirvittävä huuto kadulta:
„Minun Frantsini, minun Frantsini!"
Se oli aseseppä, joka juoksi hurjistuneena, ilman lak-

kia ja takkia. Piispa huusi häntä ja kysyi mitä oli tekeillä
ja Henrik mestari kertoi hengästyneenä, että hänen poikansa
oli kadonnut kellarista, jonne hänet oli lukittu. Ei kukaan
voinut käsittää, miten hän oli saanut oven aukimurretuksi.

Eteenpäin jaoksi seppä, huutaen suuressa tuskassaan,
niin että porvarit heräsivät unestaan. Kaikkialla pistivät he
päänsä ikkunasta ja kysyivät mitä oli tapahtunut ja vahdit
riensivät ottamaan kiinni yörauhan häiritsijää.
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Mutta seppä kaasi heidät kumoon kuin olisivat he olleet
keiloja ja juoksi eteläportille. Hän työnsi vahdin syrjään ja
nosti jättiläisvoimillaan rautatangon paikoiltaan, jota siirtämään
tavallisesti tarvittiin neljä miestä.

Niin pääsi hän ulos ja juoksi Töndorffia kohti, koko
matkan huutaen:

„Frants, Frants!"

KUUDES LUKU.

Seuraavana yönä kulkivat Agnes ja asesepän Frants
käsikädessä Töndorfia kohti.

He olivat tavanneet toisensa jonkun matkan päässä
kaupungista, Agnes oli istunut tien vieressä lepäämässä, kun
Frants tuli juosten. Agnes kysyi aikoiko hän ristiretkeläisten
luokse ja kun Frants vastasi myöntäen, pyysi hän saada seu-
rata hänen muassaan. He sanoivat toisilleen nimensä.

„Kuka on sinun isäsi?" kysyi Frants.
„Isäni on kuollut", vastasi Agnes. „Hän kuoli monta

vuotta sitten pyhällä maalla, mutta minun veljeni Konrad on
ristiretkeläisten joukossa. Etkö nähnyt häntä, hän johti
Nikolauksen vaunujen henkivartijoita, ja oli kaunein heistä
kaikista."

Frants ei ollut nähnyt mitään, sillä hän oli koko päi-
vän istunut lukitussa kellarissa. Mutta hän katseli ihaillen
pientä tyttöä, jonka isä oli kuollut ristiretkellä, ja jonka vel-
jellä oli niin korkea asema lasten sotajoukossa.

„Lupasiko äitisi sinun lähteä mukaan?" kysyi Agnes.
Lasten ristiretki. 5
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„Ei minulla ole äitiä", sanoi Frants. „Hän kuoli viime
vuonna. Siellä ei ole muita kotona kuin ilkeä, vanha noita,
joka hoitaa isäni taloutta."

„Hiljaa", sanoi Agnes, „tuolla tulee joku juosten."
Frants seisoi hiljaa kuunnellen. Hän tarttui Agnesta

käsivarteen ja veti hänet nopeasti pois tieltä. He piiloutuivat
pensaan taakse, ja samassa juoksi joku tietä pitkin huutaen:
„Frants! Frants!" He kumartuivat pensaan alle, kunnes mies
oli juossut ohitse.

„Sinuako hän huusi?" kuiskasi Agnes. Frants nyö-
käytti päätään, mutta laski kätensä hänen suulleen, peläten
että mies kuulisi puheen.

„Se oli minun isäni", sanoi hän. „Ja nyt täytyy mei-
dän kulkea niittyjä pitkin. Jos kulemme tietä pitkin, tapaamme
me hänet, kun hän palaa takaisin ja silloin olen minä hukassa.
Mutta minä tunnen polun metsän kautta; sitä ei ole oikein
hyvä kävellä, mutta minä kannan sinut pahimmissa paikoissa."

He tarttuivat toistensa käsiin ja kääntyivät niityille kul-
kemaan. Frants piti sanansa ja kantoi Agneksen uskollisesti
läpi pensaikkojen ja purojen ja kivien ylitse; sillä hän oli
suuri ja voimakas ja Agnes kevyt ja pieni.

„Etkö sinä pelkää, että joku tulee hakemaan sinut pois?"
kysyi poika.

„En", sanoi Agnes. „Äiti makaa sairaana piispan ta-

lossa ja melkein kaikki miehemme lyötiin kuoliaiksi. Vanha
Godehard itse päästi minut ulos portista. Hän sanoi kyllä,
että hän sitä vielä saisi katua, eikä myöskään tiennyt tekikö
suuren synnin. Mutta veli Annon sanat olivat liikuttaneet
hänen sydäntänsä, niin ett'ei hän voinut kieltää, kun minä
pyysin häntä auttamaan itseäni Konradin luo."

Frants ei voinut oikein ymmärtää, että tytön äiti oli
piispan talossa, sillä Agnes oli puettu tavallisen pienen por-
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varitytön vaatteisiin; mutta sen puvun oli Godehard hankki-

nut hänelle, että hän helpommin saisi kulkea rauhassa.
»Montako miestä on äidilläsi?" kysyi Frants.
„Heitä oli kaksikymmentä, kun saavuimme Wormsiin",

vastasi Agnes, „ja kotona on ainakin yhtä monta."
„Sepä iso liike on", sanoi Frants ihaillen. „Ovatko

he kaikki sepän työssä?"
„Sepäntyössäkö?" sanoi Agnes. ,He ovat ratsumiehiä."
Poika näytti aivan hämmästyneeltä ja hämmästyi vielä-

kin enemmän, kun Agnes nyt kertoi hänelle Hohenfelsista,
sen suuresta metsästä ja kaikesta muustakin. Kesti kotvan
aikaa, ennenkun hän sai takaisin entisen avomielisyytensä,
mutta se onnistui hänelle viimein, sillä Agnes oli niin herttai-
nen ja ystävällinen. Sitten kertoi hän olevansa mestari Hen-
rikin, Wormsin etevimmän asesepän ainoa poika.

„ja se voi olla yhtä hyvä", sanoi hän. „Isäni on ar-

vossa pidetty mies; hienoimmat herrat tulevat hänen puotiinsa
kauppoja hieromaan. Eilen viimeksi oli ritari Ulrik kokonai-
sen tunnin hänen luonaan. Mutta parempi on kuitenkin käyt-
tää aseita kuin takoa niitä ja senvuoksi tahdon olla ritari.
Uskotko, että voin tulla siksi?"

„Miksi et voisi", sanoi Agnes luottavasti.
„Ei se ole niinkään helppoa", vastasi Frants tyyty-

mättömänä. „Jos olisin jäänyt kotiin Wormsiin, ei se olisi
koskaan voinut tapahtua. Minut olisi voitu ottaa kaupungin-
palvelijaksi ja ritari Ulrik on myöskin luvannut tehdä minusta
hyvän sotamiehen. Mutta siitä en välitä; minä tahdon sotaan

voittaakseni kultaiset kannukset; senvuoksi tahdon mukaan
ristiretkelle. Koetatko saada veljesi ottamaan minut henki-
vartiaksi?"

„Koetan kyllä", sanoi Agnes. „Osaatko ratsastaa?"
„Enkö osaisi?" vastasi Frants ylpeästi. „Ja taistella

keihäällä ja miekalla ja ampua kaaripyssyllä."
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He kulkivat hetken ääneti. Oksat löivät heitä kasvoi-
hin ja tie tuli yhä huonommaksi; Agnes oli aivan märkänä
kasteisesta ruohosta ja niin väsynyt, että tuskin jaksoi eteen-

päin. Kun hän vaipui maahan, otti poika hänet selkäänsä
ja kantoi niin pitkältä kun jaksoi; sitten lepäsivät he hetken,
ja kulkivat taas eteenpäin.

»Nyt vaan tuon mäen yli, niin olemme Töndorfissa",
sanoi Frants kehoittaen.

Siihen, jossa he seisoivat, voivat he kuulla pienten
luostarikirkon kellojen soivan. Ne soivat koko yön pienten
ristiretkeläisten kunniaksi, ja ne kaikuivat niin kauniisti ja
juhlallisesti hiljaisessa yössä.

Vihdoinkin saapuivat he mäelle, joka suojaa Töndorf-
laaksoa pohjoista vasten. Kuolemanväsyneenä vaipui Agnes
kanervikkoon; mutta Frants jäi seisomaan ja tarkasti laaksoa,
johon ristiretkeläiset olivat asettuneet leiriin. Kaikkialla oli
tulisoihtuja, jotka olivat kiinnitetyt vaunuihin, puihin, talon-
poikaistalojen seiniin. Kaikki luostarin ikkunat olivat valais-
tut ja sieltä sisältä kaikui munkkien laulu. Tulisoihtujen va-

lossa näki ihmisiä juoksevan edestakaisin, mutta niitä tuhansia,
jotka makasivat maassa ja nukkuivat, ei voinut nähdä. Vähä-
väliä kaikui sotahuuto yössä.

»Herra Jesus, anna meille ristisi takaisin!"
Frants kumartui Agneksen puoleen, joka nukkui kaner-

vikossa. Hän puhutteli tyttöä ja tämä hypähti ylös.
»Nyt meidän täytyy lähteä", sanoi hän. «Kukaties en

pitkiin aikoihin saa puhua sinun kanssasi. Lupaatko sinä
minulle, että jos pääsen urhoolliseksi ritariksi, sinä silloin
tahdot tulla vaimokseni?"

„Lupaan", sanoi Agnes.
„Suutele sitten minua."

Agnes kietoi käsivartensa Frantsin kaulaan jasuuteli häntä.
»Mutta ensiksi täytyy meidän kysyä Konradilta", sanoi hän.
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„Niin, mitähän hän sanoo?" tuumi Frants miettiväisenä.
He eivät saaneet puhua sen enempää tästä asiasta, sillä

he kuulivat ääniä aivan vierestään. Nopeasti kumartuivat he
alas | kanervikkoon.

Sieltä tuli kolme miestä kävellen, ja he pysähtyivät
aivan sen paikan viereen, jossa lapset makasivat. Yksi heistä
oli lyhyt ja oli kääriytynyt huonoon, ruskeaan vaippaan;
päässä hänellä oli suuri hattu, joka melkein kokonaan peitti
hänen kasvonsa. Toiset kaksi olivat pitkiä, komeita miehiä,
heillä oli pitkä parta ja silmät, jotka väjyen katselivat laak-
soon. He olivat myöskin kääriytyneet mustiin vaippoihin;
mutta heidän liikkuessaan, kuului miekkojen kilinää, ja vaipan
alta pilkistivät esiin sotavarustukset.

„Montako siellä on, Mekeln?" kysyi toinen.
„On siellä yli kaksikymmentä tuhatta", vastasi lyhyt,

nöyrällä äänellä.
„ Miten monen uskotte heistä pääsevän elävänä Genuaan?"
Se pieni mies, jota kutsuttiin Mekelniksi, irvisti ja hie-

roi käsiään.
„Kyllin monta, että teidän laivanne täyttyvät, herra",

sanoi hän.
„Mitä siitä, jos he kuolevat kuin kärpäset", sanoi toi-

nen pitkistä miehistä. „Kunhan kauneimmat pääsevät perille.
Minä näin ihastuttavan pojan henkivartioitten joukossa, varat-

kaa hänet minulle, Mekeln."
„01kaa te vaan levolliset", sanoi Mekeln.
„Siis on sopimus tehty", sanoi se miehistä, joka oli

ensiksi puhunut. „Jos onnistutte, niin olette tienanneet enem-

män dukaatteja, kuin mitä elämässänne olette nähneet. Elkää
sitä unohtako, Mekeln. Ja ei muuta kuin hyvästi, Genuassa
tavataan."

Hän kääntyi ja sattui siten astumaan Agneksen jalalle.
Tyttö ei voinut tukauttaa huutoansa, ja miehet kääntyivät
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kiireesti ja tarttuivat miekkoihinsa. Frants nousi, pitäen
Agnesta kädestä.

„Ketä te olette?" kysyi pitkä mies.
„Minä vaan ja sisareni", sanoi Frants, tekeytyen niin

typerän näköiseksi kun suinkin voi. „Me lähdemme risti-
retkeläisten luo."

Mekeln ryntäsi hänen päälleen ja puristi häntä käsi-
varresta.

„Mitä te täällä makasitte vaanimassa?" sanoi hän. «Kuu-
litteko te, mistä me puhuimme?"

„Emme ole sanaakaan kuulleet, ankara herra", sanoi
Frants ja oli itkevinään. „Mehän makasimme ja nukuimme,
kuu te astuitte sisareni jalalle."

Mekeln ei aikonut päästää häntä niin vähällä, vaan veti
esille tikarinsa.

„Anna sen tomppelin mennä", sanoi toinen herroista.
„Ei hän ole mitään kuullut, vielä vähemmin ymmärtänyt."

„Meidän pitäisi lyödä heidät kuoliaiksi", sanoi Mekeln,
„se olisi varminta."

„Te olette pelkuri kuin jänis", sanoi toinen, ottaen

Agnesta leuvan alta ja taivuttaen hänen päänsä ylöspäin.
„Kas, miten pahuksen kaunis, pieni tyttö! Taidan todella
viedä hänet mukanani samalla."

„Elkää Jumalan tähden, Herra!" sanoi Mekeln hädissään.
„Ei minkäänlaista väkivaltaa täällä Saksassa, tahi tärvelette
koko leikin."

Mies hymyili ja otti hopearahan taskustaan ja pisti sen

Agneksen käteen.
„Ota se, tyttöseni, ja anna se minulle takaisin, kun

tavataan", sanoi hän.
Sitten lähti mies seuralaisensa kanssa pohjoista kohti

Wortnsiin; mutta Mekeln hiipi varovasti laaksoon, tarkastaen
joka puolelle.



71

Agnes viskasi hopearahan kanervikkoon.
„Tule", sanoi Frants tarttuen Agnesta käteen. »Nyt

täytyy meidän lähteä. Minä en tiedä, mikä mies tuo Mekeln
on, mutta olen varma siitä, että hänellä on paha mielessä
ristiretkeläisten suhteen."

Vähän aikaa senjälkeen seisoivat pienet matkamiehet
luostariportin edustalla, jossa kuulivat Nikolauksen ja muitten
johtajien olevan. Portti oli auki ja ilman vahtia, niin että
heidän oli helppo päästä sisälle. Vaikeampi oli kulkea luos-
taripihan yli, sillä ei ollut sitä paikkaa, jossa ei olisi maan-

nut lapsia nukkuen.
He makasivat oljilla, joita munkit olivat levittäneet maa-

han, rauhallisesti nukkuen, päät toistensa sylissä ja pyhiin-
vaellussauvat lujasti puristettuna kainalossa. Eräällä kivirappu-
sella istuivat ne kolme äitiä, joilla oli pienokaisensa sylissään;
hekin nukkuivat istuillaan, päät kumartuneena lasten ylitse, joita
he suojelivat omilla repaleisilla vaatteillaan, niin hyvin kun
taisivat.

Mutta luostarin ovella seisoi Konrad, nojaten ovipieluk-
seen, ja kädet nojaten miekkaansa. Agnes huudahti, nähdes-
sään Konradin ja pitäen Frantsia kädestä, juoksi hän veljensä
luokse. Mutta Konrad ei liikahtanut, ja tultuaan häntä lähelle,
huomasi Agnes hänen nukkuvan.

Agnes hyppäsi hänen kaulaansa, ja herätti hänet suu-
telolla. Konrad havahti, tarttui sisartaan olkapäähän, työnsi
hänet vähän etemmäksi ja veti hänet taas luokseen.

„Jäätkö minun luokseni?" kysyi Konrad.
Agnes nyökäytti päätään. He istuutuivat rapulle, kie-

toivat käsivartensa toistensa kaulaan ja kertoivat toisillensa
kaikki. Frants seisoi vähän syrjempänä ja oli loukkaantunut
siitä, että Agnes kokonaan oli unohtanut hänet.

„Kuulitko sinä veli Annon puheen Wormsissa?" sanoi
Konrad. »Uskotko vieläkin, että hänet on perkele lähettänyt?"
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„En minä sitä tiedä", vastasi Agnes. „Sen ainoastaan
tiedän, että tahdon olla luonasi ja kulkea kanssasi Jerusale-
miin ja hoitaa sinua, kun olet haavoitettu tahi sairas."

Konrad kertoi nyt, miten hyvin hän oli vastaanotettu,
ja mitenkä hänet Annon suosituksesta oli otettu henkivartion
johtajaksi. Hän ylisti innokkaasti Annoa, Nikolausta ja heitä
kaikkia.

„Ainoa, jota en voi kärsiä on Mekeln", sanoi hän.
Silloin astui Frants esiin ja kysyi, kuka Mekeln oli.
„Kuka sinä olet?" kysyi Konrad.
„Se on Frants", sanoi Agnes ja otti häntä kädestä.

„Hän saattoi minut tänne, ja suojeli minua ja kantoi minut
purojen yli. Minä olen luvannut tulla hänen vaimoksensa."

Frants sävähti hyvin punaiseksi ja katsoi Konradiin ja
Konrad katsoi häneen.

„Oletko sinä ritarin poika?" kysyi hän.
„En", vastasi Frants ylpeästi. „Minun isäni on Henrik

mestari Wormsissa ja kaupungin paras aseseppä."
„Silloin ei voi sisareni mennä sinun kanssasi naimisiin",

sanoi Konrad. „Mutta koska olet suojellut häntä tänne tul-
lessasi, saat seurata mukanani minun aseenkantajanani. Minun
aseenkantajani, Heribald, tapettiin tänään Wormsissa."

Frants näytti tyytymättömältä ja pyysi Agneksen aut-

tamaan häntä.
»Frants tahtoo ritariksi", sanoi Agnes.
„Antaa hänen sitten koettaa, jos siksi pääsee", vastasi

Konrad ylpeästi. „Mutta miksi kysyit Mekeliä?"
„Sano minulle ensiksi, kuka hän on", sanoi Frants.
„Hän on Nikolauksen isä. Hänen nimensä on Johan-

nes Mekeln ja on hän kotoisin Kölnistä. Veli Anno on ker-
tonut minulle, että hän ennen oli hyvin huonossa maineessa
syntymäkaupungissaan. Onpa häntä kerran epäilty hyvin
suuresta rikoksestakin, kun hänen naapurinsa olivat syyttä-
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neet häntä siitä, että hän olisi myrkyttänyt vanhan äitinsä.
Yhden vuoden hän istui vankeudessa, mutta kun asiaa ei
saatu todistetuksi, päästettiin hänet vapaaksi. Ja kun Niko-
laus alkoi profeteerata, tuli hänen isästään hyvin pyhä mies,
ja hän tuli kuuluisaksi hurskaudestaan. Mutta minä en kärsi
häntä, ei siellä voi kukaan muukaan häntä suvaita, ei edes
hänen oma poikansa."

„Onko hän täällä?" kysyi Frants.
„Tuolla sisällä", sanoi Konrad ja viittasi luostariin.

„Nikolaus ja veli Anno ja muut johtajat ovat luostarin esi-
miehen ja munkkien kanssa koolla refektoriossa. Nikolaus
ennustaa, tiedä se. Mekeln on myöskin siellä; ei ole viittä
minuuttia siitä kun hän meni tästä ovesta sisälle."

Frants pyysi hänen heti kutsumaan veli Annon ja kiel-
täytyi päättäväisesti sanomasta hänelle asiataan, josta Konrad
hyvin suuttui.

„Voit hyvästi puhua sen Konradille", sanoi Agnes.
Mutta Frants ei tahtonut.
„Mitä nyt?" kysyi Anno tyytymättömänä, tullessaan ulos

rappusille. „Miksi häiritset meitä?"
„Täällä on Agnes . . . minun sisareni", sanoi Konrad.
Anno otti häntä leuvan alta ja katsoi häneen palavilla

silmillään.
„Niin löysi Herra sinutkin", sanoi hän. „Ja Gertrud-

rouva istuu lapsetonna linnassaan. Huomenna saat sauvan ja
pyhiinvaelluspuvun, johon risti on ommeltu, ja vaella uskolli-
sesti muiden ristiretkeläisten mukana, kunnes saavutat pyhän
maan. Tahdotko sinä?"

„Minä tahdon olla Konradin luona", sanoi Agnes ja
irroitti päänsä munkin kädestä. „Senvuoksi minä tulin."

„Hyvä on", sanoi Anno. „Herra kutsuu meitä niin
monella tapaa. Nyt Konrad vie sinut niiden luokse, joiden
kanssa saat vaeltaa."
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Silloin astui Frants esiin ja sanoi kuka hän oli ja pyysi
puhua kahdenkesken munkin kanssa. He poistuivat ovelta,
nukkuvien ristiretkeläisten luota ja Frants kertoi sen keskus-
telun, jonka oli kuullut Mekelin vaihtavan kahden miehen
kanssa. Munkki kuunteli tarkkaavaisena ja synkkänä, kyseli
häneltä lähemmin ja antoi hänen toistaa moneen kertaan Me-
kelin sanat. Poika teki sen ja vannoi kuulleensa ja ymmär-
täneensä oikein.

• Kauvan käveli munkki edestakaisin, tuijottaen eteensä
sanaakaan sanomatta. Hän sattui astumaan yhden nukkuvan
lapsen kädelle, ja lapsi huusi, mutta hän ei edes katsonut
sinnepäin, missä se makasi.

„Frants", sanoi hän pitkän ajan perästä, „tahdotko
seurata ristiretkelle?"

„Tahdon", sanoi Frants.
„01e sitten hiljainen ja uskollinen. Mitä puhuit Mekel-

nistä, jää meidän väliseksi asiaksi. Ehkä hän on petturi ja
sinun täytyy pitää häntä silmällä. Minä annan sinun tehtä-
väksesi seurata häntä kaikkialle, olkoon hän leirissä tai sen

ulkopuolella, ja ota tarkka vaari siitä kenen kanssa hän pu-
huu ja kerro kaikki minulle. Mutta ole varuillasi, ett'ei hän
mitään huomaa."

„Sen kyllä teen", sanoi Frants. „Saanko puhua tästä

Konradille?"
„Et", vastasi Anno. „Pidä se aivan salassa. Jos osaat

vaieta, puhun minä puolestasi siellä, missä sanat ovat avuksi."
Sen sanottuaan antoi bän Frantsille siunauksensa ja meni

kiireesti ulos luostariportista alas laaksoon. Poika meni takai-
sin ovelle, johon oli jättänyt Konradin ja Agneksen, mutta ei
tavannut ketään. Sitten asettui bän Konradin vahtipaikalle,
käsi tikarilla ja katse tarkkaavaisesti suunnattuna huoneeseen,
ikäänkuin odottaen joka hetki vihollisen sieltä tulevan.



TOINEN KIRJA





ENSIMMÄINEN LUKU.

Boden järvellä.

Rannalla kajahti huuto ja hälinä, sillä ristiretkeläiset
olivat saapuneet tänne asti, ja kalastajat tulivat joka suuun-

nalta veneineen kulettaakseen joukkoja ylitse. Tietysti siellä
ei ollut läheskään kylliksi veneitä; mutta se ei tehnyt mitään;
sillä ristiretkeläisten oli jo kauvan sitten täytynyt jakautua
pienempiin osiin, he kulkivat niin lähellä toistensa jälestä
kuin mahdollista, ja heillä ei ollut muuta yhteyttä, kuin väli-
puhe, että yhtyisivät määräpaikassa tarkastettaviksi.

Monet kiersivät pitkän matkan ympäri järven, kun pel-
käsivät vettä. Bodenjärvi on suuri ja myrskyää joskus kuin
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oikea meri; juuri näinä päivinä oli ollut kova tuuli ja järvi
aaltoili Valkosena vaahdoten.

Mutta veli Anno, joka kaikista munkeista oli innostu-
nein pyhään retkeen, tahtoi kulkea lyhintä tietä järven yli.
Hänen ei tarvinnut muuta kuin pitää samanlainen hehkuva
puhe, joita hän piti joka päivä ja monestikin päivässä, niin
kokoontuivat hänen ympärilleen kaikki ne, jotka olivat uskossa
vahvoja kuin hän itse, ja mieluummin seurasivat häntä kuin
ketään muuta. Heidän joukossaan oli Nikolaus, jonka vaunun
vierestä munkki harvoin väistyi, ja Konrad ja Agnes, jota
Frants seurasi kuin varjo. Siellä oli myöskin Johannes
Mekeln, joka mieluummin oli joukon johtajien parissa, sekaan-
tuen heidän neuvotteluunsa tavalla, jota kaikki paheksuivat,
mutta kukaan ei tohtinut häntä vastustaa, koska hän oli
Nikolauksen isä.

Mutta kun Anno näki, että hänellä oli mukanaan niin
monta kuin veneisiin vaan suinkin mahtui, järjesti hän jälelle
jääneet paraan taitonsa mukaan ja käski heidän lähteä kul-
kemaan maata pitkin niin nopeaan kuin mahdollista. Sitten
alettiin asettua veneisiin, joka oli hyvin vaikeaa, sillä myrs-
kysi kovasti ja veneet olivat pieniä ja heikkoja. Nikolauksen
vaunut ja valkoiset hevoset ja henkivartioitten ratsut kulutet-
tiin suurille tukkilautoille. Kun merimiehet uhkasivat onnetto-
muuksia tapahtuvaksi, vastasi munkki, että kaikki oli Juma-
lan kädessä.

Viimeksi astui hän itse pieneen veneeseen, mukanaan
Nikolaus, Konrad ja Johannes Mekeln ja niin monta henkivar-
tioista kuin veneeseen mahtui; hän nosti purjeen ja veneen

lähtiessä rannasta, kajahutti hän sotahuudon.
Se kaikui edelleen, veneestä veneeseen pitkin rantaa,

niinkuin se oli kaikunut niin useasti ennenkin:
„Herra Jesus, anna meille ristisi takaisin!"
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Ihmetellen katselivat Überlingen asukkaat uhkarohkeita
ristiretkeläisiä. He uskoivat heidän vihkineen itsensä kuole-
maan, ja niin kävikin usealle heistä. Sillä kun he tulivat
keskijärvelle, jossa aallokko oli rajumpi ja tuuli kovempi,
kaatui vene toisensa perästä. Ensiksi hajosivat hirsilautat.
Hevosten kuolemanhuudot kaikuivat yli järven ja sitten kuu-
lui joka silmänräpäys huutoja, kun kukkuroillaan olevat ve-
neet upposivat.

Konrad ei ollut ennen purjehtinut muuta kuin pienellä
veneellään joessa, kotona Hohenfelsissa. Kun nyt mahtavat
laineet vierivät, korkeampana kuin vene hänen päänsä yli,
pani hän kätensä ristiin, ajatellen että nyt hän kuolee. Mutta
aalto vieri taas edelleen ja vene keinui, eikä heille tapah-
tunut mitään. Veli Anno istui äänetönnä tuijottaen eteensä,
niinkuin ei kuolemaa ja kuolemanpelkoa olisi olemassakaan.

Hirveätä oli pojan katsella mitenkä vene, joka oli
lähinnä, äkkiä upposi väkineen, kaikkineen.

Hän istui juuri katsellen siihen ja ajatteli olivatkohan
Frants ja Agnes siinä veneessä, tai sitä seuraavassa. Silloin
upposi vene. Veneessä olijat hyppäsivät penkeille, tyrkkivät
ja huusivat ja ojensivat epätoivoissaan käsiään. Konrad hy-
pähti itse ylös, viittasi sinnepäin ja huusi, ja hänen vieres-
sään seisoi Johannes Mekeln, liidunkarvaisena kasvoiltaan ja
sääret vavisten.

„Herra Jesus!“ huusi Mekeln, juuri veneen kaatuessa.
Silmänräpäyksen voivat he nähdä nuo kohotetut kädet veden
yli. Sitten suuri aalto pyyhkäsi kaikki sileäksi ja samassa
kohosi pieni poika veden päälle, aivan Konradin veneen luona.

Poika oli saanut kiinni airosta, johon tarttui suonen-

vedon tapaisesti, aaltojen heitellessä häntä edestakaisin. Kon-
rad tarttui lähimmäiseen airoon, auttaakseen hukkuvaa. Mutta,
merimies, joka souti airolla, tyrkkäsi Konradia, niin että hän
kaatui selälleen veneeseen, ja sanoi vihaisesti:
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„ Meitä on jo liian monta veneessä. Antakaa hänen
mennä kalojen luokse."

Pelko oli vallannut kaikki veneessä olijat; Nikolaus
vaan makasi kuin kuollut, posket kalpeina ja silmät ummessa.

Silloin nousi veli Anno ja ojensi siunaten kätensä pientä,
kalpeata päätä kohti, joka keinui aalloilla.

„Mene rauhassa paratiisiin!" huusi hän voimakkaalla
äänellä.

Ja suloinen hymy levisi äkkiä hukkuvan kasvoille. Sil-
mät loistivat ja läpi myrskyn kuulivat he hukkuvan pojan
huutavan:

„Herra Jesus, anna meille ristisi takaisin!"
Pää katosi aaltoihin, eikä noussut enää sieltä. He ru-

koilivat hiljaa rukouksen hukkuneen sielun puolesta; mutta

Johannes Mekeln väänteli käsiänsä ja katseli yli kuohuvan
veden taivaalle, jossa myrsky lennätti pilviä, ja lupasi meri-
miehille kultaa ja kalleuksia, jos hän pääsisi elävänä maalle.

Veli Anno heitti häneen halveksivan katseen ja käski
hänen vaieta; mutta Mekeln oli siksi peloissaan, ett’ei välit-
tänyt munkista, jolle hän muuten aina oli nöyrä ja mateleva,
ja kun Anno huomasi, että Konrad ylenkatsoi miestä yhtä-
paljon kuin hänkin, antoi Anno hänen olla kuolemanpelossaan.

Mutta kun vene lähestyi rantaa, jossa vuoret suojasivat
myrskyltä ja laineet olivat tyyntyneet, kumartui Konrad mun-

kin puoleen ja sanoi:
„Veli Anno ... se hukkunut oli Gerhard, kauppiaan

poika Weilistä."
„En minä muista häntä", vastasi Anno.
„Etkö muista . . . hänen vanhempansa tulivat hakemaan

häntä kotiin takaisin, mutta hän ei tahtonut. Hän puhui
aina Jerusalemista, jonka hän pian näkisi, ja jossa hän rukoi-
lisi vanhempiensa puolesta. Kun he tulivat häntä hakemaan,
kertoi hän isälleen, mitenkä hän eräänä yönä oli kuullut hänen
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kertovan vaimolleen petoksesta, jonka oli tehnyt, ja josta oli
saanut rikkautensa. Sen synnin vuoksi oli hän ottanut ristin."

»Nyt minä muistan hänet", sanoi munkki päätään nyö-
käyttäen. »Mutta lasten joukossa on tuhansittain muitakin,
jotka rukoilevat vanhempiensa puolesta, ja kotona Saksassa
on kymmenin tuhansin vanhempia, jotka rakoilevat Jumalalta
lastensa esirukousta."

»Gerhard oli niin varma siitä, että pääsisi Jerusale-
miin". sanoi Konrad vähän ajan kuluttua. »Nyt makaa hän
kuolleena järven pohjalla. Uskotko, että Vapahtaja on hä-

nelle armollinen. Ja uskotko, että hän kuolemallaan vapauttaa
isänsä kiirastulesta?"

„Sen uskon. Moni meistä kuolee, Konrad, ja kaikki
saamme me kärsiä. Vielä meillä on pitkältä Genuaan, ja
sinne ei ole kuin pieni osa matkasta. En tiedä montako
venettä on hukkunut tänäpäivänä Bodenjärveen; mutta minä
tiedän, että kuolema seuraa meitä maalla ja merellä ja per-
kele koettaa meitä viekotella rikkomaan lupauksemme, ja
pahat ihmiset koettavat asettaa monenlaisia esteitä eteemme.

Katso, mitenkä joukkomme jo on pienentynyt. Miten paljon
on kuollut, miten moni väsynyt, miten moni hiipinyt salaa
pois? Joka kerta kun aamulla heräsimme leirissä ja laskimme
väkemme, oli joku poissa."

„Minun hyvä hevosenikin hukkui", sanoi Konrad ala-
kuloisesti.

„Niin kyllä", vastasi Anno. „Sinun hyvä miekkasikin
voi taittua ja hyvä ystäväsi, joka tässä istuu puhumassa
kanssasi, voi kuolla. Lupaa minulle, että tahdot kestää,
etkä milloinkaan väsyä, etkä milloinkaan väistyä. Jos siten
saapuisit vaikka aivan yksinäsi Jerusalemiin risti kädessäsi,
niin pakenisivat vääräuskoiset kauhulla sinua. Minä tiedän
sen, olen nähnyt sen ilmestyksessä, ja Nikolaus on sen nähnyt
ja Pyhä isä Roomassa on sanonut minulle, että niin tapahtuu."

Lasten ristiretki. 6
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»Täytyykö Agneksenkin kuolla?" kysyi Konrad.
„Mistä minä sen tiedän, sinä tyhmä poika", sanoi Anno

vihaisesti. „Eikö olisi parempi, jos hän kuolee risti rinnas-
saan, kuin että hänestä tulee ylpeän saksalaisen ritarin rouva,
joka pilkkaa kirkkoa ja sen palvelijoita ja paavin lähettiläitä?"

Munkki kääntyi poispäin, ja Konrad oli pahoillaan, että
oli vihoittanut hänet, mutta ei tohtinut sanoa mitään. Vähän
ajan kuluttua laski vene rantaan siinä kohdin, jossa Rhein
alkaa Bodenjärvestä. Ristiretkeläiset nousivat maihin rehe-
ville, vihreille niityille, joita virta on muodostanut ja suuren-

tanut vuosi vuodelta ja Thal’in kylään pystytti Anno sen

suuren ristin, jota aina kannettiin Nikolauksen vaunujen edessä,
merkiksi siitä, että täällä oli pääkortteeri.

Yhä useampia veneitä saapui, mutta paljon oli niitä,
joita kaivattiin, eikä ollut mahdollista laskea joukkoja, sillä

kukaan ei tiennyt ketkä olivat kulkeneet vesitse ja ketkä
olivat lähteneet maitse. Mutta Agnes ja Frants olivat yh-
dessä veneistä ja Konrad asetti niin, että he kolme vastai-
suudessa saivat kulkea yhdessä. Se ei ollutkaan hänelle eri-
tyisen vaikeaa, sillä henkivartio oli melkein hajonnut; noiden
pienien ritarien, jotka tähän asti olivat niin uljaasti istuneet

hevostensa selässä, täytyi nyt kulkea Jalkasin muiden jou-
kossa, ja Nikolausta joka ei voinut astua, kannettiin paareilla.

Mutta Frants, joka oli muassa letittämässä kantopaaria
ja joka muutenkin kekseliäisyydellään ja reippaudellaan oli
suureksi avuksi ristiretkeläisille ja senvuoksi oli johtajien
suuressa suosiossa, oli hyvin suuttunut siitä, että he kulotti-
vat tuota sairasta nuorukaista mukanaan.

„Katso, miten hän makaa ja nukkuu", sanoi hän Ag-
nekselle. »Jos hän ei jo ole kuollut, niin ainakin hän siltä
näyttää. Mitä hyötyä voi tuommoisesta vaivaisesta olla!“

Agnes nyökäytti päätään, mutta Konrad, joka oli kuul-

lut hänen puheensa, torui häntä ankarasti. Frants vaikeni
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ja asettui polvilleen Agneksen eteen; hän pesi tytön arat

jalat ja voiteli ne voiteella, jota hänellä oli pienessä rasiassa.
„Mitä voidetta se on, poikani?" kysyi Mekeln, joka

heidän huomaamattaan oli astunut heidän luokseen.
„Se on erästä seppien voidetta", sanoi Frants. „Me

käytämme sitä pajassa, ett'ei kädet ja kasvot saisi vahinkoa
tulesta. Mutta' se on myöskin hyvä parantamaan haavoja
ja paiseita."

„Näytäppäs minulle", sanoi Mekeln, ottaen pienen ra-
sian Frantsilta. Hän tutki sitä tarkkaavaisesti ja pisti sen

sitten taskuunsa. „Minä tahdon näyttää sen veli Annolle.
Teillä on niin monenlaisia vehkeitä, ett’ei osaa olla kyllin
varovainen."

Frants suuttui ja pyysi rasiaansa takaisin, mutta Agnes
pyysi hänen olemaan hiljaa ja odottamaan siksi, kunnes saisi
puhua veli Annolle. Sillaikaa poistui Mekeln, ja Frants hiipi
hänen jälestään, niinkuin oli tehnyt niin monasti ennenkin.

Kun tuli ilta, ja veli Annon olisi pitänyt niinkuin taval-
lista oli, lukea iltarukoukset ristirelkeläisille, ennenkun he
panivat maata, ei häntä löytynyt mistään. Eräs toinen mun-
keista piti rukouksen ja pian oli kaikki hiljaista leirissä.
Nikolaus makasi paareillaan peitteen alla, paarien jalkapäässä
valvoi munkki rukoillen. Pienet ristiretkeläiset makasivat
yltympäri maassa, niinkuin niiden oli tapana, päät toistensa
sylissä. Leirin ulkopuolella oli vahteja, mutta myöhemmin
yöllä nukkuivat hekin kaikki. Konrad, jolla ei ollut vahti-
vuoroa, nukkui rauhallisesti pää Agneksen sylissä ja käsi
miekallaan.
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TOINEN LUKU.

Eicho von Heisterbach.

SilPaikaa kun ristiretkeläiset nukkuivat, kiipesi Frants
kuin vuorikauris ylös kukkuloita, jotka ympäröivät joenlaaksoa.

Jyrkkä tie kulki suoraan ylös Hejdenin kukkulalle,
jossa oli pieni rukoushuone. Sen kellot soivat taukoamatta
kaksi tuntia puolen yön jälestä, ja sen tornissa paloi lakkaa-
matta lamppu, tietä neuvoen järvellä olijoille yön pimeydessä.

Sitä tietä oli Mekeln kulkenut; mutta Frants ei tohti-
nut kulkea lähellä häntä, sillä oli kuutamo, ja hän olisi pian
tullut huomatuksi. Mutta tottunut kun oli samoilemaan metsiä,
löysi hän pian oikoteitä, mutta ei kadottanut kuitenkaan
miestä näkyvistään. Ei hän välittänyt vähääkään siitä, että
kivet putoilivat ja oksat ratisivat hänen jalkojensa alla; sillä
metsä oli täynnä eläimiä ja hän tiesi, ett’ei Mekeln siitä vä-

littäisi. Hän oli niin täynnä katkeraa vihaa miestä kohtaan,
jota seurasi, ett’ei tullut ajatelleeksikaan, että hän itse voisi
joutua karhujen tai susien saaliiksi. Puukko suussa hyppeli
hän kiveltä kivelle, ja puusta puuhun. Viimeinkin seisoi hän
pensaikossa kappelin vieressä, ja aivan hänen edessään sei-

soi Mekeln, puhellen aseilla varustetun miehen kanssa, jonka
kasvoja Frants ei voinut nähdä.

Frants seisoi hiljaa kuin hiiri. Nyt otti Mekeln esille
kirjeen ja antoi sen vieraalle, joka pisti sen huolellisesti tas-

kuunsa. Senjälkeen palasi Nikolauksen isä nopeasti leiriin
samaa tietä, jota oli tullutkin, ja Frants vaivasi aivojaan
miettimällä, miten saisi kirjeen käsiinsä.

Samassa astui erak.komunk.ki majastaan kappelin vie-
restä. Hän katseli vieraaseen, joka kumartui vastaanottaak-
seen siunauksen, ja he puhelivat hetken aikaa yhdessä. Sitten
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munkki meni kappeliin sytyttämään lamppua; vähä sen jä-
lestä alkoi hän soittaa kelloja, ja äänet kajahtivat yli järven,
jossa myrsky oli tauonnut.

Vieras seisoi hiljaa, ihastuneena katsellen seutua edes-
sään. Järven kohina kuului aina sinne ja sekaantui tuulen
suhinaan puitten latvoissa. Kellot soivat ja soivat .. . kau-
kaa kimaltelevien vesien takaa kohosi Gebhartvuori mahta-
vana ja synkkänä kuuvalossa.

Mutta Frants ei huomannut kaikkea tuota. Hiljaa hiipi
hän nelinkontin miestä kohti, joka oli häneen selin. Joka
kerta kun mies liikahti, heittäysi Frants pitkälleen maahan,
mutta ryömi heti senjälkeen eteenpäin.

Sitten nousi hän yhtäkkiä ylös. Hänen puukkonsa vä-
lähti kuunvalossa ja syöksyi vierasta miestä niskaan.

Ääntä päästämättä vaipui mies maahan. Frants repi
auki miehen takin ja otti kirjeen. Sitte juoksi hän pois, kat-
somatta taakseen ja heittäen tikarinsa sinne. Sillä se oli
ensimmäinen ihminen, jonka hän oli tappanut, ja tekonsa kau-
histutti häntä.

Mutta palatessaan kiireesti alas vuorenharjannetta, eksyi
Frants.

Hän ajatteli, että, kulkiessaan suoraan eteenpäin ja
kuullessaan koko ajan kellojen soivan takaansa, hän ei voisi
eksyä oikealta suunnalta. Mutta kun hän oli juossut hetkisen
ja pysähtyi silmänräpäykseksi hengähtämään, ei hän enää
voinut kuulla kelloja. Hän kuunteli ja kuunteli, mutta lehdet
vaan kahisivat. Hän kiipesi puuhun, mutta ei nähnyt muuta

kuin meren puulatvoja; ei näkynyt järveä, ei jokilaaksoa,
kellon soittoa ei kuulunut, ja kun Frants taas laskeutui maa-

han, ei hänellä ollut vähintäkään aavistusta minnepäin lähtisi
kulkemaan.

Katkerasti hän katui ett’ei ollut ottanut tikaria mukaansa.
Ei ollut leikin asia niinkään reippaalle pojalle kulkea yksin
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öiseen aikaan vieraassa maassa, aseetonna ja aavistamatta
miten löytäisi ystävänsä. Pahinta oli se, ett'ei maa enää
ollut viettävää alaspäin niinkuin ennen. Nyt seisoi hän met-

säisen laakson pohjalla ja koetti nousta vuoroin kutakin laak-
son rinnettä, eikä tiennyt minnepäin lähteä.

Yhden kerran tuntui hänestä siltä, kuin olisi kuulunut
kellojen soittoa, mutta hän huomasi pian, että se oli vaan
mielikuvitusta. Kun hän kuunteli ja katseli, tuntui hänestä
äkkiä niinkuin olisi tapettu mies ollut hänen edessään kal-
peana, ja verisenä ja äänetönnä.

Hän siveli otsaansa, ja puri yhteen hampaitaan. Hän

ei ollut niitä poikia, jotka pian hätääntyivät. Päättäväisesti
taittoi hän puusta vahvan oksan, ett'ei ainakaan olisi aivan
aseetonna, jos jotain tapahtuisi, ja niin lähti hän matkaan,
luottaen hyvään onneensa.

Kulettuaan tunnin ajan, alkoi hän väsyä. Kun he pur-
jehtivat Bodenjärvellä, oli yksi munkeista kertonut hänelle,
että nämä metsät ulottuivat loppumattomiin pitkin kaikkia
vuoria, ja hän ajatteli silmänräpäyksen heittäytyä lepäämään
ja odottamaan mitä huomispäivä toisi mukanaan.

Silloin näki hän edessään metsässä valon, joka liehui
levottomasti tuulessa. Hän alkoi huutaa kovaa ja lähti reip-
paasti juoksemaan, peläten että valo katoaisi.

Mutta valo pysyi rauhallisesti paikallaan ja kun poika
tuli lähemmäksi, näki hän, että se oli iso nuotio, joka iloi-
sesti liekehti ilmaan. Nuotion ympärillä istui tusina hurjan-
näköisiä miehiä, paljastetut miekat kädessä, katse suunnattuna

sinne päin, josta huudot kuuluivat.
Frants piilottautui pensaitten taakse. Hän oli saanut

mielenmalttinsa takaisin ja ymmärsi, että miehet olivat ryö-
väreitä ja maantierosvoja, joita, siihen aikaan oli kaikki
tiet täynnä. Mutta samassa tuli hän ajatelleeksi, ett’ei hän

milloinkaan pääsisi metsästä omin voimin, ja ett’ei hänellä
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ollut muuta neuvoa, kuin astua esiin ja ottaa vastaan seu-

raukset siitä.
Silloin tunkeutui hän esiin pensaikosta ja seisoi heidän

keskellään. Samassa silmänräpäyksessä tarttui häneen kuusi
vahvaa kättä; mutta kun miehet näkivät, että hän oli poika
ja lisäksi aseeton, päästivät he hänet heti irti, piirittivät hänet,
kysellen kiivaasti häneltä, kaikki yhtä aikaa.

„Antakaa minulle jotain juotavaa", sanoi Frants. »Sit-
ten kerron teille kaikki."

Mutta eräs miehistä, joka ei tähän asti ollut puhunut
mitään ja joka näytti olevan joukon johtaja, käski hänen vi-
haisella äänellä kertomaan, kuka oli ja mistä tuli.

„Kyllä sitten sanon sinulle saatko juotavaa ja hirtetäänkö
sinut, tahi hirtettäisiinkö sinut heti?"

Toiset nauroivat ja Frants alkoi kertoa. Hän ei pu-
hunut mitään Mekeln'istä eikä miehestä, jonka oli tappanut,

tahi kirjeestä, jonka oli kätkenyt vyöhönsä, kertoi ainoastaan
eksyneensä. Muuten kertoi hän aivan todenmukaisesti isäs-
tään Wormsissa, ristiretkeläisistä, jotka olivat leirissä alhaalla
laaksossa, Nikolauksesta ja Veli Annosta ja kaikesta.

Ryövärit kuuntelivat ihmetellen häntä, vähänpäästä ky-
symyksillä ja huudahtuksilla hänet keskeyttäen. Ei kukaan
heistä ollut kuullut puhuttavan mitään lasten ristiretkestä ja
alussa he näyttivät hyvin epäileviltä; mutta poika kertoi sel-
laisella tavalla, että heidän täytyi uskoa häntä, ja kun hän
näytti heille ristin, joka oli ommeltu hänen takkiinsa, katsoi-
vat he toisiinsa, eivätkä tienneet mitä ajatella.

„Niin se munkkiko .. . mikä hänen nimensä olikaan?. . .

niin Anno . . . hänkö se sai sinut livistämään kotoasi ja lähte-
mään Jerusalemiin?" kysyi johtaja.

nEi", sanoi Frants. „Minä lähdin mukaan senvuoksi,
että tahdoin sotaan ja ritariksi."
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„Se on korkea päämaali sepänpojalle, pieni ystäväni",
sanoi ryöväri.

Frants nyökäytti päätään ja katsoi häntä silmiin. He
hymyilivät kaikki, mutta reipas poika näkyi miellyttävän
heitä. Johtaja leikkasi tikarillaan palasen hirveä, joka paistui
seipäässä nuotion päällä ja kun Frants oli syönyt ja juonut,
heittäytyi hän nurmikolle ja nukkui.

Kun hän heräsi seuraavana aamuna, olivat kaikki mie-
het jalkeilla ja olivat valmiina matkalle. Hän hieroi silmiään
eikä tahtonut ensiksi ymmärtää oikein missä oli; sitten näytti
hänestä siellä olevan enempi ryövärejä kuin yöllä ja hän
sanoi sen johtajalle, joka ystävällisesti kysyi, mitenkä hän
oli nukkunut.

„On kyllä useampia", sanoi ryöväri. „Ja ennenkun
aurinko on keskitaivaalla, on meitä vieläkin useampia. On
lähetetty sana kaikille tovereille, sanon sen sinulle; sillä nyt
lähdetään taipaleelle."

„Näyttäkää minulle tie laaksoon", sanoi Frants.
„Mitä hullua, etkö tahdokaan meidän mukaamme?" kysyi

ryöväri. „Minä luulin muuten, että sinusta olisi tullut oival-
linen ryöväri."

„Ei kiitoksia", sanoi Frants päättävästi.
„No, ei se mitään tee", sanoi ryöväri. „Sillä, minä

aion seurata mukanasi ristiretkeläisten luokse ja yhdyn teidän
seuraanne Jerusalemiin."

Frants katsoi häneen hämmästyneenä, mutta ryöväri
löi häntä olkapäälle ja nyökäytti hänelle päätään.

n Juuri niin, ystäväni. Minä ja kaikki mieheni. Katsos,
ryöväriammatti ei ole aina hienointa laatua ja minä arvelen,
että pieni pyhiinvaellusmatka ei olisi sieluillemme vahingoksi.
Me puhuimme tästä sinun nukkuessasi, ja nyt olemme kaikki
päättäneet ottaa ristin."

Frants ei sille voinut mitään, ja heidän kulkiessaan
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metsän läpi kertoi johtaja, että hänen nimensä oli Eicho
von Heisterbach ja että hän oli ritarinpoika yhtä hyvin kuin

joku muukin.
„Sinun ikäisenäsi olin hovipoikana Hohentvielissä",

sanoi hän. „Se oli hauskaa aikaa."
„Miksi et jäänyt sinne?" kysyi Frants.
„Niin —" vastasi Eicho. „Sattui jotakin tulemaan

ritarin ja minun välilleni. Minä läksin Schwabiin ja astuin
kreivi Guddon palvelukseen. Hän minut ritariksi löi."

„ Oletteko te oikea ritari?"
„Josko olen?" sanoi Eicho ja oikasi itseään.
„Miks'ette sitten jääneet kreivin luokse?" kysyi Frants.
„Sattui tulemaan jotain väliimme", sanoi Eicho jaraapi

nenäänsä. „Ihmisten kanssa ei ole aina hyvä olla tekemisissä.
Ei ole helppo tehdä heidän kaikkien mieliksi."

„Miksi rupesitte ryöväriksi?"
Ryöväri siveli partaansa ja otti niin pitkiä askelia, että

Frantsin oli vaikea häntä seurata.

„Se on pitkä juttu, sen kerron sinulle joskus toiste",
sanoi hän. »Kun katselen sinua, tuntuu minusta, että olisin
yhtä hyvin voinut jäädä kreivin luokse. Mutta nyt se on jo
vähän liian myöhäistä. Jos tänä päivänä astuisin hänen kor-
keutensa eteen, ei olisi yhtään mahdotonta, että hän hirttäisi
minut, ilman tuomiota ja tutkimista."

„ Ritaria ei hirtetä“, sanoi Frants. Eiho von Heister-
bach näytti hyvin nololta, mutta ei puhunut mitään, ja he
kulkivat ääneti eteenpäin, kunnes saapuivat pienen metsä-
kappelin luokse. Avonaisen paikan keskellä makasi saman

miehen ruumis, jonka Frants oli tappanut; tikari oli vielä
hänen niskassaan, erakko oli varmaankin kulkenut majaansa
sitä huomaamatta.

Ryövärit seisoivat kuolleen ympärillä, käänsivät sen
selälleen, arvellen kuka kuollut oli ollut ja kuka hänet oli
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tappanut. Eicho aukaisi hänen takkinsa ja otti nahkalompa-
kon, joka oli ommeltu vuorin väliin. Siinä oli kaksitoista
dukaattia; ne pisti hän taskuunsa ja heitti lompakon ruo
hostoon.

„Hän ei sitä enää tarvitse", sanoi hän. „Tahtoisinpa
mielelläni tutustua mieheen, joka hänet pisti. Se oli aika työ."

„Minä sen tein", sanoi Frants ylpeästi.
„Kas, kas", sanoi Eicho ja katsoi häneen. „01etpa

mies puolestasi. Olisipa muuten ollut yhtä kaunista, jos olisit
pistänyt häntä edestäpäin."

Frants punastui ja kertoi hänelle nyt jutun Mekelnistä
ja kirjeestä, ett'ei Eicho kutsuisi häntä pelkuriksi.

„Kirje tänne!" sanoi ryöväri.
„ Kyllä minä sen itsekin annan veli Annolle", vastasi

Frants.
„Tänne se! Ei se vahingoitu minun käsissäni. Luu-

letko sinä, penikka, että minä lukea osaan? Mutta arvelenpa,
että siinä on minulla hyvä suosituskirje munkille, josta puhuit.
Anna tänne se."

„En", sanoi Frants uhkamielisesti ja astui askeleen
taapäin.

Eicho tarttui häntä olkapäihin, heilautti häntä pari ker-
taa ilmassa ja heitti hänet ruohoon kuin pallon.

„Kirje tänne", sanoi hän, „tahi muserran joka luun
syntisessä ruumiissasi."

„En", sanoi Frants, nousten ylös.
„Gunz ja Nierz, ottakaa kirje penikalta", sanoi Eicho

ja alkoi tutkia kuollutta, jos löytäisi muitakin kalleuksia.
Frants juoksi, veti tikarin ruumiista ja asettui puolus-

tautumaan, selkä kappelia vastaan. Mutta ryövärit piirittivät
hänet silmänräpäyksessä, ottivat tikarin häneltä ja löysivät
pian kirjeen hänen vyöstään. Eicho tarkasti sitä, ja säilytti
sen huolellisesti povellaan.
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„Antakaa pojalle hänen tikarinsa", sanoi hän sitten.
„Hän on reipas poika ja ymmärtää sitä käyttää. Ja nyt
eteenpäin Thal'iin."

He alkoivat astua alas tietä Rheinlaaksoon.
„Pysykää keskitiellä, miehet!" sanoi Eicho. „Ei hiipi-

mistä pensastoissa. Me emme ole enää ryöväreitä, vaan

pyhiä ristiretkeläisiä."
Ryövärit nauroivat hillitysti ja tyrkkivät toisiaan; mutta

Eicho astui vakavana ja arvokkaana joukon etunenässä ja
Frants kulki hänen vieressään.

Kun he saapuivat Thaliin oli suurin osa ristiretkeläisiä
jo poissa. Siellä ei ollut kuin pari sataa pienimpiä ja sitten
tusina sairaita, joitten täytyi jäädä kylään, kun ei heidän jalkansa
enää kannattaneet heitä eteenpäin. Erään talonpoikaistuvan
edessä istui Agnes ja nähdessään Frantsin hypähti hän ylös.

„Missä olet ollut niin kauvan?" sanoi hän, ottaen

Frantsia kädestä.
„Missä on veli Anno?" kysyi Frants hiljaa.
„En minä tiedä", vastasi Agnes. „Sanotaan hänen

menneen edeltä St. v Gallon luostariin. Konrad ja muut lähti-
vät matkaan tunti sitten, mutta minä tahdoin kulkea viimeis-
ten mukana, nähdäkseni tuletko sinä."

»Kiiruhtakaamme", sanoi Frants. „Minä tahdon puhua
veli Annon kanssa."

Sill'aikaa marssivat ryövärit, jotka eivät enää välittä-
neet Frantsista, läpi kylän ja huusivat täyttä kurkkua:

„Herra Jesus, anna meille ristisi takaisin!"
Kylän asukkaat väistyivät pelokkaina syrjään, sillä he

tunsivat hyvästi ryövärijoukon, joka kauvan aikaa oli oles-
kellut seudulla. Mutta ryövärit kulkivat mitä totisimman nä-
köisinä, pienten ristiretkeläisten keskellä ja yhtyivät heidän
huutoonsa. Silloin hnomasi Eicho kultaristin, joka riippu-
helminauhassa Agneksen kaulassa.
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„Annappas minun kantaa tuo koriste edestäsi, pieni
ystäväni", sanoi hän ystävällisesti. „Voisi niin helposti joku
tulla ottamaan sen sinulta."

„Koetappas vaan koskea häneen 1“ huusi Frants, tikari

kohotetussa kädessään.
Taas tarttui ryöväri häntä niskaan ja viskasi hänet

ruohikkoon. Sitten hän yhdellä nyhtäyksellä repi helminau-
han kahtia ja pisti ristin taskuunsa. Mutta Frants oli siinä
samassa jaloillaan ja ryntäsi uudestaan hänen päälleen.

„01e vatuillasi, poikaseni", sanoi Eicho, vetäen esille
pitkän miekkansa. „Minä olen hyvä mies ja pidän paljon
sinusta, mutta sinä alat vähän väsyttää minua."

„Frants, Frants", sanoi Agnes itkien. „Elä usko, että
minä rististä välitän. Kuka minua suojelee, jos hän lyö sinut
kuoliaaksi?"

Frants koetti hillitä vihaansa ja käsikkäin kulkivat he
eteenpäin.

„01isipa edes veli Anno täällä!" kuiskasi Frants. „Kyllä
silloin tuo mies saisi kuulla."

„Mitä hän voisi noin monelle aseelliselle miehelle?"
sanoi Agnes alakuloisena. „Minä pelkään, että kaikki jou-
dumme onnettomiksi."

„Pahinkin ryöväri pelkää munkkia", vastasi Frants.

Sill'aikaa seisoi Eicho katsellen pientä poikaa, joka ma-

kasi kuolleena ja jäykkänä nurmikolla. Se oli yksi ristiretke-
läisistä, joka oli kuollut yöllä, ja kun semmoista tapahtui joka
yö, ei kukaan sitä sen enempää ajatellut. Mutta Eicho ku-
martui kuolleen yli ja ratkoi tikarillaan ristin hänen nutustaan.

„Tehkää te samoin", sanoi hän miehilleen. „Ei kukaan

ole sanova meistä, että pidimme itsemme liian hyvinä kanta-
maan pyhää merkkiä."

Ryövärit hajaantuivat majoihin, joissa he ratkoivat ristit
sairaiden lasten vaatteista. Useimmat pienokaisista olivat niin



93

heikkoja, etPeivät sitä ajatelleet; mutta muutamat huusivat ja
parkuivat ja eräs pieni poika, jonka jalat olivat niin pöhöt-
tyneet, ett’ei hän enää voinut kävellä, ryömi nelinkontin tielle
ja huusi että, antaisivat hänen ristinsä takaisin.

Thal’in talonpojat kokoontuivat yhteen ja huusivat, että
se oli häpeällisesti tehty; mutta aseettomia kun olivat, väis-
tyivät he heti ryövärien lähestyessä. Siellä oli ainoastaan
yksi vanha mies, joka meni suoraan johtajan eteen ja sanoi
hänelle;

„Sinä olit ikäsi suuri pahantekijä, Eicho. Mutta se mitä
nyt teet, saattaa sielusi ikuiseen kidutukseen kiirastulessa."

Eicho löi vanhusta nyrkillään, niin että tämä vaipui maahan.
„Niin käy jokaiselle, joka asettuu ristiretkeä vastaan",

huusi hän.

KOLMAS LUKU.

Epäilys.
Päivät kuluivat ja veli Armo oli ja pysyi poissa.
Eicho von Heisterbach ja hänen miehensä tekivät mitä

halusivat ja pienet ristiretkeläiset ikävöivät hartaasti munkkia,
joka heitä oli johtanut ja joka aina sanoi mitä oli tehtävä ja
jonka sanoja he uskoivat kuin olisivat ne olleet Jumalan omia.

Ennen olivat he tulleet ystävällisesti vastaanotetuiksi
minne saapuivatkin, mutta nyt käyttäytyivät ryövärit tavalla
senlaisella, että vuoriseudun rauhalliset talonpojat pakenivat
niin pian kun ristijoukko läheni. Vähitellen yhtyivät muutkin
osastot etujoukkoon, mutta ei ollut kukaan niin voimakas,
että olisi voinut estää ryövärien hurjuutta.
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Silloin päätti Frants lähteä St. Gallon luostariin katso-
maan oliko veli Anno siellä. Ei hän olisi mielellään tahtonut
jättää Agnesta; sillä Konrad oli lähtenyt edeltä Nikolauksen
kanssa, joka tuli yhä sairaammaksi, eikä puhunut enää tuskin
sanaakaan. Mutta juuri heidän tästä puhellessaan saapui uusi
joukko ristiretkeläisiä, joita johti Yrjö niminen munkki, josta
Annon jälkeen ristiretkeläiset eniten pitivät ja silloin ajatteli
Frants, että nyt hän uskalsi lähteä.

Ennen lähtöään huomasi hän, että Eicho ymmärsi mielis-
tellä munkin suosioon. Hurskain elein ja kohteliain sanoin
lähestyi hän munkkia ja tämän mielestä oli suuri ihme tapah-
tunut, ajatellen samalla ryöväriä ristin puussa, jolle Kristus
lupasi, että hän pääsisi paratiisiin hänen kanssansa. Siinä
paikassa, missä nämä molemmat joukot yhtyivät, vihki hän

kauniilla puheella uudet ristiretkeläiset heidän pyhään kutsu-

mukseensa ja kiitti Jumalaa siitä, että hän oli liikuttanut pa-
hantekijöiden sydämmet.

Sitten kulkivat he edelleen kohti etelää; mutta Frants
kiiruhti St. Galleniin, varottaen Agnesta pitämään silmällä
Mekelniä. Sen hän tekikin ja huomasi, että Mekelnillä oli
pitkä salainen keskustelu Eichon kanssa, joka antoi hänelle
kirjeen ja sai takaisin muutamia rahoja.

Monen vaikeuden perästä saapui Frants St. Galleniin
ja sai tietää portinvartia veljeltä Annon todella olevan siellä,
mutta hyvin sairaana. Munkki vei hänet luostarin esimiehen
luokse, joka kysyi hänen asiaansa ja sanoi veli Annon olevan
niin sairaan, ett’ei voinut puhua kenenkään kanssa. Mutta
Frants ei tahtonut uskoa asiaansa kenellekään muulle, ja
kun luostarin esimies huomasi, ett’ei saisi poikaa taipumaan,
vei hän hänet siihen kammioon, jossa munkki oli ja antoi
heidän olla kahdenkesken.

Veli Anno istui kivilattialla kammion perimmässä nur-

kassa. Hän ei nähnyt poikaa, tämän astuessa sisään. Hän
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oli alasti asti ja piteli kädessään ruoskaa, jolla löi
veristä selkäänsä.

»Kymmenen lyöntiä ylpeyteni tähden", sanoi hän, lyö-
den kymmenen lyöntiä niin että veri virtasi.

Frants istui penkille ja katseli häntä.
„Viisitoista lyöntiä vihani tähden ja neljäkolmatta epä-

uskoni tähden", sanoi Anno.
Lyönnit satoivat hänen hartioilleen, veri virtasi, vaahto

ympäröi suuta, silmänsä piti hän lujasti suljettuna.
Silloin astui Frants hänen luokseen ja otti ruoskan hä-

nen kädestään. Ja Anno, vaikka oli nuori vahva mies, oli
niin väsynyt ruoskimisesta, ett’ei voinut vastustaa. Hänen
päänsä retkahti taapäin seinää vasten, kätensä vaipuivat lat-
tiaan. Sitten huokasi hän syvään, avasi silmänsä ja kattoi
kauvan Frantsiin.

„Mitä tahdot sinä paholaisen sanantuoja?" sanoi hän
raukealla äänellä.

„Teidän pitää heti nousta ja tulla kanssani ristiretke-
läisten luokse", vastasi Frants. „Muuten käy meidän kaik-
kien huonosti."

„En minä tiedä mistään ristiretkestä", sanoi Anno.
„Mene pois ja anna minun olla rauhassa."

„Minä olen saanut käsiini kirjeen, jonka Mekeln sai
eräältä vieraalta mieheltä sinä yönä, jona me saavuimme
Thal'iin", sanoi Frants rauhallisesti. „Leirikin on täynnä
ryöväreitä ja maantierosvoja, ja heidän johtajansa otti minulta
kirjeen."

Sitten kertoi hän tarkkaan mitä oli tapahtunut, mutta

munkki ei kuullut puoltakaan siitä.
„Ei minulla ole mitään sen kanssa tekemistä", sanoi

hän ja puisti päätään. „En ymmärrä mitä sanot."

„Kyllä puhun, niin että ymmärrät minut", sanoi Frants,

hypäten ylös penkiltä. „Minä tarkoitan, että olette valehte-
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lija ja petturi, tuhatkertaa pahempi kuin ne ryövärit, jotka
nyt mellastavat leirissä. Te olette viekotelleet monet tuhan-
net lapset jättämään vanhempansa ja sanotte että Jumala ja
paavi on lähettänyt teidät saarnaamaan pyhää sotaa. Nyt
ovat ristiretkeläiset vaarassa ja te makaatte täällä kuin vihe-

liäinen käärme. Oletteko te mies?"
Frantsin puhuessa tuijotti veli Anno häneen; mitä anka-

rammat pojan sanat olivat, sitä enemmän kirkastuivat munkin
kasvot.

»Jatka, jatka", sanoi hän sulkien silmänsä ja avasi ja
sulki ne taas. »Jumala siunatkoon kielesi! Se suomii minua
kuin ruoska."

»Minulla ei ole muuta sanottavaa", sanoi Frants ja astui

ovelle. »Enkä minä välitä teidän siunauksestanne."
Silloin ryömi veli Anno yli kammion kivilattian ja tart-

tui pojan käteen ja suuteli sitä ja kostutti sen kyynelillään.
„Sinä enkeli taivaasta", sanoi hän. „Minä kiitän Ju-

malaa siitä, että hän lähetti sinut."
Sitten nousi hän ylös ja veti kauhtanan verisen sel-

känsä yli.
„Sinä olet oikeassa", sanoi hän. „Minä en saa heit-

tää pyhää sotaa omien syntieni tähden. Mutta tiedä, että
minä olen ollut suuremmissa kiusauksissa kuin mitä sinunlaisesi
poika voi ymmärtää. Minä ajattelin, että minut otettaisiin
pyhimysten joukkoon, kun olin vienyt ristiretkeläiset Jerusale-
miin. Kun minä näin lasten kuolevan ja vähenevän, vaivuin
epätoivoon."

Hän käveli pitkin askelin edestakaisin kammion lattialla.
»Tuletko mukaan?" kysyi Frants.
„Odota, poika", sanoi munkki, katsoen häneen entiseen

ankaraan, ylpeään tapaansa. „Minä menen silloin kun Jumala
niin tahtoo. Mutta sinä unhotat, mitä näit täällä tänään, etkä
puhu siitä kenellekään."
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„ Vaieta voin", sanoi Frants uhkamielisesti; „mutta se

mitä ajattelen, olkoon oma asiani."
„Sinä olet talonpoika", sanoi Anno ja käänsi hänelle

selkänsä.
„Juuri äsken kutsuitte minua taivaan enkeliksi", sanoi

Frants hymyillen.
„Sen sanoin", Anno vastasi. „Se sinä olitkin, sillä

sinä olit Jumalan lähettiläs. Usein antaa Jumala armonjuo-
mansa valua halpaan astiaan ja sinä olet se astia. Mutta
minulle antoi Jumala viinin ja se on virvoittanut kieleni ja
vahvistanut mieleni."

Sen sanottuaan raivostui hän taas ja heitti kauhtanan
yltään ja tarttui ruoskaan.

„Sata lyöntiä epäuskoni tähden!"
Frants istuutui penkille ja katseli häntä. Kun ne sata

lyöntiä oli lyöty ja ääneen laskettu, rauhoittui munkki. Hän

istui penkille Frantsin viereen ja kyseli tarkkaan mitä oli ta-

pahtunut hänen poissa ollessaan. Sitten nousi hän ja meni
ottamaan jäähyväiset luostarin apotilta, voimakkaampana ja
iloisempana kuin hän oli ollut pitkiin aikoihin. Mutta abotti
pakotti hänet nauttimaan vahvistavan aterian, ennenkun hän
lähti matkalle ja antoi hänelle mukaan tienneuvojan.

Kolmen päivän kuluttua saapuivat Anno ja Frants lei-
riin, jossa heidät vastaanotettiin äänekkäillä ilohuudoilla. Iso
risti, joka aina kannettiin Nikolauksen edessä, oli pystytetty
vihertävään laaksoon, jossa oli varakas maalaiskylä. Ylt’ym-
päri olivat ristiretkeläiset leiriytyneet, ja kaikkialla minne Anno
kulki, kaikui sotahuuto. He istuivat ryhmissä syöden kuivaa
leipää tai marjoja ja juuria ja mitä olivat sattuneet saamaan.
Kylän naiset kantoivat vettä purosta, joka virtasi vuorelta,
ja kantoivat sitä saviruukuissa. Lapset joivat janoovin huu-
lin ja heittäysivät sitten maata ruohistoon.

Lastenristiretki. 7
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Mekeln tervehti häntä tavallisella äitelällä alentuvaisuu-
dellaan ja Eicho von Heisterbach esitteli itsensä pitkässä
puheessa, jossa ilmoitti katuvansa aikaisempaa elämäänsä ja
toivovansa saada sielunsa pelastetuksi, ottaessaan osaa retkeen
pyhälle maalle. Veli Anno katsoi häneen synkästi, mutta ei

puhunut sanaakaan. Hän seisoi hiljaa Agneksen vieressä, joka
istui nurmikolla, Konradin pää sylissään.

„Onko veljesi sairas?" kysyi hän.
„Puun oksa pudotessaan satutti häntä päähän", vas-

tasi Agnes.
Sitten vei hän veli Yrjön syrjään, heittäysi polvilleen

hänen eteensä ja pyysi häneltä, kyynelten kuumina virratessa
anteeksi sitä, että oli kadehtinut hänen hurskauttaan. Hän
kertoi miten oli paennut St. Galleniin tunnustaakseen syntinsä
apotille, ja mitenkä oli kurittanut itseään siellä. Hän veti
kauhtanan yltään ja näytti veristä selkäänsä.

Mutta Yrjö, joka tunsi omaavansa saman vian, tunnusti
puolestaan Annolle syntinsä. Kun he olivat avanneet sydäm-
mensä toisilleen, istuivat he kauvan yhdessä pohtien vaaroja,
jotka uhkasivat ristiretkeläisiä ja pimeän tullessa läksivät he
käsikädessä kylävoudin taloon, jossa Nikolaus oli yötä.

NELJÄS LUKU.

Petturi.
Veli Anno määräsi, että ristiretkeläiset levähtäisivät ko-

konaisen päivän viheriässä laaksossa. Kohta auringon noustua

oli hän liikkeellä, kävellen tuntikausia ristiretkeläisten joukossa,
lohdutellen sairaita ja sanoen ystävällisen sanan jokaiselle. Ei
kukaan ollut nähnyt häntä ennen näin lempeänä-
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Eikä hän myöskään unohtanut ajatella paremman jär-
jestyksen saamista joukkoihin. Näytti siltä, että sieluntuskat,
jotka hän oli kärsinyt St. Gallenissa, olivat antaneet hänelle
uutta rohkeutta ja viisautta. Hän lähetti sanan niille joukoille,
jotka vielä eivät olleet yhtyneet pääjoukkoihin ja jakoi risti-
retkeläiset osastoihin, asettaen jokaiselle oman johtajansa,
aivankuin sotapäällikkö, vihollisen lähetessä. Kaiken teki hän

Nikolauksen nimessä ja jokainen totteli häntä halulla.
Mutta illalla käski hän munkin, joka valvoi Nikolauksen

vuoteen ääressä, kutsumaan sinne kaikki ne munkit, jotka
olivat leirissä, ja sitäpaitsi Mekelnin ja Eichon, Frantsin ja
Konradin, jos hän jaksoi tulla. Senjälkeen käski hän kylän-
voudin, joka mielellään ja kunnioittavasti tarjosi apuaan, sytyt-
tämään muutamia soihtuja, että huone tulisi valoisaksi.

Kun he nyt kaikki olivat kokoontuneet, istuutui veli
Anno Nikolauksen paarin jalkapäähän ja katseli tutkivasti
niitä miehiä, jotka ympäröivät häntä. Sitten sattuivat hänen
silmänsä Agnekseen, joka piti Konradia kädestä.

„Mitä sinä täällä teet?“ kysyi hän kärsimättömästi. „Se
mikä täällä tapahtuu, ei ole sinun silmiäsi varten. Mene nuk-
kumaan toisten pikkutyttöjen luokse."

Mutta Frants astui esiin ja kuiskasi jotain munkille ja
Agnes sai jäädä sinne.

„Johannes Mekeln“, sanoi Anno. „ Astukaa esiin ja
istukaa tähän minun viereeni poikanne luokse. “

Epäillen teki Mekeln niinkuin Anno oli käskenyt. Nikolaus
nukkui tahi ainakin makasi silmät ummessa jakaikki tunkeutuivat
hänen paarinsa ympärille, ollakseen näkemässä mitä tapahtui.

„Te olette niin kalpea, Mekeln, ja teidän kätenne va-

pisevat, oletteko sairas?" kysyi veli Anno.
„Minä luulen, että olen kuumeessa 14

, sanoi Nikolauksen
isä ja katsoi arasti häneen. „Jos sallitte, menen etsimään
lepopaikkaa.“
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„Et mene", sanoi Anno päättäväisesti. „Teidän läsnä-
olonne on hyvin tärkeä, sillä minulla on painava syyte teitä
vastaan. Suokoon Jumala, että voisitte auttaa itseänne."

Mekeln hypähti ylös ja koetti tunkeutua ovelle; mutta

Anno käski munkkien asettua pitkin tuvan seiniä, niin ettei
kukaan pääsisi ulos. Sitten sanoi hän kovalla äänellä:

B Astu esille, Frants, ja kerro mitä tiedät."
Frants astui esiin ja kertoi, mitä oli kuullut Mekelnin

keskustelusta niiden kahden miehen kanssa Töndorfin laak-
sossa. Kun Frants oli lopettanut kertomuksensa, otti hän
Agneksen todistajaksi, ja tyttö todisti hänen sanansa tosiksi.

„Mitä sanotte siihen?" kysyi Anno.
„Niin, mitäkö sanoisin?" vastasi Mekeln nopeasti „Ne

kaksi miestä olivat kauppiaita minun syntymäkaupungistani,
joidenka kanssa sovin eräästä kaupasta. Mitä minä sille voin,
jos tuo tuhma poika on ymmärtänyt väärin meidän sanamme."

~ Toinen miehistä kysyi teiltä, kuinka monen luulette pää-
sevän elävänä Genuaan", sanoi Anno. „Mitä sillä tarkoititte?"

„Minä olin myynyt hänelle muutamia kanoja, niistä me

puhuimme."
„Se on vale!" huusi Frants. „Hän kysyi montako

niitä oli, ja te vastasitte, että siellä oli yli kaksikymmentä-
tuhatta. Te puhuitte ristiretkeläisistä."

„Sinä se valehtelet", sanoi Mekeln, joka oli hiukan
kalvennut ja katsoi myrkyllisesti poikaan. „Nyt minä sinut

tunnen. Hullu minä olin, kun päästin sinut menemään ja luo-
tin rehellisiin kasvoihisi."

„Elkää uskoko häntä", huusi Frants.
„01e hiljaa, Frants", sanoi veli Anno. „Kertokaa mi-

nulle, Mekeln, kuka se mies oli, jonka kanssa puhelitte toissa
yönä metsäkappelin edustalla, Bodenjärven luona."

„En puhunut kenenkään miehen kanssa", sanoi Mekeln
julkeasti.
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Sitten kertoi Frauts senkin. Kun hän kertoi mitenkä
oli tappanut miehen, huudahti Agnes, mutta kukaan ei sitä
huomannut. Heti kun Frants vaikeni, kääntyi Anno Eichon
puoleen ja pyysi hänen luovuttamaan kirjeen.

„Ei minulla ole mitään kirjettä", sanoi Eicho. „Tutki-
kaa minua niin tarkkaan kuin vaan tahdotte, ja rangaistus
olkoon osani, jos paperin palasenkaan löydätte."

„On totta, mitä hän sanoo", virkkoi Agnes. „Hän
antoi kirjeen Mekelnille ja sai siitä rahoja. Minä näin sen
omin silmin."

„No, tutkikaa sitten minua", huusi Mekeln. „Repikää
vaatteet yltäni, jos tahdotte, ja tehkäämme loppu valeesta,
jota nämä lapset keksivät rehellisestä miehestä."

„Ei siitä ole apua, sillä hän on polttanut kirjeen", sa-

noi Konrad, „sen olen nähnyt."
Mekeln katseli ympärilleen ikäänkuin etsien tilaisuutta

paeta, mutta tointui nopeasti, tietäen ett’ei ollut minkäänlaisia
todisteita häntä vastaan.

„Oletteko antaneet kirjeen Mekeln'ille? a kysyi veli Anno.
„En tiedä, miksi sen kieltäisin", vastasi Eicho tylysti.

„Frants oli jo metsässä kertonut minulle kaiken, ja minun
tarkoitukseni oli antaa kirje teille, mutta kun tulin leiriin, olitte
te poissa. Silloin tein kaupat Mekelnin kanssa; mutta toi-
nen tukaateista oli väärä, niin ett'en tiedä miksi juuri hän:ä
säästelisin."

„Mitä nyt sanotte, Mekeln?" kysyi Anno. „Tahi miet-
tikää vähäsen, ennen kun vastaatte, ett’ette raskauttaisi sie-
luanne suuremmalla valeella kuin on tarpeellista. Tietäkää,
että St. Gallenhssa lapasin munkin, joka tuli Genuasta. Hän
kertoi minulle, että muutamat kauppamiehet siellä alhaalla
olivat varustaneet laivaston, jolla he aikoivat viedä ristiretke-
läiset meren yli, mutta että heidän tarkoituksensa olikin pur-
jehtia Egyptiin ja myydä lapset orjiksi."
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„Silloin huusivat kaikki, jotka olivat huoneessa ja uhka-
sivat Mekelniä nyrkeillään. Eichokin katsoi halveksivasti pet-
turiin, joka oli aivan harmaa kasvoistaan, ja tuijotti sekavana
eteensä. Mutta juuri melun ollessa kovin, heräsi Nikolaus
sairaloisesta unestaan. Hän nousi istumaan vuoteelleen, pyyhki
pitkän, mustan tukan otsaltaan ja tuijotti luonnottoman suu-

rilla silmillään.
„Katsokaa . . . katsokaa . . . Nikolausta!" huusi veli

Yrjö, joka ensimmäisenä huomasi hänet.
Kaikki vaikenivat ja kokoontuivat pojan ympärille, sillä

oli pitkältä aikaa siitä, kun hän viimeksi oli hereillä, ja jokai-
nen hänen sanansa oli jumalallinen ilmestys heille. Mutta

Mekeln käytti hämmennystä hyväkseen pujahtaakseen ovelle,
ja olisi hän varmaankin päässyt ulos, jos ei Frants olisi pitä-
nyt häntä silmällä ja pistänyt jalkansa hänelle eteen. Kovalla
melulla lankesi hän, jolloin he tarttuivat häntä kaulukseen ja
laahasivat hänet keskelle tupaa.

Silloin heittäy.si hän polvilleen Nikolauksen paarien eteen

ja ojensi ylös yhteenliitetyt kätensä.
„Nikolaus, poikani!" huusi hän itkien. „Sallitko näiden

hullujen ihmisten tappaa isäsi? Pelasta minut heidän käsis-
tään. Todista näille munkeille, että minä olen rehellinen
ihminen ja kristitty. Enkö minä ole työskennellyt ristiretken
puolesta yhtä hyvin kuin muut? Sano veli Annolle, mitä minä
olen tehnyt . . . sano, että minä olen isäsi, Nikolaus."

Nikolaus katsoi tylsästi häneen ja puisti päätään.
„Minulla ei ole muuta isää kuin Jumala", sanoi hän

harvaan. „Minä en tiedä kuka tämä mies on."
„Kulkaa! Kulkaa hänen tuomiotaan!" sanoi veli Yrjö.

„Hän kieltää isänsä."
„Nikolaus!" huusi Mekeln, ja väänteli itseään kuin käärme

lattialla. „Minä kannoin sinua käsivarsillani, kun olit heikko
. . . minä hoidin sinua, kun olit sairas . . . tahdoin aina tehdä
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sinun mieliksesi ja sinun tahtosi. Minun poikani, poikani, etkö
tunne isääsi?"

Nikolaus vaipui väsyneenä takaisin vuoteelleen ja sulki
silmänsä. Hänen isänsä vaan itki ja rukoili, muut eivät pu-
huneet mitään, mutta tunkeutuivat lähemmäksi katsomaan mitä
tapahtuisi. Mutta veli Anno kumartui pojan ylitse ja laski
kätensä hänen otsalleen, ja vähän sen jälkeen avasi tämä
silmänsä ja katsoi munkkiin.

»Veli Anno", sanoi hän väsyneellä äänellä. »Sano
minulle kuka tuo mies on ja mitä hän on tehnyt?"

„Johannes Mekeln on miehen nimi, ja hän on pettänyt
Jeesuksen", sanoi Anno vapisevalla äänellä, sillä hänen, niin-
kuin muidenkin mielestä, oli merkki Jumalalta ja suuri ihme,
ett'ei poika tuntenut isäänsä.

„Minä en tunne häntä", sanoi Nikolaus.
Mutta nyt löi Eicho von Heisterbach miekkansa lat-

tiaan, niin että kilahti, ja hän huusi vihaisesti:
„Sanokaa minusta mitä tahdotte, ja suuri pahantekijä

minä olen kyllä. Mutta sen sanon suoraan, että se poika
on huono, joka ej tahdo tuntea omaa isäänsä."

„ Vaiti, rosvo 1" huusi veli Anno, ojentaen uhkaavasti
kätensä häntä kohti. „ Täällä et sinä johda puhetta. Kohta
tutkimme, jos sinä ansaitset päästä meidän kanssamme pyhään
sotaan. Tänäpäivänä on tärkeämpiä asioita."

Senjälkeen kääntyi munkki toisten puoleen sanoen:

»Kuulkaa nyt mitä tahdon sanoa tässä asiassa. Te tie-
dätte, että minä läksin pois ia peitin kasvoni Herralta St.
Gallen'in luostarissa. Minä tein sen senvuoksi, että epäilin
Jumalan ääntä, joka selvästi oli kaikunut korvissani. Minä
näin kaikkialla ympärilläni luopumista ja kuoleman, joka vei
ristiretkeläisiä. Silloin luulin erehtyneeni. Laskeusi kuin sumu

silmilleni ja korviini, niin että olin kuuro ja sokea, mutta Ju-
mala otti pois sumun ja tänä hetkenä näen selvemmin kuin
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koskaan ennen. Tässä on ihme tapahtunut silmieni edessä,
joka antaa meille uutta rohkeutta ja uusia voimia. Te olette
kaikki nähneet, miten Jumala eroitti tämän isän ja pojan toi-
sistaan. Hän on ilmaissut meille isän syyllisyyden, riistämällä
hänen kuvansa poikansa sielusta."

Kaikki ilmoittivat myöntymyksensä äänekkäästi huutaen.
Mutta munkki viittasi kädellään, että olisivat hiljaa, ja sanoi sitten:

„Nyt minä ehdoitan, että Nikolaus tuomitsee Mekelnin,
joka ei ole hänen isänsä, siitä rikoksesta, jonka hän on
tehnyt."

He huusivat taas, että se oli heistä oikein; mutta Eicho
huusi kovalla äänellä:

„Teillä ei ole yhtään todistusta tätä miestä vastaan,
ja te tahdotte tuomita. Te epäilette häntä ja olette ehkä
oikeassa; mutta hänen syyllisyytensä ei ole todistettu, häntä
ette voi senvuoksi tuomita. Te tiedätte kaikki, että olen
ollut ryöväri ja metsärosvo, mutta meilläkin oli laki ja oikeus,
emmekä milloinkaan hirttäneet toveria ilman tutkintoa."

Syntyi silmänräpäyksen hiljaisuus; mutta Konrad tunkeu-
tui etummaisten joukkoon ja sanoi:

„Eicho on oikeassa, veli Anno. Eläköön hän ryövä-
rinä mielensä mukaan, hän oli kuitenkin kerran ritari; jos
emme saa toteennäytetyksi syytöksiämme Mekelniä vastaan,
niin ajakaamme hänet pois leiristä. Ei kukaan meistä voi
kärsiä häntä, mutta emme tahdo tehdä vääryyttäkään hänelle."

„Hirtetään hänet heti, muuten hän karkaa!" huusi Frants.

He eivät tienneet, mitä tehdä, ja Anno kumartui Niko-
lauksen yli, joka makasi silmät ummessa, ikäänkuin ei tämä
kaikki koskisi häneen. Mekeln oli käynyt taas vähän roh-

keammaksi. Hän oli noussut ylös ja tarttunut poikansa käteen.
»Nikolaus", sanoi veli Anno ja laski taas kätensä po-

jan otsalle. „Mitä teemme tälle miehelle, joka kutsuu itseään
Johannes Mekelnhksi ?“
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„Jumala hänet tuomitsee", mutisi Nikolaus.
He katselivat neuvottomina toisiinsa ja veli Anno huusi:
„Jumalan tuomio! Jumalan tuomio! Tulikokeella saa

hän todistaa viattomuutensa, tahi kuolla petturina."
»Olkoon siis niin", sanoi Anno.
Mekeln'in kädet ja jalat köytettiin lujasti ja hänet vie-

tiin kylänvoudin latoon, jota neljä munkkia vahtivat yön ajan.
Senjälkeen käski veli Anno jokaisen mennä levolle; mutta

veli Yrjölle hän huomautti, että Eicho von Heisterbachin asia
vielä oli ratkaisematta. Anno kääntyi Nikolauksen puoleen
ja sai hänet herätetyksi suurella vaivalla kysyäkseen häneltä,
mitä he tekisivät ryövärille.

„Jumala antoi anteeksi ryövärille ristinpuussa", sanoi
sairas poika.

Siten oli se asia päätetty, vaikkakin toisin kuin Anno
oli toivonut. Ylpeänä ja varmana läksi Eicho tuvasta, kers-
katen että olisi hän jäänyt leiriin sittenkin, vaikka tuomio
olisi ollut toinen. Mutta kohdatessaan Annon katseen, hiljensi
hän ehdottomasti äänensä ja kulki rauhallisesti siihen osaan

leiriä, missä hänen toverinsa nukkuivat.

VIIDES LUKU.

Jumalan tuomio.
Seuraavana aamuna auringon noustua julisti Konrad,

Annon käskystä, kaikkialla leirissä, että Johannes Mekeln
tulikoetuksella saisi vapauttaa itsensä siitä syytteestä, että
hän olisi kavaltanut ristiretkeläiset genualaisilie orjakauppiaille.
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Lapset riensivät suurelle niitylle kylän ulkopuolella, ja
kaikki kylän asukkaat seurasivat mukana. Vanhatkin talu-
tettiin tahi kannettiin sinne, sillä näytelmä, jonka he saivat
siellä nähdä, oli niin harvinainen ja valtava, etteivät he mil-
loinkaan olleet nähneet eivätkä tulisi näkemään mitään sen-

vertaista. Naiset riisuivat omat vaatteensa ja antoivat lap-
sille; usea köyhä nainen otti hameen omalta lapseltaan ja
antoi jollekin pienokaiselle ristiretkeläisten joukossa, jonka
vaatteet olivat kuluneet repaleiksi matkalla.

Eicho von Heisterbach ja hänen miehensä, jotka nyt

julkisesti kuuluivat ristiretkeläisiin, olivat ottaneet haltuunsa
Nikolauksen henkivartion toimen. He järjestivät joukot siten,
että muodostui pitkä, kapea avonainen paikka sepän majasta,
joka oli kylän viimeinen, alas joelle. Kaikki munkit, veli
Anno ja Yrjö etunenässä, kulkivat juhlallisessa kulkueessa
kolme kertaa edestakaisin avonaisella paikalla, messuten ja
laulaen, rukoillen Jumalaa langettamaan tuomionsa, niin että

syytetty vapaana ja uljaana voisi kulkea tulikokeen läpi, jos
hän on syytön.

Veli Anno piteli kädessään kahta rautapalasta, joille
hän rukoili Herran siunausta ja kun kulkue viimeisen kerran
pysähtyi sepän majan kohdalle, viskasi hän raudat tuleen, ja
liekit leimusivat korkealle katon reiästä.

Sitten tuotiin Mekeln esille, alastonna vyötäisiin asti ja
paljain jaloin. Kalpeana ja vavisten seisoi hän tulen edessä
tuijottaen rautoja, jotka alkoivat tulla punaisiksi. Ihraiset
tungeskelivat pää pään vieressä, munkit asettuivat kahteen
pitkään riviin, lankesivat polvilleen ja liittivät kätensä ru-

koukseen.
Vielä kerran puhui veli Anno liikuttavasti Johannes

Mekeln’i!le. Hänen sanansa kaikuivat yli koko joukon ja
kaikki kuulivat mitenkä hän kehoitti häntä vielä viime het-
kessä tunnustamaan syyllisyytensä, ett’ei enää kiusaisi Jumalaa.
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Mutta Mekeln kohotti kalpeat kasvonsa ja sanoi hei-
kolla äänellä:

„Minä olen syytön."
„Silloin tuomitkoon sinut Jumala!" sanoi veli Anno.
Kun hän oli sen sanonut, tarttui seppä pihdeillä hehku-

viin rautoihin ja lennätti ne maahan. Ne sihisivät ja sähisi-
vät kosteassa ruohostossa ja Mekeln vetäytyi taapäin.

~Tartu niihin!" huusi Anno jyrisevällä äänellä.
Mekeln kumartui ja otti raudan kuhunkin käteensä.

Hurjalla vauhdilla juoksi hän aukean paikan yli alas joelle.
Kaikkien katseet olivat suunnatut häneen ja oli niin hiljaista,
että kuuli hänen paljaitten jalkainsa astunnan ruohossa. Hän
juoksi henkensä edestä; silmänräpäyksessä oli hän alhaalla ja
viskasi raudat jokeen. Sitten vaipui hän itkien ja ähkien
joenpartaalle; hänen joka jäsenensä vapisivat ja hänen sil-
mänsä tuijottivat hurjana ympärilleen.

Väkijoukko alkoi huutaa, mutta Anno ja toiset munkit
juoksivat alas joelle, ympäröivät hänet ja tutkivat hänen kä-
siään. Multa Nikolaus, joka koko tapahtuman ajan oli maannut

silmät ummessa paarillaan, nosti päätään ja kysyi, mitä se oli.
Ja Konradin kertoessa hänelle siitä, kuului munkkien huuto:

„Jumalan tuomio! Jumalan tuomio! Hän on viaton!"
Veli Anno kulki niityn poikki, taluttaen Mekeln'iä kä-

destä. Kuuluvalla äänellä julisti hän, että Mekeln'in kädet
olivat vahingoittumatta, ja että Jumala siis oli ilmoittanut, että
se syytös, joka oli nostettu Mekelniä vastaan, oli väärä.

Taas kulkivat munkit niityn poikki, laulaen ja messu-
ten. Veli Yrjö auttoi Mekeln’in päälle hänen vaatteensa ja
kenkänsä ja veli Anno asetti hänet juhlallisesti entiseen ar-

voonsa, yhdeksi ristiretken johtajaksi. Kaikki tunkeutuivat
hänen ympärilleen nähdäkseen hänen kätensä, ja kun joku
joukosta ihmetteli, että hän oli niin kalpea ja että hän vapisi,
sanoi Yrjö:
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„Hän on nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin ja sitä ei
kukaan ihminen kestä. Viekää hänet nyt pois, ja antakaa
hänelle ruokaa ja juomaa, että hän virkoo."

He lähtivät pois hänen kanssaan, mutta heidän kulkiessa
Nikolauksen vaunujen ohitse, nousi poika ylös ja huusi:

„Tuokaa hänet tänne, että minä saan nähdä hänet."
Vavisten seisoi Mekeln poikansa edessä.
„Näytä minulle kätesi", sanoi Nikolaus. Mekeln ojensi

kätensä ja Nikolaus katseli ja koetteli niitä.
„Jumala on tuominnut ja vapauttanut isäsi", sanoi Anno.
Mutta Nikolaus päästi Mekeln'in käden ja laskeutui takai-

sin vuoteelleen.
„Tämä mies ei ole minun isäni", sanoi hän.
Mutta Mekeln vapisi niin, että veli Yrjö käski uudes-

taan viedä hänet paikkaan, jossa hän voisi levätä ja virkistyä.
He kulkivat kylän läpi sille majalle, jossa hän asui ja veli
Yrjö kulki mukana, sillä hän tunsi sääliä miestä kohtaan.
Juuri heidän saapuessaan majan ovelle, tuli Frants juosten.
Hän asettui Mekeln'in eteen ja huusi:

„Anna minun katsoa käsiäsi!" Mekeln'in kasvot jäy-
kistyivät pelosta, ja hän piilotti kätensä selkänsä taakse.

„Mene matkaasi, Frants, ja anna miehen olla rauhassa",
sanoi veli Yrjö päättäväisesti.

Ä Minä tahdon nähdä hänen kätensä!" huusi Frants.

Munkki tarttui häntä kovaa hartioihin ja työnsi hänet
syrjään, jonka jälkeen hän talutti Mekeln'in majaan. Mutta
kun Frants jäi seisomaan, eikä tahtonut lähteä, ennenkuin oli
saanut toiveensa täytetyksi, kutsui Yrjö Eichon luokseen,
joka juuri sattui kulkemaan majan ohitse ja käski hänen ole-
maan vahtina majan ovella. Eicho lupasi ja käski tuimasti
Frantsin menemään matkaansa.

„Jos kolmannen kerran joudut käsiini, poika, muserran

minä kylkiluusi", sanoi hän.
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Sitten istuutui hän majan oven eteen, mutta meni kohta
sisään, sillä Mekeln kutsui häntä. Mutta Frants juoksi takai-
sin paikalle, jossa tulikoe oli tapahtunut, etsimään veli Annoa.

Frants tapasi hänet alhaalta joen luota, jossa hän väsy-
neenä mielenliikutuksista oli etsinyt itselleen hiljaisen, viileän
lepopaikan ruohostossa. Hän nukkui pää käden varassa,
mutta Frants herätti hänet säälimättä ja kertoi siitä voide-
rasiasta, jonka Mekeln oli häneltä anastanut Bodenjärvellä.
Hän oli vakuutettu siitä, että Mekeln oli sillä voidellut kätensä
ja siten pettänyt heidät kaikki.

Veli Anno kuunteli häntä loppuun asti, mutta puisti
sitten totisena päätään.

„Emme tohdi häntä enää syyttää", sanoi hän. ,Me
olemme nähneet, mitenkä Jumala hänet vapautti. Minkälaista
voidetta se on, joka estää tulisen raudan vahingoittamasta
käsiä."

„Voide on kyllä hyvää", vastasi Frants. „Eräs unka-

rilainen oppipoika, joka oli työssä isäni luona monta vuotta

sitten, antoi sen isälle. Isä osti salaisuuden häneltä, ja minä
olen monta kertaa nähnyt hänen käsittelevän tulikuumaa rau-

taa, voideltuansa ensin kätensä tällä voiteella. Minä olen
itsekin sitä koetellut."

„En ole milloinkaan kuullut semmoisesta voiteesta",
sanoi munkki ja katsoi häneen epäröiden. „Enkä minä roh-
kene uudestaan nostaa syytettä häntä vastaan."

Tyytymättömänä meni Frants pois; mutta samassa hän
tuli ajatelleeksi, että ehkä Agneksen todiste saisi Annon va-

kuutetuksi asiasta ja hän kiiruhti majaan, jossa Agnes asui.
Agnes istui lattialla itkien ja kului hetken aikaa, ennen-

kun hän sai tytön kertomaan mitä oli tapahtunut. Nyyhkyt-
täen kertoi bän, mitenkä eräs Eichon miehistä oli ryöstänyt
häneltä sormuksen, jonka hän oli saanut äidiltään ja joka oli

hänelle hyvin rakas. Frants lohdutteli häntä paraan taitonsa
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mukaan ja sitten menivät he yhdessä Annon luokse. Agnes
kertoi miten ihmeellisesti voide oli parantanut hänen kipeät
jalkansa. Hän kertoi myöskin, mitenkä hän leikillään oli voi-
dellut sillä kättään ja pannut kätensä kivelle, jonka aurinko oli

paahtanut niin kuumaksi, ett'ei voinut koskea siihen polttamatta
itseään, eikä hän ollut edes tuntenut, että kivi oli kuuma."

Silloin uskoi Anno viimeinkin lasten puheen.
„Jos Mekeln on meidät pettänyt, silloin täytyy hänen

kuolla!" huudahti hän ja kavahti ylös.
Pitkin askelin kulki hän kylää kohti molempien lasten

seuraamana. Hän tapasi Yrjön ja pari muuta munkkia, ja
esitti heille asian, mutta nämä epäilivät kovasti uudistaa syy-
töstä. Yrjö sanoi, että kansan usko helposti järkähytettäisiin,
jos tulisi tunnetuksi, että tässä oli tapahtunut jumalaton petos.

Juuri heidän puhuessa tästä matalalla äänellä, ett'eivät
häiritsisi Nikolausta, joka makasi paarilla tavallisessa kuume-
unessaan, nousi poika ylös ja huusi:

„Ottakaa hänet kiinni! Ottakaa hänet kiinni! Olenhan
minä sanonut, että hän ei ole minun isäni."

Silloin ihmettelivät munkit, että Jumala taasen puhui
niin selvästi sen suun kautta, jonka käsiin hän oli laskenut
pyhän ristiretken johdon. He lankesivat polvilleen ja rukoili-
vat kasvot maata kohti. Kun rukous oli päättynyt, sanoi Anno:

„Nyt joutuun petturin luokse! Tällä kertaa ei hän
ainakaan vältä ansaittua rangaistustaan."

He kiiruhtivat pitkin kylänkatua ja olivat pian sen ma-

jan edustalla, jossa Mekeln nukkui. Eicho istui oven edessä
noppapeliä heittäen yhden miehensä kanssa.

„Onko Mekeln siellä sisällä?" kysyi Anno.
„Missä hän sitten olisi?" vastasi Eicho lyhyesti.
Mutta kun he astuivat majaan oli se tyhjä. Turhaan

tutkivat he joka sopen; he eivät löytäneet jälkeäkään siitä,
jota etsivät.
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»Oletteko nukkunut?" kysyi munkki vihaisesti.
»Väsymys voitti minut hetkeksi", sanoi Eicho ja oikoi

itseään haukotellen. „Onko Mekeln mennyt ulos?"
„Hän on karannut", vastasi Anno. „J6s hän ei olisi

sitä tehnyt, olisi hän kuollut tänä hetkenä."
„Kylläpä on vaihteleva pyhien miesten mieli", sanoi

Eicho hymyillen. „Tunti sitten ette tienneet miten miestä
kunnioittaa ja nyt jo hänet hirttäisitte."

„01e vaiti sinä jumalaton rosvo", sanoi Yrjö. „Sinä
et tiedä, mistä puhut. Olisit vartioinut paremmin."

„Ei kukaan minulle sanonut, että olin vanginvartija",
vastasi Eicho. „ Muuten näyttää olevan useampiakin veitikoita
ristiretkeläisten joukossa, kuin mitä uskoisi."

Hän sanoi tämän hyvin arvokkaan näköisenä noustes-

saan ylös ja kiinnittäessään vyötään. Ei kukaan munkeista
vastannut hänelle. Ääneti he astuivat pois, ajatellen että
mitä pahaa Mekeln nyt saisi matkaan. Mutta kun he olivat
kadonneet näkyvistä, rähähti Eicho äänekkäästi nauramaan

ja otti esille taskustaan kukkaron, jossa oli kymmenen kulta-
rahaa. Hän helisteli niitä käsissään ja tarkasti niitä huolelli-
sesti. Äkkiä huudahti hän:

„Sen pahus, kaksi niistä on väärää! Se ilkiö on taas

pettänyt minut!"
Ärjyen kiukusta juoksi hän tietä pitkin ja tapasi Frantsin.
„Frants, enkelini, sokerimuruni! Jos saat selville missä

Mekeln on, se petturi, niin saat itse hirttää hänet ja kaupan-
päälliseksi saat kaksi kultarahaa, joissa on keisarin kuva."

„Kai ne ovat vääriä", sanoi Frants.
Eicho tavoitteli lyödäkseen häntä pitkällä miekallaan.

Mutta Frants hypähti sukkelaan sivulle, nauroi hänelle ja
juoksi pois.
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KUUDES LUKU.

Surun päivät.
Kokonaisen kuukauden päivät olivat ristiretkeläiset kul-

keneet Sveitsin vuorilla.
Joka kylään jäi heistä joku sairas lapsi. Aina jäi joku

pieni ruumis makaamaan jälelle, kun he aamusin vaeltivat
edelleen leiripaikastaan.

Vähitellen täytyi heidän hajaantua yhä pienempiin jouk-
joihin ja moni joukoista eksyi vuoristoon ja kuoli sinne, mutta

monet kääntyivät takaisin ja palasivat koteihinsa.
Ainoastaan siellä missä veli Anno oli, kävi kaikki hy-

vin. Hän oli myöskin ainoa, joka osasi hillitä Eichoa ja
hänen miehiään, jotka yliluonnollisella pelolla katselivat munk-
kia, säihkyvine silmineen; mutta muuten ryöstivät ja rosvosi-
vat he kaikkialla missä kulkivat. Vähitellen liittyi yhä enem-

min tämänkaltaista väkeä ristiretkeläisiin. Ne sukelsivat esiin
synkistä metsistä, eikä kukaan tiennyt milloin ja miten, mutta

yht'äkkiä näyttäytyivät he ja vaativat uhaten tulla vihityksi
osaaottamaan ristiretkeen. Anno kielsi aina, mutta toiset
munkit eivät tahtoneet tahi tohtineet seurata hänen esimerk-
kiään ja hän ei puhunut milloinkaan siitä.

Ristiretkeläisiä ei otettu enää maakylissä vastaan yhtä
ystävällisesti kuin ennen, ja tapahtui melkein joka päivä, että

he yhdessä tai toisessa paikassa ryhtyivät vastustamaan ryövä-
rien sortoa. Ainoastaan siellä missä Nikolaus kulki, tapahtui
harvoin väkivaltaisuuksia; sillä Anno oli asettanut niin että
Eicho ja hänen miehensä kulkivat joko edellä tahi jälessä.
Mutta Anno itse oli aina Nikolauksen luona, ja hänen kans-
saan olivat Konrad ynnä Frants ja Agnes, jotka astuivat
joukon mukana käsikädessä.
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Siihen aikaan Konradkin menetti rohkeutensa. Eräänä
iltana, kun kaikkialla leirissä oli hiljaista, puhkesi hän äkkiä
itkemään ja kietoi käsivartensa Frantsin kaulaan.

„Minä ikävöin kotiin", sanoi hän. „Minä ikävöin lin-
naa ja iloisia päiviä Hohenfelsissa. Jos sentään olisin totellut
äitini käskyä, enkä olisi paennut. Tekisin vaikka mitä, jos
tänä iltana saisin istua Hohenfelsin pirtissä ja kuunnella tyt-
töjen laulavan."

Frants ei tiennyt mitä sanoisi, mutta tyytyi pudistamaan
hänen kättänsä.

„Mitenkähän äiti voi", sanoi Konrad. »Kyllä hän suree
itsensä kuoliaaksi. Viime yönä uneksin, että hän oli nostanut

kaksi pientä mustaa lippua sen suuren viereen, joka on lie-
hunut isäni kuolemasta asti, toisen Agneksen tähden ja toisen
minun tähteni."

„Miksi bän sen olisi tehnyt? Hän ajattelee tietysti tei-
dän palaavan kotiin hyvin ja onnellisesti."

„Etkö sinä milloinkaan ikävöi kotiin?" kysyi Konrad.
„En", sanoi Frants, ja oikasihe nurmikolle kädet pään

alla. „Sitä en tee.. Mutta toista on minun kanssani."
„Miksi niin? Onhan sinulla isäsi kotonasi, ja sinähän

olet hänen ainoa poikansa."
„Se on kyllä totta", vastasi Frants. „Mutta isä löi

minua joka päivä, kun minä en tahtonut ruveta sepäksi ja
minä läksin maailmalle voittaakseni kultaiset kannukset. Sinä
päivänä, jona saavun isäni puotiin urhoollisena ritarina, antaa

hän minulle kyllä anteeksi."
»Olisitko lähtenyt mukaan, jos sinulla olisi ollut linna

niinkuin minulla?" kysyi Konrad.
Frants viivytteli vähän vastausta:

„En", sanoi hän sitten, „sitä en olisi tehnyt."
„Silloin et myöskään ansaitse kantaa ristinmerkkiä, joka

on ommeltu nuttuusi", sanoi veli Anno.
Lasten ristiretki. 8
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Ei kumpikaan pojista ollut huomannut hänen tulevan;
he hypähtivät ylös ja Frants näytti hiukan nololta. Mutta
munkki käski hänen poistumaan; hän tahtoi olla yksin Kon-
radin kanssa.

Frants hiipi pois ja Anno istuutui hänen paikalleen.
Konrad vaikeni, sillä hän häpesi pelkurimaisuuttaan, eikä hän
tiennyt miten paljon munkki oli kuullut hänen ja Frantsin
keskustelusta. Eikä Annokaan puhunut mitään. Hän muis-
teli syvästi liikutettuna niitä sieluntuskia, joita hän itse oli
kokenut St. Gallessa, ja hänelle selveni, että tämä poika,
joka hänen kehoituksestaan oli paennut kotoansa, oli aivan
toisella tavalla turvaton ja avuton kuin hän.

Ensikerran ymmärsi hän mikä ääretön edesvastuu hä-

nellä oli näiden tuhansien lasten suhteen. Hän jolla itsellään
ei ollut lapsia ja joka pyhän lupauksen nojalla ei voinut niitä
saada, ei ollut milloinkaan katsellut noita pienokaisia muina
kuin Jumalan tahdon välikappaleina. Hän oli rauhallisena
nähnyt heidän kuolevan, sillä hän ajatteli, että niin täytyi
käydä, ja että keinot olivat yhdentekevät kun päämäärä oli
niin suuri. Mutta sinä hetkenä täytti hänen mielensä sydäm-
mellinen surumielisyys ja hän etsi mitä lempeimpiä sanoja,
että ne voisivat tuoda rauhan poikaparalle.

Ei tarvittukaan pitkää aikaa ennenkuin se hänelle on-

nistui, ja Konrad tuli vielä iloisemmaksi, kun Anno alkoi
puhua hänen kanssaan siitä, miten saataisiin parempi järjestys
joukkoihin.

„Kuinka suuren luulet Eichon joukkueen olevan?" kysyi
munkki.

„Minä en tiedä", vastasi Konrad. „Mutta emme mil-
loinkaan kule metsän läpi, ett'ei joukko kasvaisi. Ne pujah-
tavat esiin yöllä, Eicho puhelee salaa heidän kanssaan ja
seuraavana aamuna yhtyvät he sotahuutoomme ja kulkevat
mukanamme. Viime päivinä ovat he ympäröineet Nikolauksen
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vaunut, niin ett'ei kukaan meistä ole päässyt puhuttelemaan
häntä. Minä olen varma siitä, että he tuovat hänen ennus-

tuksensa meille väärennettyinä."

Veli Anno nyökäytti päätään ja tuijotti synkkänä eteensä.
„Kun he jonkun aikaa sitten sytyttivät erään kylän

palamaan, selittivät he, että Nikolaus oli niin käskenyt sen-
vuoksi, että talonpojat eivät tahtoneet antaa meille leipää.
Uskotteko te myöskin, että hän oli käskenyt hirttää kylän
vanhimmat, niinkuin he tekivät?"

„En", sanoi Anno, „sitä en usko. Meidän täytyy
tehdä loppu tästä. Meidän täytyy erota ryöväreistä?"

„Mitenkä sen voimme?" kysyi Konrad. „Veli Yrjö
on juhlallisesti ristinyt heidät ja kiinnittänyt ristinmerkin heidän
nuttuihinsa, ja Nikolaus on käskenyt heidän kulkea kanssamme.
He kulkevat sinne minne mekin."

Anno ei vastannut vaan kulki leirin läpi. Erään puun
alla istui Eicho von Heisterbach juoden ja laulaen. Kun

Eicho näki munkin, käski hän toisia vaikenemaan; mutta

useimmat heistä olivat niin juovuksissa, ett'eivät sitä huo-
manneet ja Eicho itse suurella vaivalla voi nousta pyytääk-
seen Annon siunausta. Munkki katsoi vihaisesti häneen ja
osoitti kahta viiniruukkua ruohikossa.

„Mistä olette saaneet tuon viinin?" kysyi Anno.
„Sen saimme Altdorfin veljiltä", vastasi ryöväri. „Ne

hurskaat miehet toivat sen meille aivan itsestään, kun kulimme
ohitse, ja sanoivat tuovansa sen meille että saisimme vahvis-
taa itseämme pyhiinvaellusmatkallamme."

»Päällikkö, päällikkö!" huusi eräs ryöväreistä, joka oli
niin juovuksissa, että hän tuskin pysyi jaloillaan. „Te olette
aika vekkuli, sanon minä. Enkö itse nähnyt miten kutititte
tikarillanne abottia kylkeen, saadaksenne hänet näyttämään,
missä viinikellari oli."
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„Ei hän tiedä mitä sanoo", huusi Eicho. „Hän ei enää
saa mitään juodakseen. Mieskuri on ennen kaikkia yllä-
pidettävä."

Veli Anno kumartui ja nosti hopeapikarin ruohokosta.
„Antoivatko Altdorfin veljet tämänkin teille", sanoi hän,

katsoen ankarasti Eichoon.
Ennenkun päällikkö ehti vastata, hoiperteli juopunut

munkin luokse, levitti käsivartensa häntä kohti ja huusi:
„Salli minun syleillä sinua, sinä pyhä mies! Suo minun

kiittää sinua • siitä, mitä olet meille tehnyt. Ennen täytyi
meidän piiloutua metsiin ja rotkoihin, ja rehellisen ryövärin
oli monta kertaa vaikea hankkia ruokansa. Sillä jos tulimme
ihmisilmoille hirttivät he meidät, ymmärrätkös. Mutta nyt
kulemme täällä keskipäivän paisteessa . . . ristinmerkin suo-
jassa, ymmärrätkö sinä, sen paljaspää! Ja kaikki me saamme

lahjaksi ja me olemme pyhiä miehiä niinkuin sinäkin ..."

Hän kietoi käsivartensa Annon kaulaan, mutta munkki
heitti hänet rajusti huutaen nurmikolle. Ryövärit hyökkäsivät
ylös ja tarttuivat aseisiinsa, mutta Eicho käski heidät vaikene-
maan ja sanoi ankarasti:

„Hiljaa miehet! Munkki on oikeassa, ja tuo on juopu-
nut sika."

„01e varuillasi, Eicho", sanoi Anno, laskien kätensä
raskaasti hänen olkapäilleen. „Tulee vielä tilintekopäivä ja
se on ehkä likempänä kuin uskotkaan."

Sen sanottuaan käänsi hän heille selkänsä ja läksi pois
Konradin kanssa. Eicho varoitti väkeänsä tärvelemästä koko
leikkiä, ja käski pysymään hyvänä ystävänä munkin kanssa,
ja hän saikin heidät ymmärtämään, että oli heille eduksi jat-
kaa leikkiä niin kauvan kuin mahdollista.

Anno ja Konrad seisoivat vähän kauvempana, jossa
noin kolmekymmentä tai neljäkymmentä pientä ristiretkeläistä
makasi maassa. Ne olivat kaikki sairaita, ja muutamat heistä
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vetivät juuri viimeistä henkäystään. He makasivat aivan vie-
rekkäin ja heidän välillään kulkivat Agnes ja Frants, auttaen

ja lohduttaen niin hyvin kuin taisivat. Agnes kaatoi pieneen
kivikuppiin vettä pullosta, jonka yksi kylän vaimoista oli
hänelle tuonut ja piti sitä sairaitten suulla; kun hän ei itse
jaksanut kohottaa heidän päitään, kutsui hän Frantsin, joka
tuli heti juosten häntä auttamaan. Muuten oli Frantsilla
täysi työ leikatessaan turpeita, joita hän kantoi lapsille pään-
aluksiksi.

Kun kaikki olivat saaneet janonsa sammutetuksi, alkoi
Agnes pestä heidän haavojansa. Varovasti väisti hän pois
repaleiset vaatteet, lohdutti ja puhui ystävällisesti, kun lapset
valittivat; aina hän oli lempeä, eikä milloinkaan väsynyt. Ja
sairaitten silmät, jotka olivat niin surulliset ja punaiset itkusta
ja kuumeesta, seurasivat häntä kaikkialle. Ne, jotka vielä
osasivat puhua kutsuivat häntä aivan hiljaa, mutta Agnes
kuuli aina, ja tuli heti tahi lupasi tulla, jos hän silloin sattui
olemaan muita auttamassa.

Veli Anno seisoi hetken katsellen häntä; sitten tuli hän
ja laski kätensä hätien päänsä päälle.

„Sinä pieni pybimykseni", sanoi hän lempeästi. „Ju-
raala vahvistakoon sinua työssäsi."

Agnes kohotti totiset, pienet kasvonsa häntä kohti ja
sanoi hiljaa:

„Nämät kaikki meidän täytyy jättää tänne, veli Anno.

Kuusi heistä kuolee ennen yön loputtua, eikä kukaan näistä
muistakaan jaksa seurata meitä."

„Astukaa sisään paratiisin ihanuuteen", sanoi munkki,
ojentaen kätensä siunaavana sairaiden yli. „Teidän syntinne
ovat anteeksi annetut, niinkuin sulkisitte silmänne itse pyhässä
kaupungissa. Rukoilkaa meidän edestämme, kun seisotte
Jumalan kasvojen edessä, että me pääsisimme Jerusalemiin.
Ja sinä päivänä, jona polvistumme pyhällä haudalla, muiste-
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lemme me teitä ja kiitämme Jumalaa siitä, että hän johti
ristiretkeläiset voittoon."

Silloin nousi yksi sairaista puoleksi ylös ja huusi:
„Herra Jesus, anna meille ristisi takaisin!"
Muutamat toisetkin sopersivat saman huulillaan; mutta

useimmat tuijottivat tylsänä eteensä ja eräs aivan pieni poika
alkoi itkeä ja huusi:

„Minä tahdon kotiin äidin luokse! Minä tahdon kotiin
äidin luokse!"

Anno kääntyi, aikoen mennä pois, mutta Agnes tarttui
hänen kauhtanaansa ja pidätti hänet.

«Eilen kuoli seitsemän, Veli Anno", sanoi hän.
«Joka yö kuolee meistä joitakuita, enkä tiedä kuinka monta

muista osastoista. Ja ne sairaat jotka jäävät minne he
joutuvat?"

«Tyttö 11
, sanoi munkki totisena. «Mitä auttaa sinua,

jos teet samarialaisen työn hyvästä sydämmestä ja sinulta
puuttuu usko? Ne ristiretkeläiset, jotka kuolevat yöllä, ja ne

jotka kuolivat eilen, ja ne jotka kuolevat huomenna hei-
dät kaikki ottaa Herra Jumala syliinsä Jesuksen tähden, jonka
edestä he kärsivät. Ja jos joku jää jälelle, parantaa Herra
hänet, niin että hän voi vaeltaa jäleslämme, tahi sulkee Hän
hänen silmänsä, antaen hänelle rauhan. Luota lujasti siihen,
tahi on sinun rakkautesi turha."

Mutta Agnes ei kääntänyt silmiään veli Annon kasvoilta,
eikä luonut katsetta alas hänen edessään. Hän odotti kun-
nioittavasti kunnes Anno oli lopettanut ja sanoi sitte rauhal-
lisesti, mutta päättäväisesti:

«Pelastaisitte ne raukat, jotka vielä ovat elossa, veli
Anno. Ei kukaan heistä pääse pyhälle maalle ja jos te

puhuisitte heille, palaisivat he kaikki takaisin koteihinsa. Kat-
sokaa ryöväreitä jotka kulkevat kanssamme, katsokaa sai-
raita ja katsokaa niitä jotka kuolevat."
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»Antaa niiden kuolla, joiden täytyy kuolla", sanoi
munkki. »Antaa niiden palata, jotka ovat pelkuria. Mene
itse takaisin Hohenfelshin, jos sinua haluttaa, en minä pane
oljenkorttakaan tiellesi. Mutta minä kulen edelleen ja Konrad
seuraa mukanani.»

Hän ojensi kätensä pojalle, joka tarttui siihen; Agnes
ei puhunut enempää, vaan alkoi puuhailla sairaillensa kanssa.

»Pian me pääsemme ryöväreistä", sanoi Anno lempe-
ämmin. »Kärsikäämme heitä vielä jonkun aikaa syntiemme
tähden, mutta minä olen varma siitä, että pian pääsemme
vapaiksi heidän häpeällisestä seurastaan."

Hän pyysi Frantsin, sittenkun hän oli ensin auttanut

Agnesta, menemään siihen majaan, jossa oli hänen yöasun-
tonsa, ja poistui Konradin kanssa. Hän meni majaan, jossa
Nikolaus makasi paarillaan ja löysi sen täynnä Eichon väkeä,
jotka joivat ja lauloivat ja heittivät noppaa, eivätkä huoman-
neet munkkia, joka tunkeutui heidän välitsensä.

Nikolaus itse makasi niinkuin tavallisesti kuumeessa,
ja heräsi väliin puoleksi, huitoi ympärilleen ja puhui sekavia
sanoja. Hän oli tullut kalpeammaksi ja laihemmaksi; hänen

pitkät, mustat hiuksensa olivat kasvaneet ja ympäröivät epä-
järjestyksessä hänen laihoja kasvojaan; hänen pukunsa oli
likaantunut ja jalkansa paljaat. Veli Anno seisoi hänen vie-
ressään ja tuijotti häneen.

»Minä uskon hänen kuolevan", sanoi hän hiljaa,
»Totisesti ei“, vastasi Anno yhtä hiljaa. »Hän ei voi

kuolla ennenkuin ristiretkeläiset ovat saapuneet voittaen pe-
rille. Mutta meidän täytyy ryhtyä lujasti käsiksi, ett’ei kaikki
mene pirstaleiksi."

Hän katsoi ryöväreihin sen sanoessaan ja Yrjö nyökäytti
päätään.

»Vielä tänä yönä täytyy sinun lähtea matkaan", sanoi

Anno. »Ota niin monta veljistä mukaasi kuin tahdot ja
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lähetä heidät kaikkien ristiretkiosastojen luokse sillä tiedon-
annolla, että heidän ei pidä odottaa sairaita, vaan antaa nii-

den jäädä jälelle ja jättää heidät Jumalan käteen, niin monta

kuin heitä on. Jos siellä on joku, joka epäilee ja horjuu,
niin antakaa heidän kääntyä kotiin. Ainoastaan paraimmat
ja uskollisimmat joka joukosta kulkekoot eteenpäin. Mutta
heidän täytyy kiirehtiä niin paljon kuin mahdollista. Tarto-
nassa tavataan . . . ymmärrätkö? Siellä odotamme toisiamme.
Sieltä meillä ei ole kuin lyhyt matka Genuaan ja tie on hyvää,
ja silloin loppuvat kaikki vaivamme."

„Anno“, sanoi veli Yrjö ja katseli eteensä. „Tahtoisin
mielelläni kysyä sinulta jotain."

Anno nyökäytti hänelle, mutta hänen näkyi olevan hy-
vin vaikea tuoda kysymystään esille. Hämillään istui hän
hypistellen kauhtanansa lievettä.

„Mitä tahdot, veli?" kysyi veli Anno.
„Minä tahtoisin kysyä sinulta, uskotko sinä . . . uskotko

sinä todellakin, että meri jakautuu jalkojemme edestä, kun
saavumme Genuaan."

Yrjö katsoi vakavasti Annoon, joka tyynenä kesti hänen
katseensa ja vastasi:

„Kyllä, veli Yrjö, sen uskon, niin totta kuin toivon
pääseväni autuaaksi."

Tuskin oli hän sen sanonut, kun Nikolaus nousi ylös,
ojensi kätensä ilmaan ja huusi heikolla äänellään:

»Kadotettu se, joka epäilee!"
Molemmat munkit katsoivat toisiinsa ja Yrjö kävi hy-

vin kalpeaksi. Nikolaus vaipui taas heti tainnoksiin, eikä
kukaan ryöväreistä huomannut hänen sanojansa, niin tottuneet

olivat he hänen huutoihinsa ja ennustuksiinsa. Mutta Yrjö
ja Anno läksivät Konradin kanssa ulos majasta ja istuivat
kauvan aikaa puhellen yhdessä Annon majassa. Sitten sylei-
livät ja suutelivat he toisiaan ja Yrjö lähti pois.
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Sillävälin tuli Frants ja istui penkille Konradin luo. Veli
Anno otti pussista, jonka hän aina kantoi vyöllään, perga-
menttikäärön, kirjoitussulan ja mustetta. Hän pyysi Frantsin
hankkimaan valoa, teroitti kynän ja istui kauvan kirjoittamassa.
Kun hän lopetti oli hänellä kaksi kirjettä kirjoitettuna, jotka
hän lukitsi sinetillä. Sitten antoi hän kullekin pojista yhden
ja sanoi:

„Vielä tänä yönä tällä hetkellä lähdette te etelää
kohti niin nopeaan kuin voitte. Te haette Montferatin krei-
vin käsiinne ja annatte hänelle tämän kirjeen. Te kulette
yhdessä, niinkauvan kuin voitte, mutta muistakaa, että risti-
retkeläisten pelastus riippuu siitä, että kreivi saa mahdolli-
simman pian kirjeen käsiinsä. Jos huomaatte, että teitä väi-
jytään tahi muuten joudutte vaaraan, niin erotkaa . . . heti . . .

kuuletteko sen? Ei minkäänlaista tuhmanrohkeaa ritarillisuutta
Konradin puolelta, ei minkäänlaista tuhmanrohkeaa ystävyyttä
Frantsin puolelta. Minä lähetän kaksi sananviejää, sillä matka
on vaarallinen ja senvuoksi että toinen teistä voisi kuolla.
Katkerasti suren, jos niin tapahtuu, sillä minä rakastan teitä
molempia. Mutta mieluummin kuolkaa te molemmat, kuin
että ristretki menisi tyhjiin."

Frants nousi reippaasti penkiltä, kiinnitti vyönsä lujem-
malle ja hän oli sen näköinen, joka on tottunut kulkemaan

kohti vaaroja ja katsomaan niitä tyynesti silmiin. Mutta
Konradin posket hehkuivat ja hänen silmänsä loistivat niinkuin
ensi aikoina, Annon puhuessa hänelle ristiretkestä. Hän oli
jo väsynyt onnettomuuksiin, vaellukseen vuorilla ja yksitoik-
koiseen elämään, ristiretken tähänastinen kulku oli kokonaan
pettänyt hänen toiveensa. Tässä oli viimeinkin jotain tehtä-
vää ja hän toivoi sisimmässään, että he kohtaisivat oikein
paljon vaaroja matkalla.

Veli Anno hymyili hänen innostukselleen, iloisena siitä,
että oli löytänyt keinon joka virkisti häntä. Kun hän taas
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teroitti heidän mieliinsä asian tärkeyttä, ja niitä varovaisuus-
keinoja, joita heidän tuli ottaa huomioon saavuttaakseen mat-

kansa päämaalin, kääntyi hän enimmäksi Frantsin puoleen,
jonka viisauteen ja maltillisuuteen hän etupäässä luotti.

Kun tärkeimmistä asioista oli sovittu, vastaanottivat
pojat polvistuneena munkin siunauksen ja lähtivät majasta.

SEITSEMÄS LUKU.

Montferat.

Monta päivää olivat Frants ja Konrad kulkeneet etelää
kohti, eikä heille tapahtunut mitään.

Pitkän aikaa kulkivat he erään Genualaisen kauppiaan
seurassa, jolla oli suuri seurue muassaan ja monta varahevosta,
joilla hän mielellään antoi poikien ratsastaa. Hän oli mat-

kallaan tavannut osia ristiretkijoukosta ja ihmetteli hän suu-

resti tätä omituista yritystä. Häntä ei väsyttänyt kuulla poikien
kertovan; mutta Konrad oli niin ihastunut siitä, että taas

sai istua hevosen selässä, että enimmäkseen Frants sai ju-
tella kauppiaan kanssa.

„Sinä olet reipas poika", sanoi mies. „Sinä olet mi-
nun mieleisen!, sillä sinulla on pää oikealla paikallaan. Lähde
kanssani Genuaan, niin kasvatan sinusta oivallisen kauppamiehen. “

„Kiitän tuhannesti", vastasi Frants. „Mutta minä tah-
don ritariksi."

„Jokaisella on omat halunsa", sanoi kauppias hymyillen.
„Usko pois, rikas ja kelpo kauppias on kyllä ainakin köyhän
ritarin arvoinen. Genuassa ei meitä hallitse keisari eikä kuningas.
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Siellä etevät kauppiassuvut hallitsevat tasavaltaa ja heidän
keskuudestaan valitaan pormestari, joksi meidän ylintä halli-
tusmiestämme nimitetään. Monta kertaa olemme vahvojen
muuriemme takana uhotelleet sekä kuninkaita että herttuoita
ja kreivejä."

He ratsastivat jonkun aikaa edelleen puhellen yhdessä,
jakauppias halusi yhä hartaammin ottaa Frantsin palvelukseensa.

„Ajatteleppas vähän enemmän tarjoustani", sanoi hän.

„Minulla on kolme komeaa laivaa, jotka keinuvat merellä,
jos tahdot opetella merimieheksi, voit ehkä päästä päälliköksi
yhteen niistä. Sitten saat tapella merirosvojen kanssa, niin
paljon kuin haluat, ja voit vielä ajan mukaan kohota tasa-

vallan laivaston päälliköksi. Tästä ristiretkestä ei kuitekaan

mitään tule. Mitenkä aiotte kulkea meren yli?"
„Se jakautuu meidän jalkojemme edessä, niinkuin pu-

nainen meri Israililaisten edessä."
„Uskotko sinä sen?" kysyi kauppias hymyillen.
„Enkä usko", vastasi Frants.
„Sen jo arvasinkin. Minä pidän aikalailla sinusta ja

jos tulet mukaani ja käyttäydyt hyvästi, on minulla tytär ko-
tona, jonka ehkä saat vaimoksesi. Hän on juuri täyttänyt
kahdeksan vuotta ja. on Genuan kaunein tyttö."

„Hävetköön se, joka moittii tarjoustanne", sanoi Frants.
„Mutta minulla on jo morsian."

„01etpas sinä aikainen. Mikä on ihanan impesi nimi,
tohdinko kysyä."

„Hänen nimensä on Agnes Hohenfels, hän on Konra-

din sisar."
„Kas vaan", sanoi kauppias. „Sinun ystäväsi on oikea

ritarinalku, sen näkee heti tavasta jolla hän pyörittelee he-
vostaan. Ei hän paljon ajattele minkä arvoinen se on. Varo
vaan ettei hän petkuta sinua! Jos joskus katuisit, niin tule

silloin minun luokseni."
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„Kyllä muistan tarjouksenne", vastasi Frants, „ja jos
tulen niin pidän huolen siitä, ett’ette valehdelleet minulle
tyttärestänne puhuessa."

Kauppias hymyili hänelle. Kun he saapuivat Montfer-
ratin rajalle, erosivat he kiittäen ystävällisestä miehestä ja
lähtivät kulkemaan markkreivin linnaa kohti. Yöllä nukkui-
vat he suuressa metsässä, pitäen vuoroon vahtia. Kun oli
Konradin vuoro vahtia ja hän istui nojaten puunrunkoa vasten

ja tuijotti taivasta kohti, josta tähdet tuikkivat lehtien lomitse,
kuuli hän äkkiä hevosen hirnunnan aivan vierestään.

Hän herätti Frantsin ja siinä tuokiossa olivat molemmat
jalkeilla. Frants vaati, että he pysyisivät hiljaa paikoillaan,
tahi hiipisivät kauvas siitä paikasta, jossa ratsastaja tahi rat-

sastajat olivat; mutta-Konrad ei tahtonut kuulla puhuttavan-
kaan siitä. Ei auttanut, vaikka Frants muistutti heidän mat-

kansa tärkeää tarkoitusta: Konradin seikkailuhalu oli herännyt
ja Frantsin täytyi seurata häntä ja hiipiä ääniä kohti.

Heidän ei tarvinnut kulkea pitkältä ennenkuin kuulivat
ääniä. Varovaisesti kömpivät he nelinkontin eteenpäin ja
kurkistivat pensaiden läpi pienelle niitylle, jonka kuu valaisi
melkein kokonaan. Siellä puheli kolme miestä hevosten se-

lässä matalalla äänellä; he viittoivat eri suunnille; näytti siltä
kuin olisivat he eksyneet metsässä. Nyt käänsi eräs heistä
kasvonsa pensaikkoa kohti, jonne pojat olivat piiloutuneet.

„Mekeln!" sanoivat molemmat yht'aikaa, ja Konrad
sanoi sen niin kovaa, että miehet kohottivat päätään ja
kuulostivat.

„Onko siellä kukaan metsässä?" huusi yksi heistä.
Ei vastausta.

„Minä luulin kuulleeni nimeäni huudettavan", sanoi
Mekeln.

Ja pojat kuulivat hänen äänestään miten pelästynyt
hän oli.
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«Se oli vaan tuuli tahi joku eläin", sanoi toinen mie-
histä. «Mutta nyt pois tästä pahuksen metsästä. Lähte-
käämme ratsastamaan, löytynee kai tie jostain, sillä jos emme
ehdi Genuaan ennen ristiretkeläisiä, on asiamme turha."

Sen sanottuaan kannusti hän hevosensa jaratsasti niityn
poikki. Toiset seurasivat häntä ja kun he olivat kadonneet,
tulivat pojat pois piilopaikastaan.

„Se oli Mekeln", sanoi Frants, „erehdynpä jos eivät
ne toiset olleet juuri ne kaksi kauppiasta, joiden kanssa hän
puhui Töndorfissa."

„Mitähän heillä oli mielessä?" kysyi Konrad.
„Ei ainakaan mitään hyvää, siitä voit olla vakuutettu",

vastasi Frants. „OJisipa nyt veli Anno täällä."
„Eiköhän ole viisainta, että sinä kiirehdit takaisin lei-

riin?" sanoi Konrad.
Frants sanoi, etteivät he oikeastaan olleet kuulleet

mitään erikoisempaa, josta voisi puhua, mutta jos oli lähdet-
tävä, niin hänen mielestään Konrad voisi sen tehdä; mutta

siihen ei Konrad suostunut.

«Minä olen yitarinpoika ja osaan paremmin neuvotella
kreivin kanssa", sanoi Konrad. „Hän tunsi sitäpaitsi isänikin;
minä muistelen äidin puhuneen hänestä ennen Hobenfelsissä. “

He puhelivat hetken sinne ja tänne ja kävi niinkuin
Konrad oli tahtonut. Hän saapuisi linnaan ennen seuraavan

päivän iltaa ja tie kulki suoraan metsän läpi, niin että oli
mahdotonta eksyä. Frants neuvoi häntä huolellisesti välttä-
mään vaaroja ja muistamaan miten tärkeää oli, että kreivi
sai munkin kirjeen käsiinsä.

«Luota sinä vaan minuun", sanoi Konrad ylpeästi.
„Minä tiedän kyllä hoitaa asiani eikä sinun sovi neuvoa mi-
nua. Sinä unhotat, että ole.t minun aseenkantajani."

Sitä ei Frants ainakaan olisi tullut ajatelleeksi. Kaikki
mitä he olivat yhdessä kokeneet retkellä, oli tehnyt heidät
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ystäviksi, ja hän oli tehnyt Agnekselle ja hänen veljelleen
niin monta palvelusta, ett’ei hän käsittänyt mitenkä Konrad

voi tulla niin pöyhkeäksi ainoastaan senvuoksi, että oli krei-
villisen linnan läheisyydessä. Mutta kun hän oli vanhempi ja
järkevämpi, ei hän välittänyt siitä ja vaikeni.

Kun aurinko nousi, erosivat he ja kulkivat kukin omaa

tietänsä. Auringon laskiessa seisoi Konrad tomuisena ja vä-
syneenä Montferatin kreivin linnanportin edustalla ja pyysi
päästä sisälle.

Hänen täytyi odottaa vähäsen aikaa, kunnes nostosilla
laskettiin; kuusi rautaanpuettua miestä seisoi muurilla, portin
yläpuolella, puhellen yhdessä ja epäluuloisesti katsellen häntä.
Lopulta kadotti hän kärsivällisyytensä ja huusi heille:

„ Vaikka teitä on niin monta, pelkäätte laskea sisään,
yksinäisen aseettoman pojan. Katsokaa tänne, minulla ei ole
kuin tämä miekkani ja kirje teidän herrallenne Markkreiville.®

Nostosilla laskettiin; eräs miehistä astui ulos Konradin
luokse ja katsoi häneen terävästi.

„Voi sattua, että valehtelet, ja voi sattua että puhut
totta®, sanoi mies. „Näihin aikoihin saa olla varovainen.
Anna tänne kirje, penikka.®

„En minä ole sinun penikkasi®, sanoi Konrad uhkaavasti,
tarttuen tikariinsa. „ Kotonani Frankkien maassa on minullakin
linna ja kirjettä en anna kuin kreivin omaan käteen.®

Mies hymyili, mutta päästi hänet sisälle. Ja yksi heistä
meni ilmoittamaan Konradin. Vähän ajan perästä tuli hän
takaisin ja käski pojan seuraamaan itseään, ja pian seisoi
Konrad huoneessa, joka oli komeammin sisustettu kuin yksi-
kään Hohenfelsin kammioista.

Siellä oli suunnattoman suuri takka, johon tulisijan ylä-
puolelle oli hakattu Markkreivin vaakuna ja kaikenlaisia kum-
mallisia koristeita. Lattia oli mustista ja harmaista kivistä
ja keskiosan peitti kallisarvoinen matto. Yhdessä nurkassa
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oli mahtavan leveä sänky, jota ympäröivät komeat, kirjavat
uutimet; sängyn jalkapäässä oli penkki, istuimella pehmeät
tyynyt ja sen yläpuolella rikkaasti kirjailtu kangaskatos.

Penkillä istui kreivi puolisonsa kanssa; hän leikitteli
kitaransa kielillä, ja kreivitär nojasi päätään hänen olkapääl-
leen ja tuijotti uneksien eteensä. Kreivi oli nuorennäköinen
mies, hänellä oli musta parta ja lyhyeksi leikattu tukka.
Yllään oli hänellä vihreä sametti puku ja vyössä tikari, joka
säteili jalokivistä; hänen pitkä miekkansa seisoi nurkassa hä-
nen vieressään. Kreivitär oli hyvin kaunis, hänellä oli pitkä
kellertävä tukka ja lempeät siniset silmät; hänen pukunsa oli
valkea ja koristeltu kultatikkauksilla.

„Anna tänne kirje", sanoi Markkreivi, kun Konrad
astui esiin vapaasti ja luontevasti kumartaen heille.

Konrad ojensi hänelle kirjeen, jonka kreivi heti mursi
auki ja luki. Suuri, musta koira, joka oli maannut nukkuen
takan luona, nousi ja tuli pojan luo ja nuuski hänen käsiään.

Konrad piteli rauhallisesti sen päätä, löi sitä poskelle ja pisti
kätensä sen punaiseen kitaan. Kreivinna kutsui luokseen
hovipojan, joka istui peremmällä huonetta ja käski hänen
tuoda vieraalle pikarillisen viiniä.

„Sinä olet kulkenut pitkältä", sanoi hän ystävällisesti.
„Sinä tarvitset kyllä sydämmenvahvistusta."

Konrad kumarsi kohteliaasti ja tyhjensi pikarin. Krei-
vinna ihmetteli hänen kohteliasta käytöstään, multa vielä
enemmin hän hämmästyi, kun puolisonsa äkkiä päästi kirjeen
ja huudahtaen hypähti ylös ja tuijotti poikaan.

„Oletko sinä Konrad af Hohenfels?" kysyi hän.

»Olen."
Silloin astui kreivi hänen luokseen, syleili häntä ja suu

teli häntä molemmille poskille.
„Blanca“, sanoi hän. „Tämä on Yrjö Hohenfelsin

poika. . . sen saksalaisen ritarin, josta olen puhunut sinulle . . .



128

ystäväni ja asetoverini pyhässä sodassa. Ihmeellinen sattuma

on hänet kulettanut tänne Monferatiin."
Vilkkailla sanoilla kertoi hän puolisolleen lastenristiret-

kestä, josta ei vielä yhtään tietoa ollut linnaan saapunut.
Konrad istui rahille heidän jalkainsa juureen; he kyselivät ja
hän kertoi, ja suuresti he ihmettelivät kuulemaansa.

»Kirje on veli Annolta", sanoi kreivi, »hurskas Jumalan
mies, jonka tunnen hyvästi ja joka on pyhän isän suuressa
suosiossa. Ymmärtääkseni on hän ristiretken johtaja, ja hän
pyytää minun apuani niitä ryövärijoukkoja vastaan, jotka
ovat liittäytyneet ristiretkeläisiin, ollen muka kääntyneet ja
tahtovat nyt hekin Palestinaan."

„ Silloin täytyy sinun antaa hänelle se apu, jota hän
pyytää", sanoi kreivitär.

„ Tietysti annan", vastasi kreivi. „Ennen auringon
nousua huomen aamulla, olen satulassa sadan miehen kanssa,
eikä kestä kauvan ennenkuin olen vapauttanut ristiretkeläiset
kiusanhengistään."

Hänen viittauksestaan kantoivat kaksi palveliaa run-

saasti katetun pöydän sisään, ja pian istui Konrad niin hyvän
aterian ääressä, ett’ei semmoista ollut pitkiin aikoihin saanut.

Hän söikin hyvällä ruokahalulla, jota vastoin hänen isäntänsä
ja emäntänsä maistoivat tuskin palaakaan, niin innostuneet
olivat he kuuntelemaan hänen kertomuksiaan. Kaikkein eniten
ihmetteli kreivitär sitä mitä kuuli Agneksesta; moneen ker-
taan sai Konrad kertoa heidän yhtymisestään Wormsissa,
mitenkä Hohenfelsin soturit kaatuivat myllåkässä, Gertrud
rouvasta, joka makasi sairaana piispan talossa, ja josta he
sen jälkeen eivät olleet kuulleet mitään.

»Antakaa Agneksen jäädä tänne minun luokseni", sanoi
kreivitär. »Sinä et voi vastata Jumalalle siitä, että olet ku-
lettanut hänet mukanasi ristiretkelle,"
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„Kernaasti minun puolestani", vastasi Konrad. „Minä
olisin mieluummin tahtonut, että hän olisi jäänyt kotiin linnaan.
Mutta ei hän suostu jäämään."

„Me koetamme taivuttaa hänet siihen", sanoi kreivitär.
„Mitä sinä vastaat äidillesi, jos kerran palaat kotiisi, ja hän
vaatii sinulta sisartasi, ja hän ehkä silloin on kuollut?"

„Ei hän jää", sanoi Konrad, puistaen päätään. „Hän
on vannonut pysyvänsä luonani loppuun asti, ja siinä hän
myöskin pysyy."

„Mutta jää sinäkin meidän luoksemme", sanoi kreivi
ystävällisesti ja ojensi kätensä Konradille pöydän ylitse.
„Tahdotko jäädä minun luokseni linnaani, niin teen sinusta
urhoollisen ritarin. Jos haluat sotaan, niin tiedä että minä
ynnä muutamia muita ruhtinaita ja herroja tästä lähitienolta
juuri nyt olemme sodassa Genuan tasavallan kanssa. Me
tahdomme pitää nuo ylpeät kauppiaat kurissa, ja siellä saat

sekä niittää kunniaa, että olla mukana seikkailuissa, sillä he
ovat hyvin urhoollisia ja asuvat vahvojen muurien takana."

Konrad pudisti päätään.
„En voi, herra kreivi", sanoi hän.
„Miksi et? Voithan parin vuoden kuluttua palata takai-

sin Hohenfelsiin ja helposti saavuttaa äitisi anteeksiannon.
Me lähetämme heti sanan sinne, että sinä olet täällä. Ja
sillaikaa kun sinä käyt minun kanssani Genuaa vastaan, jää
sisaresi linnaan kreivittären luokse."

BTe unhotatte pyhän lupaukseni, jalo herra", sanoi
Konrad. „Minä olen kalliisti vannonut suorittavani loppuun
ristiretken, enkä uskalla raskauttaa sieluani sillä suurella syn-
nillä, jonka tekisin, jos valani rikkoisin."

He ihmettelivät hänen tyyntä ja arvokasta puhettaan,
mutta eivät luopuneet toiveistaan saada häntä jäämään.

„Minulla oli sinun kokoisesi poika, Konrad", sanoi
kreivi ja kreivitär Blanka peitti kasvonsa hänen puhuessaan.

Lasten ristiretki. 9
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„Hän olisi sinun ijässäsi, jos olisi saanut elää. Kolme vuotta

sitten vei rutto hänet, ja siitä asti on linnani ollut lapseton,
emmekä vaimoni ja minä milloinknan ole oikein iloisia. Etkö
tahdo jäädä pojaksemme? Minä otan sinut perillisekseni ja
uskon että saamme kyllä Gertrudrouvankin suostumuksen,
sillä onhan aina suurempi etu olla Montferratin kreivinä kuin
Hohenfelsin linnanherrana."

Konrad punastui ilosta ja ylpeydestä, mutta kielsi hiljaa
ja kiitti.

„Mitä sanot, sydänkäpyni?" kysyi kreivi kääntyen vai-
monsa puoleen.

Mutta hän vain nyökäytti päätään kyyneleilten läpi ja
kumartuen Konradin puoleen, suuteli häntä otsalle. Heti sen

jälkeen työnsi kreivi tuolinsa syrjään ja nousi pikaisesti.
„Tule, Konrad", sanoi hän. varushuo-

neeseen."

Se oli Konradille mieleen ja kuu he seisoivat asesa-
lissa, joka oli linnan suuressa, neliskulmaisessa tornissa,
iloitsi hän sydämessään kaikesta siitä kauniista mitä näki.
Kreivi selitti hänelle erilaisten italialaisten aseitten käyttämistä,
jotka Saksassa olivat outoja ja Konrad heilutteli raskaita
miekkoja ja koetteli kypärejä, ja ihmetteli tätä kaikkea, ihas-
tuksesta huudahtaen.

Sitten vei kreivi hänet pieneen huoneeseen, joka oli
sen suuremman takana. Siellä sisällä riippui komeita ase-
pukuja, täydellisempään yksityisosaan saakka, kiiltäen kullasta,
mutta kaikki eri kokoa.

»Minä annoin tehdä ne Milanossa, kun poikani oli kuusi-
vuotias", sanoi kreivi. »Minä annoin tehdä ne erisuurui-
siksi, että poikani voisi käyttää niitä sitämyöten kun kasvoi.
Jumala tahtoi toisin. Minun poikaparkani ei ehtinyt käyttää
kuin kolmea niistä ennen kuolemaansa. Koeta, Konrad, sopi-
siko suurin niistä sinulle."
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Konrad muisteli komeaa varustusta, joka hänellä oli
ollut Wormsiin tullessa, ja josta hänen oli täytynyt luopua,
aina yhdestä kerrallaan, sillä vuorilla kulkiessa oli se liian
raskas. Konrad seisoi katsellen takkiansa, joka oli niin huono
ja repaleinen, ettei häivinkään haukankantaja poika Hohen-
felsissa olisi huolinut siitä.

Mutta kreivi avasi kaapin, joka seisoi siellä, ja otti
esille hyvät housut, somasti kirjaillun nahkatakin, punaisen
villapaidan, silkillä vuoratun päällysvaipan ja kaikkea muuta-

kin mikä kuului rikkaan ja hienon ritarin pukuun. Pian oli
Konrad pukenut ne ylleen ja seisoi siinä somana pienenä
ritarina. Vapisevin käsin kiinnitti hän miekkansa vyölleen;
hänen poskensa hehkuivat; ja silmänsä loistivat siitä onnesta,
että taas oli se, joksi oli syntynyt ja luotu.

„On aivan kuin näkisin poikani sanoi kreivi, pyyh-
kien kyyneleen silmästään. „ Mutta nyt menemme talliin ja
valitsemme sinulle hevosen."

He valitsivat hevosen, pikimustan ratsun, jota Konrad
hypitteli tottunein käsin linnanpihalla, kreivin ja hänen mies-
tensä mielihyvällä katsoessa. Kreivitär seisoi parvekkeella
huiskuttaen hunnullaan ja Konrad oli ääriään myöten onnel-
linen. Kun he myöhemmällä istuivat suuressa salissa ja
kreivi oli kosketellut kitaransa kieliä ja laulanut sen säes-
tyksellä provenselaisen laulun, täytyi Konradinkin laulaa ja
esitti hän muutaman vanhan saksalaisen laulun, jonka oli op-
pinut äitinsä naistuvassa. Kun tuli aika toivottaa toisilleen
hyvää yötä, sanoi kreivi;

„Jää meille, Konrad, ja sotavarustukset ovat omasi,
ja hevonen ja paras paikka Blanka-rouvan sydämmessä. Minä
tunsin hyvästi isäsi, eikä ollut häntä parempaa ritaria maail-
massa. Hän pelasti henkeni eräässä taistelussa saraseeneja
vastaan, ja minä kiittäisin onneani, jos saisin ottaa hänen
poikansa kuolleen lapseni sijaan. “



Mutta samassa heräsi Konrad siitä burmauksesta, jossa
oli kulkenut. Hän muisti köyhiä ristiretkeläisiä, joiden jou-
kossa hänen paikkansa oli ja katseli punastuen komeata pu-
kuansa. Hän ymmärsi hetkeksi unohtaneensa pyhän lupauk-
sensa ja pettäneensä toverinsa. Pikaisesti nousi hän ylös
ja kumartaen kunnioittavasti kreiville ja kreivittärelle sanoi
hän itkunsekaisella äänellä:

„Te saatatte minun kovaan kiusaukseen, herra kreivi!
Enkä voi milloinkaan unhottaa teidän hyvyyttänne ja kiitän

teitä koko sydämmestäni. Mutta minä olin turhamainen narri,
kun voin näiden kauniiden vaatteiden tähden unhottaa kalliin
valani. Jesus Kristus antakoon syntini anteeksi!"

Hän laskeutui polvilleen ja rukoili hartaasti kasvot kä-

sien peitossa. Mutta kreivi nosti hänet ylös ja sanoi ystä-
vällisesti :

„Sinä olet oikeassa ja kaikki on kuitenkin omaasi.
Kreivitär ompelee ristin takkiisi ja aseseppäni maalaa vielä
tänä yönä toisen haarniskaasi ja kilpeesi. Huomenna ratsas-

tamme ristiretkeläisiä vastaan. Veli Anno kirjotti minulle
että hän kokoo ryövärit joukon etunenään. Luulenpa, että
pian teemme lopun Herra Eicho von Heisterbachin risti-
retkiarvosta."

Sitten menivät he kaikki levolle. Blanka-rouva otti
itkien sen lupauksen Konradilta, että hän tulisi vierailemaan
linnaan, jos pääsisi elävänä takaisin retkellä. Mutta ilonsa
hyvistä aseista ja oivallisesta hevosesta, jotka hänen isän-
tänsä oli antanut hänelle, oli niin suuri, ettei hän voinut nukkua.

132
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KAHDEKSAS LUKU.

Eichon voittaja.
Neljä päivää ratsastivat Montferratin kreivi ja Konrad

sadan rautaanpuetun miehen etunenässä, ennenkun he pääsi-
vät ristiretkeläisten jälille.

Yhä vaan ajatteli kreivi, miten saisi Annon päästämään
lapset heidän lupauksestaan, niin että saisivat jäädä linnaan
ja hän puhui siitä paljon Konradin kanssa. Mutta vaikka
Korad oli luja päätöksessään, vapisi hänen äänensä kuitenkin
joka kerran kun hänen täytyi vastata kieltävästi; sillä olisihan
kuulunut hyvin komealta, jos hän olisi voinut lähettää sanan
kotiin Gertrud-rouvalle, että hänestä nyt oli tullut kreivi.

Pian saivat he kuitenkin muuta ajateltavaa, sillä he
olivat saapuneet alueelle, joka ei kuulunut kreiville, vaan oli
pantattu Genuan tasavallalle. Heidän täytyi ratsastaa eteen-

päin suurella varovaisuudella ja enimmäkseen öiseen aikaan;
sillä heitä oli liian vähän voidakseen vastustaa genualaisia
palkkajoukkoja, jos ne rupeaisivat heitä ahdistamaan.

Vihdoin saapuivat he maalaiskylään, jossa he saivat
tarpeelliset tiedot niistä, joita etsivät. He saivat tietää, että
kaikki ristiretken eri osastot olivat yhtyneet, niinkuin veli
Anno oli käskenyt ja kun heidät laskettiin, huomattiin olevan
jälellä ainoastaan seitsemäntuhatta ja viisisataa niistä kahdesta-
kymmenestä tuhannesta, jotka lähtivät Saksanmaalta. Muut
olivat kuolleet, tahi makasivat alpeilla kuolemaisillaan. Mutta
luvunlaskupäivänä oli siellä viisisataa, joita ei mikään vaivan-
nut, mutta jotka pyysivät tulla vapautetuiksi lupauksestaan.
Ei auttanut Annon ja Yrjön kieltämiset; oli eräs munkkien
joukosta, joka täytti heidän toivomuksensa ja lähti heidän
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kanssaan kotiin. Anno julisti heidät kirkon pannaan, ja koko
ristiretkeläisjoukko tunsi vihaa ja ylenkatsetta heitä kohtaan;
mutta pois he läksivät pohjoista kohti samaa tietä, jota
olivat tulleetkin.

Kaiken tämän sai hän kuulla kylässä ja vieläkin enem-

män. Sillä hän ja kreivi saivat tietää, että Eicho ja hänen
miehensä, joita jo oli yli kaksisataa luvultaan, olivat koko-
naan anastaneet vallan veli Annolta. Eicho oli nimittänyt
itsensä joukon johtajaksi, ja hänen miehensä ympäröivät Niko-
lauksen, jota nyt, kun tie oli hyvä kulotettiin vaunuissa, neljän
hevosen vetämänä. Ryövärit tiesivät kyllä, että sinne minne
Nikolaus kulki, seuraisivat kaikki jälestä. Kylän väki ei osannut

kyllin kuvata niitä pahoja tekoja, joita rosvot olivat tehneet.
Kun MontferraPin kreivi oli saanut nämä tiedot, päätti

hän heittää sikseen kaikki varovaisuuskeinot saadakseen asiasta
lopun ja mitä pikemmin päästäkseen kotiin linnaansa. Hän
käski yhden talonpojan istua erään vapaana olevan hevosen
selkään ja pakoitti hänen näyttämään tietä suuren metsän
läpi, joka näillä paikoin oli molemmin puolin Genuaan vievää
tietä. Hänen vakoojansa ilmoittivatkin pian, että he olivat
oikeilla jälillä ja illempana saapuivat he tienristeykseen, jonka
ohitse ristiretkeläisten välttämättä täytyi kulkea. Paikka oli
tilava ja keskitielle oli kiviraunioon pystytetty vapahtajan ku-
valla varustettu mahtava risti.

Kreivi päätti, että tässä on taistelu taisteltava. Hän
jakoi väkensä kahteen osastoon ja antoi heidän piilottautua
pensastoihin kummallekin puolen tietä. Kun vahdit oli ase-
tettu, sitoivat miehet hevosensa kiinni ja paneutuivat levolle.
He tiesivät, että ristiretkeläiset vaelsivat yöllä, sillä nyt kesän
kuumimpana kuukautena oli liian kuuma kulkea päivällä, ja
he odottivat heitä aamun sarastaessa.

Ja niin kävikin. Ennen auringon nousua palasivat
vakoojat kertoen, että ristiretkeläiset lähestyivät. Ratsastajat
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nousivat hevostensa selkään ja odottivat metsässä hyökkäys-
merkkiä, jonka Konrad antaisi heille. Konrad ratsasti tielle,
ja odotti aivan ristin vieressä, kiiltävissä sotavarustuksissaan
ja paljastettu miekka kädessään.

Jo kauvan ennenkun ketään näkyi, kuului joukon hä-
linää. Vähitellen voi Konrad erottaa sotahuutoja, joita hän
ei ollut kuullut niin pitkään aikaan ja hänen sydämmensä
sykähti omituisesti. Taasen rukoili hän Jumalalta anteeksi
syntisiä ajatuksiansa rikkoa lupaustansa; hänen sydämmes-
sään paloi pyhä uskoninnostus, niinkuin silloin kun hän oli
kuunnellut veli Annoa Hohenfelsin metsässä, ja hän vannoi
taas kalleimmalla valalla tahtovansa kulkea Jerusalemiin, tahi
kuolla.

Nyt voi hän nähdä ensimmäisten parvien suurena mus-

tana joukkona vyöryvän tietä pitkin ja huuto kuului selvään
hänelle:

»Herra Jesus anna meille ristisi takaisin!"
Hänen hevosensa kaapi kiviä tiellä ja tömisteli levot-

tomana; pensaikosta kuuli se aseitten helinää ja hevosten-
hirnuntaa. Ristiretkeläiset tulivat lähemmäksi ja lähemmäksi
ja äkkiä huomasivat he ritarin kiiltävissä varustuksissa seiso-
van keskellä tietä. Etummaiset huudahtivat hämmästyksestä
ja pysähtyivät; mutta Konrad heilutti miekkaansa ja huusi
niin kovaa kuin jaksoi.

„Herra Jesus anna meille ristisi takaisin!"
Samassa juoksi yksi ristiretkeläisistä toisten ohitse ja

kiiruhti Konradin luo. Se oli Frants, joka oli tuntenut Kon-
radin äänestä ja hänen jälestään tuli veli Anno ja he olivat
niin paljon edellä muita, että he ehtivät ottaa selvän, missä
kreivi miehineen oli piilossa ja mikä heidän sotajuonensa oli.

Samassa kun se oli tehty, ympäröivät pienet ristiretke-
läiset heidät yhä suuremmissa joukoissa ja ihmettelivät ja
ihailivat Konradin loistavaa pukua. Sitten nousi Anno kivi-
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rauniolle ristin juurelle ja puhui voimakkaalla äänellä Konra-
dista, joka oli tullut takaisin kuin enteenä Jumalalta kullan-
kiiltävissä sotavarustuksissa ja risti rinnallaan. Hän puhui
niistä, jotka olivat kuolleet ja niistä, jotka olivat luopuneet,
ja niistä, jotka makasivat sairaina ja haavoitettuina vuoris-
tossa. Hän puhui Jerusalemista, joka viittasi etäisyydessä,
kaikkien vanhemmista kotona Saksanmaalla, jotka rukoilivat
lastensa puolesta.

Kun hän vaikeni, puhkesivat pienokaiset riemuhuutoihin.
Konrad näki ihmetyksellä heidän loistavista silmistään, että

he olivat saaneet uutta rohkeutta ja luottamusta. Hänen
mielestään he olivat tulleet suuremmiksi ja voimakkaimmiksi,
sitten kun hän näki heidät viimeksi, ja hän häpesi ajatel-
lessaan kiusausta johon oli vähällä ollut langeta.

aja nyt eteenpäin", huusi Anno kovalla äänellä. „Eteen-
päin Genuaan!"

Hän hyppäsi alas kivirauniolta ja kulki eteenpäin tietä
pitkin joukon etunenässä, ja ristiretkeläiset kulkivat laulaen
ja huutaen hänen jälessään tiheissä parvissa. Yrjö oli nous-

sut kivirauniolle ja toisti Annon sanat niille, jotka tulivat
jälestä, eivätkä olleet niitä kuulleet. Väsymättä hän puhui;
he seisoivat hiljaa hetken ja kuuntelivat ja kulkivat taas

edelleen.

Mutta Konrad istui hevosen selässä ristin edessä ja
tähysteli niitä, joita hän odotti.

Viimeinkin ne tulivat. Nikolaus makasi vaunuissa, sil-
mät ummessa, hänen jalkopäässään istui kaksi munkkia ru-

koillen ja vaunun ympärillä kulkivat ryövärit tiheissä joukoissa.
Mutta Eicho itse istui hajareisin yhden vaunuhevosen selässä
ja lauloi kevytmielistä laulua ja oli hyvin juovuksissa.

Silloin huusi veli Yrjö:
»Nyt on aika käsissä, että saat näyttää miehuutesi,

Eicho von Heisterbach, Metsän laidassa odottaa ratsu-
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joukko, joka aikoo hyökätä päällemme. Nyt toivomme sinun
taistelevan ristiretken puolesta."

Eicho nosti päätään ja katseli häneen tylsästi. Mutta

samassa huomasi hän Konradin ja oikasihe hevosensa selässä.
„Ei, mutta tuossahan on ritarinulikka Hohenfelsistä",

huusi hän, „Hän on paennut ilman luvatta ja senvuoksi on

hän hirtettävä. Ottakaa kiinni hänet heti, miehet, ja hinat-
kaa hänet ylös . . . Hirttäkää hänet tuohon ristiin, niin saa

hän kuoleman, joka sopii ristiretkeläiselle. Mutta vetäkää
hevonen häneltä ja tuokaa se minulle."

Miehet juoksivat Konradia kohti, mutta hän antoi he-
vosensa kavahtaa pystyyn, niin että se suojasi häntä heidän
hyökkäyksiltään.

»Säästäkää hevosta, miehet!" huusi Eicho. „ Sillä
tahdon ratsastaa Jerusalemiin."

Nauraen tarttuivat he ohjaksiin ja pakottivat hevosen
alas. Mutta Konrad löi miekallaan lähinnä seisovaa ja huusi:

„Montferat, Montferat!"
Ryövärit hämmästyivät ja päästivät irti kätensä hevo-

sesta, Eichokin tuli'samassa selväksi ja juoksi alas miestensä
luokse. Mutta ennenkun he ehtivät ajatella, hyökkäsivät
kreivin ratsumiehet kummaltakin puolelta metsästä paljaste-
tuin miekoin heidän päälleen. Ryövärit puolustivat itseään
kylläkin rohkeasti, mutta hyökkäys oli tullut liian arvaamatta

ja heillä ei ollut tilaa liikkua. Edestä, takaa, molemmilta
puolin satoi sapelin iskuja heidän päälleen ja ryövärit kaa-
tuivat maahan päät murskana.

Pienet ristiretkeläiset väistyivät pelästyneinä murhapai-
kalta. Pienimmät huusivat kovaa, heittivät pyhiinvaellussau-
vansa ja juoksivat metsään; ei kukaan ymmärtänyt mitä siellä
tapahtui, paitsi veli Yrjö, joka seisoi rauhallisena ristin juu-
rella, ja Konrad, joka oli siellä, missä kuumimmasti oteltiin.
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Taistelu ei kestänyt kuin vähän aikaa. Kreivin miehet
tappoivat melkein joka lyönnillä yhden ryövärin ja lopuksi
antoivat pahantekijät lyödä itsensä alas vastustamatta, niin
säikähtyneet he olivat hyökkäyksestä.

„Elkää säästäkö ketään!" huusi kreivi. „Kuolkoon
jok'ainoa."

Siellä ei säästetty ketään. Nyt ei ollut jälellä muita
kuin Eicho. Hän oli tappanut kolme Montferratin miestä,
hänen silmänsä salamoivat, hän heilutti veristä miekkaansa ja
huusi kovalla äänellä tahtoisiko kukaan tulla häntä lähelle.
Mutta ei ketään haluttanut taistella hänen kanssaan ja syntyi
silmänräpäyksen väliaika tappelussa.

Samassa hyppäsi Eicho vaunuihin, jossa Nikolaus ma-

kasi ummessa silmin, ikäänkuin ei hän vähääkään aavistaisi
mitä ympärillä tapahtui.

»Jos minun täytyy helvettiin, niin täytyy sinun mukaan,
sinä vaivainen hylkiö", huusi hän.

Hän kohotti miekkansa molemmilla käsillään ja lähellä
seisovien kauhun huudot kaikuivat ilmassa. Juuri kun Eicho
aikoi lyödä, avasi Nikolaus silmänsä ja katsoi häneen. Ryö-
väri seisoi hämmästyneenä, hänen kätensä vapisivat ja osui-
vat väärään. Miekka pirstautui vaunun raudotettua laitaa
vasten ja Eicho kaatui takaperin Konradin miekan iskusta,
jonka Konrad koko voimallaan oli iskenyt häneen. Mutta
Nikolaus kohosi istumaan ja katseli ympärilleen.

„Herra Jesus anna meille ristisi takaisin!" huusi hän

ja vaipui taas tyynyilleen.
Kaikista näytti ihme tapahtuneen. Montferratin kreivi

hyppäsi alas hevosensa selästä ja lähestyi paljastetuin päin
pyhän pojan vuodetta. Hän puhui pojalle, mutta ei saanut

vastausta; Nikolaus nukkui taas.

„ Totisesti se, minkä täällä olemme nähneet, voi tehdä
pahimmankin epäilijän uskovaiseksi", sanoi kreivi.
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Sitten kääntyi hän Konradin puoleen ja ojensi hänelle
kätensä.

„Mene Jerusalemiin, Konrad af Hohenfels", sanoi hän.
„Minä en enää viekottele sinua, sillä minä näen, että tämä

retki on Jumalan tahdosta. Mutta jos palaat, ole silloin vie-
raani linnassani."

Sen lupasi Konrad ja pyysi hänen viemään terveiset
Blanka-rouvalle.

„Sen teen", sanoi kreivi. „Minä kerron hänelle miten
urhoollisesti käytit uutta miekkaasi ja mitenkä kaadoit ryö-
värien päämiehen. Ja nyt ylös miehet ja matkaan; nyt

on aika joutua linnaan, ennenkuin Genualaiset kauppamiehet
saavat tiedon tappelusta, jonka olemme käyneet heidän
alueellaan."

Hän hypähti hevosensa selkään ja ratsasti pois sivu-
tietä miestensä etunenässä. Hitaasti lähtivät ristiretkeläiset
taas liikkeelle. Hevoset vetivät Nikolauksen vaunuja ryövä-
rien veristen ruumiiden yli. Pienet pyhiinvaeltajat juoksivat
esiin piiloistaan metsissä, kokosivat taas sauvansa ja kulkivat
eteenpäin korottaen taas yksitoikkoisen huutonsa.

Mutta Konrad jäi, hevostaan pidellen, tienviereen ja
tarkasteli eteenpäin kulkevia joukkoja. Hän näki monta hy-
vää tuttua, jotka tervehtivät häntä iloisesti huudahtaen, ja
aina seisattuivat lapset ihailemaan hänen kaunista sotapukuaan.
Mutta vasta kaikkein viimeisessä osastossa huomasi hän Ag-
neksen, joka talutti kädestä kahta pientä tyttöä ja oli hyvin
huolestuneen näköinen.

Hän huudahti ilosta nähdessään Konradin. He nostivat
hänet niin ylös, että hän sai jalkansa Konradin jalustimelle,
Konrad nosti hänet eteensä hevosen selkään, ja Agnes
kietoi käsivartensa hänen kaulaansa ja kyseli häneltä tuhansia
asioita. Mutta sitten vasta kun viimeset pyhiinvaeltajat olivat
kulkeneet ohi, käänsi Konrad hevosensa pään Genuaa kohti
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ja ratsasti hitaasti eteenpäin sisarensa kanssa, viimeisenä kai-
kista ristiretkeläisistä.

Sitten kertoi hän Agnekselle kreivistä, kreivittärestä ja
kaikesta. Hän kysyi, tahtoiko Agnes jäädä linnaan; mutta

Agnes puisti päätään. Agnes kertoi miten paljon pahaa he
olivat kärsineet hänen poissaollessaan, ja mitenkä Anno oli
rohkaissut heidän mielensä ja hän tunnusti ruvenneensa itse-
kin uskomaan munkkiin, niin suuri ja ihana oli hänen mieles-
tään munkki puhuessaan.

Heidän puhuessaan keskenään, ratisi pensaikossa ja
joku juoksi tielle.

„Minä se vaan olen", sanoi Frants. „Tahdoin vaan
nähdä minne Agnes oli joutunut."

„Sinä rakas, hyvä Frants", sanoi Agnes, ojentaen yl-
häältä hevosesta kätensä Frantsille.

YHDEKSÄS LUKU.

Nikolauksen ennustus.

Ristiretkeläiset kulkevat Apenniineilla, jotka kaaren
muotoisena ympäröivät rannikkoa, jolla Genua on. Vuorilla oli-
vat tiet hyviä ja paranivat mitä etelämpään tuli, joka on ta-

vallista rikkaitten kaupunkien lähiseuduilla, joitten kauppiaat
kulettavat teillä kallisarvoisia tavaroita.

Pienillä ristiretkeläisillä ei ollut täällä läheskään niin
paljon vaikeuksia kuin Alpeilla. He olivatkin iloisemmalla
mielellä, sillä he tiesivät, että nyt tapahtuisi ensimäinen ihme,
ja meri jakautuisi heidän jalkainsa edestä, niin että he kuivin
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jaloin astuisivat Juutaan maalle. Yhä puhelivat he tästä kes-
kenään ja kun he ylhäältä kukkulalta näkivät ensikerran sini-
sen välimeren kimallelevan, puhkesivat he tuhatäänisiin ilo-
huutoihin.

Ei kukaan heistä tiennyt pitkältäkö vielä piti kulkea
ennenkun saapuisivat pyhälle maalle, mutta kaikilla oli tunne

siitä, että nyt oli pahin ohitse. Ainoastaan Frants epäili,
eikä hän voinut pidättää itseään puhumasta epäilyksiään Kon-
radille ja Agnekselle, jotka istuivat hänen luonaan syöden
leipäänsä, Annon seistessä vähän etempänä, ja tuijottaessa me-

relle kädet ristissä, ristiretkeläisten huutojen kaikuessa ilmassa.
„ Voihan kaikki käydä hyvinkin hyvästi", sanoi Frants

ja puisti päätään, „mutta jos nyt Jumala tekee ihmeen, niin-

kuin Nikolaus on ennustanut, niin täytyy meidän kulkea monta,
monta penikulmaa, sen minä tiedän, paljon pitemmältä, kuin
olemme tähän asti kulkeneet. Ja täällä maanpäällä on kau-
punkia ja kyliä, joista saamme ruokaa . . . mutta merenpoh-
jalla ei ole mitään, ja mitä silloin syömme?"

Konrad katsoi häneen vihaisesti, mutta ei tiennyt mitä
vastaisi. Mutta veli Anno, joka oli kuullut hänen sanansa,
astui pitkin askelin hänen luokseen ja antoi hänelle korva-
puustin, niin että Frants pyörähti ympäri nurmikolla.

~ Vaiti uskoton koira", sanoi hän otsa rypyssä ja sil-
mät salamoiden. „Eikö ole kylliksi oma epäilyksesi, täy-
tyykö sinun vielä viekotella nämätkin viattomat sielut, jotka
luottavat Herraan."

Frants ei puhunut mitään, mutta katsoessaan Konradiin
ja Agnekseen, huomasi Anno, että he vielä ajattelivat tove-

rinsa sanoja, ja hän sanoi:
„Etkö sinä tiedä, että Jumala antoi mannan sataa israe-

lilaisille korvessa? Jos hän voi tehdä sen suuren ihmeen, että

eroittaa vedet jalkojemme edestä, eikö hänen ole paljon hel-
pompi lähettää meille ruokaa?"
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„On kyllä", sanoi Konrad ja Agnes katseli luotta-
vasti munkkiin ja „on“, sanoi Frants, nöyrästi hieroessaan
poskeaan ja lupasi hän itselleen, ettei vastaisuudessa anna

epäilyksensä puhjeta sanoiksi, kun Anno on lähellä.
Mutta kun joukot olivat laskeutuneet alas vuorilta ja

samoilivat Genuaa kohti, jonka tornit välkkyivät auringossa,
silloin huomattiin, ett’ei ollut niinkään helppo päästä kaupun-
kiin sisälle.

He kohtasivat airueen, jota seurasi joukko aseellisia
miehiä, joka pyysi puhutella ristiretkeläisten johtajaa. Veli
Anno astui esiin ja selitti Nikolauksen puolesta olevansa val-
miin kuulemaan ja vastaamaan siihen, mitä Genuan korkea
raati ilmoitti, ja kaksi Genualaista torvensoittajaa puhalsivat
fanfarin vaatien hiljaisuutta.

Senjälkeen luki airut kovalla äänellä hyvin pitkän kir-
joituksen pormestarilta. Kirjoitus oli latinaksi, niin että ym-
pärillä olijoista sen ymmärsivät ainoastaan Anno' ja muut

munkit, mutta he ymmärsivätkin sen hyvästi. Siinä seisoi,
ett’ei tasavalta mitenkään näinä levottomina aikoina voinut
sallia, että niin paljon vieraita tulvi kaupunkiin. Sitäpaitsi
oli pormestari saanut kuulla, että joukko ryövärejä ja maan-

tierosvoja oli liittynyt ristiretkeläisiin, ryöstäen ja ottaen pakko-
veroa laajalla milaanolaisella alueella. Vihdoin oli hänellä
varmat tiedot siitä, että ristiretkeläiset ovat yhteydessä Mont-
ferratin Markkreivin kanssa, jonka kanssa Genua nykyään
oli sodassa, ja että kreivi oli aikaansaanut suuren taistelun
tasavallan alueelle.

Kun lukeminen oli lopussa, puhalsivat torvensoittajat taas

fanfaarin ja airut kysyi Annolta, mitä hänellä oli vastattavaa

tähän. Munkki ei viivytellyt vastaustaan:
„ Sanokaa pormestarille ja raadille, että me olemme

täällä Jumalan ja pyhän isän käskystä", sanoi hän kovaa ja
käskevästi. „Jos ihmiset sulkevat Genuan portit, niin taivas
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itse on ne aukaiseva meille. Sanokaa heille edelleen, että
me olemme rauhallisia ritareita, joilla ei ole mitään tekemistä
maallisten herrojen riitojen kanssa. Monferratin jalo kreivi
tuli meidän laoksemme minun pyynnöstäni, vapauttamaan

meidät ryöväreistä, joista puhutaan tuossa teidän pitkässä kir-
joituksessanne. Ne makaavat tiellä tapettuina kaukana täältä,
ja kreivi on jo aikoja sitten palannut linnaansa. Te voitte
pyytää pormestarin katsomaan onko ainoatakaan pahantekijää
joukossamme. Tulkoon hän katsomaan koko raatinsa kanssa!
Hän saa nähdä seitsemän tuhatta syntisten vanhempain lasta,
joilla on uskon pyhä tuli sydämmissään, valmiina kuolemaan
ristin puolesta."

Hän vaikeni ja airut kumarsi hämmästyneenä hänen
sanojensa ja olentonsa ylevyydestä. Kuiskaellen neuvotteli
hän ratsujoukkonsa johtajan kanssa mitä tekisivät; mutta veli
Anno ei antanut hänelle aikaa ajattelemiseen.

„Nyt eteenpäin!" huusi hän, kohottaen kätensä ilmaan.
Heti lähtivät joukot liikkeelle, ja Anno astui rauhalli-

sesti ratsumiesten ohitse, jotka väistyivät syrjään ja antoivat
heidän kulkea. Etäältä ja läheltä kaikui huuto:

„ Herra Jesus, anna meille ristisi takaisin!"
Mutta vähän ajan perästä sivuuttivat airue ja hänen

miehensä Annon, ratsastaen täyttä ravia Genuaa kohti.
„Minä vien pormestarille vastauksenne", huusi hän

sivuajaessaan.
Aivan kaupungin portin edustalla istui pormestari hevo-

sensa selässä, koko suuren neuvoskunnan ympäröimänä.
Kolme sataa aseellista sotamiestä oli hänen seurassaan, ja
ylt’ympäri tasangolla ja kukkuloilla ja talojen tasaisilla ka-
toilla seisoivat genualaiset, vaimoineen ja lapsineen ja katse-
livat outoa kulkuetta.

Silloin käski Anno ristiretkeläisten levähtämään. Hänen
käskynsä kulki suusta suuhun ja lapset kiirehtivät istu-
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maan tienvarrelle ja viheriälle nurmikolle. Kaupungin asuk-
kaat astuivat heidän joukkoonsa, puhuen kieltä, jota he
eivät ymmärtäneet, ja toivat heille ruokaa ja juomaa, jonka
he ahmivat kuin nälkäiset sudet. Mutta Anno antoi ajaa
Nikolauksen vaunun pormestarin eteen, ja genualaiset raati-
herrat katselivat ihmetellen kalpeaa nuorukaista, joka makasi
nukkuen tyynyillään ja oli enempi kuolleen kuin elävän näköinen.

»Tämäkö on ristiretkeläisten johtaja?" kysyi pormestari,
epäilevästi hymyillen.

„Hän se on", vastasi Anno rauhallisesti. „Tämä on

Nikolaus Kölnistä, jolle Jumala ilmestyi ja jolle Hän ilmoitti
tahtonsa, että viattomat lapset yhtyisivät lähteäkseen vapaut-
tamaan pyhän maan vääräuskoisten käsistä."

Ylhäiset genualaiset hymyilivät ja puistivat päätään.
„Ja nämäkö pienet raukat saisivat tehdyksi sen, mitä

tuhannet kristityt ritarit turhaan koettivat?" kysyi pormestari.
„Jos se on Jumalan tahto, niin he sen voivat", sanoi

veli Anno. „Jos ette usko minua, niin tässä näette pyhän
isän omakätisen kirjoituksen ja sinetin."

Hän otti poveltaan paavin kirjeen ja ojensi sen por-
mestarille, joka luki sen ja antoi sen hänelle takaisin.

„Niin on todellakin", sanoi hän. „Mutta minä en

näe mitään syytä, miksi laskisin teidät kulkemaan kaupun-
kimme läpi. Kulkekaa rauhassa ulkopuolitse, emmekä me
häiritse teitä."

Silloin hyppäsi Anno ylös Nikolauksen vaunuille, niin
että kaikki voivat nähdä hänet ja kuulla hänen sanansa.

„Me tahdomme kulkea teidän kaupunkinne kautta, niin-
kuin olemme kulkeneet muidenkin kaupunkien kautta", sanoi
hän. „Mutta ennenkun astumme genualaiselle maalle, olen
pakotettu tuomaan hirvittävän syytteen kahta teidän etevintä
porvarianne vastaan. Minä syytän kauppias Vittoria Cala’a
ja kauppias Taddeo Gozzolia että he yhdessä Johannes
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Mekelnin kanssa ovat sopineet siitä, että laivoillaan vievät
nämä ristiretkeen vihityt lapset Aleksandriaan, myödäkseen
heidät siellä orjiksi turkkilaisille. Minä vaadin pyhän isän
nimessä, että nämä kolme pahantekijää saatetaan lain kovim-
man rangaistuksen alaiseksi, jos he ovat täällä Genuassa.
Vielä julistan minä kirkon pannaan heidät ja heidän auttajansa
ja heidän auttajansa auttajat."

Genualaiset raatiherrat katselivat hämmästyneinä toi-
siinsa ja puhelivat hetkisen salaa keskenään. Sitten ilmoitti
pormestari Annolle, että ne kaksi kauppiasta pari päivää
sitten olivat purjehtineet Genuasta, eikä kukaan tiennyt minne,
mutta että heidän lähtönsä oli ollut niin äkkinäinen ja odot-
tamaton, että se oli antanut aihetta monenlaisiin arveluihin.
Hän lupasi, että asia otettaisiin tutkittavaksi ja kauppiaat
vedettäväksi edesvastaukseen jos heidät huomataan syyllisiksi
ja he tulevat tasavallan alueelle. Mekeln niminen mies oli
aivan varmasti ollut kaupungissa, mutta oli lähtenyt pohjoista
kohti jo useampia päiviä sitten.

„Elkää peljätkö, pyhä isä, että ristiretkeläisille tapah-
tuu minkäänlaisia ikävyyksiä meidän puoleltamme", sanoi por-
mestari lopuksi. „Mutta lupaa jäädä tänne Genuaan, vaikka
vaan yhdeksi päiväksi, emme voi antaa teille. Enkä myös-
kään tiedä, miksi viipyisitte täällä. Meillä ei ole laivoja ko-
tona, jotka voisivat viedä teidät meren ylitse, ettekä te ole
minun tietääkseni senlaisia tilanneetkaan."

„Emme olekaan", sanoi Anno rauhallisesti. „Herra
Jumala taivaassa, joka meidät lähetti ristiretkelle, on ilmoittanut-
auttavansa meidät aaltojen yli, niinkuin hän on luvannut meille
voiton vääräuskolaisista."

„Minä en tiedä muuta sillaa meren yli kuin sen, jonka
laivat antavat", sanoi pormestari.

„Mutta minä tiedän", sanoi Anno. „Ja te tietäisitte
Lasten ristiretki. 10
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sen myöskin, jos te muistaisitte, mitä pyhä raamattu kertoo
Israelilaisten kulusta punaisen meren ylitse."

Pormestarin silmät suurenivat ja samoin muidenkin her-
rojen, jotka olivat hänen mukanaan, ja useampi heistä veti
suunsa nauruun.

»Niin, jos tahdotten koettaa sen taidenäytteen, niin
kiellän teidän jyrkästi lähtemästä satamalaiturilta", sanoi por-
mestari. »Voi hyvinkin sattua, että olette luottaneet liiaksi
Jumalan apuun, ja satama on syvä, niin että epäilemättä
maksaisi se henkenne."

„Sen ymmärtävät ainoastaan ne, joiden sydämessä us-
kon tuli palaa", sanoi Anno. »Mutta nyt olemme kulutta-
neet aikaa turhaan puheeseen. Eteenpäin ristiretkeläiset,
merelle,! Herra Jesus anna meille ristisi takaisin!"

Hän hyppäsi alas vaunuilta ja astui eteenpäin tietä pitkin,
virittäen ensin alkuun latinalaisen laulun. Pormestari ratsasti
hänen vieressään, seurueensa etunenässä ja sanoi ystävällisesti;

„Antakaa minun näyttää teille tie eräälle nurmikolle,
täällä kaupungin ulkopuolella. Se ulottuu ainakin peninkul-
man laajuudelta pitkin meren rantaa ja sieltä varmaankin
löydätte paikan, josta voitte koettaa uhkapeliänne. Jos se

ei onnistu teille, avaan minä teille länsiportin .
. . jos lu-

paatte kulkea kaupungin läpi ja ulos itäisestä portista?"
„Sen lupaan", sanoi Anno ja kulki eteenpäin.
Ja kaikkialta tienvarrelta ja niityiltä nousivat ristiret-

keläiset ja alkoivat kulkea vaunujen jälestä, joilla Nikolaus
makasi. He kohottivat huutonsa ja kulkivat tyytyväisinä eteen-

päin, viitoten jäähyväisiksi ystävällisille ihmisille, jotka olivat
antaneet heille ruokaa ja juomaa. Huhu siitä, että he aikoi-
vat kulkea meren yli, oli levinnyt kansanjoukkoon jaGenualaiset
kiiruhtivat niitylle, ollakseen näkemässä mitä siellä tapahtui.

Kun Konrad tuli ratsastaen hevosellaan Agnes edessään,
huomasi hän sen ystävällisen kauppiaan, jonka kanssa hän ja
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Frants olivat matkustannet osan matkasta, ja tervehti häntä.
Konradia hämmästytti miehen komea puku, ja että hän rat-

sasti korkealla hevosellaan etevimpien raatiherrain joukossa.
Mutta kauppias vaan nyökäytti hänelle päätään ja kumartui
Frantsin puoleen, joka kulki hänen vieressään.

„Terve sinulle, Frantsl Oletko miettinyt asiaa?"
„En", sanoi Frants.
„Onko tuo sinun morsiamesi", kysyi kauppias hiljaa

ja osoitti Agnesta.
Frants nyökäytti ja punastui aika lailla, mutta näytti

päättäväiseltä.
„Hän on kaunis", sanoi kauppias ystävällisesti. „Jos

vielä tulet Genuaan niin elä unohda kysyä Rapfael Carlonia.
Jokainen poika kaupungissa voi näyttää sinulle hänen talonsa."

Sillävälin oli ristiretkeläisten etuparvi Nikolauksen ja
Annon kanssa saapunut rantaniitylle. Alati virtasi sinne
uusia joukkoja, ja ristiretkeläisten katsellessa aaltoja, jotka
olivat leppeän siniset, pysähtyivät Genualaiset etemmäksi,
useimmat sydämmissään epäillen, mutta monet, etenkin nais-
ten joukossa, odottivat jännityksellä tapahtuvaa ihmettä.

Anno seisoi etempänä meren rannalla, yhteenliitetyt
kädet ojennettuina taivasta kohti. Hänen huulensa liikkuivat
rukoillessaan, mutta ei yksikään ääni tullut niiden yli. Hän
seisoi siinä kauvan ja kääntyi sitten niitä joukkoja kohti,
jotka hänen sanallaan olivat jättäneet vanhemmat ja kodin,
ja seuranneet häntä niin uskollisesti vuorten yli. Hän kiin-
nitti palavan katseensa noihin pieniin kasvoihin, toiseen toi-
sensa jälestä, niihin jotka olivat häntä lähinnä, ja ilo ja yl-
peys täytti hänen sydämensä, kun hän näki, miten uskollisesti
ja luottavasti lapset katsoivat häneen.

„Nyt tapahtuu Jumalan ihme!“ huusi hän voimakkaalla
äänellään, joka kaikui yli koko niityn. „Tällä hetkellä saa-

vat epäilevät nähdä, että herra on lastensa kanssa. Mutta
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koska se mikä nyt tapahtuu on ihmeellisempää kuin mikään,
joka maanpäällä tapahtunut on, siitä asti kun Kristus vaelsi
täällä alhaalla ja teki ihmetyönsä, niin on myöskin suurin
kunnia olla tämän vaelluksen alkaja. Senvuoksi kysyn minä
teiltä, ketkä tahtovat olla ensimmäisenä astumassa aaltotietä
pyhälle maalle. Ne astukoot esille tänne rantaäyräälle."

Tuskin oli hän puhunut loppuun, kun jo lapset hyök-
käsivät häntä kohti.

„Minä! Minä!" huusivat tuhannet äänet kuorossa.
He tyrkkivät toisiaan ja kaatuivat toistensa ylitse, huu-

sivat ja lauloivat, eikä heidän ilollaan ollut loppua. Yli koko
niityn kaikui heidän huutonsa ja Genualaiset olivat ihmeissään.
Mutta munkki sai ainoasaan kättään nostamalla heidät vaike-
nemaan ja sitten hän sanoi:

„Te tahdotte kaikki ja niin onkin hyvä. Mutta anne-

taan nyt pieninten kulkea ensiksi niiden, jotka ovat vä-
himmin syntiä tehneet ja ovat lähimpänä Jumalan valtakuntaa."
Munkki valitsi pienimmät lapsista, eikä kestänyt kauvan en-

nenkun viisikymmentä pientä poikaa ja tyttöä seisoi toisten
edessä hietikolla. Useimmat heistä olivat ainoastaan viiden
ja kuuden vuotiaita, eivätkä Genualaiset voineet käsittää, mi-

tenkä he olivat jaksaneet kulkea niin pitkät matkat.
Mutta veli Anno asetti heidät kymmeneen osastoon,

viisi aina kuhunkin, muut ristiretkeläiset järjesti hän niitylle.
Siellä täällä nähtiin joku itkevän tai polvistui munkki ja ru-

koili pienen joukon keskellä. Ylt’ympäri Genualaisten jou-
kossa vallitsi kuolon hiljaisuus; ei kukaan tohtinut virkkaa
sanaakaan. Pormestari ja raatiherrat istuivat hevosillaan
Annon vieressä, jossa myöskin Nikolaus makasi vaunuissaan,
yhä tiedotonna ja mykkänä.

„En milloinkaan ole nähnyt sotajoukon järjestyvän
niin nopeaan kuin nämä lapset", sanoi pormestari herralle,
joka ratsasti häntä lähinnä.
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Ja raatiherra, joka oli vanha valkopartainen mies, vastasi:
„En milloinkaan koko elämässäni ole nähnyt ihmeelli-

sempää. Mutta tapahtuu vieläkin ihmeellisempiä .. . katso-
kaa tuonne! Sieluni kautta, onhan se vanha Johannes piispa,
joka tulee kantotuolissaan."

Pormestari kääntyi katsomaan kaupunkiin päin ja näki
Genuan piispan, joka oli sadan ja seitsemän vuoden vanha,
ja jonka jalat kaksikymmentä vuotta olivat olleet halvatut,
tulevan rantaan, istuen tuolissaan neljän kaniikiin *) kantamana.
Genualaiset väistyivät kunnioittavasti syrjään vanhan esipapin
edestä, jota kaikki hyvin kunnioittivat, ja piispa ojensi kä-
tensä ja siunasi joukkoa, jota hän ei voinut nähdä, mutta

jonka kohinan hän kuuli.
„ Missä on veli Anno", kysyi hän yhä uudelleen.
Kaniikit kantoivat hänet sille paikalle, jossa munkki

seisoi, ja laskivat kantotuolin hietikolle. Anno polvistui van-
han miehen eteen ja suuteli hänen kättään.

»Sinä Jumalansiunattu“, huusi hän kovalla äänellä. »Sinä
Jumalansiunattu, jonka on sallittu viedä nämä lapset Jerusale-
miin. Istuessani hiljaisessa lukukammiossani tulivat hurskaat
munkit luokseni, tuoden ihmeellisiä sanomia tästä ristiretkestä.

Joka päivä rukoilin minä Jumalaa, että saisin elää siksi kun-
nes te saavutte tänne ja että saisin olla läsnä, kun te kul-
jette yli aaltojen."

Anno puhui hetkisen piispan kanssa, joka pyysi, että
hänen tuolinsa nostettaisiin Nikolauksen vaunujen viereen.
Hän siveli kädellään pojan kasvoja ja jäseniä ja kiitti ääneensä

Jumalaa siitä että hän oli syntynyt. Sitten antoi hän kanii-
kien kääntää tuolinsa Genualaisia kohti ja huusi heille:

»Onnellinen se kaupunki, jonka maalta ristiretkeläiset
kulkevat yli meren! Onnellisia te, jotka voitte nähdä ihmeen
ruumiillisilla silmillänne!“

*) Suom. muist. Tuomiopappi.
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Nyt kulki Anno pitkin lasten riviä ja puhui heille vielä
kerran voimakkaita sanoja. Sitten polvistui koko ristiretki-
joukko ja rukoili hiljaa, päät kumartuneena. Pormestari ja
raatimiehet liittivät kätensä yhteen, paljon ihmisiä lankesi
polvilleen, mutta sokea Johannes-piispa lauloi kovalla äänellä
latinalaista virttä.

Silloin kohotti veli Anno kätensä ja huusi:
„Siis menkää, te pienet valkoiset karitsat, Jeesuksen

nimeen, ja näyttäkää meille tietä!"

Ja nuo viisikymmentä pientä ristiretkeläistä huusivat
kuin yhdestä suusta:

»Herra Jesus anna meille ristisi takaisin!"
Huuto jatkui edelleen yli koko niityn, yhä kasvaen,

yhä vahventuen. Mutta kun lapset lähestyivät aaltoja ja
uskaliaasti astuivat jalkansa veteen, vaikeni jokainen ääni,
eikä kuulunut hengen hiiskaustakaan.

„Munkki“, sanoi pormestari ja nykäsi ohjaksiaan niin

että hevonen kavahti pystyyn. „ Tiedätkö sinä, mitä tuo

juova tuolla ulkona meressä merkitsee?"
Anno ei vastannut hänelle,* ei kuullut häntä, vaan tui-

jotti palavin silmin yli veden.
„Se on nousuvesi, munkki", sanoi pormestari totisena.

„ Parin minuutin kuluttua se nousee. Oletko varma siitä, että

Jumala auttaa näitä lapsia? Jos pieninkin epäilys on sielussasi,
niin kutsu heidät takaisin, tai olet sinä Jumalan edessä suu-
rempi syntinen kuin mikään pahantekijä, sen sanon."

Mutta Anno ei kuullut sanaakaan.' Lapset kulkivat
yhä vaan; vesi ulottui heille polviin, mutta oli vielä pitkältä
matalaa, ja he kulkivat rohkeasti eteenpäin, yhä uudistaen
huutonsa. Meri, joka näihin asti oli ollut melkein tyyni,
alkoi harvakseen aaltoellen loiskia hiljaa rantaäyrästä vasten.

„Jesus Maria! Nousuvesi!"
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Sen huusi eräs nainen Genualaisten joukosta, ja meni
tainnoksiin. Muut kuulivat hänen huutonsa ja toistivat sen,
mutta sitten vaikenivat he taas ja kaikki tuijottivat ulos me-

relle. Mainingit tulivat vahvemmiksi ja kaukaa veden kasva-
van kohinan läpi kuului lasten huuto:

„Herra Jesus, anna meille ristisi takaisin!"
Piispa Johannes istui kasvot merelle päin ja kuunteli.

Joka kerran huudon kuullessaan kirkastuivat hänen kasvonsa,
ja hän kiitti Jumalaa suurella äänellä. Äkkiä sanoi hän:

»Nyt tahdon kuolla kuin Simeon temppelissä, nähtyäni
Jumalan voiman."

Hän kohosi puoleksi istumaan tuolissaan, ojensi kätensä
ilmaan ja huusi:

„ Herra Jesus, anna meille ristisi takaisin!"
Samassa kaatui hän taapäin ja oli kuollut. Mutta ku-

kaan ei sitä huomannut, sillä äkkiä kaikui hirveä hätähuuto
yli niityn:

»Nousuvesi! Nousuvesi! He hukkuvat! Jesus Maria!
Pelastakaa heidät!"

Anno tuijotti merelle. Hän löi otsaansa yhä tuijottaen.
Mutta siellä ei ollut enää mitään katsomista. Nousuvesi oli
nielaissut lapset, raskaana ja kuolleena tuli vesi vyöryen ja
huuhtoi hänen jalkojaan.

Hän kuunteli sieluntuskassa, mutta ei ääntäkään enää

kuulunut sieltä. Hän ei kuullut muuta kuin ristiretkeläisten
valitusbuutoja niityltä ja Genualaisten vihaista karjuntaa.

»Munkki!" huudahti pormestari, synkästi katsoen hä-
neen. »Jumala suokoon anteeksi mitä olet tehnyt."

Silloin vaipui veli Anno maahan ääneen huutaen. Mutta

siinä samassa oli hän taas jalkeilla ja seisoi Nikolauksen
edessä, itkusta väristen ja kädet puristettuna rintaa vasten.

»Nikolaus! Nikolaus! Oletko pettänyt minut?" sanoi
hän nyyhkyttäen.
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Samassa vaikenivat huudot, ja kaikkein silmät kääntyi
vät Nikolaukseen päin, joka kohosi istumaan vuoteellaan ja
katseli sekavasti ympärilleen. Hän tuijotti Annon vääntynei-
siin kasvoihin, Genualaisiin raatimiehiin ja Konradiin hevosensa
selässä ja Agnekseen, joka itkien riippui veljensä kaulassa.
Sitten käänsi hän kalpeat kasvonsa merta kohti ja katsoi
kauvan sinne.

„Ei se ole tämä veåi", sanoi hän, vaipuen taas takaisin
tyynyilleen.

Anno oikaisihe äkkiä ja pyyhki otsaansa niinkuin alkaisi
hän nyt vasta ymmärtää. Hänen rintansa kohoili, hän ei
voinut ensiksi puhua. Mutta Nikolaus nousi taas istumaan ja
katseli merelle päin. Hän nousi ensin polvilleen ja sitten
aivan pystyyn; jota ei yksikään ristiretkeläisistä sitä ennen
ollut nähnyt. Ja seisoessaan vaunuilla, kalpeana ja horjuvana,
huusi hän taas:

„Ei se ole tämä vesi, ei se ole tämä vesi! Herra Je-
sus, anna meille ristisi takaisin!"

Sitten kaatui hän kovaa huutaen vaunuihin.
Mutta Anno hypähti ylös hänen viereensä, ja puhui

hehkuvammin kuin koskaan ennen. Hän kuvasi, mitenkä he
lyhytnäköisyydessään olivat ajatelleet, että Herra tahtoi tehdä
ihmeensä täällä . . . niinkuin syntinen ihminen voisi määrätä,
missä ja miten hän tahtoo voimansa ilmituoda. Mutta voisi-
vathan he vielä kulkea pitkän matkaa lisää maata myöten . . .

Genuan kautta Brindisiin . . . sieltä tulisi Herra kulettamaan
heidät meren ylitse pyhään maahan ja lahjoittaisi heille Jeru-
salemin kruunun.

Hänen puhuessaan, sadattelivat pormestari ja raatiherrat
häntä vihaisin ja uhkaavin sanoin ja Genualaiset uhkasivat
häntä puiden nyrkkiä ja huutaen hänelle mitä pahimpia kiro-
uksia. Mutta hänen voimakas äänensä kaikui melun halki,
ja lapset tunkeilivat hänen ympärilleen ja sieltä täältä kaikui
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sotahuuto uudelleen. Tuolla lensi kivi ja haavoitti hänen

poskeaan, niin että veri virtasi, mutta hän pyyhkäsi sen pois
kädellään ja kiitti Jumalaa hänen armostaan. Hän rukoili
niiden pienokaisten edestä, jotka olivat löytäneet kuolemansa
aalloissa ja jotka nyt olivat Jesuksen luona paratiisissa, ja
kehoitti muita kestämään eikä epäilemään.

Ja hänen puhuessaan syttyi usko uudelleen pienten py-
hiinvaeltajien sydämmissä. Huuto kaikui voimakkaampana ja
voimakkaampana, heikot lastenäänet kaikuivat yli Genualaisten
huutojen. Silloin tarttui Anno pyhiinvaellussauvaansa ja huusi:

„Brindisiin! Brindisiin! Herra Jesus anna meille ristisi
takaisin 1"

Hän hyppäsi alas vaunuilta ja alkoi astua. Nikolauksen
vaunut lähtivät liikkeelle, Konrad kannusti hevosensa, Agnes
edessään, Frants käveli uskollisesti vieressä ja heidän jälestään
kulkivat ristiretkeläiset. Genualaiset väistyivät sanatonna si-
vulle, ja joukot astuivat sisään Länsiportista, kulkivat kaupun-
gin läpi ja Itäportista taas ulos maalle, sotahuudon yhä kai-
kuessa riemuitsevana.

Mutta alhaalla rannassa istui kuollut piispa tuo-

lissaan. Kaniikit olivat jättäneet hänet sinne ja juosseet kul-
kueen jälestä. Ei kukaan enää ajatellut häntä.

Kun viimeiset joukot olivat kulkeneet portista ja kaikki
kaupungin asukkaat tuijottivat outojen pyhiinvaeltajien jälkeen,
nousi luode ja kellahutti piispan tuolin kumoon hietikolle.

Vasta illalla meni ihmisiä rantaan kantamaan hänen ruu-
miinsa kotiin. He löysivät sen makaamassa lasten ruumiiden
joukosta, jotka meri oli viskannut rannalle.





KOLMAS KIRJA





ENSIMMÄINEN LUKU.

Kuollut kylä.
Ristiretkeläiset ' kulkivat etelää kohti, pitkin Adrian

meren rannikkoa, niin läheltä merta kuin suinkin.

Aivan Genuan luona olivat he kulkeneet Apenninien
yli, sieltä Bolognaan ja Ravennaan aivan rannikolle. He eivät
matkallaan sivuuttaneet kuin muutaman kaupungin ja siitä
Anno iloitsi. Sillä jokaisessa kaupungissa tai suuremmassa
maakylässä aina joku osa luopui retkestä.

Heidän tahtonsa löyheni ja uskonsa heikkoni, jos he
yhdenkin yön lepäsivät ihmisasunnoissa. Vaikka lapset eivät
ollenkaan voineet puhua asukasten kanssa, joiden kieltä he
eivät ymmärtäneet ja jotka eivät heitä ymmärtäneet, laimeni
innostus heidät sydämistään, kun ihmiset auttoivat heitä,
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puhuivat heille ystävällisesti ja antoivat heille asuntoa ja
ruokaa.

Jokaisessa kaupungissa aina jotkut heistä kieltäytyivät
kulkemasta eteenpäin joukon mukana, ja jäivät isäntäväkensä
luokse. Kun joku talon naisista oli vähänkin ystävällinen
tämmöiselle nääntyneelle lapsiparalle ja suuteli sen polttavaa
suuta ja istui sen vuoteen vieressä ja puheli sille sydämmelli-
siä sanoja, joita se ei ymmärtänyt, silloin sammui uskon-
vimma lapsen sydämmessä. Pienokainen näki kuin näyssä
isänsä ja äitinsä ja siskonsa, jotka oli jättänyt. Hän itki,
niinkuin sydän olisi tahtonut haleta, ja veli Anno oli menet-

tänyt vaikutusvoimansa häneen.
Veli Anno ymmärsi hyvästi, että juuri tapahtuma Ge-

nuassa oli heikontanut hänen vaikutusvoimansa lasten sieluihin.
Ainoastaan ensi hetkestä oli hänen onnistunut sytyttää vanha
tuli uudelleen. Ei kukaan puhunut siitä, ei kukaan maininnut
sanaakaan epäilyksistään ja väsymyksistään; mutta epäilys
oli siellä ja väsymys, ja usein pelkäsi munkki koko retken
raukeavan tyhjiin.

Hänen voimansa ei siltä olleet lopussa. Ei milloinkaan
hän ollut puhunut hehkuvammin, eikä milloinkaan taistellut
rohkeammin, eikä kestänyt tuskaa niin kevein sydämin kun
silloin. Aina oli hän siellä, missä häntä eniten tarvittiin, aina
löysi hän oikean sanan oikeaan aikaan, ja jos oli leivästä
puute, niin näki hän ilolla nälkää ja jakoi osansa lapsille.
Kun asettuivat iltasin leiriin ja pienokaiset makasivat palellen
kylmällä maalla sillä nyt oli kesä jo lopussa silloin
kulki hän heidän keskellään, lohduttaen ja rohkaisten, auttaen

ja rukoillen heidän kanssaan.
Hän oli laihtunut, poskensa olivat kuopalla, partansa

oli kasvanut hurjannäköiseksi ja oli aivan valkoinen ja hänen
silmänsä paloivat kuin tulessa. Usein tunsi hän tuskia pääs-
sään ja hänen jalkansa olivat yhtenä ainoana haavana. Mutta
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hänen sydämmessään oli rauha ja horjumaton usko siitä,
että Jumala tulee ristiretkeläisten avuksi.

Hänellä oli muitakin vaikeuksia voitettavanaan.
Lapset näyttivät niin väsyneiltä ja rasittuneilta, että hei-

dän paljas näkeminen voi kivenkin liikuttaa. Vähä väliä
talonpojat ja kalastajat haukkuivat Annoa ja uhkasivat hänen
henkeänsä, senvuoksi, että hän vei nämät pienet raukat peri-
katoon, ja Anconassa pelasti hän itsensä joutumasta vankeuteen
ainoastaan sillä, että julisti juhlallisesti kaupungin korkeimman
neuvosmiehen ja sotaväen päällikön kirkon suureen pannaan.

Kaikista niistä munkeista, jotka olivat liittyneet risti-
retkeläisiin, ei ollut enää jälellä kuin veli Yrjö. Muut olivat
jääneet niihin hyviin luostareihin, joitten ohitse joukot mat-

kalla olivat kulkeneet. Ja eräässä maakylässä, pari penin-
kulmaa Anconasta etelään päin, sulki veli Yrjö silmänsä. He
hautasivat hänet suurella juhlallisuudella ja Anno rukoili kau-
van ja sydämmellisesti hänen haudallaan. Mutta noustuaan

ylös alotti hän sotahuudon kovalla äänellä:
„Herra Jesus, anna meille ristisi takaisin!"

Ja joukot kulkivat edelleen, yhä hitaammin ja hitaam-
min, sillä tiet olivat nyt niin huonot, ja heidän täytyi kaik-
kien kävellä.

Ne hevoset, jotka vetivät Nikolauksen vaunuja, olivat
jo kauvan sitten tapetut ja syödyt, ja pyhä poika kannettiin
huonoilla paareilla, jotka Frants oli oksista letittänyt. Usein
valitti hän kovaa vuodettaan; ei hyvillä sanoilla, eikä pie-
nellä maksulla tahtonut saada talonpoikia kantamaan häntä
edes lyhyttä matkaa. Silloin otti hän sairaan pojan sel-
käänsä, ja kantoi häntä niinkauvan kun jaksoi; sitten lasket-
tiin hänet taas takaisin paarille ja vahvimmat pojista laaha-
sivat häntä jonkun matkaa eteenpäin.

Ei käynyt paremmin senkään komean sotahevosen,
jonka Konrad oli saanut Montferratin kreiviltä. Hän itki
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silloin kun jalon eläimen täytyi antaa henkensä, niinkuin hän
itki silloin, kun hänen Anconassa täytyi myödä kiiltävä sota-

varustuksensa eräälle kauppiaalle. Anno lohdutti häntä ja
innostutti hänen mieltään ja Konrad ja Frants tarttuivat kum-

pikin Agneksen käteen jakulkivat eteenpäin, puoiikuolleina väsy-
myksestä, mutta varmoina voitosta, kun vaan jaksoivat kestää.

Ei kehenkään Anno luottanut niinkuin Frantsiin.
Hän oli unohtanut pojan epäuskon, tahi oli ainakin

unohtavinaan. Jos oli lähetettävä luotettava sananviejä, niin
aina Frants sai sen toimen, jos jotain oli korjattava tai
keksittävä, niin ainakin sepän poika Wormsista tiesi auttaa.

Mutta vaikka pojalla olisi ollut kuinkakin paljon tekemistä, ei
hän milloinkaan unohtanut pitää huolta Agneksesta. Kun
Agnes oli väsynyt, kantoi Frants hänet niinkuin sinä yönä,
jona he tapasivat toisensa Töndorfin tiellä. Frants pesi hänen
jalkansa, paikkasi hänen vaatteensa, lauloi hänelle ja kertoi
hänelle hauskoja juttuja.

Agnes hymyili hänelle ja kiitti häntä, mutta yhä hei-
kommin, sillä hän oli väsynyt ja puhui yhä useammin siitä
ett’ei jaksaisi loppuun asti. Kaikkialla pyysivät ihmiset häntä
jäämään; turhaan pyysivät talonpoikien vaimot kyynelsilmin
hänen lepäämään vähän aikaa heidän köyhissä majoissaan ja
sitten kulkemaan edelleen toisten jälestä.

Agnes ei tahtonut erota veljestään ja ystävästään ja
kaikkia liikutti hänen ihmeellinen lempeytensä ja kärsivälli-
syytensä. Hän hoiti sairaita, niinkuin oli tehnyt alpeillakin,
ja kun joku kuoli ei kulunut päivää, ett’ei olisi kuollut
useampia kuin yksi ei hän milloinkaan unohtanut rukoilla
rukousta heidän ruumiittensa ääressä, ja asetti heidät lepää-
mään rauhalliseen paikkaan pensaan alle, tahi vähän kauvem-
maksi tiestä. Usein asetti Anno hänet esimerkiksi muille ja
hänen kestäväisyytensä lohdutti aina Konradia, joka vähän

päästä oli masentunut ja tunsi kovaa koti-ikävää.
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Mutta kun ristiretkeläiset saapuivat Garganovuorille,
jotka kohoavat eräältä Adrianmeneen pistävältä niemekkeeltä,
kohtasi heitä onnettomuus, joka oli pahempi kuin mikään
ennen tapahtuneista.

Eräänä iltapäivänä saapuivat he suuren maalaiskylän
lähelle, sen nähdessään huusivat he ilosta. Monta päivää
olivat he kulkeneet soiden halki, joiden epäterveelliset höyryt,
erittäinkin yöllä, olivat vähällä tukehuttaa heidät, ja moni sai-
rastuikin. Joka aamu sanoi Agnes jäähyväiset yhä useam-
malle kuolevalle ja kuolleelle, ja enimmät olivat niin uupu-
neita, että suurella vaivalla jaksoivat nostaa jalkojaan.

Putosi kuin kivi Annon sydämmeltä, kun hän näki kylän
matalat majat, ja hän käytti tilaisuutta kiittääkseen Jumalaa,
joka aina auttoi ristiretkeläisiään, silloin kun hätä oli suurin.
Koko joukko yhtyi ylistyslauluun, jota hän polvistuneena lauloi
Herran kunniaksi.

Mutta kun he lähestyivät kylää, ihmettelivät he, ettei-
vät koirat juosseet heitä vastaan niinkuin aina muualla. Eivät
talonpojatkaan juosseet, niinkuin tavallista oli, katsomaan outoa

joukkoa. Ei näkynyt koiria, ei ainoata ihmistä; kaikki oli
hiljaista kuin haudassa.

Se vaikutti ristiretkeläisiin niin, että hekin vaikenivat.
Yksi ja toinen kohotti sotahuudon, mutta muut eivät siihen

yhtyneet. Näin ääneti eivät lapset vielä milloinkaan olleet
kulkeneet pitkällä matkallaan; ei kuulunut muuta kuin heidän
raskaat väsyneet askeleensa tiellä.

Veli Armoon tarttui heidän pelkonsa. Hän käski hei-
dän asettua järjestettyihin riveihin, jota he eivät tehneet
muulloin kun astuessaan suuren kaupungin läpi; huolellisesti
tarkasti hän, että kukin oli paikallaan, ja sitten alkoi laskea
heitä Frantsin ja Konradin avulla.

Silloin huomattiin, että ristiretkeläisiä oli jälellä kaksi-
tuhatta ja kuusikymmentä seitsemän lasta. Siis kaksi kolmatta

Lasten ristiretki. 11
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osaa oli luopunut tahi kuollut siitä kun he Genuasta lähti-
vät, eikä heitä ollut enää jälellä kuin kymmenesosa siitä voi-
makkaasta joukosta, joka läksi Saksasta.

Veli Anno pelästyi niin että hän ei hetkeen tiennyt
mitä tekisi tai sanoisi. Hän katseli lapsia, joiden kärsimät-
tömät katseet olivat suunnatut häneen ja odotti merkkiä kul-
keakseen eteenpäin. Hän katseli kylää, joka oli heidän
edessään kuolleena ja hiljaisena kuin hauta. Sitten peitti
hän kasvonsa käsillään, istui kivelle ja itki katkerasti.

„Miksi olet niin alakuloinen, veli Anno?" kysyi Konrad
ja laski kätensä hänen olkapäilleen.

Munkki katsoi ylös häneen, mutta ei sanonut mitään,
tuijotti vaan Frantsiin, joka vähän etäänpänä ahdisteli kärp-
pää, joka ei löytänyt pesänsä aukkoa. Eläin puri ja sähisi
Frantsille joka nauroi ääneen ja iloisesti ja löi sen kuoliaaksi
sauvallaan.

»Veli Anno", sanoi Konrad. „Muistatko sitä päivää,
jolloin sanoit minulle, että vaikka minä seisoisin aivan yksi-
näni Jerusalemin portilla, ja kaikki te muut olisitte kuolleet
ja poissa, niin voisi Jumala kuitenkin antaa minulle voiton?"

Silloin kirkastui munkin sielussa. Hän hyppäsi ylös ja
painoi pojan syliinsä ja suuteli häntä.

»Kiitetty olkoon Jumala taivaassa! huusi hän. »Ala-
ikäisten suusta saamme me kuulla totuuden. Totisesti olen minä
syntinen Jumalan edessä kun epäilen valkoisten lasten voittoa,
ja sinä ymmärtämätön poika puhut minulle sanoja, jotka anta-

vat minulle uskoni takaisin."
Hän kiiruhti joukon etunenään. Frants ja hän tart-

tuivat Nikolauksen paareihin, ja sitten astuivat he kylää kohti.

Mutta vaikka kuinka kovaa sotahuuto olisi kaikunut, ei
kuulunut mistään vastausta. Ei ainoakaan ovi auvennut, ei
yhtään ihmistä juossut katsomaan, mitä melu merkitsi.

He kulkivat kylän torille ja pysähtyivät sinne ja laski-
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vat paarit maahan. Anno koputti pyhiinvaellussauvallaan sen
talon ovea, joka hänestä näytti suurimmalta ja paraimmalta,
mutta ei kukaan vastannut. Munkki koputti uudelleen, huusi
ja kutsui, mutta ei kuulunut luiskaustakaan.

Silloin nojasi Frants päättäväisesti olkapäänsä ovea

vasten ja työntäsi sen auki ja samassa vetäytyivät muut eh-
dottomasti takaisin. Sillä huoneesta löyhkäsi niin kamala
haju, ett'eivät he milloinkaan olleet senlaista tunteneet.

„Rutto!" huusi Anno.
Pienokaiset toistivat huudon, useammat tiemättä sen

merkitystä, mutta kauhistuneina äänestä ja tavasta, jolla Anno
sen sanoi.

Frants astui päättävästi kynnyksen yli ja tirkisti sisään.
Siellä makasi lattialla kolme ihmisolentoa, kasvot ja kädet
aivan mustina. He olivat kuolleita, ja ruumiista virtasi hir-
vittävä haju. Etempänä nurkassa makasi kaksi kuollutta lasta
käsivarret toistensa kaulalla, mustina ja puoleksi mädänty-
neinä niinkuin muutkin.

„Kyllä se on rutto", sanoi Frants. „Meidän täytyy
heti lähteä täältä."

Mutta se oli helpommin sanottu kuin tehty, sillä lapset
olivat niin uupuneita, ett'eivät jaksaneet edemmäs. He tun-

keilivat torin kaivon ympäri ja joivat janoovin huulin.
„Elkää juoko sitä vettä, se on saastutettu!" huusi

Anno ja juoksi ajamaan heitä pois.
Mutta ei kukaan totellut häntä. Heitä kertyi sadottain

kaivon ympärille juomaan; kun munkki veti yhden pois, tuli
toinen juosten, ja kun he olivat juoneet, vaipuivat he maahan
ja nukkuivat. Turhaan koetti Anno ravistaa heitä hereille;
ei auttaneet uhkaukset, rukoukset, ei neuvot. He olivat lii-
aksi väsyneet. Voimakkaimmat koettivat kulkea vähän mat-

kaa, mutta heittäytyivät taas maata, itkien voimattomuuttaan
ja nukkuivat nyyhkytyksiinsä. Viimein ei ollut valveilla koko
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kylästä muita kuin Anno, Frants ja Agnes. Myöskin Konrad
nukkui hän oli vaipunut uneen, juuri vakuuttaessaan Ag-
nekselle kyllä pysyvänsä valveilla.

„Jumala auttakoon meitä!" sanoi Anno.
Itse Frantskin, joka ei vielä milloinkaan ollut kadotta-

nut rohkeuttaan, istui alakuloisena, eikä tiennyt minkäänlaista
neuvoa. Allapäin istuutuivat he ja puhelivat yhdessä, ja hei-
dän siinä istuessaan, vaipui Annokin uneen. Silloin nousi
Frants ja läksi Agneksen kanssa kokoamaan elintarpeita,
mitä olisi saatavissa. Hän pyysi Agneksen auttamaan itseään.
Itse meni hän taloihin, otti mitä sieltä löysi, leipää ja hedel-
miä, ja ojensi ne ulos Agnekselle. Kaikkialla näki hän puo-
leksi mädänneitä ruumiita, kaikkialla sama kamala haju. Mutta
nämä kaksi olivat toimessa niinkauvan kun oli jotain tehtävää
ja saivat vähitellen kootuksi aika ruokavaraston torille.

„Sinä tulet sairaaksi, Frants", sanoi Agnes.
„Jos tulen, niin tulen", sanoi Frants rauhallisesti. „Ei

voi käydä hullumpaa huonommin ja kun nyt kerran olemme
tässä ruton saastuttamassa kylässä, voimme yhtähyvin katsoa,
että saamme sen, mitä on saatavissa. Mutta istu nyt tänne

lepäämään."
Tuskin oli Agnes istuutunut, kun jo nukahti hänkin. Sitten

meni Frants kylän pajaan, jonka oli kulkiessaan huomannut
ja pani toimeen tuuman, joka oli johtunut hänelle mieleen.

Hän kömpi sepän ruumiin yli, joka makasi oven edessä,
ja hän alkoi kolistella työkaluja, joita oli hujanhajan ympäri
lattiaa. Löydettyään mitä etsi, alkoi hän panna kokoon neljää
ruostunutta pyörää, muutamia rautatankoja ja lautoja niin,
että niistä muodostui jotensakin keveät vaunut, jolle he voivat
asettaa Nikolauksen.

Hän veti vaunut torille ja tarkasteli niitä joka puolelta,
hyvin tyytyväisenä työhönsä. Nojautuen vaunuja vasten,
vaipui hänkin uneen, pää käsivartensa varassa.
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Niin nukkuivat kaikki. Heidän keskellään seisoi Niko-
lauksen kantopaari; poika makasi tavallisessa asennossaan,
silmät ummessa, rinta kohosi kiivaasti; hiki helmeili hänen
otsallaan, ja välistä säpsähti hän ja ähkyi kuin tuskia kärsien.

Silloin tapahtui, että erään kylän laidalla olevan pienen
mökin ovi avautui.

Ulos astui vanha mies, nojaten keppiinsä. Hän oli
ainoa koko kylän asukkaista, jonka rutto oli säästänyt, niin
vanha ja raihnainen kun olikin. Hän oli myöskin sairastanut
ja näytti niin riutuneelta, että oli vaikea käsittää, miten hän
pysyi koossa. Hänen poskensa olivat kuopalla, hänen sil-
mänsä olivat syvälle painuneet, hänen ohuet huonot hiuksensa
ympäröivät pieniä keltaisia kasvoja. Hänen ruumiinsa oli
paljasta luuta ja nahkaa, ja joka askeleella, jonka hän otti,
kolahtivat polvet yhteen.

Siinä kompuroidessaan kylän läpi, hämmästyi hän sitä
mitä näki. Hän tuijotti niihin moniin satoihin nukkuviin lap-
siin, koetti niitä kepillään ja näki että ne liikkuivat unissaan.
Hän tarttui otsaansa ja luuli menettäneen järkensä.

Hän kulki edelleen, hitaasti ja suurella vaivalla, kunnes
saapui torille. Hän otti leivän, joita siellä oli, ja söi ahneesti,
sillä hän ei ollut maistanut ruokaa moneen, moneen päivään.
Silloin hän huomasi Nikolauksen kantopaarilla, ja samassa

heräsi ristiretken johtaja ja kohosi istumaan.
Minuutin tuijottivat he toisiinsa, sairas poika ja vanha

mies, joka juuri oli päässyt kuoleman kourista. Nikolaus
käänteli päätään vuoroin kummallekin sivulle, katseli nukku-
via lapsia ja hieroi käsiään, mielipuolen tavoin hymyillen.
Mutta äkkiä suuntasi hän katseensa vanhukseen ja huusi hei-
kolla äänellään:

„Herra Jesus, anna meille ristisi takaisin."
Mies oli pelon lamauttama. Hän lankesi polvilleen ja

ojensi vapisevat kätensä Nikolausta kohti, jota hän piti yli-
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luonnollisena olentona. Mutta huuto herätti häntä ympäröivät
lapset ja kun Nikolaus vaipui takaisin vuoteelleen, ja vanha

mies lyyhistyi kokoon pelosta, nousivat nukkuvat lapset
istumaan.

He ryntäsivät niiden ruokavarojen kimppuun, jotka
Frants ja Agnes olivat koonneet ja yhdessä silmänräpäyksessä
olivat ne kaikki nautitut. Sitten asettuivat he taas riveihin
ja kulkivat ääneti pois kamalasta kylästä. Ei kukaan ko-
hottanut huutoa, Anno kulki etunenässä sydän täynnä synkkiä
aavistuksia. Ainoastaan Frants oli toimessa ja tyytyväinen.
Hän sai Nikolauksen siirretyksi vaunuun, jonka hän oli laitta-
nut, ja pani kuusi vahvinta poikaa sitä vetämään. Hänen
silmänsä loistivat ylpeydestä, kun rattaat pyörivät. Sitten
nosti hän Agneksen Nikolauksen viereen, ja viheltäen iloista
säveltä työnsi hän takaapäin.

Seuraavan yön lepäsivät ristiretkeläiset taivasalla, ja
aurinko ei ollut vielä ehtinyt nousta, kun Konrad herätti
Annon ja kertoi Frantsin olevan sairaana.

Munkki seurasi heti poikaa siihen osaan leiriä, jossa
Frants oli. Hän makasi pienessä majassa, jota paimenet
käyttivät rajuilmoilla; Agnes ja Nikolaus makasivat majassa,
ja Frants oli tapansa mukaan asettunut lepäämään kynnyk-
selle, niin ett'ei kukaan päässyt sisään astumatta hänen pääl-
leen. Hän oli herännyt, väristen joka jäsenessä. Hän oli
koettanut nousta ylös, mutta ei voinut. Hänen oli vaikea
hengittää, hänen päänsä oli raskas kuin lyijy, eikä hän voi-
nut ymmärtää, mitä tämä merkitsi. Hän kutsui Konradia,
joka makasi selkä majaa vasten, ja hän pelästyi kuullessaan
oman äänensä. Konrad laahasi hänet majaan, herätti' Agnek-
sen ja juoksi hakemaan Annoa.

Veli Anno otti Frantsin käsivarsilleen ja kantoi hänet
ulkopuolelle, jossa päivänvalo sarasti, ja katsoi häneen.

„Se on rutto", sanoi Anno ja kantoi hänet taas sisään.
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Agnes puhkesi itkemään. Hän polvistui uskollisen ystä-
vänsä viereen ja suuteli hänen otsaansa. Konrad tahtoi vetää
hänet pois, mutta Agnes ponnisti vastaan ja Anno pidätti häntä.

„Anna hänen tehdä niinkuin tahtoo", sanoi hän totisena.
„Ei auta kuitenkaan pitää häntä poissa. Frants on rutossa,
ja jos se Agnekseen tarttuu, niin on se jo tapahtunut."

Sitten pyysi hän niitä, jotka olivat läsnä, auttamaan

häntä kantamaan Nikolausta majasta. Huolestuneena tarkasti
hän poikaa, mutta ei huomannut minkäänlaisia taudin merkkejä.

„Kiitetty olkoon Jumala, joka säästi johtajamme!" sanoi
hän ja liitti kätensä rukoukseen. „Ja nyt matkaan niin pian
kun suinkin voimme. Tänne jääminen, vaikka tunniksi vaan,
olisi Herran kiusaamista."

Hän kulki leirin läpi ja herätti lapset, mutta siellä oli
paljon muitakin sairaana. Kaikkialla minne hän tuli, näki hän
pyhiinvaeltajissa samat taudinmerkit kuin Frantsissa, ja ne,
joihin ei ollut tarttunut, olivat aivan suunniltaan pelästyksestä
tästä uudesta onnettomuudesta.

Alakuloisuus ja hämmästys oli niin suuri, että Anno
pelkäsi enempi kuin koskaan ennen, että retki raukeaisi tyh-
jiin. Hän kokosi viisikymmentä niistä, joihin hän eniten luotti,
ympärilleen ja puhui heille, niinkuin oli tehnyt sata kertaa
ennenkin. Mutta lapset kuuntelivat häntä tylsinä ja välin-
pitämättöminä. Turhaan kehotti hän heitä kestämään loppuun
asti ja koetti osoittaa heille, että Jumala oli lähettänyt tämän

uuden koetuksen, senvuoksi että hän rakasti heitä ja luotti
niin lujasti heihin. Turhaan muistutti hän heille, ett'ei ollut
enää kuin vähän matkaa Brindisiin, jossa ihme täytettäisiin ja
heidän kärsimyksensä loppuisivat, sillä Herra taluttaa heidät
kädessään pyhälle maalle.

Hänen sanansa olivat kadottaneet voimansa.
Kun hän sen huomasi ja oli epätoivon partaalla, kes-

keytti hän puheensa ja varjosti kädellään silmiään. Vähän
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matkaa hänestä tuli kaksi miestä käyden, jotka näyttivät
hyvin eriskummallisilta. Heillä oli yllään pitkät kauhtanat,
joihin oli täyteen ommeltu näkinkenkiä, päässä oli heillä mah-
dottoman leveä hattu ja kädessä paksut palmunoksat.

He kulkivat keskitietä, heiluttivat pyhiinvaellussauvojaan
ja huusivat kovaa:

„Jerusalem! Jerusalem! Jerusalem!"
Ristiretkeläiset väistyivät sivulle ja tuijottivat hämmäs-

tyneinä heihin. Mutta miehet kulkivat edelleen yhä huutaen,
kunnes seisoivat veli Annon edessä.

„Ketä te olette?" kysyi munkki.
„Me olemme pyhiinvaeltajia", vastasi toinen miehistä.

„ Jerusalem! Jerusalem1"
Samassa kulkivat he edelleen toistaen huutonsa ja ollen-

kaan huomaamatta lapsia, jotka tuijottivat heihin. Mutta kun
he olivat kulkeneet leirin läpi, kohotti veli Anno kätensä

taivasta kohti ja kiitti suurella äänellä Jumalaa tästä uudesta
armonsa merkistä. Nyt löysi hän sanoja, jotka herättivät
lasten rohkeuden uudestaan. Ne kokoontuivat hänen ympä-
rilleen, polvistuivat ja suutelivat hänen käsiänsä ja kohottivat
riemuiten sotahuudon.

SilPaikaa istui Konrad majassa ja puheli kiihkeästi Ag-
neksen kanssa, joka ei millään ehdolla tahtonut jättääFrantsia.
Agnes oli voittanut ensimmäisen epätoivoisen surunsa ja ah-
keroitsi järjestää sairaan oloa niin mukavaksi kuin mahdol-
lista. Majan perältä kantoi hän olkia ulos aurinkoon, että
ne kuivaisivat, puisteli ja kohenteli niitä ja laittoi vuoteen

niin hyvin kuin taisi.
Sitten juoksi hän ulos leiriin ja veti arvelematta yhden

Nikolauksen tyynyn häneltä. Sairas poika heräsi ja marisi,
mutta Agnes ei siitä välittänyt, eikä kukaan tohtinut häntä

pidättää, kun hän meni pois, tyyny mukanaan. Sitte otti
hän savikupin, jonka löysi majasta, toi vettä purosta joka
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virtasi viereisessä notkossa ja valeli Frantsin päätä, käsiä ja
jalkoja. Koko ajan oli Konrad hänen kanssaan, innokkaasti
puhuen ja auttaen häntä, ajattelematta sitä.

„Jos jäät tänne, tulet sairaaksi", sanoi Konrad.
»Siitä minä en välitä", vastasi Agnes.
„Ei kukaan parane, joka ruttoon sairastuu. Ne kuole-

vat kaikki. Frants kuolee myöskin."
„Frants ei kuole", sanoi Agnes.
„Frants on vaan sepänpoika", sanoi Konrad vihaisesti.

„Ei sovi, että ritarin tytär panee elämänsä alttiiksi hänen
tähtensä."

„Frants on minun ystäväni. Hän on kantanut minut
selässään ja varjellut minua vaaroissa ja auttanut minua joka
päivänhetkenä. Hän on ristiretkeläinen niinkuin sinä ja minä
ja jos hän elää, tulee hänestä ritari, ja minä tahdon olla hä-

nen vaimonsa."
Agneksen puhuessa oli veli Anno astunut majaan hei-

dän huomaamattaan. Hetken seisoi hän ääneti ja katseli
sisaruksia:

„Konrad ja. Agnes", sanoi hän sitten. „Tulkaa, nyt
on aika lähteä eteenpäin."

Agnes ei edes katsonut häneen, puisti vaan päättäväi-
sesti päätänsä.

„Hän ei tahdo lähteä", sanoi Konrad ja itki katkerasti,
„Hän tahtoo jäädä tänne kuolemaan."

„Se kuolee, jonka on kuoltava", vastasi Anno rauhal-
lisesti. „Mutta sinä, Konrad tahdotko rikkoa pyhän
lupauksesi!"

„Minä en tahdo lähteä sisareni luota", sanoi poika.
Anno istui maahan hänen viereensä ja kumartui eteen-

päin ja katsoi häntä silmiin.
„Muistatko Ruthardia metsässä?" kysyi Anno.
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n Hän rikkoi lupauksensa kullan ja tavaran tähden",
sanoi poika uhkamielisesti. „Sitä en minä tee."

„Mitä on tavara ja mitä on kulta?" sanoi munkki.
„Uskotko sinä sen olevan samaa kaikille ihmisille? Yksi myö
Herransa Jeesuksen tuhannesta tukaatista, toinen mukavuu-
tensa tähden, kolmas sisarensa tähden."

„Jumala ei vaadi, että minä antaisin sisareni jäädä
tänne kuolemaan."

~ Tiedätkö sinä, mitä Jumala vaatii?" kysyi Anno.
„Hän vaatii kaiken kaiken. Häntä et tyydytä puolinai-
suudella. Sinä olet Hänen ristiritarinsa pyhän lupauksesi
kautta, eikä kukaan maailmassa voi päästää lupauksesta muuta

kuin Jumala ja pyhä isä Roomassa."
Konrad ei vastannut, vaan tuijotti synkkänä eteensä.

Anno tarttui hänen käteensä ja puhui edelleen:
»Muistatko sinä niitä päiviä, jolloin me istuimme Hohen-

felsin metsässä ja puhelimme yhdessä, kun minä kerroin si-

nulle Nikolauksesta ja hänen ilmestyksistään? Herra salli minun
sytyttää uskon pyhän tulen sinun lapsensieluusi . . . minä näin

sinun silmiesi loistavan ja kuulin sydämesi tykyttävän. Silloin
vielä olit vapaa mies silloin sait valita. Ja sinä valitsit. Sinä
sanoit hyvästit äidillesi ja sisarellesi, kirjoillesi ja palvelijoillesi
ja läksit yön pimeässä ulos maailmaan vapauttamaan pyhän
haudan vääräuskolaisten käsistä. Tänä päivänä koettelee
Jumala sinua ensikerran. Mitä oli sinulle, mitä minulle nälkä
ja jano, ja ihmisten pilkka? Me kärsimme ryöväreitä joukos-
samme, kunnes Herra tuli avuksemme ja löi heidät Montfer-
ratin kreivin miekalla. Me tunsimme epäilyksiä ja kaduimme
ja lohdutimme ja rohkaisimme toisiamme. Me kannoimme
yhdessä suuren pettymyksen Genuassa, kun me väärinkäsi-
timme Jumalan ilmestyksen Nikolaukselle ja lapset hukkuivat
meidän silmiemme edessä. Aallot sulkivat heidät syliinsä ja
kantoivat heidän huutonsa meidän luoksemme, jotka seisoimme
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rantaäyräällä peläten ja epätoivoisina: Herra Jeesus, anna

meille ristisi takaisin! Muistatko, miten hirvittävältä se kuului?
Ja mitenkä me itkimme? Mutta me kätkimme huudon sydäm-
miimme ja se syntyi uudestaan kielellämme, ja me kulimme
uskaliaasti eteenpäin."

Konrad oli kohottanut päänsä ja tuijotti munkkia sil-
miin. Anno puhui edelleen:

„Monta, monta peninkulmaa vaelsimme väsynein jaloin,
Konrad. Me eksyimme vuorilla ja Jumala johti meidät oi-
kealle tielle. Me näimme toveriemme kuolevan ...me näim-
me hurskaitten munkkien, jotka olivat meitä seuranneet niin
pitkältä, luopuvan kun luostarit avasivat porttinsa, tarjoten
rauhaa ja hyviä päiviä. Me molemmat pysyimme vahvoina.
Muistatko sinä Anconan posmestaria, joka uhkasi meitä välk-
kyvällä miekalla? Muistele ruton saastuttamaa, kuollutta kylää,
jossa vielä eilen istuimme Jumalan varjeluksen suojassa. Oletko
unohtanut ne pitkät päivät, joina vaelsimme yksinäisiä vaiva-
loisia teitä? Öitä, joina itkimme ja rukoilimme? Valoisaa
aamua, jolloin aina tunsimme itsemme virkistyneiksi ja roh-
kaistuiksi jatkamaan matkaa Jerusalemiin?"

Hän puristi Konradin kättä ja poika puristi vastaan.

„Ei ole enää jälellä montakaan päivää ennenkun saa-

vumme Brindisiin. Siellä Jumala näyttää voimakkaammin
kuin milloinkaan ennen, että hän on kanssamme. Joka päivä,
joka hetki osoittaa hän sen meille. Eikö hän osoita sitä
tänäkin hetkenä, kun hän on lyönyt koko joukon rutolla ja
säästänyt meidät molemmat, että me voisimme säilyttää uskon
ja täyttää hänen tahtonsa ja saavuttaa voiton, jonka hän on

luvannut meille?"
Konrad oli noussut ylös. Hiljaa kumartui hän alas ja

suuteli Agnesta otsalle.
»Veli Anno, minä olen valmis" f sanoi hän.
Silloin levisi ylpeä hymy munkin kasvoille. Hän nousi,
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oikaisihe koko pituudelleen ja astui pitäen poikaa kädestä
ulos majasta, heittämättä silmäystäkään Agnekseen ja Frantsiin.
Hän rakasti Konradia ja tunsi itsensä ihmeellisesti sidotuksi
häneen, niin ett'ei voinut ajatellakaan eroa hänestä. Hän
tunsi, että jos tämä poika luopuisi, voisi sattua, että hän

sortuisi edesvastuun ja tuskansa taakan alle, ja retki ei
onnistuisi.

Nyt hänen silmänsä loistivat ja hänen keltaiset, sisään-
painuneet poskensa punoittivat, kun hän kulki leirin läpi, va-

kuutettuna siitä, että Jumala vielä oli hänen kanssaan. Hän
korotti äänensä ja huusi:

„Herra Jesus, anna meille ristisi takaisin!"
Ja hitaasti lähtivät ristiretkeläiset liikkeelle. He vetivät

Nikolauksen vaunuja pitkin epätasaista tietä; väsyneesti noja-
sivat lapset pyhiinvaellussauvoihinsa ja kulkivat eteenpäin.
Mutta huuto kaikui kaikkien suusta, ja kaikkien silmät loisti-
vat, ja sydämmissä paloi usko ja luottamus.

Mutta ylt'ympäri leiripaikkaa makasivat ruttosairaat. Yksi

ja toinen kohotti päätään ja katseli poismenevien jälestä.
Moni itki ja väänsi käsiään ja huusi ystäviään, jotka heidät
jättivät. Mutta useimmat olivat jo niin taudin vallassa, että

olivat aivan tylsiä ja väliäpitämättömiä kaikelle mitä ympärillä
tapahtui.

Majan ovella seisoi Agnes, tuijottaen ristiretkeläisten
jälestä niinkauvan kun voi heitä nähdä. Hän kuuli huudon,
joka kaikui yli maiden, eikä voinut sitä ymmärtää. Hän itki,
niin että sydämmensä oli haleta ja ajatteli että oli mahdotonta,
ett'ei Konrad palaisi takaisin.

Mutta ei ketään Konradia näkynyt. Huudot vaikenivat,
takajoukot hävisivät vuorien taakse ja hän oli yksinään sai-
raiden kanssa.

Kauhistaneena katsoi hän ympärilleen. Hän kuuli yhden
sairaista huutavan ja juoksi katsomaan voiko lieventää hänen
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tuskiaan. Mutta hänen tullessaan oli lapsi kuollut, hän oli
kuullut ainoastaan sen kuoleman huudon. Toinen huusi häntä
nimeltä, ja Agnes kiiruhti hänen luokseen, toi hänelle vettä,

rukoili hänen kanssaan ja lohdutti häntä.
Mutta äkkiä hänet valtasi pelko, ajatellessaan ystä-

väänsä ja hän ryntäsi takaisin majaan ja istui Frantsin vie-
reen ja itki.

TOINEN LUKU.

Agnes.
Kolme päivää hoiteli Agnes sairasta ystäväänsä ma-

jassa ja sairaita lapsia, jotka makasivat ulkona.
Hän peitti heitä yökylmältä niin hyvin kun taisi, hän

juoksi juoksemistaan vettä hakemaan, sammuttaakseen heidän
aina polttavaa janoansa. Hän oli vuoroon kuukin luona, ei
unohtanut muuta kuin itsensä, ei väsynyt koskaan, kumartui
huolestuneesti hymyillen pienten surkastuneitten kasvojen puo-
leen ja rukoili kuolemanrukouksen niiden puolesta, jotka heit-
tivät henkensä hänen hellissä käsissään.

Kolmen päivän kuluttua tuli hänen olonsa helpommaksi.
Sillä silloin olivat kaikki kuolleet, paitsi Frants.

Kalpeina ja kylminä makasivat pienet ruumiit ylt'ympäri
maassa, moni oli jo alkanut mädätä, ja ilman täytti tukahut-
tava haju. Koko yön oli kylmä, mutta päivällä paistoi
aurinko niin lämpimästi kuin Saksassa syyskuussa. Etäältä
siinsivät lumenpeittämät, korkeat vuoret.

Agneksen ei ollut sen helpompi, vaikka hänen ei enää

tarvinnut juosta sairaiden lasten luona. Niin vaivaloista kun
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se oli ollutkin, oli se ylläpitänyt hänen rohkeuttaan. Nyt
istui hän aamusta iltaan majan ovella, ja katseli ikävää, au-

tiota maisemaa, joka oli tasaista ja ruskeaa aina vuoriin
asti, ja jossa ei ainoatakaan ihmistä näkynyt.

Hän oli joutua epätoivoon, mutta heräsi aina, kun
Frants kääntyi vuoteellaan tahi valitteli kuumeessaan. Hän
kärsi myöskin nälästä. Kun nälkä liiaksi kalvoi häntä, etsi
hän kuolleitten taskuista tai nyyteistä jonkun homehtuneen
leipäpalasen. Kerran söi hän muutamia punaisia marjoja,
jotka houkuttelevina kuulsivat pensaikosta; mutta kun hän
heti senjälkeen tunsi päänkipua ja ylenannatuksia, pelkäsi
hän marjojen olleen myrkyllisiä, eikä uskaltanut enää kos-
kea niihin.

Kaikista eniten pelkäsi hän sairastuvansa ennenkun
Frants paraneisi.

Ei johtunut hänen mieleensäkään, että Frants voisi
kuolla, hän odotti päinvastoin joka päivä, että hän heräisi
tietoihinsa. Pestessään Frantsin kasvoja, taiantaessaan hänelle
juotavaa, etsi Agnes hänen silmistään merkkiä siitä, tuntisiko
Frants hänet; mutta vielä ei hän ollut mitään huomannut.

Viidennen päivän aamuna istui hän majansa ovella nuk-

kuen ja heräsi siitä, että kuuli ihmisääniä.
Hän hypähti ylös ja näki edessään kolme paimenta ja

suuren lammaslauman. He eivät huomanneet Agnesta, vaan
puhelivat kiivaasti omalla kielellään, jota hän ei ymmärtänyt
ja osoittivat kauhistuneina noita monia kuolleita lapsia, joita
makasi ylt'ympäri.

Hän huusi kovaa ja juoksi heitä kohti, kädet ojennet-
tuina. Metsästäjät pelästyivät niin, että he juoksivat yli ki-
vien ja kantojen; mutta Agnes juoksi heidän jälestään, ja kun
he huomasivat, että se olikin vaan pieni tyttö, jäivät he sei-
somaan ja antoivat hänen tulla", lähemmäksi. Ja heidän kysy-
essään ja hänen vastatessaan, kukin omalla kielellään, onnistui
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hänen kasvojen ilmeillä ja liikkeillä saada heidät ymmärtämään,
että oli vielä elossa muitakin kuin hän ja että hän pyysi
heidän apuansa. Hän lankesi polvilleen ja rukoili kohotetuin
käsin, mutta kun hän tarttui erään miehen takkiin, työnsi
tämä hänet sauvallaan pois ja väistyi syrjään. Sillä näkihän
hän, että se oli rutto, ja hän pelkäsi tarttumista.

Mutta kun he kokosivat karjansa mennäkseen pois
kauhistuttavalta paikalta, jossa eläimet ja lampaat rauhallisesti
pureskelivat ruohoa mädäntyneitten ruumiiden välillä, armahti
yksi paimenista häntä.

Mies tarttui ison lampaan päähän, sitoi nuoran sen

kaulaan ja antoi nuoran Agneksen käteen. Agnes ymmärsi,
että hän saisi pitää eläimen, ja itki ilosta ja kiitollisuudesta.
Sillä lampaalla oli suuret, pingoittuneet utareet, ja maidosta
saisi hän ravintoa moneksi päiväksi.

Mutta kun hän koetti vetää sitä majaan, ei hänellä
ollut kylliksi voimia siihen. Lammas oli häntä väkevämpi,
vastusteli ja kaatoi hänet kumoon. Hän ei päästänyt nuoraa
irti, vaan antoi sen vetää itseään vähän matkaa, kunnes pai-
men tuli hänen avukseen. Hän talutti eläimen majan luokse
ja sitoi nuoran ovipieleen kiinni ja kiiruhti toisten jälestä.

Agnes lähetti siunauksensa hänen jälestään ja huusi
ilosta, nähdessään että kaksi pientä karitsaa jäi lampaan luokse.
Hän ei tullut ajatelleeksi, että ne anastaisivat häneltä osan

maidotta, mutta hän iloitsi vaan siitä, että hänellä oli eläviä
olentoja ympärillään tässä erämaasss.

Sitten lypsi hän kiviastiansa täyteen, antoi Frantsille
ja joi itsekin. Kun illemmalla alkoi tuulla kovaa, sai hän
ilman vaikeutta eläimet hakemaan suojaa majassa. Hän sai
ison lampaan makaamaan niin, että hän voi asettaa sairaan
pään sen villaiselle turkille. Karitsat asettuivat nukkumaan
emänsä viereen, ja sinä yönä oli majassa lämpimämpi kuin



176

koskaan ennen. Hän vaipui uneen paremmalla toivolla kuin
moneen päivään.

Mutta kun Agnes heräsi seuraavana aamuna ja aikoi
nousta, pysyi hän tuskin jaloillaan. Hänen täytyi nojata sei-
nään, ett'ei kaatuisi ja häntä pyörrytti niin, että kaikki mus-

teni hänen silmissään.
Häntä alkoi äkkiä pelottaa, että hän sairastuu. Hän

hieroi päätään molemmin käsin ja koetti koota ajatuksiaan.
Hänestä tuntui että se auttoi, ja hän hymyili pelolleen. Olisi-
kohan Jumala voinut antaa hänen sairastua juuri nyt, kun uskol-
lisen ystävänsä elämä riippui siitä, mitenkä hän hoitaisi häntä ?

Agnes järjesti majan kuten tavallisesti, toi vettä, pesi
Frantsin, lypsi lampaan, joka karitsainsa kanssa jyrsi huonoa
heinää majan ulkopuolella.

Hän ymmärsi, että hänen pian piti siirtää se paikkaan,
jossa olisi parempaa ruohoa, mutta ei tiennyt, mitenkä saisi
sen sinne niin, ett'ei se pääsisi pakenemaan. Hän istui sitä
miettimään ja ihmetteli, että hän näki kaikki ikäänkuin usvan läpi.

Siinä istuessaan, vaipui hän uneen, mutta heräsi vähän
päästä, tuntien kovia tuskia päässään ja jäsenissään. Suu-
rella vaivalla nousi hän ylös, sitoi nuoran vasemman kätensä
ympäri ja meni sitten eläinten kanssa pensaikon luo, jossa
ne punaiset marjat olivat, siellä oliruoho mehevää ja vihreätä.

Hän istui siinä hetken ja antoi lampaiden syödä; sitten

veti hän ne purolle ja pesi niitä ja siellä ollessaan, tuntui
hänestä äkkiä, niinkuin Frants olisi kutsunut häntä.

Hän juoksi takaisin majaan niin nopeaan kuin jaksoi
ja lammas, joka jo tunsi hänet, seurasi tottelevaisena. Agnes
kumartui sairaan yli ja ymmärsi, että vaara oli ohitse. Hän

huomasi selvästi, että puna alkoi palata Fransin poskille, ja
hänen hengityksensä oli vapaampi ja rauhallisempi, kuin yhte-
näkään näinä päivinä.

Agnes lankesi polvilleen ja kiitti Jumalaa palavassa
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rukouksessa. Mutta aikoessaan nousta, ei hän voinutkaan.
Turhaan koetti hän nousta jaloilleen. Tuskat päässä ja
selässä yltyivät, ja hän voi tuskin pidättäytyä huutamasta.

Silloin hän tiesi, että nyt oli hänessäkin rutto. Ihmet-
teli vaan, ett'ei tuntenut itseään silti sen onnettomammaksi.
Sumu oli taas poissa hänen silmiensä edestä, mutta hän tunsi
itsensä ihmeellisen tylsäksi ja väsyneeksi. Polvillaan laahasi
hän itsensä lampaan luo ja lypsi kuppinsa täyteen; samalla
tapaa kömpi hän majaan takaisin, mutta tällä kertaa tuntui
tie hänestä kahta vertaa pitemmältä.

Kun Agnes aikoi pistää käsivartensa Frantsin pään
alle, kohottaakseen sitä, niin että hän voisi juoda, putosi kuppi
hänen kädestään ja meni rikki. Hän ymmärsi, mitenkä suuri
vahinko se oli, mutta hymyili kuitenkin eikä näyttänyt olevan
siitä pahoillaan. Veri poltti hänen suonissaan ja hän oli tu-

kehtua kuumuudesta. Hän avasi huonon repaleisen pukunsa
rinnalta auki, mutta yhä oli hänen yhtä kuuma.

Nyt ei hän enää voinut nostaa käsivarsiaan kuin mitä
ankarimmin ponnistamalla. Hän paneutui takaisin maata ja
nauroi, ja alkoi nauraa yhä kovempaa; hän tiesi sen itse, ei
ymmärtänyt miksi, mutta ei voinut olla sitä tekemättäkään.

Sitten käänsi Agnes kasvonsa, niin että voi nähdä
Frantsin. Hän huomasi, että toinen käsivartensa oli unohtunut
Frantsin pään alle ja hän oli iloinen siitä. Hänestä näytti
myöskin, että Frantsin posket alkoivat yhä enemmän punottaa.

Ajatuksensa sekaantuivat ja siirtyivät entisiin aikoihin.
Hänestä tuntui niinkuin taas olisi ollut sama päivä

jona Frants voimakkaana nosti hänet Nikolauksen vaunuun.

Nyt kulkivat he käsikkäin . . . nyt haavoitti hän jalkansa tien
kiveen eikä voinut tukahuttaa huudahdusta. Ja kohta nosti
Frants hänet voimakkaasti selkäänsä ja kantoi pitkän, pit-
kän matkan.

Lasten ristiretki. 12
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Ja nyt tulivat hän ja Konrad ratsastaen komealla, mus-
talla hevosella, ja Konrad oli kullatuissa sotatamineissaan,
somana ja onnellisena. Frants juoksi esiin ojasta, sillä hän
ei tahtonut kulkea eteenpäin ennenkun tiesi Agneksen olevan
hyvässä turvassa. Hän oli niin musta ja rikkirevitty ja hänen
silmänsä olivat niin uskolliset ja siniset. Konrad istui uljaana
hevosensa selässä ritarillisissa unelmissaan ja Frants juoksi
vieressä; mutta Agnes hymyili ja nyökäytteli hänelle päätään
ja Frantsin kasvot loistivat.

Ja sitten vielä edemmäs ajassa.
Hän istui jossain kaukana alpeilla, ja Frants polvistui

hänen eteensä ja paransi hänen jalkansa ihmeellisellä voiteella.
Frants, joka oli niin hyvä. Sitten tuli paha Mekeln ja otti
sen. Mutta Frants, joka oli niin viisas, piti häntä silmällä ja
toi ilmi hänen petollisuutensa tulikoetuksessa.

Ja nyt eli hän uudelleen sen yön, jona hän pakeni
Wormsista ja juoksi pitkin maantietä ja tapasi Frantsin.
Frants kantoi hänet purojen yli ja kysyi tahtoiko hän tulla
hänen vaimokseen, sittenkun hänestä aikamiehenä tuli ritari.
Ja hän oli luvannnut ja suudellut Frantsia.

Sitten jäi Frants pois . . . hänen ajatuksensa lensivät
takaisin niihin aikoihin, jolloin Frantsia ei vielä ollutkaan.

Hän ratsasti Gertrudrouvan ja miesten kanssa ajaen
takaa paennutta Frantsia. Ei .. . hän oli Hohenfelsissa .. .

hän käveli metsässä Konradin kanssa ja varoitti häntä pa-
hasta munkista. Hän istui linnassa ommellen palvelusneitojen
kanssa. Hän polvistui totisen äitinsä eteen, joka kiitti häntä
ja suuteli hänen otsaansa kylmillä huulillaan.

Hänellä oli tunne siitä, ett’ei hän milloinkaan ennen

ollut nähnyt selvemmin, eikä ajatellut niin järkevästi. Hän
tiesi taas missä oli. Hän kuuli lampaan määkivän ulko-
puolella ja tahtoi kohottaa päätään nähdäkseen miten oli
Frantsin laita.
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Mutta sitä hän ei tarvinnutkaan, sillä Frants seisoi
kumartuneena hänen ylitsensä ja katsoi häneen hellästi ja
huolestuneena.

Mitenkä kalpea ja laihtunut hän olikaan. Mutta se oli
Frants, ja hän oli ylhäällä ja oli siis terve. Ja hän oli
Frantsia hoitanut.

„ Agnes . . . oletko sairas . . . Agnes ..."

Hän kuuli selvästi Frantsin sanat, mutta sitten mus-

teni kaikki hänen silmissään.
Kaksi päivää oli kulunut siitä, ja Frants seisoi

kaivaen maata kiivaasti laudalla, jonka hän oli irroittanut
majasta ja vuollut lapioksi. Hän oli vielä kalpea ja hyvin
laiha, mutta näki hyvästi tavasta, jolla hän työskenteli, että
hän oli saanut voimansa takaisin.

Hän kaivoi kuoppaa. Kun hänestä näytti, että se oli
tarpeeksi syvä, meni hän majaan, jossa Agnes makasi kyl-
mänä ja kuolleena, sama hymy huulilla, jota hän ei voinut
hillitä, mutta joka jäi hänen kasvoilleen niiksi kahdeksi päi-
väksi, joina hän makasi rutossa.

Frants seisoi ja tuijotti kuollutta lapsuuden morsiantaan,
kyynelten valuessa hänen silmistään. Kaksi pitkää päivää
oli hän taistellut kuoleman kanssa hänestä. Ei hetkeäkään
ollut hän selvänä, eikä sanaakaan ollut hän lausunut, eikä
ainoatakaan katsetta häneen luonut; mutta ymmärsihän hän

ilmankin niitä, miten kaikki oli käynyt ja hän itki siksi ett’ei
koskaan saanut kiittää Agnesta hänen uskollisesta rakkaudestaan.

Hän ei voinut edes nähdä, milloin hän kuoli; mutta

äkkiä oli hän tuntenut Agneksen käyvän kylmäksi ja heti sen

jälkeen ilmestyivät hänen kasvoilleen ja rinnalleen pahat,
rumat pilkut, josta tiesi, että nyt oli rutto vienyt hänestä
elämän.

Frants otti Agneksen kuolleen ruumiin käsivarsilleen ja
kantoi sen ulos majasta ja laski sen varovasti hautaan. Sitten
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täytti hän haudan umpeen ja polki maan tasaiseksi. Ei mi-
kään petoeläin saisi kaivaa hänen ruumistaan sieltä.

Mutta jos ihmisiä kulki ohitse, saisivat he tietää, että
tässä makasi kristitty ihminen haudattuna, ja senvuoksi pys-
tytti hän Agnekselle hautapatsaan, niin hyvin kun taisi.

Hän kokosi kasan pyhiinvaellussauvoja maasta, jossa
ristiretkeläisten ruumiit makasivat. Taitavasti taivutti hän ne

pyramiidiksi, jonka hän kiinnitti maahan. Hän vieritti sinne
suuria kiviä, kunnes kivet seisoivat aivan kiviraunioissa. Sitten
löysi hän ristiretkeläisten lipun, johon sotahuuto oli kirjailtu
kultaisilla kirjaimilla. Sen asetti hän pyramiidin huippuun,
sitoen sen kiinni lampaan köydellä, niin ett'ei tuuli sitä kaa-
taisi. Kun hän oli saanut työnsä valmiiksi, seisoi hän ja
katseli mitenkä tuuli liehutti lippua, aivan selvästi voi lukea:

„Herra Jesus, anna meille ristisi takaisin!"
Sitten polvistui Wormsin sepän poika haudan viereen

ja rukoili rukouksen Agnes af Hohenfelsin sielun puolesta.
Koska Agnes nyt oli kuollut, eikä häntä voinut enää herät-
tää eloon, eikä enää hautaakaan voinut sen enempää ko-
ristaa kokosi hän kaikki voimansa ja koetti ajatella omia
asioitaan.

Hän kokosi kimpullisen kuivia risuja ja sytytti tulen
piikivellä. Puukollaan teurasti hän yhden karitsoista, kikkasi
siitä reiden ja paistoi sen. Kun hän oli syönyt kyllikseen,
kömpi hän majaan, heittäysi maata käsivarret pään alla ja
nukkui kaksitoista pitkää tuntia niin makeasti, kuin olisi hän
nukkunut kotonaan isänsä talossa Wormsissa. Virkistyneenä
nousi hän ylös, söi taas hyvän aterian, pisti lopun taskuunsa,
tarttui sauvaansa ja lähti matkalle etsimään ristiretkeläisiä.

Se ei ollutkaan vaikeaa, sillä pitkin tietä makasi risti-
retkeläisten ruumiita. Kuolleita lapsia makasi kaikkialla, ja
heidän leiripaikallaan oli niitä tusinoittain. Hän näki monet

tutut kasvot, mutta ei hukannut aikaansa, suremalla kuolleita.
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Nopeaan hän astui ja vähän pohjoispuolella Brindisiä saavutti
hän ristiretkeläiset, joita oli enää tuskin viittäsataa sielua.

Kun Konrad kuuli Agneksen kuolleen, itki hän katke-
rasti. Mutta Anno kohotti silmänsä taivasta kohti ja sanoi:

»Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Hänen nimen-
sä 1 Hän sai autuaallisen lopun ja hänen sielunsa on Jumalan
tykönä. Eteenpäin Brindisiin! Herra Jesus, anna meille ristisi
takaisin!"

KOLMAS LUKU.

Kulku meren yli.
Siihen aikaan, kun ristiretkeläiset vaelsivat Italian halki,

eli Brindiisissä vanha piispa, joka oli saavuttanut suuren mai-
neen viisaudellaan ja jumalisuudellaan.

Häntä kutsuttiin Leonardoksi, mutta oikeastaan hänen
nimensä oli Leonard, ja hän oli saksalainen munkki, jonka
Hildesheimin piispa nuorena oli lähettänyt eräälle asialle Roo-
maan paavin luo, ja niin tuli hän jääneeksi Italiaan, jossa
hän voitti pyhän isän suosion ja kohosi nopeasti arvossa ja
kunniassa, kunnes tuli Brindiisin piispaksi.

Brindiisi oli näihin aikoihin hyvin tärkeä kaupunki, koska
se välitti vilkasta liikettä itämaille. Ei ainoastaan useat kaup-
piaat purjehtineet sen satamaan, mutta suuri määrä pyhälle
maalle aikovista ristiretkeläisistä nousi laivoihin Brindisin sa-
tamassa. Heidän joukossaan oli tietysti paljon saksalaisia ja
Leonardo oli usein ollut suureksi avuksi maamiehilleen. Har-
voin tuli saksalainen ritari kaupunkiin, etsimättä piispaa
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käsiinsä, ja ellei hän sitä tehnyt, tuli piispa hänen luokseen
heti, kun oli saanut tiedon hänen tulostaan.

Sillä Leonardo oli niitä, jotka haluavat kuulla uutisia
ja hän oli suuresti huvitettu aikansa tapahtumista. Hän oli
jo aikoja sitten kuullut kerrottavan siitä ihmeellisestä lasten
ristijoukosta, joka herätti niin suurta huomiota missä se vaan

kulki ja jota niin suuret vastoinkäymiset olivat kohdanneet,
voimatta kuitenkaan lannistaa ristiretkeläisten rohkeutta.

Eniten ajatteli piispa veli Annoa, jota hän ei ollut kos-
kaan nähnyt, mutta josta hän oli kuullut niin hyvää kuin pa-
haakin. Hän tiesi hänen olevan jonkun niistä tuhansista mun-

keista, joita paavi Innocentius oli lähettänyt kautta kristityn maa-

ilman saarnaamaan ristiretkeä. Hän tiesi myöskin, että paavi oli
antanut hänelle kirjelmän, jossa hän hyväksyi lasten pyhän
sodan. Mutta oli niitäkin, jotka olivat kertoneet, että veli
Anno on petturi.

Leonardo oli kirjevaihdossa useiden oppineiden sekä
hengellisten että maallisten herrojen kanssa, Saksassa, Rans-

kassa ja Italiassa; Brindisiin tulevan munkin parsana suosi-
tuksena oli kirje joltakin näistä piispan ystävistä. Senvuoksi
saikin piispa paljon kirjeitä ja viestejä ja hänellä oli hyvät
tiedot melkein kaikesta, mikä ristiretkeläisille oli tapahtunut.

Ja koska hän oli hurskas mies Ja kuten kaikki hyvät
kristityt siihen aikaan herkeämättä ajatteli Jerusalemin takaisin
valloittamista, täytti sanoma lasten pyhästä sodasta hänet
ilolla ja innostuksella, heti kun hän sai tiedon siitä. Mutta
että hän sittemmin muutti mielensä, ei aiheutunut yksinomaan
niistä kertomuksista lasten kärsimyksistä ja vastoinkäymisistä,
joista hän sai kuulla. Siihen vaikutti etupäässä eräs näky,
joka hänellä oli kerran lukukammiossaan, puutarhaansa tui-
jottaessaan.

Näky ei ollut mikään ilmestys. Hän oli nähnyt sen
monta kertaa ennenkin joka päivä seitsemänä—kahdeksana
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vuonna. Sillä hän näki ainoastaan sisarensa lasten, pienen
pojan ja tytön leikkivän puutarhassa. Hän oli lähettänyt
sanan Saksaan, jossa heidän vanhempansa elivät suuressa
köyhyydessä, ja oli pyytänyt saada ottaa pienokaiset luokseen.
Kun hänelle itselleen kaikki kävi niin hyvästi, tahtoi hän mie-
lellään tehdä hyvää omaisilleen ja se tuotti iloa hänelle; sillä
lapset viihtyivät hyvin ja rakastivat ja tottelivat häntä.

Kun hän siinä istui ja mietti, sisarensa lapsia katsellen,
näytti hänestä äkkiä kuin he olisivat muuttuneet.

Hän näki heidät likaisina ja verisinä . . . revityin vaat-

tein ja kuumeisin silmin, laihtuneina ja sairaina . . . saman-

laisina kuin hän kuvitteli pieniä pyhiinvaeltajia mielessään.
Sitten selvisivät hänen ajatuksensa ja kun hän oli istunut
hetkisen varjostaen kädellään silmiään, kääntyi hän talouden-
hoitajansa puoleen, joka istui pöydän ääressä kirjoittamassa
ja sanoi hänelle:

»Totisesti, Anselmo I on se syntiä ja veli Anno on
erehtynyt ja hänellä on suuri edesvastuu Jumalan edessä.
Meidän vanhojen ja viisaiden tulee kuolla Kristuksen eteen,
jos meiltä sitä Vaaditaan. Mutta lasten oikeus on kasvaa ja
itää tyvenessä, auringonpaisteessa ja rauhassa taimen tavoin,
joka tarvitsee aikaa ja lepoa ennenkun se voi kukkia ja he-
delmiä kantaa."

Nuori ja innokas Anselmo oli toista mieltä, mutta ei
vastustanut piispaa, sillä vaikka Leonardo olikin hurskas ja
hyvä mies, ei hän sietänyt vastaväitteitä ja sen taloudenhoi-
taja tiesi. Mutta kun piispa oli istunut vielä hetkisen, tuli
hän yhä varmemmaksi asiastaan.

„Näen sen! Näen sen!“ sanoi hän ja kulki hyvin le-
vottomana edestakaisin huoneessaan. Sillä hän ajatteli, mitä
hänen velvollisuutensa oli tehdä, kun joukko saapui Brindiisiin.

Seuraavana päivänä tuli kaupunkiin eräs mies ja ilmoitti,
että pyhiinvaeltajat olivat lähiseuduilla ja muutamien päivien
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perästä saapuisivat Brindiisin porttien edustalle. Tämä mies,
joka tuli Genuasta, toi muutamia kirjeitä piispalle, ja kun
hurskas kirkonruhtinas oli ne lukenut tuli hän hyvin kiihoit-
tuneeksi. Hän löi useita kertoja käsiään yhteen, ja huudahti
vähäväliä. Mutta hän ei ilmaissut ajatuksiaan kellekään ja
Anselmo koetti turhaan kysellä niitä häneltä.

Se vaan oli varma, että Leonardo tahtoi tehdä kaiken
voitavansa pysäyttääkseen joukon ja hajoittaakseen sen, jotta
ainakin jälellä olevat lapset voitaisiin lähettää kotiin vanhem-

painsa Ino. Hän puhui siitä pormestarille, mutta he eivät
voineet päästä yksimielisyyteen. Sillä pormestari oli varmasti
päättänyt kieltää joukon tulemasta kaupunkiin, sillä ristiretke-
läisillä oli rutto mukanaan, ja sentähden heitä ei millään eh-
dolla voitu päästää porttien sisäpuolelle.

Mutta piispa tiesi hyvin, että jos pyhiinvaeltajia koh-
deltaisiin väkivallalla, he vaan yltyisivät ja ne mieleenpantavat
sanat, joita hän aikoi heille puhua, kaikuisivat kuuroille kor-
ville. Hän koetti sentähden saada pormestarin käsittämään,
että hänen juuri senvuoksi pitäisi antaa lasten tulla sisälle; he
saartaisivat heidät ja lähettäisivät heidät pois, muuten risti-
retkeläiset saattaisivat jäädä lähitienoille ehkä pitkäksikin aikaa.

Mutta pormestari ei taipunut. Turhaan uhkasi piispa
asettua ristiretkeläisten puolelle. Pormestari kokosi kaupungin
palvelijat ja Leonardo papit ja kaniikit ja Brindiisin porvarit
jakautuivat kahteen puolueeseen. Mutta kaikki odottivat suu-

rella jännityksellä, mitä tulisi tapahtumaan.
Tällainen oli asiain tila kun saapui tieto, että ristiretke-

läiset ovat parin tunnin matkan päässä kaupungista.
Heti kun tämä tieto levisi, riensivät porvarit, pormestarin

kielloista huolimatta, ulos porteista ristiretkeläisiä vastaan.

Ei auttanut, että hän uhkasi sulkea portit heidän jälkeensä,
niin etteivät he pääsisi omaan kaupunkiinsa. Turhaan käski
hän kaupungin palvelijoiden palauttamaan joukot ja kun hän
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kehoitti heitä paljastamaan miekkansa, syntyi oikea kahakka,
joka loppui siten, että monta kaupungin palvelijaa sai sur-

mansa ja pormestari teljettiin omaan taloonsa.
Mutta, että porvarit olivat näin kiihottuneita, oli etu-

päässä Anselraon syy.
Hän oli saanut herraltaan käskyn, kuten muutkin munkit,

taivuttaa asukkaitten mielet myötätuntoisiksi pyhiinvaeltajia
kohtaan, mutta hän teki enemmänkin. Kaikkialla yllytti hän
porvareita puheillaan ja hän antoi salaisesti ymmärtää, että
piispa suuressa puheessa antaisi ristiretkeläisille siunauksensa,
ennenkun he menisivät meren yli Jerusalemiin. Sillä huhu
siitä, että meri väistyisi lasten jalkojen edestä ja aukaisisi heille
tien Aasiaan, oli levinnyt kautta koko kaupungin ja kaikki
halusivat nähdä ihmettä.

Ja koska samoihin aikoihin oleskeli kaupungissa myös-
kin joukko muita ristiretkeläisiä, jotka odottivat suotuisaa
tuulta purjehtiakseen Syyriaan ja koska heidän joukossaan
oli useita ritareja monen aseellisen soturin seuraamina, voittivat
he helposti kaupunginpalveliat.

Mutta ei Leonardon tarkoitus ollut, että niin pitkälle
mentäisiin. Turhaan koetti hän saada järjestystä aikaan; ei
kukaan kuullut hänen sanojaan ja Brindiisi oli täydessä kapi-
nassa ristiretkeläisten näkyessä tiellä.

He saattoivat jo kuulla sotahuudon:
»Herra Jesus, anna meille ristisi takaisin."
Ja koska jokainen kaupungissa tiesi mitä se merkitsi,

yhtyivät monet tuhannet muut huutoon, kukin omalla kielel-
lään, niin että kaikui yli maiden ja merten.

Ei milloinkaan vielä oltu ristiretkeläisiä tervehditty niin

suurella innostuksella heidän pitkällä matkallaan Kölnistä. Ei
ollut ainoatakaan, Joka ei olisi huutanut, itkenyt ja heiluttanut
hattuaan. He lankesivat polvilleen ja suutelivat lasten jalkoja
ja äidit tulivat pienokaisineen ja pyysivät, että ne pääsisivät
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mukaan aivan kuin ristiretkeläisten ensi päivinä. Naiset
itkivät ja kumartuivat maahan saakka ja yli kaiken helähti
ainainen taistelu huuto:

„Herra Jesus, anna meille ristisi takaisin!"
Ensimmäisenä kulki veli Armo, joka yksin veti vaunuja,

joissa Nikolaus makasi. Näytti siltä kuin innostus olisi huu-
mannut hänet ja hän hoiperteli kuin juopunut. Hän huusi
voimainsa mukaan, mutta äänensä, joka oli ollut täyteläinen
ja voimakas, kaikui käbeältä ja vihlovalta. Kauhtana riippui
väljänä hänen laihoilla jäsenillään, hänen jalkansa olivat tur-

voksissa ja verisinä.
Nikolaus makasi kalpeana ja ummessasilmin kuin aina-

kin; eikä meteli hänen ympärillään voinut herättää häntä saira-
loisesta unestaan. Sitten tuli Konrad, joka nojasi Frantsin
käsivarten, tuskin pysyen pystyssä; mutta hänen silmänsä
loistivat, hänen poskensa hehkuivat ja hän huusi niin että
rintansa oli haleta:

„Herra Jesus, anna meille ristisi takaisin!"
Jono jonolta, askel askeleelta kulkivat ristiretkeläiset

tungoksen läpi, laulaen ja huutaen, nääntymäisillään väsymyk-
sestä. Ei yhdelläkään ollut muuta yllään kuin mitä kurjimmat
repaleet ja ei saattanut huomata ainoatakaan punaista ja pyö-
reätä poskea, iloista hymyä näissä silmissä, jotka paloivat
niin kesyttöminä ja hurjina.

Pitkä ei kulkue ollut. Oli jälellä tuskin neljäsataa
niistä kahdestakymmenestä tuhannesta, jotka kokoontuivat
Reinin varrella. Mutta jälelle jääneet ojensivat itsensä suo-
raksi kuullessaan ympärillä olijoiden ilohuudot ja he kulkivat
uljaasti eteenpäin väsyneillä jaloillaan.

Kun etummaiset saapuivat torille, seisoi Leonardo piispa
siellä kaikkien kaniikkiensa ympäröimänä. Hän oli täydessä
piispallisessa asussa ja kohotti kätensä siunaten. Samassa
alottivat kaniikit latinalaisen ylistyslaulun. Puhtaana ja kau-
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niinä kaikui heidän laulunsa, mutta ainoastaan lähimmät
saattoivat kuulla sen, niin rajusti huusivat ristiretkeläiset ja
väkijoukot.

Piispa seisoi levollisena kädet ristissä rinnallaan, kunnes
laulu oli loppunut. Hänen ja munkkien piti sulkea tori, että
joukot pysähtyisivät. Mutta ala oli niin suuri, että pyhiin-
vaeltajat sopivat sinne, ja kun he kaikki olivat sinne saapu-
neet, siunasi Leonardo heitä korkealla äänellä. Veli Anno
polvistui hänen eteensä ja samassa lankesivat lapsetkin pol-
villeen. Huudot vaikenivat ja hiljaisuus vallitsi ympärillä, niin
että piispan sanat kuuluivat kautta koko torin. Mutta muut

eivät häntä ymmärtäneet kuin ristiretkeläiset, sillä hän puhui
saksaa.

«Ylistetty olkoon Herra, joka antoi poikansa kuolla
ristillä meidän tähtemme", sanoi hän. «Ylistetty olkoon Hän,
että Hän sytytti uskon tulen teidän lapsensydämmiinne. Ylis-
tetty olkoon hän siksi, että vei teidät näin pitkälle."

«Ylistetty olkoon Herra", sanoi Anno ja kaikki risti-
retkeläiset toistivat sen.

Sitten nosti piispa Annon ylös, tarttui hänen käteensä
ja vei hänet toisten munkkien luo.

«Katsokaa tätä veljeä", sanoi hän. „Hän jätti luosta-
rin rauhan ja hyvän olon ja kulki yli vuorten ja laaksojen,
seuratakseen Herraa Jesusta. Hän puhalsi uskon näiden las-
ten sydämmiin, niin että he jättivät isän ja äidin ja ottivat
kantaakseen ristin, joka oli liian painava suurille. Katsokaa
häntä, hän on meitä suurempi."

Munkit keräytyivät Annon ympärille ja suutelivat hänen

käsiään ja hänen kaapunsa liepeitä; mutta hän sysäsi heidät
kaikki luotaan ja sanoi:

„En ole minä tehnyt sitä, mitä te sanoitte, herra piispa.
Minä olen ollut vaan halpa ase Jumalan kädessä. Tuossa
paarilla makaa se, jonka Jumala valitsi lasten pyhän sodan



188

johtajaksi. Hänelle on taivas auennut. Hänen suustaan olen
kuullut Jumalan äänen."

„Hyvä“, sanoi piispa. „Tiedän, että on niin, kuin
sanot. Ja on hyvä sinulle, että niin on. Sillä vaikka oletkin
toiminut palavalla innolla ja uskossa, niin tiedä, veli Anno,
että sinut on petetty."

Munkki tuijotti silmänräpäyksen sanatonna piispaan.
Sitten hymyili hän rauhallisesti ja pani kätensä ristiin rinnalleen.

„Sen olen kuullut jo ennenkin", sanoi hän latinaksi.

„Piispat ja papit, ritarit ja kauppiaat, vanhat ja nuoret ovat

meille sen huutaneet, missä vaan olemme kulkeneet. Oli nii-
täkin joukossamme, jotka antoivat pettää itsensä ja luopuivat.
Paholainen vei tuhannen, nälkä vei viisituhatta ja rutto vei
kymmenentuhatta. Tässä näet minut ja ne jotka ovat jälellä.
Turhaan koettaa Jrylmä viisautesi sammuttaa sydämmiemme
tulta. Ennenkun tämä tunti on kulunut, saavat epäuskoiset
silmäsi nähdä meidän kulkevan laineitten yli. Etkä sinä voi
pidättää meitä, vaikka tahtoisitkin ja minä rukoilen Herraa,
että hän antaisi sinun elää kyllin kauvan, että ehdit katua
epäilystäsi."

Munkit ilmaisivat äänekkäästi hyväksymisensä. Piispa
seisoi hetkisen äänetönnä katsellen ristiretkeläisiä. Väsyneet
lapset olivat istahtaneet maahan, naiset häärivät heidän ym-
pärillään, antoivat heille ruokaa ja juomaa, suutelivat heitä ja
itkivät. Ei muut kuin munkit välittäneet sanoista, joita Anno
ja piispa vaihtoivat, ja nyt puhui Leonardokin latinaa:

B Anno", sanoi hän. „Jos et ole aivan sokaistu, kuulet
mitä minulla on sinulle sanomista. Tuo poika, jonka sanot

olevan ristijoukon oikean johtajan onko hän Nikolaus
Kölnistä?"

„On.«
„Onko hän Johannes Mekelnin poika?"
„On", vastasi Anno. „Ja ellei teillä ole muuta kerto-
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mistä minulle, kuin että Mekeln on roisto ja petturi, niin
tiedämme sen jo aikoja sitten. Saksassa jo epäilimmme häntä
petturiksi. Sweitsin vuoristossa saimmekin sen todistetuksi
ja kun hän kielsi, vaadimme me hänelle Jumalan tuomiota ja
alistimme hänet tulikokeen alle. Hän kesti sen petoksen
avulla, ja kun me sen huomasimme ja tahdoimme ottaa hänet
kiinni, oli hän karannut."

„Tiedätköhän kuitenkaan kaikkea", sanoi piispa su-
rullisesta.

Sitten otti hän kirjeen poveltaan ja avasi sen hitaasti.
„Tämä kirje tuli minulle Genuasta", sanoi hän. „Luo-

tettava lähetti toi sen minulle, ja sen kirjoitti mies, joka tuli
pyhän Johanneksen seuraajaksi Genuan piispanistuimelle.
Tunnen hänen käsialansa ja leimansa. Kirjeessä on seikka-
peräisesti kerrottu sen genualaisen kauppiaan kuulustelu,
joka oli ollut Mekelnin avustajana. Hän oli karannut kau-

pungista, mutta saatiin kiinni muutamia päiviä senjälestä, kun
ristiretkeläiset olivat lähteneet. Pormestari pani hänet kidu-
tuspenkkiin ja siinä hän tunnusti. Tiedätkö mitä hän kertoi?"

„Voin arvata", vastasi Anno tyynesti. „Mutta kertoipa
hän mitä tahansa, ei se muuta minun mieltäni."

„Tahdotko tulla salakammiooni, niin kerron sen sinulle?"
sanoi piispa.

„En“, sanoi Anno. „Ne ovat vaan verukkeita, joilla
tahdotaan estää kulkuamme. Sanokaa sanottavanne tässä
veljiemme kuullen. 11

„No niin 11
, sanoi Leonardo. „Tapahtukoon niinkuin

tahdot. Ja minun sanani ovat harvat mutta vakuuttavat
Jumala auttakoon sinua tuskassasi, kun korvasi sen kuulevat.
Kun kauppias oli kidutuspenkissä, tunnusti hän, että he Me-

kelnin kanssa yksistä tuumin olivat vieneet ristiretkeläiset
Genuaan, aikomuksessa kulettaa heidät laivoillansa Aleksand-
riaan, jossa heidät myytäisiin orjiksi. 11
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„Tiedän sen", sanoi Anno ivallisesti.
Mutta piispa kohotti kätensä, käskien hänen vaikene-

maan ja jatkoi:
„Hän kertoi edelleen, että Mekeln oli tullut tätä aja-

telleeksi kuullessaan ne sanat, jotka hänen sairas poikansa oli
puhunut yöllä. Hän päätti silloin käyttää hyväkseen poikansa
kuumehoureita ja johtaa ne siihen suuntaan, että ne edistivät
hänen pirullisia hankkeitaan. Siinä aikeessa piilottautui hän
esiripun taa, Nikolauksen makuuhuoneeseen, puhui tälle muut-

tamalla äänensä ja uskotteli täten pojalle, että hän sai tai-
vaallisia ilmestyksiä."

Piispa vaikeni ja Anno tuijotti häneen. Hän vapisi ja
hänen äänensä värisi, ja hän oli kuolonkalpea. Hänen rin-
tansa kohoili kouristuksen tapaisesti, hänen kätensä haroivat
ilmaa ja kaikki luulivat hänen kuolevan siihen paikkaan.

Silloin levitti Leonardo hänelle sylinsä:
„Anno, Anno, veljeni Jumalassa!" sanoi hän ja kyynelet

virtasivat hänen silmistään. „Tule luokseni rukoilemaan kans-
sani, sinä petetty lujauskoinen miesparka. Löydämme kyllä
lääkkeitä sielullesi. Me valvomme ja rukoilemme, emmekä
päästä Jumalaa, ennenkun hän on meitä kuullut."

»Antakaa tänne . . . kirje", sanoi Anno käheällä äänellä.
Piispa ojensi sen hänelle; Anno riuhtasi sen käteensä,

koetti sitä lukea. Mutta kirjaimet pyörivät hänen silmissään,
eikä hän nähnyt mitään. Silloin repi hän kirjeen kappaleiksi
ja heitti sen maahan.

„Se on valettal" huusi hän. „Valetta! Valetta! Valetta!"
Äkkiä sai hän äänensä täysin valtoihinsa ja voiman

hallita itseään. Hän tuuppasi piispaa, että tämä keikahti
takaisin munkkien joukkoon, tarttui Nikolauksen vaunuihin ja
veti niitä eteenpäin toria pitkin.

»Eteenpäin!" huusi hän, »Herra Jesus, anna meille
ristisi takaisin?"
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Munkit väistyivät syrjään ja sotahuuto kaikui taaskin

kautta kaupungin . . . taloista ja väkijoukoista kaduilta, mutta

äänekkäimmin ristiretkeläisten keskuudesta, jotka kavahtivat
ylös, kuullessaan Annon huudon ja nähdessään hänen lähtevän
liikkeelle vaunujen kera. Taaskin kulkivat joukot eteenpäin,
taaskin tervehtivät Brindisin porvarit riemuhuudoilla pieniä
pyhiinvaeltajia.

Leonardon seisoessa neuvotonna munkkiensa joukossa
tietämättä miten torjua vaaraa, yltyi meteli yhä vaan kaupun-
gissa. Vähäväliä pysähtyi veli Anno ja huusi sotahuudon
väkijoukkoon ja joukko vastasi hänelle tuhatkertaisesti. Hän
horjui kuin juovuksissa ja hän olikin juovuksissa uskosta
ja toivosta ja epäilyksestä ja surusta ja tuskasta. Hänen

täytyi huutaa ja huitoa käsillään kuin riivatun, ett’ei se mikä
tapahtui hänen sielussaan voittaisi häntä ja paiskaisi häntä
maahan.

Sillä lailla tuli joukko satamaan ja Anno pysähtyi vasta

sitten, kun hän seisoi aallonhalkasijan reunalla.
Sinä päivänä oli niin kova myrsky, että laineet kuo-

hahtivat korkealle maalle asti ja räiskyttivät valkeata vaah-
toansa hänen kauhtanalleen. Kaikki laivatkin olivat asettuneet

molemmin puolin rantoja, jossa ne olivat paremmin suojassa,
niin että hänellä oli edessään avoin meri niin aavalta kuin
silmä kantoi.

Kun nyt joukko seisoi myrskyävän meren rannalla,
vaikeni se äkkiä. Huudot taukosivat, sillä jokainen läsnä-
olevista ymmärsi, että nyt tapahtuisi se mahtava ihme, josta
huhu oli kertonut . . . nyt kulkisivat ristiretkeläiset laineitten
yli pyhälle maalle.

Pienet ristiretkeläiset tunkeutuivat pitkin aallonmurtajaa
niin lähelle veli Annoa ja Nikolauksen paareja kuin mahdol-
lista. Heidän pitkät, pörröiset tukkansa ja vaaterepaleensa
liehuivat tuulessa. Heidän huutonsa vaikenivat, kun he
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seisoivat raivoavan meren ääressä . . . harvat heistä uskalsivat

katsoa laineihin; useimmat kiinnittivät katseensa Annon kas-
voihin, jotka olivat heihin kääntyneet.

Kalmankalpeat olivat ne kasvot, silmät suljetut, tukka
ja parta takkuiset ja huulet väräjävät. Kädet olivat mun-

killa ristissä leuvan alla. Hän rukoili, mutta ei kukaan saat-

tanut kuulla hänen sanojansa, vaikka kaikki näkivät hänen
huultensa liikkuvan.

Silloin hyppäsi hän Nikolauksen vaunuille, niin että hän
näkyi koko satamatorin yli. Hänen suuret silmänsä säkenöi-
vät, hänen kätensä olivat ojennettuina ja sormensa harallaan.
Hän näytti niin hirvittävältä, että väkijoukko ehdottomasti
peräytyi ja tyhjä väli jäi sen ja ristiretkeläisten väliin. Mutta
lapset tunkeutuivat tiheämpään vaunun ympärille, ja ojensivat
päitään esiin, ett’ei sanaakaan jäisi heiltä kuulematta ja hei-
dän silmänsä herkeämättä tarkastivat munkin huulia.

Kahteen kertaan laski hän kätensä ja kohotti ne jälleen.
Kahteen kertaan avasi hän suunsa, mutta sanat kuolivat hä-

nen huulilleen. Sitten voitti hän sen myrskyn, joka raivosi
hänessä itsessään ja hän puhui niin mahtavalla äänellä, että
se helposti voitti aaltojen kohinan.

„Ylös, te Jumalan pyhät soturit! Ylös ja eteenpäin!
Tänään on kärsimysten hetki loppuun kulunut ja Herra on

läsnä. Hän lähettää luoksemme enkelinsä . . . kuuletteko
heidän siipiensä suhinan ilmassa? Hän antaa aaltojen vaahdota
siksi, että merkki, jonka hän meille antaa, olisi sitä suurempi."

„Tähänasti hän on kulettanut meitä kolkkoja teitä.
Hänen kätensä on lyönyt meitä epäilyksellä ja nälällä,
rutolla ja kuolemalla. Te näännyitte vuoristossa hänen mah-
tavasta käskystään, laakson ruttoisista höyryistä sairastuitte
kuumeeseen. Kuka teistä tiesi missä vierustoverinsa olisi
seuraavana päivänä, kun laadimme leirin Vieraissa maissa? Ehkä
kuolema vei hänet ehkä otti se teidät itsenne.?"
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»Muistatteko, kuinka vaivuimme epäilykseen, kun me

Genuassa ymmärsimme väärin Jumalan ilmestyksen Nikolauk-
selle. Ja muistatteko, kuinka sydämmemme riemuitsi, kun
meille selvisi, ett’ei meitä oltu petetty, vaan että olimme teh-
neet syntiä yksinkertaisuudessamme jakärsimättömyydessämme
tahdoimme pahoittaa Herran ilmestymään itsellemme silloin,
kun se parhaiten sopi väsyneille jäsenillemme?®

»Autuaat ovat ne, jotka lähtivät kotoa kuullessaan
kutsun sydämmessään . . . jotka jättivät isän ja äidin, kirjat
ja leikkikalut. Autuaat ovat, jotka kuolivat matkalla uskossa
vapahtajaamme, huutaen koko sielustaan huutomme: »Herra
Jesus, anna meille ristisi takaisin!®

»Mutta kymmenkertaisesti autuaampia olette te, jotka
olette juoksun päättäneet ja uskon säilyttäneet. Te, jotka
tänään saatte nähdä Herran kasvoista kasvoihin siinä voimal-
lisessa ihmeessä, jonka hän tekee teidän tähtenne. Ohi on
tuskamme aika, ohi onnettomuutemme aika. Unohdettu on

kärsimämme tuska, kokemamme suru, unohdetut saamamme

haavat. Edessämme on tie . . . yli meren, joka väistyy jal-
kamme edestä, niinkuin meille on luvattu.®

»Tänään . . . myrskyssä . . . jolloin ei yksikään laivuri
uskalla lähteä merille, tahdomme luottavaisina näyttää meidän
uskomme. Ja me tahdomme lähteä, samoin kuin näinä vii-
meisinä ahdistuksen aikoina, samassa järjestyksessä, rivi ri-
viltä, minä itse etunenässä, Nikolaus sylissäni. “

»Mutta ensiksi rukoilkaamme. Minä sanon sanat ja te

toistakaa ne hiljaa itseksenne, samalla taivuttakaa päänne sen

voimallisen edessä, joka on meitä läsnä.“

Anno polvistui vaunuilla ja rukoili kohotetuin käsin ja
kasvot taivasta kohti, jossa, pilvet kiitivät raskaina ja harmaina.
Kaikki ristiretkeläiset ja kaikki ympärillä seisovat polvistuivat
munkin mukana. Ei kuulunut muuta ääntä kuin myrskyn

Lasten ristiretki. 13
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kohina ja aaltojen loiske, rukouksen sanojen hitaasti ja juh-
lallisesti kaikuessa kansajoukon yli.

„ Herra Isä Jumala taivaassa, sinä, joka annoit ainokai-
sen poikasi kärsiä ristinkuoleman, että me pelastuisimme ka-
dotuksesta. Sinä, joka olet puhaltanut meihin pyhän henkesi,
niin että me vapauttaisimme vääräuskoisten käsistä sen maan,
jossa Jesus Kristus eli ja kuoli. Herra Jumala, Isä taivainen!
Me kiitämme sinua, että valitsit meidät pyhiksi sotilaiksesi.
Me kiitämme sinua, että ylläpidit meitä tähän päivään asti.

Me kiitämme sinua, että soit veljillemme ja sisarillemme au-

tuaan kuoleman matkalla tänne. Herra Jumala, Isä taivaassa!
Me tiedämme, että valitsit alaikäiset lapset pyhään taisteluun
senvuoksi, että synti painoi aikuisia niin etteivät jaksaneet
kantaa uskon sotisopaa. Me tiedämme, että sinä olet kans-
samme. Herra Jumala Isä taivainen! Me rukoilemme sinua
tällä hetkellä täyttämään lupauksesi, jonka olit meille antanut

Nikolauksen suun kautta. Rukoilemme sinua ottamaan meidät
voimalliseen käteesi ja pakottamaan meren sanallasi niinkuin
kerran teit juutalaisille, jotka ristiinnaulitsivat ainosyntyisen
poikasi. Herra Jumala, taivaallinen isä! Me rukoilemme
sinulta tätä suurta ihmettä uskomme tähden."

Hetkisen vallitsi äänettömyys, sitten nousivat ristiretke-
läiset ylös ja huusivat riemuiten.

„Herra Jesus, anna meille ristisi takaisin!"
Kun huuto oli tauonnut, sanoi Anno:
„Nyt otan Nikolauksen syliini ja menen ensimmäisenä.
Minun jälkeeni tulkoon Konrad ja sitten te muut rivi

riviltä, voimallisina ja lujauskoisina, Kristuksen nimi sydämmis-
sänne ja huulillanne."

Hän katsoi Konradiin, joka kohotti kätensä, huutaen
äänekkäästi:

»Veli Anno! Minä seuraan sinua!"
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Silloin hyppäsi veli Anno alas vaunuilta, ja kumartui
nukkuvan Nikolauksen yli.

„Herää, Jumalan valittu!" sanoi hän, suudellen poikaa
suulle.

Hän otti Nikolauksen syliinsä ja poika aukaisi silmänsä
ja katseli hämmästyneenä ympärilleen.

„Anno . . . minne kannat minut?" kysyi hän väräjävällä
äänellä.

„Kannan sinut Jerusalemiin."
Sitten kääntyi hän aallonmurtajaan päin ja laski jalkansa

sen korkealle kivireunalle. Konrad seisoi aivan hänen taka-
naan ja tällä hetkellä tarttui Frants lujasti Konradin vyöhön.
Mutta poika ei huomannut sitä; hän tuijotti Annoon, joka
seisoi nyt kivikaiteella, myrskyn saartamana, Nikolaus sylis-
sään. Kuolonhiljaisuus vallitsi kansanjoukossa. Sitten huusi
Anno suurella äänellä:

„ Herra Jesus, anna meille ristisi takaisin!"
Ja samassa hän astui askeleen aallonmurtajalta ja hävisi.
Hänen takanaan syntyi kova hälinä; Frants oli kaata-

nut Konradin ja otteli hänen kanssaan. Tämä taistelu esti
ristiretkeläiset pääsemästä eteenpäin, tungoksessa kaatuivat
Nikolauksen vaunut ja siitä hämmennys lisääntyi. Sen kes-
täessä väkijoukko päästi kauhunhuudahduksen ja osoitti veteen.

Siellä ottelivat Nikolaus ja veli Armo laineissa. Sairas
poika oli kietonut kätensä Annon ympäri ja puristi häntä
itseään vasten, niin että Anno ei voinut liikuttaa käsivarsiaan.
Poika itki ja huusi niin että saattoi sen kuulla myrskyn halki.
Mutta Annon kasvot olivat tyynet ja levolliset. Ne olivat
koholla kohti taivasta, jossa pilvet kiitivät raskaina ja har-
maina; hänen huulensa liikkuivat rukouksessa, hänen silmänsä
tuijottivat ikäänkuin hän olisi odottanut näkevänsä pilvien
väistyvän ja Jumalan enkelien tulevan avukseen.
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Kaksi kertaa loiskahtivat laineet yhteen heidän päänsä
ylitse ja he tulivat taas esille. Kolmannella kerralla he jäi-
vät syvyyteen. Vene, joka laskettiin vesille eräästä laivasta,
ei ehtinyt ajoissa heitä pelastamaan. Ei näkynyt muuta kuin
viheriätä merta, joka kuohui ja kohisi ja syöksyi aallonmur-
tajaa vasten.

Maalla seisoivat lapset, sanattomina ja kauhistuneina
tuijottaen mereen, joka oli niellyt heidän toivonsa ja uskonsa.
He seurasivat tahdottomina kaupungin porvareita, jotka vei-
vät heidät pois satamasta ja hankkivat heidät katon alle.

Vähän myöhemmin seisoi Frants piispan oven edessä
ja kolkutti ovikolkutinta. Portailla, hänen jalkainsa juurella,
makasi Konrad kalpeana, verissään ja tainnuksissa.

NELJÄS LUKU.

Piispan luona,

Konrad oli hyvin sairas. Se mielenjännitys, jossa hän

niin kauvan oli ollut ja kurjuus jota oli kestänyt, olivat aivan
lopettaneet hänen voimansa. Ottelussa Frantsin kanssa oli
hän myöskin saanut muutamia naarmuja ja hänen päänsä pa-
han kolauksen, kaatuessaan aallonhalkasijan kivitystä vastaan,
mutta se oli kuitenkin vähin kaikesta.

Piispa otti pojat vastaan hyvin ystävällisesti. Hän laski
Konradin omalle leposohvalleen ja antoi lääketaitoisen munkin
tutkia häntä ja sitoa hänen haavansa. Kun hän oli varma

siitä, että sairaan oli niin hyvä olla kuin mahdollista, meni
hän Frantsin kanssa makuuhuoneeseensa ja antoi hänen
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kertoa Konradista ja itsestään ja kaikestä mitä hän oli
kokenut.

Leonardo kuunteli häntä ihmetellen. Hän tunsi hyvin
ritari Yrjö af Hohenfelsin nimen, kertomuksien kautta sodasta
pyhällä maalla. Hän päätti heti pitää huolen siitä, että poika
parka lähetettäisiin takaisin kotiinsa ja äitinsä luo, niin pian
kun hän sen kestäisi.

„Sillä nyt kai te kuitenkin lienette parantuneet mielet-
tömyydestänne?" sanoi hän Frantsille.

„Taidammepa kyllä", vastasi poika. „Minä ainakin olen
saanut kyllikseni."

»Toivonet myöskin päästä kotiisi?"
„En", sanoi Frants jyrkästi. „Kotiin en tahdo. Kar-

kasin vasten isäni tahtoa ja Wormsissa ei minua odota muu

kuin selkäsauna. En tahdo kotiin ennenkun minusta on tul-
lut jotakin."

„ Minne sitten aiot?"
„Genuaan", sanoi Frants varmasti. „Matkalla tänne

tapasin erään genualaisen kauppiaan, joka lupasi ottaa minut

pojakseen, jos tulisin elävänä takaisin."
„Mikä sen kauppiaan nimi on?"
„Rafael Carloni."
„Vai niin", sanoi piispa. „Sepä oli suuri onni sinulle.

Sillä hän on Genuan rikkaimpia ja mahtavimpia miehiä.
Mutta kun tulet isoksi, tahdot kai mennä pyhälle maalle
taistelemaan uskottomia vastaan?"

„En, minä en tahdo", vastasi Frants.
„Liskosi on siis sammunut, ja innostuksesi jäähtynyt."

sanoi piispa ja katsoi häneen vakavasti.
»Karkasin kotoa, koska en tahtonut ruveta sepäksi",

vastasi Frants avomielisesti. „Toivoin saavani mainetta ja
kunniaa ristiretkellä, senvuoksi lähdin mukaan. Sitten menin
kihloihin Agneksen kanssa ja minun täytyi ajatella miten
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pääsisin ritariksi, että saisin hänet omakseni. Mutta nyt on

Agnes kuollut ja ristiretkeläiset hajaantuneet.
Piispa suuttui kovasti ja sanoi ankarasti:
»Silloin olet pilkannut Herran nimeä, kun otit ristin

voittaaksesi maallista kunniaa. Etkö ymmärrä sitä?"
Poika katsoi hiukan hämillään alas, mutta nosti sitten

päänsä ja katsoi ujostelematta vanhaan pääpappiin.
„Niin saattaa olla", sanoi hän. „Mutta olen tehnyt

parhaani koko joukossa, ja luulen, ett'en ole ollut kehnoimpia."
Piispa sopersi itsekseen joukon latinalaisia sanoja ja

puisti päätään. Hän käveli hetkisen edestakaisin lattialla,
ikäänkuin hän olisi tuuminut, saattaisiko hän antaa Frantsille
anteeksi tämän synnin vai ei. Sitten pani hän kätensä hänen
päänsä päälle ja sanoi:

„Olet kunnon poika, ja jos olet tehnyt syntiä ajatuk-
sissasi, annan minä sinulle täten synninpäästön. Samalla va-

pautan sinut lupauksestasi lähteä Jerusalemiin sotimaan väärä-
uskoisia vastaan. Se minkä jo olet tehnyt riittää täyttämään
Jumalan vaatimuksen sinulta. Mene vaan Genuaan ja tule
kunnon kauppiaaksi, eläkä unohda pyhää kirkkoa, kun si-
nulle hyvin käy.“

Polvillaan vastaanotti Frants piispan siunauksen. Sitten
kääri hän peitteen ympärilleen ja pani maata lattialle Konradin
vuoteen viereen.

Ja päivä kului toisensa perästä.
Konrad toipui, mutta hitaasti; pojat jäivät koko kuu-

kaudeksi piispan luo. He olivat ainoat ristiretkeläiset Brin-
disissä. Sillä jo muutamia päiviä Annon ja Nikolauksen huk-
kumisen jälkeen muuttui mieliala kaupungissa kokonaan.

Pormestari sai valtansa takaisin ja pani järjestyksen
uudestaan voimaan kaupungissa. Hän ei tyytynyt ainoastaan
rankaisemaan niitä, jotka olivat vastustaneet hänen laillista
valtaansa, vaan vaati mitä ankarammin, että ristiretkeläiset
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lähtisivät pois niin pian kun suinkin. Porvarit tottelivat mie-
lellään ja aniharvat koettivat pitää luonaan niitä lapsia, jotka
he olivat ottaneet koteihinsa.

„Meillä on tarpeeksi lapsia täällä Brindisissä", sanoi
pormestari. „Antakaa saksalaisten penikoiden koettaa osata

kotiinsa."
Turhaan tuli piispa raatihuoneelle ja kehoitti neuvos-

miehiä osoittamaan armeliaisuutta pikku raukoille. Hän pyysi
raatimiehen muistamaan, että lapset oli johdetut harhaan ja ett’ei

ollut oikeutettua syyttää heitä mistään. Ei kukaan tahtonut
kuulla häntä, koska päällepäätteeksi ilmaantui muutamia rutto-

kohtauksia eräässä talossa sataman varrella, jonne muutamia
lapsia oli sijoitettu, ja karkoitettiin heidät kaikki kaupungista.

Leonardo ei voinut muuta kuin varustaa heidät niin
runsaasti kuin taisi vaatteilla ja ruualla. Hän saattoi heitä
Frantsin kanssa portin ulkopuolelle ja näki heidän lähtevän
kotiinsa. Mutta aniharvat ehtivät niin pitkälle; useimmat
kuolivat matkalla.

Frants ja Konrad olivat kyllä turvassa piispan talossa;
mutta kun Konrad pääsi sängystä, alkoivat hekin ajatella
kotimatkaa.

Eräänä päivänä, kun he puhuivat tästä isännälleen,
ilmoitti Konrad, että hän aikoi ensiksi Roomaan saamaan py-
hältä isältä vapautuksen lupauksestaan. Turhaan tarjoutui
Leonardo sen tekemään, kuten hän jo oli vapauttanut Frantsin
lupauksestaan. Poika kiitti häntä kaikella kunnioituksella,
mutta pysyi lujana päätöksessään, että ainoastaan paavi voi
hänet vapauttaa velvoituksestaan."

»Miten lienee Frantsin laita", sanoi hän. „Sitä en tiedä.
Eihän hän olekaan jalosukuisen ritarin poika, kuten minä."

„No, no“, vastasi Leonardo. »Elä moiti häntä hänen
syntyperänsä tähden. Minäkin olen halvan miehen poika ja
istun piispan istuimella kaikessa kunniassa."
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»Papiksi voi kuka tahansa tulla", sanoi Konrad.
„Ohoh, luuletko niin?" sanoi piispa ja punastui suuttu-

muksesta, mutta tyyntyi heti ja hymyili pojan ylpeydelle.
„Mutta, jos pyhä isä kieltäytyy vapauttamasta sinua lupauk-
sestasi mitä sitten teet?"

Konrad katsoi vakavasti häneen ja vastasi epäröimättä:
»Silloin palaan tänne ja astun johonkin Syyriaan mene-

vään laivaan, ja taistelen vääräuskoisia vastaan, niinkuin olen

luvannutkin".
Tämä liikutti piispaa ja hän sulki Konradin syliinsä.
„Tee sitten niinkuin sydämmesi käskee", sanoi hän.

»Olisivatpa kaikki ritarimme sinun kaltaisiasi, niin olisivat
epäuskoiset jo aikoja sitten karkoitetut Palestiinasta."

Sitten piti hän huolen siitä, että pojat saivat tarpeelliset
matkavarustukset. Hän palkkasi kymmenen aseellista miestä
heitä saattamaan, ja hankki heille hyvät hevoset ja aseet.

Hän oli ostanut kaksi asepukua, jotka olivat aivan saman-

laiset, mutta hänen täytyi vaihtaa toinen; sillä Frants ei
millään muotoa tahtonut pukeutua muuksi kuin Konradin
palvelijaksi.

„Et voi olla muuta kuin veljeni ja ystäväni, koska olit
Agneksen luona hänen kuollessaan ja itkit hänen haudallaan",
sanoi Konrad. „En tiedä miten käy, kun tulemme Saksaan
takaisin, mutta täällä me olemme yhdenvertaisia."

„Minä en lähde Saksaan", vastasi Frants. „Menemme
yhtä matkaa Roomaan ja sitten Genuaan. Siellä menen
kauppiaan oppiin ja minusta tulee ajanpitkään ehkä suuri
kauppaherra, ehkä tasavallan laivaston päällikkö. Siihen asti
tahdon olla aseenkantajanasi, joksi minut otit Töndorfer-
laaksossa."

„Niin kauppias!" sanoi Konrad pisteliäästi. ~Lup-

asihan hän sinulle tyttärensä."
„Niin teki", sanoi Frants.
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„Sitten kai nait hänet?"
„Ehkä, jos pidän hänestä."
Silloin punastui Konrad harmista ja sanoi:
„Oletpa Agnekselle uskollinen sulhanen, sanon minä!

Luulen hänen itkevän haudassaan."
„Sitä en usko", vastasi Frants tyynesti. „01in uskol-

linen hänelle siihen asti kun hän ummisti silmänsä ja jos hän
seisoisi tässä tällä hetkellä, olisin hänen omansa koko sielus-
tani. Sittenpä nähtäisiin, olisitko sinä liian ylpeä antamaan

hänet minulle. Melkeinpä niin luulen. Mutta nyt hän nukkuu
rauhassa haudassaan enkä minä ole luotu alla päin kulkemaan."

Hymyillen kuunteli piispa heidän kinaansa. Sitten tuli
hetki jolloin he ratsastivat pois kaupungista kymmenen aseel-
lisen miehen ja Leonardon onnittelujen seuraamina, mukana
kirje pyhälle isälle.

VIIDES LUKU.

Pyhä isä.

Poikien matka Roomaan tapahtui ilman seikkailuja ja
vaikeuksia.

Saavuttuaan paavin kaupunkiin, asettuivat he asumaan

vaatimattomaan majataloon, jonka jälkeen he heti lähettivät
yhden miehistään viemään pyhälle isälle Leonardon kirjeen.
Kolme päivää he odottivat vastausta. Neljännen päivän aa-

muna tuli majataloon paavillinen airue, kuusi torvensoittajaa
ja suuri seurue mukanaan ja kehoitti Konrad af Hohenfelsin
heti tulemaan heidän kanssaan Innocentiuksen luo.
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Aika melu syntyi majatalossa, kun talon väki ja vieraat
näkivät kuinka suurta kunniaa pojille osotettiin. Isäntä ku-
marteli ja pokkuroi ja Konrad kiirehti pukeutumaan parhaim-
paan asuunsa. Kun hän oli valmis, näki hän, että Frants

vielä oli jokapäiväisessä nahkanutussaan.
„Mutta jouduppas, Frants", sanoi hän. „Sanantuoja

odottaa pihalla."
„En minä tahdo lähteä mukaan", sanoi Frants. »Mi-

nulla ei ole mitään puhuttavaa pyhälle isälle."
„Eikö olisi hyvä, että paavi itse vapauttaisi sinut va-

lastasi", sanoi Konrad.
„01isi kyllä", vastasi Frants. „Mutta minun ei tee mie-

leni siihen uhkapeliin. Minulla on jo piispa Leonardon sana
takeena siitä, että olen vapaa ja se riittää sepän pojalle,
kuten sinä tässä tuonnoin oikein huomautit. Jos nyt pyhä
isä kieltäisi, niin siinä sitten seisoisin."

„ Kauppiaan henki on jo mennyt sinuun", sanoi Kon-
rad vihaisesti ja meni ulos tuvasta.

Hän hyppäsi hevosensa selkään ja ratsasti pois kym-
menen aseellisen miehensä, sanansaattajan ja tämän joukon
seuraamana. Airut puhalsi alituiseen torveensa ja missä he
vaan kaduilla kulkivat keräytyi kansaa kokoon.

Mutta kun he saapuivat paavin linnaan oli koko suu-

renmoinen piha täynnä ritareja ja kaikenlaatuisia sotilaita.
Konrad ei ollut milloinkaan nähnyt niin suurta asevoimaa ja
niin komeita pukuja. Mutta hänellä ei ollut aikaa syventyä
näiden katselemiseen; airue kuletti hänet monen portin ja
pihan kautta, kunnes hän pysähtyi mahtavien marmoriportai-
den eteen. Siinä Konrad astui alas hevosen selästä, ja joukko
komeasti puettuja hovipoikia kuletti hänet monen pitkän käy-
tävän ja suuren salin läpi, kunnes hän äkkiä oli saapunut
suureen pyhässäkin, joka oli täynnä ihmisiä.
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Niiden joukossa oli monta ritariakin, mutta useimmat
olivat munkkeja ja pääpappeja. Konrad, joka oli pienempi
muita ja seisoi takimmaisena, ei voinut nähdä paavia.

Mutta luultavasti joku oli ilmoittanut hänen tulonsa,
koska heti tuli eräs hengellinen herra, joka oli samanlaisessa
puvussa kuin Brindisin piispa juhlapuvussaan, ja kysyi häneltä
ystävällisesti saksaksi, kuka hän oli, ja vei hänet salin läpi.

Ja äkkiä seisoi Konrad miehen edessä, joka istui ko-
mealla, puunleikkauksilla koristetulla tuolilla ja hän oli vakuu-
tettu, ett'ei se voinut olla kukaan muu kuin paavi.

Konrad ei luullut niin ainoastaan senvuoksi, että hän
yksin istui, tai että hänellä oli kallisarvoinen puku yllään,
eikä paavinkruununkaan tähden, joka hänellä oli päässään ja
josta pojan opettaja Hohenfelssissa kerran oli kertonut. Kaik-
keen siihen hän ei kiinnittänyt erityistä huomiota; hän katsoi
noita suuria kasvoja ja ankaria, voimakkaita silmiä ja ajatteli,
että siltä mahtaa näyttää Kristuksen käskynhaltija maanpäällä.

Sitten lankesi hän polvilleen ja pani kätensä ristiin;
mutta hän ei painanut silmiään alas paavin katseelta. Ja
Innocentiusta miellytti hänen avomielisyytensä, hän nyykäytti
Konradille päätään ja ojensi hänelle siunaten kaksi sormea ja
antoi hänen ymmärtää, että hänen tuli nousta ylös.

Se pääpappi, joka oli tuonut Konradin paavin luo, ker-
toi nyt latinaksi kuka poika oli ja mikä hänet oli tänne tuo-

nut. Kaikki läsnäolijat tunkeutuivat lähemmäksi kuullakseen
ja vaikka Konrad ei ymmärtänyt sanaakaan siitä mitä puhut-
tiin, saattoi hän jotakuinkin seurata tarkkaamalla heidän kas-
vojaan ja kuuntelemalla heidän buudahduksiaan. Sitämyöten
kun kertomus edistyi, ilmaisivat läsnäolijat selvästi liikutuksensa
ja ihailunsa, eikä hän voinut erehtyä siitä, että kaikki nämä
ihmiset olivat hänelle ystävällisiä.

Mutta vaikka hän niin tankaan tähysteli paavin kasvoja,
ei hän voinut nähdä mitä’pyhä isä ajatteli. Syvinä ja ankarina
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tuijottivat häneen silmänsä eteensä; hänen otsansa rypyt sy-
venivät ja oikenivat jälleen, mutta muutoin olivat hänen kas-
vonsa aivan liikkumattomat. Hetkisen vielä senjälestä kun
esipappi oli lopettanut kertomuksensa, istui paavi samanlaisena,
ajatuksiinsa vaipuneena, eikä kukaan tohtinut häntä häiritä.

Silloin kohotti Innocentius kätensä ja viittasi pitkälle
totiselle miehelle, joka oli mustassa ritaripuvussa ja seisoi
vähän syrjempänä. Ritari astui lähemmäksi ja polvistui ja
pyhä isä sanoi hänelle jotakin matalalla äänellä.

Mutta tämä mies oli saksalainen linnankreivi Eichel af
Sigmaringen, joka oli paavin palveluksessa hänen henkivar-
tioväkensä päällikkönä. Hän kääntyi Konradiin ja sanoi ko-
valla äänellä:

„Konrad af Hohenfels! Astu esiin ja laskeu polvillesi
ja kuule mitä pyhä isä käskee minun sanomaan sinulle".

Konrad polvistui ja linnankreivi laski kätensä hänen olka-
päälleen sanoen:

„Kristuksen käskynhaltija maan päällä, joka kruunaa

keisarit ja on kristityn ritarikunnan todellinen herra, on käs-
kenyt minun, huolimatta nuoruudestasi, antamaan sinulle ri-
tarilyönnin".

Konrad sävähti tulipunaiseksi ja hänen silmänsä täyt-
tyivät iloky.ynelillä. Kaikki ritarit ja papit ilmaisivat hyväk-
symisensä niin äänekkäästi kuin sopi pyhän isän läheisyydessä.
Sitten irroitti linnanherra ison miekkansa ja kiinnitti sen

Konradin vyölle. Sitten pani hän kätensä Konradin pään
päälle ja sanoi:

„
Konrad af Hohenfels! Ole jalomielinen onnettomille,

rakastavainen omaisillesi, avulias kaikille! Ole kohtelias nai-
sille ja voimakas kaikissa miesten hyveissä. Joka päivä tulee
sinun käydä messussa; suojele leskiä ja orpoja, paljasta miek-
kasi jokaisen syyttömän puolustukseksi, mutta elä koskaan
ota osaa jumalattomien taisteluun, eläkä milloinkaan tee kun-



205

niatonta palvelusta. Kristinuskon eteen tulee sinun uskaltaa
henkesi ja kirkon vihollisia vastaa tulee sinun alati sotia.
Rooman keisaria tulee sinun totella, kunnioittaa valtakuntaa,
ei milloinkaan anastaa väärää omaisuutta. Elä kaikessa nuh-
teetonna Jumalan ja ihmisten edessä. Lupaatko sen, kolmi-
yhteisen Jumalan nimeen, näiden miesten läsnäollessa?"

„Lupaan", sanoi Konrad ja hänen äänensä värisi liiku-
tuksesta.

„Nouse siis ritarina", sanoi linnakreivi. „Minä vapau-
tan sinut kaikista niistä kokeista, jotka muuten ovat taval-
lisia ritarisäätyyn otettaissa."

Konrad nousi ja kaikki ympäröivät hänet ja toivottivat
hänelle onnea. Suorana ja ylpeänä hän seisoi, säteilevin sil-
min ja hehkuvin poskin, korkeitten miesten keskellä, suuri
miekka riippui hänen vyöllään ja yksi ja toinen hymyili hy-
väntahtoisesti. Mutta sitten tuli kaksi ritaria paavin henki-
vartioväestä ja. he kiinnittivät kultaiset kannukset pojan kanta-
päihin. Kun se oli tehty, viittasi Innocentius taaskin kädel-
lään ja silmänräpäyksessä oli hiljaista salissa.

»Konrad äf Hohenfels", sanoi paavi soinnukkaalla ja
selvällä äänellä. »Nyt kun olet otettu ritarikuntaan emme

voi vapauttaa sinua pyhästä lupauksestasi, vaan päinvastoin
vahvistamme sen sellaiseksi, että se sitoo sinut kaksinkertai-
sesti. Mutta koska sinä ja toverisi ristiretkellä olette häpäis-
seet koko kristikunnan täys-ikäiset ritarit, joita me täältä py-
hän Pietarin istuimelta turhaan olemme kehoittaneet yksimie-
lisyyteen ja lähtemään taisteluun saraseeneja vastaan ja koska
te siten olette antaneet suuren ja ylistettävän esimerkin meille
kaikille, niin tahdomme me lykätä lupauksesi täyttämisen siksi
kunnes olet päässyt kahdenteenkyinmenenteen ikävuoteesi.

Rauha olkoon kanssasi!“
Sanottuaan nämät sanat nousi paavi valtaistuimeltaan

ja astui hitaasti alas niitä seitsemää porrasta, jotka veivät alas.
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Ja hitaasti kulki hän salin läpi, jossa kaikki polvistui-
vat hänen eteensä. Hän piti kättään kohotettuna, kaksi
sormea ojennettuina siunaukseksi; mutta tultuaan Konradin
luo, ojensi hän tälle kätensä suudeltavaksi.

Sitten hän poistui pääpappien seuraamana. Linna-

kreivi vei Konradin erääseen toiseen saliin, jossa oli valmis-
tettu komea ateria. Siellä asetettiin hänet nuorten ritarien
keskelle, jotka joivat hänen maljansa ja kaikella tavalla osoit-
tivat hänelle ystävyyttään. Yhä uudelleen täytyi hänen ker-
toa mitä oli kokenut seikkailurikkaalla ristiretkellään ja linna-
kreivi tulkitsi sen muille. Vasta illemmalla nousi Konrad
hevosensa selkään ja ratsasti majataloon, jossa Frants odotti.
Suuri ritarijoukko aseenkantajineen seurasi häntä portille.
Isäntä ja emäntä tervehtivät uutta ritaria syvillä kumarruksilla,
eivätkä tienneet millä lailla he voisivat häntä kyllin kunnioit-
taa; mutta hänen päänsä oli raskas ja väsynyt matkan vai-
voista ja Konrad sanoi heille pian hyvää yötä.

Sitten heittäysi hän vuoteelleen ja kertoi Frantsille
mitä oli tapahtunut. Ylpeänä näytti hän kultaisia kannuksiaan,
jotka Frants irrotti hänen jaloistaan ja ryhtyi heti niitä puh-
distamaan. Mutta kun hän kertoi, että pyhä isä ei tahtonut-

kaan vapauttaa häntä lupauksestaan, vaan oli antanut hänelle
pitennysaikaa, kunnes täyttäisi kaksikymmentä vuotta, silloin
nauroi Frants ja sanoi hilpeästi:

„Jumala olkoon kiitetty ja ylistetty, että pysyin erilläni
siitä ihanuudesta! Nyt on minulla piispan lupakirja taskussani
ja olen hyvässä turvassa, mutta sinun pitää lähteä uudestaan
kärsimään vaivoja Syyriaan."

Konrad oikasihe vuoteellaan ja katsoi tyytymättömänä
häneen.

„Sinä olet orjasielu, Frants", sanoi hän ylenkatseelli-
sesti. „Jos pyhä isä olisi antanut sinullekin ritarilyonnin jakul-
taiset kannukset?"
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»Niin, ne olisivat tehneet aikeeni tyhjiksi", sanoi Frants
ja raappi miettiväisenä päätään. „Rafael Carloni sanoi minulle
hyvinkin selvästi, ett'ei hän pane ritarinarvoa kovinkaan kor-
kealle, ja jos olisin tullut hänen luokseen kultaiset kannukset
kantapäissäni, ei hän olisi uskonut minusta tulevan kunnon
kauppiasta. Silloin olisin jäänyt viratta ja morsiametta."

„Hyvää yötä", sanoi Konrad ja kääntyi seinään päin.
Mutta silloin putosi raskas kukkaro hänen vaatteistaan

kilahtaen lattialle.
„Mitä se on?" kysyi Frants ja nosti kukkaron ylös.
„Matkarahoja", vastasi Konrad unisesti. „Paavin ra-

hastonhoitaja antoi ne minulle.
„Kas, sepä oli varsin ymmärtäväisesti pyhältä isältä",

sanoi Frants ja pisti kukkaron taskuunsa.
Seuraavana aamuna ratsastivat Konrad ja Frants

pohjoista kohti. He olivat lähettäneet piispan sotilaat takai-
sin, annettuaan heille suuria lahjoja ja kirjeen, jossa kerrot-
tiin Leonardolle, kuinka hyvin heille oli käynyt Roomassa.
Heitä seurasi ainoastaan vanha saksalainen aseenkantaja,
jonka Sigmaringenin linnakreivi oli heille antanut saattajaksi.

Pian he saapuivat Genuaan, jossakauppias otti Frantsin
avosylin vastaan. Siellä erosivat nämä kaksi ystävystä ja
ritarillisesta ylpeydestään huolimatta oli Konrad enin suruis-
saan. Hän kulki edelleen Montferratiin ja sai niin lämpimän
vastaanoton kuin oli odottanutkin. Mutta hän sai myöskin
sanoman, joka koski häneen kipeästi.

Se sananviejä, jonka maakreivi oli lähettänyt Hohen-
felsiin ilmoittamaan Gertrud-rouvalle, että hänen lapsensa olivat
elossa ja terveenä, oli palannut takaisin ja tuonut tiedon, että
linnanrouva oli kuollut Wormsissa viikon sen jälkeen kun
ristiretkeläiset olivat lähteneet kaupungista. Hän ei ollut
palannut tietoihinsa, eikä hän ollut saanut tietää Agneksen
paenneen.
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Konrad itki surunsa Blanka- rouvan luona. Monena iltana
istuivat he yhdessä, puhellen Agneksesta, Gertrud-rouvasta ja
Hohenfelsista, maakreivin soitellessa kitaraansa. Talvi kului
ja kevään tullessa pyysi Konrad kreivin lähtemään mukaansa
Hohenfelsiin, niinpian kun hän voisi.

Ja kun juuri niihin aikoihin oli julistettu yleinen maa-

rauha, suostui maakreivi lähtemään.

KUUDES LUKU.

Rangaistus.

Eräänä kauniina kesäaamuna ratsastivat Montferratin
kreivi ja Konrad komean seurueen etunenässä Wormsin por-
tista sisään.

He olivat juuri kulkeneet Töndorflaakson ohi jaKonrad
oli suurella liikutuksella nähnyt jälleen sen paikan missä Ag-
nes ja Frants olivat tulleet hänen luokseen. Koko aamun

he olivat kreivin kanssa siitä puhuneet; mutta kun he olivat
astuneet alas ratsailta ja käyneet sisään kaupungin hienoim-
paan majataloon, muistuivat nämä päivät vielä elävämmin
heille mieleen. Sillä he olivat tuskin istuneet pöytään, ennen-

kun majatalon palvelija tuli sisään ja ilmoitti että kaupungin
etevin aseseppä, väkevä Henrik-mestari, oli saanut vihiä, että
Konrad at Hohenfels oli Wormsissa ja tahtoi mielellään häntä
puhutella.

Sisään astui seppä, josta Konrad oli kuullut niin paljon
ja kyseli innolla kuulumisia Frantsista. Hän oli saanut vies-
tin, että Frants oli Genuassa ja että hän menestyi hyvin.
Konradin täytyi sitten kertoa ja seppä kuunteli suurella ilolla.
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„Se perhanan poika!" sanoi hän kerran toisensa perästä.
Mutta kun ei enää ollut mitään kerrottavaa, löi Hen-

rik-mestari nyrkkinsä pöytään huolimatta siitä, että niin ylhäi-
nen herra kuin maakreivi oli läsnä ja sanoi tuimasti:

„Samapa tuo. Kerran hän tulee kotiin ja vaikka hän
olisi rikkain kauppias Genuassa, saa hän sen selkäsaunan,
jonka olen hänelle velkaa, siksi että hän karkasi opista."

Maakreivi nauroi ja nousi ottamaan vastaan piispa En-
gelbrechtiä ja ritari Ulrikia, jotka samassa tulivat tervehtimään
häntä ja Konradia.

Silloin sai Konrad piispan suusta kuulla kertomuksen
Gertrud-rouvan lopusta. Hän sai myöskin tietää, että kau-

kainen sukulainen oli vartioimassa Hohenfelsin linnaa. Mutta
sitten täytyi hänen kertoa Ulrikille ristiretkestä. Vanha herra
muisti selvään kauniin pojan, joka johti Nikolauksen henki-
vartiojoukkoa. Hän onnitteli häntä saavuttamansa kunniakkaan
ritariarvon johdosta ja kysyi hymyillen, eikö hän tahtoisi mitellä
miekkojaan hänen kanssaan.

Mutta tuontuostakin tuli ritari totiseksi ja pudisti vai
keata päätänsä.

„ Kurja päivä oli se, jolloin ristiretkeläiset kulkivat
Wormsin läpi", sanoi hän. „Ei koskaan ole miekkani ollut
löyhempänä tupossaan. Olisinpa sillä kertaa totellut tervettä
järkeäni ja tulista päätäni, niin olisin miehineni hajoittanut
joukon. Pari uupunutta munkkia olisi joutunut hukkaan ja
ehkä puolisensataa noista lapsiraukoista, mutta muut olisivat
pelastuneet. Nyt mätänevät heidän luunsa Alpeilla ja Ita-
liassa. Rehellistä saksalaista ritaria hirvittää sitä ajatellessa."

„Lastenristiretkessä oli sentään jotain ihanaa ja suurta",
sanoi Montferratin kreivi.

„OH toki", sanoi piispa.
Mutta Ulrik iski miekkansa lattiaan ja sanoi jyrkästi:
Lasten ristiretki. 14
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M Antakaa minulle anteeksi, jalo kreivi ja korkea-arvoi-
nen piispa, ett'en näe sitä ihanaa ja suurta. Häpeä on,
ett'ei ajoissa ehkäisty sitä mieletöntä hanketta. Ja veli Anno
ansaitsisi tulla hirtetyksi metsän korkeimpaan puuhun."

»Elkää sanoko mitään pahaa hänestä, herra Ulrik!"
sanoi Konrad. „Hän on suurin ihminen, minkä olen tuntenut."

„Suurin konna!" sanoi ritari tuimasti.
Mutta kreivi pani kätensä hänen käsivarrelleen ja sanoi

rauhoittavasti:
„ Tuomitsette väärin sitä miestä, herra ritari! Hän oli

erehtynyt, mutta hän maksoi erehdyksensä hengellään, em-

mekä me saa soimata häntä haudassaan. Olisipa kaikilla
niin voimakas usko kuin hänellä, niin parempi olisi elää
maailmassa."

Konrad katsoi kiitollisesti kreiviin ja piispakin yhtyi:
»Jos olisitte tuntenut veli Annon niinkuin kreivi ja minä,

tuomitsisitte häntä toisin, herra Ulrik. Hän oli niitä, joille
paljon on annettu ja jotka pyrkivät korkealle. Nuoruudes-
taan saakka kidutti hän lihaansa ja hallitsi tahtoansa. Kauvan
aikaa hän tutki kirkko-isiä, mutta siinä ei ollut kylliksi hä-
nelle. Hänen voimakas henkensä vaati myöskin toimintaa,
siksi hän ryhtyi tähän ja vei sen pitemmälle kuin kukaan
hänen sijassaan olisi voinut. Veli Anno oli varmasti rehelli-
nen mies, eikä mikään petturi."

»Johannes Mekeln oli kavaltaja", sanoi Konrad. »Voi
neekohan hän vielä kauvan rangaistusta välttää?"

Ulrik katsoi kummeksuen poikaan ja niin teki piispakin.
»Kuinka?" virkkoi vanha ritari. „Ettekö sitä tiedä?

Luulin teidän sentähden tulleen Wormsiin."
„ Olemme matkalla Ranskaan vierailemaan Konradin

sukulinnaan", sanoi kreivi, „emmekä tiedä, mitä tarkoitatte."
„No", sanoi Ulrik ja hykersi tyytyväisenä suuria käsi-

ään. „Saatatte sanoa, että onni on parempi kuin ymmärrys.
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Tänään kello kaksitoista mestataan Johannes Mekeln teloitus-
paikalla pohjoispuolella kaupunkia."

Kreivi ja Konrad olivat yhtä hämmästyneitä ja Ulrik
kertoi, kuinka Nikolauksen isä muutamia kuukausia sitten oli
otettu kiinni siinä kaupungissa ja pantu vankeuteen. Hänen
konnantyönsä olivat kyllin tunnettuja ja kukin niistä olisi
riittänyt saattamaan hänen hirsipuuhun. Jo kauan aikaa sit-
ten oli tullut sana sekä Genuasta että hänen syntymäkaupun-
gistaan Kölnistä, että he vaativat hänet huostaansa rangais-
taksensa häntä ansionmukaisesti. Mutta Wormsissakin hän
kerran oli tehnyt hirvittävän petoksen ja koska hän useita
kertoja ennen oli paennut, kahleista ja valvonnasta huoli-
matta, oli neuvoston mielestä parasta samalla tuomita hänet
teloitettavaksi eikä antaa hänelle mitään pakenemisen mahdol-
lisuutta toisiin kaupunkeihin.

„Eihän hänellä ole muuta kuin yksi henki", sanoi Ulrik.
„Ja koska hän varmasti siitä pääsee, minne vaan tulee, ei
hänelle mitään vääryyttä tapahdu. Mutta te voitte nähdä
sievän näytelmän ratsastaessanne Hohenfelsiin. Tie kulkee
aivan teloituspaikan ohi ja koska mies ei ole tahtonut tun-

nustaa, että hän viekoiteli poikansa ja johdatti hänen mie-
leensä vääriä ilmestyksiä, niin kidutetaan häntä ensiksi."

„En muuten ole mikään piinapenkin ystävä", sanoi kreivi.
„ Minun mielestäni tulisi hirttää pahantekijä ja sillä hyvä. Mutta
en voi kieltää, että suon kidutuksen Mekelnille."

„Hän saakin sen", sanoi Ulrik. „ Pyöveli on keksinyt
jotain uutta, joka kuulema on kovempaa kuin mitä tähän
asti tunnetaan."

Heti senjälkeen ritari ja piispa heittivät hyvästit ja läh-
tivät; mutta maakreivi ja Konrad jäivät hauvaksi aikaa pöydän
ääreen istumaan ja puhuivat siitä mitä olivat kuulleet. Puoli-
päivän tienoilla he antoivat satuloida hevosensa ja ratsastivat
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seurueineen teloituspaikalle; sillä he tahtoivat nähdä oikeuden
pääsevän voitolle.

He jäivät tielle, jonkun matkan päähän mestauspaikalta,
mutta kuitenkin niin lähelle, että saattoivat selvästi nähdä
mitä tapahtui.

Ylt’ympäri mäkeä seisoivat Wormsilaiset, pää pään
vieressä ja tuijottivat mestauslavalle, joka oli rakennettu mäen

kukkulalle. Siellä puuhaili pyöveli työaseineen kahdeksan
apulaisensa kanssa, jotka olivat kaikki punaisiin puettuina.
Huhu uudesta kidutuksesta, jota käytettäisiin, oli levinnyt yli
koko kaupungin ja kaikki, jotka kynnelle kykenivät, olivat
liikkeessä. Kaupunginpalvelijoiden oli vaikea pitää kan-
sanjoukkoa järjestyksessä rajoitettujen alojen sisäpuolella ja
ritari Ulrikin täytyi useaan kertaan ratsastaa porvarien luo
ja kehoittaa heitä järjestykseen.

Lähellä mestauslavaa oli toinen lava, jolle oli sijoitettu
piispa Engelbrecht pappineen ja Töndorflaakson kaikki mun-

kit. Sillä Mekelnin suurin synti oli rikos pyhää kirkkoa
vastaan, jonka nimessä hän oli toimeenpannut lastenristiretken,
edistääkseen omia rikollisia hankkeitaan; ja sentähden tuli
hengellisten olla saapuvilla.

Kahdentoista lyönnillä tuotiin Johannes Mekeln esiin
kädet ja jalat sidottuina ja rautarengas kaulassa. Hän oli
kalman kalpea ja tähysteli ympärilleen hurjin silmin, eikö
ilmaantuisi pakenemisen mahdollisuutta. Mutta hän huomasi
pian, ett'ei hän tällä kertaa rangaistustansa välttäisi.

Näiden satojen ihmisten joukossa ei ollut ainoatakaan,
joka ei mielihyvällä olisi omin käsin repinyt häneltä sisälmyk-
siä, niin suuri oli heidän vihansa. Hän etsi turhaan sääli-
väistä katsetta, hän näki vaan raivoisaa vihaa ja kostonjanoa.
Lopulta hän ei voinut sitä enää kestää, vaan painoi katseensa
alas ja jäi sitten seisomaan, joka jäsen vapisten, piispan lu-
kiessa syytöstä kovalla äänellä.
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Se oli kylläkin pitkä.
Lukemattomat olivat ne kavallukset, joista häntä syy-

tettiin kaikkialla kaupungeissa, missä hän oli matkallaan käy-
nyt. Entinen syytös, että hän olisi tappanut äitinsä, esitet-
tiin uudelleen. Sitten syytettiin häntä siitä, että hän petoksen
kautta oli vapautunut Jumalan tuomiosta tulikoetta suoritta-
essa alpeilla, joka oli suuri rikos. Viimein syytettiin häntä,
että hän oli käyttänyt Nikolauksen sairautta, saadakseen ai-
kaan ristiretken.

Hän kielsi uppiniskaisesti sekä äitinsä murhan, että
viimeisen ja suurimman rikoksen, josta häntä syytettiin. Kolme
kertaa kysyi piispa sitä häneltä. Kolmasti kielsi hän juhlalli-
sella valalla.

Mutta kun hän kolmannen kerran oli vannonut väärin,
nosti kansanjoukko hirveän huudon:

»Johannes Mekeln, anna lapsemme takaisin!"
Konradiin koski kipeästi, kuullessaan ristiretkeläisteu

sotahuudon väärennettynä. Huuto kaikui, kunnes pyövelin
apulaiset tarttuivat Mekelniin ja oikaisivat hänen piinapenkille.
Silloin oli hiljaista kuin haudassa; sillä jokainen tahtoi kuulla
pahantekijän tuskanhuudon ja sydämmestään siitä iloita.

Kun Mekeln oli selällään lavaan kiinnitettynä, otti pyö-
veli metallivadin ja piti sitä korkealla, niin että se kimalteli
ilmassa. Sitten hän nosti katsojiin päin pienen häkin, jossa
oli kolme suurta ruskeata rottaa. Ei kukaan ymmärtänyt,
mitä se merkitsisi, mutta pian saivat he sen tietää.

Pyöveli repi vaatteet Mekelnin päältä, niin että hänen
alaruumiinsa tuli paljaaksi. Sitten pani hän vadin kumolleen
pahantekijän vatsalle, päästi rotat sen sisään ja kiinnitti sen
hihnoilla ja nauhoilla niin, ett'ei se päässyt liikkumaan.

Sen tehtyään sytytti hän apulaisineen tulen vadin ulom-
malle pohjalle ja nyt rupesivat katsojat ymmärtämään. Hillitön
kostonhuuto kaikui yli seudun ja sitten vallitsi taaskin hiljaisuus.
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Pyövelin apulaiset lisäsivät tulta tervalla ja tappuroilla.
Mekeln makasi tyynenä kuin olisi pyörtynyt. Sadottain kos-
tonhimoisia silmiä tuijotti häneen, mutta hän piti silmänsä lu-
jasti kiinni.

Sitten nosti hän äkkiä hirvittävän huudon. Vati oli
nyt niin kuuma, että rotat tuskassaan syöpyivät hänen sisäl-
myksiinsä. Hän karjasi kerran ja vieläkin kerran ja monet
sadat suut toistivat huudon.

Sitten kuului hänen äänensä melun läpi:
„Tunnustan! Tunnustan! *

Ja sitten hän päästettiin irti. Puolen tunnin päästä oli
hän mestattu ja hänen ruumiinsa teilattu.

Äänettöminä ratsastivat Montferratin kreivi ja Konrad
seurueineen Hohenfelsiä kohti.

He olivat kauhuissaan siitä mitä olivat nähneet, vaikka
piinapenkkiä siihen aikaan yleisesti käytettiin eikä kukaan
sitä pitänyt minään. Mutta molemmat olivat selvillä siitä,
että Nikolauksen isälle oli oikeus tapahtunut.

Heidän saapuessaan Hohenfelsiin oli siellä kaikki hy-
vässä kunnossa ja järjestyksessä. Konrad puheli sotilaittensa
kanssa vanhoista ajoista ja jäi vähäksi aikaa niille paikoille,
jossa hän oli Agneksen kanssa kulkenut. Musta lippu liehui
vielä tornissa ja Konrad antoi panna sinne vielä kaksi muuta,
toisen Agnekselle ja toisen Gertrud-rouvalle.

»Ne saavat liehua siihen asti, kun olen täyttänyt lupauk-
seni ja palannut pyhältä maalta", sanoi hän. »Sitten tulen
itse ottamaan ne alas."

Monen vuoden perästä tuli Konrad af Hohentels takaisin
isiensä linnaan ja antoi ottaa alas liput. Sillä silloin hän oli
ollut Palestinassa ja miehekkäästi taistellut epäuskoisia vastaan.
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