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I.

Maja rannalla.

rannikolla muutamalla hiekkatör-
mällä oli yksinäinen kalastajanmaja.
dan askeleen päässä kuohuili Pohjanmeri. Wihe-

aaltojaan wyörytteli se kauaksi ranta-
hiekalle, joka walkeana waippana ulottui niin pitkälle
kuin silmä kantoi. Wähän matkan päässä pistihe nie-
meke kauas mereen. Sen kärjessä kohousi korkealle
wuorenriutta, jonka leweällä, äkkijyrkällä huipulla oli
ikiwanha, pyöreä torni, lahoamien muurien ympäröi-
mänä. Ennen wanhlllln oli siellä asunut mahtawa
sutu. Silloisesta komeasta linnasta ei ollut enää
muuta jälellä, kuin rauniot, jotka korkeiden aaltojen
huuhtomina, myrsky-ilmojen piekseminä, wielä wuosi-
kausia ikäänkuin ylwästeliwät mankalla perustuksel-
laan. Jotenkin hywästi säilynyt torni näkyi kauas
ulapalle, ollen siinä hywänä merimerkkinä purjehti-
joille. Siten woiwat nämä wälttää kallioita ja sala-
kareja, jotka niemekkeestä jatkuiwat mereen ja lastu-
meden mlltalimpana ollessa tuskin näkyiwät wedenpin-
nalla. Tuo paikka oli määrällinen merimiehille, jotta
myrskyjen ajamina eiwät kareja tunteneet. Monikin
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laiwa oli täällä wedenalaisiin kallioihin törmännyt
ja murskaantunut. Usein ajelehti rannalla ruumiita
ja rikkoontuneita laiwahylkyjä.

Jyrkkä kallionseinämä, joka niemekkeen tapaan
kohousi yli merenpinnan, ei ollut kominkaan kaukana
rannasta, maan ainoastaan luoteen aikana saattoi
sinne jalkamies päästä, ja silloinkin oli kulku mää-

rällistä. Kapea särkän harjanne johti sinne meren
puolelta, ja tätäkin harjannetta peitti walkea hieta,
joten sen tuskin erotti ympärillä olemasta hieta-aawi-
kosta. Miehen mieltä kysyttiin siitä kulkialta. Mo-
nikin utelias, joka laskuweden aikana oli kalliolle pyr-
kinyt, päästäkseen wanhan linnan raunioita näkemään,
oli hengellään saanut maksaa uskaliaan yrityksensä.
Ainoakin pettäwä askel saattoi miehen surman suu-
hun. Särkkien hieta oli niin haurasta, että astujan
jalka heti upposi, kuin hyllymään suohon, ja kun
yritti tuimasti ponnistella irtautuakseen sohjosta, niin
sitä pikemmin siihen sortui. Mä sywemmälle wajosi
tuo onneton hietawetelään. Turhaan rimpueli hän
pelastuakseen, sillä pian uupuiwat hänen woimansa.
Olipa onni, jos wuoksi pian palasi lopettamaan kau-
hean kuolemantaistelun.

Naapurissa asujat tiesiwät paikan määrälliseksi
ja oliwat sinne menemättä. Ainoastaan Moniaat uh-
karohkeat tai jotka hywin tiesiwät millä kohdalla mää-

rällinen polku marinaan kantoi jalkamiehen, ainoas-
taan ne tohtiwat sitä myöden kulkea linnan rauni-
oille. Ketkään muut kuin nämä eiwät olleetkaan
siellä käyneet. Taru kertoi että sinne maanalaisiin
holwitäytäwiin muka oli kätkettynä suuria aarteita,
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joita linnan wanhat haltiat kaukaisilta merireitiltään
oliwat tuoneet sotasaaliina kotiinsa ja niitä sinne
joukottain keränneet. Nyt sanottiin paholaisten war-
tioiwan aarteita ja uhkaaman kostoa jokaiselle, jota
rohkeni niitä tawotella.

Tämä wanha taru oli kulkenut kansan suussa
polwesta polween ja aikojen kuluessa sai se yhä uusia
lisäyksiä muka salaperäisistä näyistä ja sen sellaisista.
Mereltä öiseen aikaan palaamat merimiehet kertoiwat
nähneensä waloja pimeistä raunioista, sanoiwatpa
kuulleensa kumeita ääniäkin, jotka tuulien tuomina
taikuiwllt kauaksi merelle. Toiset wäittiwät, että pie-
nessä poukamassa, joka oli aiwan linnan alla ja joka
linnan herrain aikana lienee ollut satamana, että
siellä poukamassa muka toisinaan kummitteli suuri
reiwattu laiwa mustana ja liittumatonna weden pin-
nalla. Tämä laiwa oli mannaan peikkojen, ilman
purjeita ja peräsintä oli sen sinne tuuli ajanut salais-
ten haltiain johtamana. Se oli wanhain merisanka-
rien laiwa, niiden, jotka eiwät haudoissaan saaneet
lepoa, maan sydänyönä pyrkiwät entiseen komeaan
totiinsa, ollakseen siellä aamuhämärään saakka.

Niin huhuttiin, ja moni uskoi noita huhuja,
sillä tosiaankin oli raunioista huomattu tulia, oli-
wlltpa jotkut omin silmin nähneet laiwan pouka-
massa, omin törmin selwasti kuulleet sekawia ääniä
pimeinä, hiljaisina öinä. Oikein kammolla puhuttiin
wanhasta linnasta. Eiwät uskaliaimmatkaan öiseen
aitaan tohtineet sitä lähetä, mieluummin tetiwät pit-
kän kierroksen wälttäatseen tuota paholaisten temmel-
lyspaikkaa. Siitä pitäen kuin muutamat uhkarohkeat
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pojanwiikarit eräänä yönä oliwat hiipineet linnan-
raunioille ja sille tielle hietasärkkiin uponneet, siitä
pitäen ei kukaan uskaltanut sinne yrittää. Autioina
ja tyhjinä töröttiwät muurit lokkien ja merimetsojen
olinpaikkana. Wanhan tornin huipulta kuului kauas
merelle niiden rääkyntä.

Waan oli niitäkin, jotka eiwät noita taruja us-
koneet, nauroiwat moisille puheille ja niiden kertojia
pilktasiwllt. Niin tekiwät ranskalaiset tulliwahdit,
jotta wuonna 1810 wartioiwat tätä rannikkoseutua
tulliwarkailta. Ne wäittiwät suoraan että mokoma-
kin kummitusjuttu oli ilkeiden tulliwarkaiden keksimä,
jotka muka käyttiwät kansan taitauZkoa hywäkseen.
Myöskin tulet, joita linnasta oli nähty tuikkiman,
oliwat tulliwarkaitten wirittämiä, äänet, joita hiljai-
sina öinä oli kuultu, niiden ääniä, niiden oli tuo
kummittelema aluskiu ja aarteet wuorenalaisissa Hol-
meissa oliwat niitten ilkiöiden salaa kokoomia kama-
roita. Gi niitä haltiat wartioinneet, waan tulliwar-
kaat. Tuosta leikistä oli loppu tehtäwä.

„Tuhat tulimmaista!" huudahti wanha tulli-
mahti, kun taaskiu eräänä päiwänä wähan matkan
päässä olewassa kylän rawintolassa alettiin puhua
salaperäisestä linnasta „odottakaahan kyllä
minä ne tulliwartaat opetan! Saamat tuntea mitä
miehiä me olemme! Malttakaahan, senkin roistot!"

Kahden päiwän kuluttua hiipi wcmhus kolmen
miehen kanssa linnaa kohti. Tie oli taas tuletta-
wissa. Luode oli näet juuri wienyt weden muta-
naan ja täysikuu loi kirkasta waloacm hietasärtille.
Ylhäältä linnasta tuikki himmeä tuli poukamassa,
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pimeässä wuoren marjostamassa, näkyi musta alus.
Rohkeasti astuiwat miehet määrällistä polkua, wan-
hus etunenässä. Kuun walossa kimmeltiwät pyssyn
piiput ja sapelien huotrat. Aamulla ajoiwat aal-
lot heidän hengettömät ruumiinsa rantahiekalle. Aiwan
eheät ne oliwat ei haamua, ei naarmua näky-
nyt laukaisematta oliwat pyssytkin.

„Siinä nyt näette", tuumimat taikauskoiset
„ linnan haltiat eiwät salli, että kukaan heitä lähenee!
Jumala meitä warjelkoon kummituksista!"

Rajawartijatkin jo alkoiwat pelätä tammotta-
wia raunioita. Harmoin enää ustalsiwat niitä lähetä,
ei ainakaan öiseen aitaan, waikka lienewätkin epäil-
leet noita salaperäisiä juttuja. Päiwällä eiwät olleet
huomanneet mitään epäiltäwää, maitta tarkasti oli-
wat tutkineet raunioita ja suuren tornin sisustaa mo-
neen kertaan kiertäneet. Salaholwia, aarteita ja sen-
laisia eiwät löytäneet mistään turha oli sen
wuotsi panna henkensä alttiiksi!

Sillä kannalla oliwat asiat, kun eräänä iltana
kaunis, solakka nuorukainen astui ulos äsken maini-
tusta kalastajanmlljllsta. Owen luo jäi hän kotwa-
seksi seisomaan, luoden tutkiman katseen merelle ja
linnanraunioille, joita ilta-aurinko punallaan kau-
niisti rusotti. Tuimaan rannalle oli päiwätär jo
paennut, wuodattaen sieltä merelle loistaman, leweän
walowirran, joka räikeänä eroittui tummauwiheriästä
merenpinnasta. Laskemaa aurinkoaylempänä liiti ruso-
pilwien jono hopeahohtoisten untuwien reunustamana.
Taiwaan tummaa sineä peitti walowerho, se oli kuin
kaarewa katto, jossa sadat wärit waihdellen heijas-
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tuimat. Meri oli tyyni lähellä pintaa lensiwät
lokit, koskettaen tuontuosta mettä hohtawanwalkeilla
sumillaan. Rannalla, niin pitkälle kuin silmä kantoi,
ei näkynyt ihmisolentoa. Etäällä, rannikon hiekka-
kukkulain takaa erotti taiwaalla tornin. Toisella puo-
len oli wielä etäämpänä yksinäisiä kalastajanmajoja.
Niistä nousi tyyneenä iltana sawupatsaita, jotka wä-
hitellen haihtuiwat ilmaan. Muuta elonmerkkiä ei
näkynyt.

Pitkän aikaa seisoi poika liikkumatonna owenpie-
len marassa, kädellään marjastaen silmiään. Tark-
kaan tähysteli milloin merelle, milloin maalle, mil-
loin linnan raunioille. Hän oli yksinkertaisessa, niillä
seuduin käytetyssä talastajapumussa wiljawat pei-
limäiset housut, pellawainen nuttu, kaulassa tirjawa
silkkinen nauha, jota alaskäänteinen paidankaulus
peitti, päässä punasenkirjawa kalastajalakki ja wah-
wat saappaat jalassa sellainen oli hänen pukunsa.
Karhean lakin alta nälyiwät miellyttawät, hieman
ahawoittuneet kaswonsa. Terweys ja hilpeä mieli
niistä kuwastm. Ruskea, tiharainen tukka koristi
korkeata otsaa, joka, nuoresta ijästä huolimatta,
ilmaisi lujuutta ja päättciwäifyyttci. Kirkkaiden sini-
silmien katse oli awomielinen ja rohkea, woimakas ja
notkea oli hänen wartalonsa, koko olentonsa reipas
ja miellyttäwä.

.Martta!" huusi hän äkkiä mökin owesta, kään-
nyttyään sinne päin.

»Mitä tahdot, Heitti?" wastasi heleä ääni.
„Kaikki on kuiu olla vitää! Raunitko ja meri

on selkeä on jo aita lähteäni."
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Hänen wielä puhuessaan astui mökin owesta
pihalle siewä tyttö, poikaa tuskin wuotta nuorempi.
Toisen kätensä laski hän tämän hartioille. Kowin
oliwat ne toistensa näköisiä jo ensi näkemältä
saattoi heidät arwata sisaruksiksi.

„Waan kukapa tietää", wirkkoi Martta, ..ehkei
wielä ole sopiwa aika? Tokko Perttu wielä palaa
takaisin, enkä minä puolestani laske sinua menemään
linnaan."

..OHHoh, pelkäätkö kummituksia!" kyseli poika
hymysuin. ..Olehan huoleti - minulle eiwät ne
mitään saa, hywin minä ne tunnen." ,

„ Tiedän minäkin, tiedän mallan hywin". kiirehti
Martta selittämään. ..Kummituksia en pelkää, waan
tullisotilaitll. Jota kerta kuu sinne menet, olen pe-
loissani, että joudut niiden käsiin, että panemat sinut
kiinni ja tulettawctt, minne kulettcmewatkaan. Paha
sinua waanii! Muutkin jo siellä owat surmansa
saaneet, ja Maurihan sinua nuhaa kuin weriwihol-
listaan, siitä saakka, kuin äskettäin heitit hänet maa-
han. Ihtä köyttä se mies wetää muukalaisten kanssa.
Hän sinua wäijyy ja warmaan ottaa hengiltä, milloin
waan woi."

„Niin kyllä. Kurja olento se on senkin juutas,
ranskalaisten ystäwä", lisäsi Heikki. „Waan wähät
hän heistä hyötyy, ja jos hän minua nuhaa, niin
kyllä pelkääkin."

„Niin, kahden kesken sinun kanssasi! Waan
älähän huoli, kun tapaat hänet tullisotamiesten seu-
rassa!" arweli Martta. ..Tietäähän hän toki, että
sinä ja Perttu olette tullintawaltajia!"
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»Tietää kyllä. Mutta eipä hän pysty sitä todista-
maan, eikä sinä ilmoisna ikinä pystykään!" wastasi
Heikki. »Siksi juuri paiskasin hänet maahan.kun hän
suoraan wäitti meitä tullinkawaltajiksi. Usko pois, hywä
sisareni kyllä hän jo minun kourani tuntee eikä
hewillä unohdakaan."

»Sittenkin minusta tuntuu kuin jotain pahaa»
olisi tulossa", sanoi Martta taas wähän ajan kulut-
tua. »Oikein minua peloittaa koko ammatti! Eikö-
hän ole määrin, että sitä elinkeinona pidämme?"

Määrinkö! Mistä syystä?" huudahti Heitti,
oikein silmänsä säkenöiwät. „Owatko muka ranska-
laiset meidän herrojamme? Wäkiwallallahan ne ku-
ninkaaltamme riistiwät maan! Onko heillä oikeutta
meitä hallita ja mallita? Kaiken ne meiltä weiwät
ja me muka emme saisi sitä korwata pienellä petok-
sella? Älä puhu, Martta, näitä asioita et ymmärrä!
Jos meidän laillinen kuninkaamme kieltäisi meitä
tullia taivaltamasta, silloin olisi asianlaita toinen, ja
konna se jok'ei tottelisi! Waan mitä ranskalaisista
wäliä! Senkin ahnaat sortajat! Wiimmeisen rowon
tiristäwat köyhältä! Noita ryöwäreitä täytyy jokai-
sen kelpo saksalaisen wihata! Niin ajattelen minä
ja samaa mieltä omat muutkin tällä rantamalla, kaikki
jotta omat rehellisiä, uskollisia kuninkaan alamaisia!
Ellemme pysty koko kansaa siihen pakottamaan, niin on-
han mahastakin apua! Lähtekööt ranskalaiset pois
maastamme, silloin lakkaa tullintawalluskin! Miksi me
saksalaiset maksamme Napoleonille joka kahwipawusta,
joka sokeripalasta, silkkiliinasta kymmenkertaisen hin-
nan? Senkö tähden, että hänen arkkunsa täyttäi-
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simme rahoilla? Täyttäkööt hänen ranskalaisensa ne!
Me emme sitä tee! Ia se aika wielä koittaa, jolloin
tullisotamiehet omat tetseliäämmät tuin me ja meitä
puolustamat, saadakseen halpaa kahmia ja lahwiinsa
halpaa sokeria! Ei hätää, Martta! Kun me rans-
kalaisia wahingoitamme, niin me omaa kuningastam-
me hyödytämme! Jos siinä maara wäijyykin, niin
on Jumala oikean asian puoltaja. Eitä joka luoti
satu, minkä meihin tähtääwät! Ole huoleti, Martta!"

..Uljaasti puhui", ivastasi tyttö. „Waan muis-
tathan toki miten he isän kcmtoiwat totiin luodin
läwistämänä, tuolontalpeana, werisenä! Wanha tul-
liwahti oli hänet ampunut, ja "

„Ia on siitä palkkansa saanut", keskeytti Heitti
ättiä synkän näköisenä. „Se oli häpeällinen, kamala
teko. Isä ei ollut milloinkaan tullia taivaltanut.
Silloinkin tuli kalalta kotiin, ja tuo lurjus »väijyk-
sissä ampui hänet pelkästään epäluulosta. Mutta
wuotsipa, hänet nielasitin ja laineet wierittiwät ruu-
miin rantaan. Niin käyköön jokaisen ranskalaisen
rosmon!"

..Rauhoituhan, Heitti, rauhoitu!" sanoi Martta
pelästyneenä. „On synti puhua noin! Heitä Ju-
malalle pahan kosto, taiten pahan, minkä meille muu-
kalaiset saattamat!"

„Me emme niitä murhaa. Oikeutta waan tah-
domme, oikeutta, sen werran kuin woimme saada",
wastasi Heikki. Waan jo riittää puheet. Minun
täytyy mennä sytyttämään majakkaa, että Perttu
waaratta pääsee purjehtimaan sisään walkamacm.
Risteilee ehkä jo täällä lähistössä? Huomisesta pi-
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taen woin odottaa häntä kotiinpalaawaksi, sanoi hän
minulle, kun kymmenen päiwää sitten lähti merelle.
Ia tiedäthän ettei hän purjehdi satamaan, ennenkuin
asiat täällä owat hywin päin."

„No niin, menehän sitten. Entä milloin
palaat?"

„Ainakin ennen yhtätoista! Mutta älä rupea
minua odottamaan. Jos Perttu tänä iltana palajaa,
niin wiiwyn ehkä kauemminkin, sillä tawarat pitää
meidän heti kätkeä, ja silloin olen siellä tarpeen.
Hywästi jääös sisareni! Alä minusta huolehdi -

ole rohkea ja uskollinen sehän on meidän lempi-
lauseemme."

„Olet oikeassa, Heitti!" ivastasi Martta. ..Ju-
mala olkoon kanssasi ja teidän kaikkien kanssa! Mutta
lewolle en rupea en woi! Walwon täällä ja
wartioin. Jos waara uhkaisi, ilmoitan sinulle! On-
nea matkalle, weli rakas, onnea!"

Wielä terran nyökäytti Heitti päätään jäähy-
waisitsi, ystäwällisesti hymyille». Nvpein askelin
poistui hän, läheten pian kapeata,, waikeakulkuista
hietasärktaä, joka wei linnan raunioille tuolle kor-
kealle kalliolle. Huolissaan katseli sisar hänen jäl-
keensä.

11.
Tullisotilnat.

Heitti astui jo särkällä, jota aallot nyt luoteen
aitana eiwät huuhtoneet, maitta sen hiekka wielä we-
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telana hyllyi jalkain alla. Paikoittain pistiwcit tum-
mat kalliontärjet esiin walkeasta hiedasta. Ne oliwat
Heikille tienwiittaajina, jottei kapealta, kantamalta
polulta astunut syrjään pettämään sohjoon. Tien
näytti hän muutenkin tarkoin tunteman. Kertaakaan
horjumatta, hetkeäkään epäröimättä kiirehti hän ma-
tamin askelin eteenpäin kapeata käytäwää, ja kohtapa
seisahtui wuoren juurelle, joka tältä puolen ei ollut
niin jyrkkä kuin merelle päin. Siinä wiiwähti hän
hetkisen, katsellen tuttiwasti ympärilleen. Jo atkäsi-
tin wähän matkan päässä roukkion laiwahylyn puita,
jotka wuoksi oli kalliolle nostanut. Warowasti läheni
Heikki suä paikkaa, heitti olalleen sen werran puita,
kuin jaksoi kantaa. Kapusi sitten werkalleen jyrkkää
rinnettä ylös. Kun oli waiwalla wuorelle päässyt,
heitti hän hartioilta taakkansa kallion korkeimmalle
kohdalle ja istahti hengästyneenä rauniokiwelle. Sieltä
rupesi tarkastamaan awarata merenulappaa, jota
mahtumana aaltoili aiwan hänen jalkainsa alla.

Aurinko oli juuri mailleen menossa. Sen toi-
nen puolisko uiskenteli wielä hehkuwanpunaisena hil-
jaa aaltoilemassa meressä. Punertawanheleä taiwas
alkoi wähitellen waaleta, sen kirjawuus nmuttua har-
mahtawalsi, ainoastaan äärimmäisessä lännessä, missä
päiwä juuri oli mereen sukeltanut, punotti heleitä
utupilwiä. Nekin wihdoin hajaantuiwat wärittömään
ilmaan ja harmajan hämäränsä leivitti ilta yli maan
ja taiwaan, yli merien, mannerten.

„Ei ole wielä otollinen aika", tuumi poika,
„wasta pimeän tullessa sytytän, waikkei Perttu pa-
laisikaan, kosk'ei purjeita näy. Missä kaukana wielä
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lie, jollei ehkä tuolla pohjoissaaren luona odota yön
tuloa. Mies on warowainen, ja tarpeen se onkin,
kun on paljon wäijyjiä. Ia wäijykööt maan! Kat-
sokaahan maikka silmät päästänne kyllä ette ensi
hädässä rautoihin meitä pane!"

Heikki nousi seisaalleen. Lähti astumaan pyö-
reän, harmaasta limestä rakennetun tornin luo, joka
mahtawana kohosi keskellä raunioita. Pienestä au-
kosta katosi hän sen sisustaan, maan pian palasi ta-
kaisin samaan paikkaan tuoden muassaan sytykkeitä,
rikkiä ja puun lastuja. Nyt rakensi rowion aiwan
kallion reunalle, sytykkeet pani sen wiereen ja sitten
istui lewollisena odottamaan pimeän tuloa.

Mä mustempaan huntuun peitti ilta maiseman.
Pimeä moitti »vähitellen hämärän, taiwaalla alkoiwat
tähdet kimmeltää. Oli yö. Heikki käwi sytykkeihin
käsiksi. Kun ensi säkeneet limestä sintoiliwat huo-
masi hän äkkiä taiwaanrannalla sinertäwää waloa.
Poika säpsähti, ainoastaan hetkeksi.

„Kas, kuu nousee", tuumi hän puoliääneen.
„Sita en tullut ajatelleeksi! Mutta neljänneshän se
maan onkin. Ei sen walo estä minun walkeatani
näkymästä. Nouse taiwaalle, wanha weikko! Sinun
kumottaessasi on Perttu paremminkin löytämä tien
poukamaan, jonne päiwälläkään ei ole pääsö help-
poa. Tuossahan jo oletkin!"

Kuu nousi kun nousikin merestä. Sen wiehkeä
kimmellys kiiti nuolen nopeudella yli laajan meren-
pinnan. Tuhansia loistokiwiä siroitti se leikkimälle
aallokolle. Ihana oli tuo kuun kultainen tie, sitä
katsomaan waipui Heikki aiwan tietämättään. Wasta
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hetken perästä tarttui hän taas sytykkeisiin, säkenet
säihkyiwät, rikki syttyi palamaan sinertämällä liekil-
lään. Jo alkoimat lastutkin iloisesti leimuta. Ah-
naasti tarttui tuli suuriin puihin, kohta nuoli himo-
kas liekki pimeätä tuimaan kantta.

Mielihywällä katseli Heikki liekkien intohimoista
temmellystä, ihaili niiden ihmeellistä heijastusta ivan-
han linnan raunioilla. Waan äkkiä hawahtui hän
unelmistaan, kääntäen katseensa pimeisiin linnan ko-
meroihin. Korwan taa pisti kätensä.

»Askeleita!" wirkkoi hän puoliääneen. „Mitäs
siellä?"

„Sitä se on, että wihdoinkin olet satimessa,
poika!" wastasi karhea ääni, ja kohta ilmestyi pime-
ästä kolme miestä wälkean matoon. Sotilaspuku oli
heillä yllään, tulessa wälkkyiwät aseensa. Heti tunsi
Heikki tullisotilaat. Nyt häntä piirittiwät ja uhkaa-
wasti tarkasteliwat hänen walteataan.

Hetkeksi hämmästyi hän, waan kohta taas toin-
tui. Ällistyneet kaswonsa wetäytyiwät pilkalliseen
hymyyn.

„Mitä teillä, hywät herrat, on asiaa?" kiirehti
hän kysymään. „Mitä pahaa olen tehnyt?"

„Älä wiisastele, poika!" wastasi äskeinen ääni.
»Tullinkawaltaja olet kuin oletkin! Mauri on

sinua jo kauan epäillyt, ja nyt näemme että hän on
oikeassa. Astukaa esiin, Mauri! Olette meitä hy-
win opastanut, sen teille palkitsemme."

Nuorukainen, joka tähän saakka oli pysytellyt
loitommalla, läheni nyt witkastellen. Hän oli Heik-
kiä tuskin kolmea wuotta wanhempi. Samallainen
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kalastajanpuku oli hänelläkin yllään, maan yhtä wil-
pittömän näköinen hän ei ollut. Kaswonsa oliwat
kalpeat, katseensa arka, ujostelema, käydessään hiipi
hän kuin kissa, joka pensaikossa waanii saalistaan.
Hiljaa ja warowasti astui hän esiin eikä uskaltanut
Heikkiin, joka häntä halweksiwasti tarkasteli, luoda
katsettaanklllln.

„Woi sinua Mauri parka! Olet sinä aika mies,
kawaltajll, wihollisten opas!" sanoi Heikki. „luu-
tas, petturi! Nyt minulle selwiää, miten tänne löy-
sitte, hywät herrat! Ilman opasta ette olisi uskal-
taneet särkän yli tulla!"

„Se ei sinuun kuulu", lokasi sotamies, „lo-
peta jo soutamat puheesi ja mustaa kysymyksiini.
Kuuletko?"

„Kyllä kuulen, herra Morin", wastasi Heikki
pilkallisesti. „Walitettawasti olette jo oppinut saksaa
ja Mauri on armattamasti ollut opettajanne! Kuten
huomaan, seuraatte hywin mielellänne hänen joh-
toaan."

„Häpeämatön lnrjus!" huudahti Morin wihai-
sesti. „WllllN kylläpä tasaannut, kun pääset wanki-
koppiin asustamaan."

..Wantikoppiinko? Mistä hywästä? Eihän ih-
misiä syyttä wankeuteen panna."

„Gntä miksi tämän walkecm olet wirittänyt?
Teetkö senkin mateeksi, ettet ole tämän sytyttäjä?"

„Gnkä tee waleeksi", wastasi Heikki sukkelasti.
„Onko teidän keisarinne, Ranskan keisari, säätänyt
ettei Saksassa enää saa sytyttää »valkeata? Jos niin
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on, täytyy minun kai siitä teostani kärsiä rangais-
tusta!"

„Wai wielä sinä meistä pilaa lasket!" ärjäsi
Morin. ..Miksi palaa tämä walkea? Tunnusta
paikalla, tai "

„Tai mitä?" kysäsi Heikki.
„Tai saat miekan kalmasta maistaa, että järkesi

selwiää!" uhkasi sotilas.
„Gipä niinkään nopsasti!" nauroi Heikki. „On-

neksi oleskelee kapteeni Danwille täällä lähitienoilla,
eikä hän salli että hänen alamaisensa niin omawal-
taisesti menettelewät! Mitä oikeastaan tahdotte,
herra Morin? Huwikseni sytytin tulen tänne wuo-
relle, josta se ei minnekään pääse lewiämään, enkä
woinut aawistaa että kukaan sitä paheksuisi."

..Walheilla et pitkälle nääse!" sanoi Morin päät-
täwästi. ..Tällä walkealla on toinen tarkoitus, ei se
maan huiviksesi pala! Se on tullinkawaltajille merk-
kinä! Älä enää laske omiasi!"

„los luulette sen siksi palaman, niin sopiihan
teidän se sammuttaa", wastasi Heikki. „Sitä en
teiltä woi kieltää!"

„Sen teemmekin!" huusi sotamies, potkaisten
jalallaan palamaa rowiota. Mereen puut kaikkineen
painuneen! loutusaan, miehet!"

Tuokiossa oli se työ tehty. Sihisten sammui'
wat palamat puut ja hehkumat hiilet meteen pudot-
tuaan. Heikki rämähti pilkalliseen nanruun.

..Kiitos, herra Morin!" sanoi hän. ..Entäpä
walkea todellakin oli merkkinä tullinkawaltajille, entä
se olikin sytytetty niitä tänne houkuttelemaan?"
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„Sitä parempi!" ärjäsi Morin ..silloinhan
woimme niitä täällä odottaa ja wangita! Meidän
käsistämme et pääse karkaamaan!"

„Mutta odottakaahcm, herra Morin!" kiirehti
Heikki sanomaan. „Kun walkea niin pian sammu-
tettiin, niin tuskinpa saapumat odotetut wieraat!
Koska niin kernaasti toiwoitte heidän tuleman, niin
olisitte antaneet walkean rauhassa palaa."

„Poika on oikeassa! Hölmö mikä olinkaan!"
mutisi Morin purren hammastaan. „Waan olkoon
menneeksi" lisäsi hän heti ..tehkäämme uusi
walkea."

..Koetelkaahan onneanne!" wirkkoi Heikki istuu-
tuen lewollisesti muurikiwell<>. ..Koetelkaa waan."

..Pilkkaahan, nenäkäs nulikka", uhkaili Morin.
..Kyllä sen wielä sinulle kostamme! loutuun, mie-
het, uusia halkoja noutamaan! Tulen pitää taas
leimuaman!"

„Ei maksa waiwaa, herra", rupesi Mauri new
womaan. ..Tänä yönä ei enää tule ketään. Jos
tuli oli tullinkllwaltajille merkkinä ja sitä se oli,
sen warmacm makuutan niin owat nuo heittiöt
sen nähneet yhtä hywin, tuin mekin, ja tnlen pikai-
nen sammuminen on heille todistamassa että asiat
täällä eiwät ole hywin päin. Paulaa poika koppiin
ja laittakaa huomeniltana uusi walkea. Silloin pet-
tyivät tullinkmvaltajat, juoksemat suin pain ansaan!"

„Lurjus!" mutisi Heikki hiljaa, maan kuitenkin
niin ääneensä että Morin ymmärsi mi!ä hän sanoi.

„Mauri, olet oikeassa!" huudahti hän. „Niin
on ehtäwä! Huomenna siis! Ia siihen asti pidäm-
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me sinut, Heikki, hywässä tallessa, ettet pääse karkaa-
maan. Käykää miehet häneen kiini, ja wiekää Vii-
pymättä wartiopllikalle!"

„Mitä! Teillä ei ole oikeutta minua wangita",
wastusteli Heikki wihoissaan. „Gn ole mitään rikkonut.
Gtte saa minulle tehdä wäkiwaltaa!"

..Teoistani kyllä itse wastaan!" sanoi Morin
päättäwästi. „Gi tässä kursailla! Käykää kasiksi
maan miehet! loutusaan!"

Äkkiä wäistyen koetti Heikki paeta pimeään, ja
olisi pakonsa onnistunutkin, ellei Mauri salaa olisi
heittänyt kepin hänen jalkoihinsa. Heikki kompastui

tuossa tuokiossa tarttui häneen kuusi woimakasta
kättä. Wastarinnan tekeminen oli nyt jo turhaa.
Lewollisena salli' hän miesten sitoa itsensä. Sanoi
kuitenkin ilmoittamansa asiasta kapteeni Dcmwillelle.

„Sen saat tehdä. Hänen luokseen sinut wiem-
mekin", wastasi Morin. „Olet epäluulon alainen,
siitä syystä on tekoni oikeutettu. Rientäkää, miehet!
Meidän täytyy kiirehtiä, päästäksemme hiekkasärkkien
yli, ennenkuin wuoksi palaa. Muuten saattaa käydä
meille samoin kuin äsken towereillemme. Joutukaa,
joutukaa, aika on täpärällä!"

Ei tarwinnut hänen monta kertaa kehottaa, sillä
toisiakin miehiä pelotti nousuwesi. luotsujalcm rien-
siwät yli linnan rauniokiwien, tapusiwat clas jyrk-
kää kalliota ja jo saapuiwat kapealle polulle. Täällä
täytyi heidän astua peräkkäin. Kun kaikki kiirehti-
wät ehtiäkseen pian »vaarallisen paikan yli, niin jäi
Heikki kulkemaan wiimmeisenä miehenä, waan pakoon
pujahtamaan hän ei päässyt. Yksi »otilcnsta näet
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piti kourassaan köyttä, jolla wangin kädet oli si-
dottu. Heikki seurasi kuin seurasikin perässä. Waan
tuskin ennätti hän hietasärtalle, kun äkkiä hoikkawar-
taloinen olento hiljaa, kuin marjo, hiipi esiin suureu
kiwen takaa, kuiskuttaen hänelle: „Heikti, älä ole
huolissasi! Minä walwon!" .Martta!" sai poika
kuiskatuksi, ilosta hämmästyneenä.

..Kiirehdi maan!" kehotti hiljaa tyttö. „Seu-
raan sinua! Jos sinulla on jotain toimittamaa,
niin kyllä minä toimitan."

„Ei muuta, kun että huomenna wedät lipui
liehumaan tornin katolle", wastasi Heikki. „Se ei
näy muualle, kuin merelle, se siellä weljiämme wa-
rottaa. Sitäpaitsi toiwon wielä tänä yönä pääse-
wäni wapaaksi, sillä niillä ei ole oikeutta minua
wcmgita."

„Kärsiwällisyyttä maan! Sittenhän näemme
miten käy!" rohkaisi Martta. „Luota minuun! Kyllä
pidän huolen!"

Waikka hiljaa kuiskailiwat ja maikka miesten
jalat tömisiwät heidän astuessaan, niin sittenkin taisi
salaperäinen ääni kuulua Monnin kormun, sillä äkkiä
seisahtui hän kysästen: „Mitä siellä? Kuka wan-
gin kanssa puhuu?"

„Ei se kenenkään kanssa puhu", wastasi sota-
mies, joka kulki lähinnä Heikkiä ja nyt äkkiä katsoi
taakseen. „Ei täällä muita ole, kuiu me kaksi!"

..Onko niin taisiwllt korwani pettää!" sanoi
Morin. „Olin kuuleminani wiernan äänen! Ehkä
oli se tuiman heinän kahinaa. Eteenpäin taas! Kii-
rehtikää! Wesi yhä nousee!"
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Ia eteenpäin samosiwat miehet. Kun oliwat
mahan matkan päässä, hypähti Martta pystyyn hie-
kalta, jonne oli heittäytynyt pitkäkseen, kuullessaan
Monnin äänen kuten näemme, oli hänen juo-
nensa täydelleen onnistunut . Nopein askelin lahti
hän astumaan pientä taipaletta, jota hänet wielä
erotti mantereesta. Pieni kuunneljannes walaist sen
werran, että tyttö saattoi nähdä sotilaat, jotka wan-
tineen tutkimat kappaleen matkaa hänen edellään.
Hetkisen tuumailtuaan päätti hän seurata rajawah-
teja. Astuessaan hoki hän: »Minun täytyy luin
täytyykin nähdä, minne ne iveljeni wiewät! Ehdin-
hän huomennakin wetää lipun tangon päähän!"

Äänettöminä astuiwat sotilaat wanlineen wähän
matkaa rannikkoa pitkin. Kääntyiwät sitten oikealle
ja saapuiwat puoleu tunnin perästä erääseen kalas-
tajakylään, jossa oli rajawartijain pääasema. Heikki
wietiin Vahtitupaan ja siellä kohtasi hän kapteeni
Damvillen. Ihmetellen katseli hän nuorta »vankia.

»Kukas tuo mies on?" tiedusteli hän Mon-
nilta. »Tässätö retkenne koko saalis?"

Ennenkuin Morin ennätti wastata, tarttui Heitti
puheeseen. »Herra kapteeni", sanoi hän, »minulla
on teidän käskyläisiänne ivastaan malitettanma. Mi-
nua on laittomasti wangittu, köysiin sidottu ja mä-
kisin tänne tuleteltu, minun wähäätään rikkomatta.
Wciadin että Monnia rangaistaan omawaltaisen
tekonsa tähden."

»Mähän hätäile, älähän hätäile, poika", wastasi
kapteeni hymyillen nuorukaiselle, jonka kaunis muoto
ja rohkea käytös häntä miellyttiwät. »Kuullaanhan
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Moriniakin! Morin, mitä malitettamaa teillä on
tätä nuorta miestä ivastaan?"

„Hän on tullinkawaltajain apumies, herra kap-
teeni", ivastasi sotamies rohkeasti. „Otimme hänet
kiinni, kun hän linnanraunioilla oli merkkitulta polt-
tamassa!"

„Entä missä omat tullintamaltajat itse?" kysäsi
kapteeni. „Otitteko netin kiinni?"

„Emme, herra kapteeni, mutta »valkean me sam-
mutimme."

„Hullujahcm olitte!" huudahti kapteeni Damville.
„los waltea todellakin oli tullinkawaltajille merkitsi,
olisitte kaikin mokomin antaneet sen palaa ja odotta-
neet seurauksia! Mutta pelkäänpä pahasti, että ereh-
dyitte. Lapsihan tämä poika wielä on. Tuskin woi-
wat tullintamaltajat häneen luottaa. Ei muuta, tuin
turhia hommia!"

Hämmästyneenä seisoi Morin siinä, katsellen
hätäisesti tomeriinsa Mauriin, jolta näytti odotta-
man'apua. Tämäpä ei jättänytkään ystäwätään pul-
maan. Rohkeasti sanoi hän:

„Olette oikeassa, herra kapteeni, liian hätäisiä
olimme tulta scunmuttaessamme. Marinaan oli se
merkkinä tullinkawaltajille. Waan mitä olisimme
me muutamat miehet mahtaneet roswojoutolle, jos
meitä olisiwat rumenneet hätyyttämään? Kuoliaaksi
olisiwat ampuneet joka sorkan tai kalliolta mereen
wiskanneet. Parempi oli että näin teimme! Poika
on pantawa toppiin ja huomenillalla sytytämme uu-
den tulen. Komppania sotamiehiä moi hywin pii-
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loittua wanhan merilinnan raunioihin. Ia kun tul-
lmkawllltajllt tulemat, olemme me heidän herrojaan."

„luuri niin, herra kapteeni!" rupesi Morinkin
puhumaan. „Se oli meidän aikeemme ja toiwoak-
seni myönnätte että olemme oikeassa. Kuinka olisim-
me me muutamat woineet yliwoimaa wastustaa?"

Kapteenin katse lauhtui. »Teitte oikein, Morin",
myönsi hän. „Poika ei oikeastaan ole mitään rik-
konut, mutta nykyisissä oloissa olemme oikeutetut
mahaksi aikaa ottamaan hänet huostaamme omaksi
turmaksemme. Warowaisuus ei haittaa! Wiekää
hänet muiden mäntien joukkoon! Ankarasti ei tar-
witse häntä kohdella, mutta wartioikaa wisusti! Hy-
wästi, menkää!"

„Herra kapteeni", huudahti Heikki, „kuinka toh-
ditte näin minua kohdella? Mitä pahaa olen teh-
nyt? Oikeutta minä waadin!"

„Älä niin ylpeästi puhu, poika", warotti kap-
teeui. „Sinua epäillään siitä, että olet liitossa tul-
linkawaltajim kanssa, ja siinä on minulla tarpeen
tullen kyllin puolustusta."

„Niin on, herra kapteeni", lisäsi Mauri, „war-
sinkin kun hän on tuon Pertun weli, jota jo kauan
on epäilty tullinkawaltajllksi. Lasten kirjoissa hän
wielä on, waan siltä määrällinen henkilö, siitä saakka
kuin tullisotilaat ampuiwat hänen isänsä kuoliaaksi.
Koston ja woiton himo omat pojasta aikaisin tehneet
miehen!"

.Mutta syyttömästi minun isäni ammuitte, ka-
malasti kaadoitte hänet!" huudahti Heikki wihasesti,
„Sen tiedät, Mauri, marsin hywin, katala petturi!"
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„Io riittää, jo riittä'i!" keskeytti taas kapteeni,
hillitätseen wakoojan kiiwaudeu - „menneisiin asioi-
hin en rupea kajoamaan, otan ainoastaan nykyiset
olosuhteet huomioon, joihin welwollisuus minut waa-
tii, ja sen tähden pidän sinut wähän aikaa huostas-
sani. Wiekää hänet nyt, mutta kohdelkaa hywin!"

„Wiekää waan, herra kapteeni" sanoi Heitti
uhkamielisesti „mutta sen sanon, että kun pääsen tei-
dän kynsistänne liwistämäcin, niin kyllä liwistän!"

„Sen saatiin tehdä, kun soweltuu", wastasi up-
seeri hymyillen. ,Morin, tarkasta häntä warmuuden
wuoksi, jos sattuisi olemaan aseita tai sen näköisiä!
Hywää yötä!"

Morin seuralaisineen talutti nyt Heikin linnaan,
joka oli kylän laidalla ja jota sotamies yöt päiwät
wartioi. Kun oliwat wangin tarkastaneet ja näti-
wät ettei hänellä ollut mitään aseita tai työkaluja
muassaan, awattiin omi ja Heitti työnnettiin pie-
neen koppiin. Awcnmet rämisiwät taas lukoissa
ja telkeitten takana istui Heitti.

111.

Manha tutlmmi.
Heitti kyllä tiesi ettei kauankaan wrwitseisi olla

mäntinä, maan sittenkin puri hän tikeissään ham-
masta ja jalallaan jyrähytteli lukittua owea, Wa-
pauden menettäminen ei häntä niin suututtanut, eni-
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ten se, että pelkäsi Maurin petoksen onnistuman ja
silloin saattaisi Perttu-weljeusä seuralaisineen joutua
Vihollistensa käsiin. Edeltäpäin saattoi hän arwata,
mikä kohtalo niitä silloin odottaisi! Hinnalla millä,
täytyi hänen se estää, ja nyt oli hän, joka yksin
saattoi määrässä olemia warottaa ja pelastaa, män-
tinä, kykenemättä mitään tekemään. Tosin oli hän
Martta-sisarelleen sanonut, mitä ensin oli tehtäwä,
waau hento tyttöhän Martta oli. Monet seikat saat-
toiwat Marttaa estää. Ia maikka olikin rohkea ja
uskollinen samoin kuin Heikkikin, puuttui häneltä kui-
tenkin woimia ja päättäwäisyyttä, jotka tässä koh-
den oliwat tarpeen, menetelläksem wiisaasti ja aikei-
taan toteuttaakseen. Heikki ei rauhoittunut. Mieltä
painoi epäilys, suru täytti sydämmen. Niinkuin an-
saan joutunut lintukoetti hän epätoiwoissaan wapau-
tua Vankeudestaan.

Hän tunsi tarkoin wankilan, tiesi etlä owesta,
joka oli wastapäätä akkunaa, saattoi päästä ulos,

Woimainsa takaa rawisteli hän owm rautaisia telkiä,
maan wahwat ne oliwat, mankasta tammipuusta,
eiwät liikahtaneet tammesta oli näet wankila ra-
kennettu. Huoaten heitti hän turhan yrityksensä.

„Älä suotta waiwaa näe, poikani" wirkkoi ys°
täwällinen ääni wankilan sysipimeästä sopesta
„olen jo itse samaa koettanut, mutta en enää yritä-
kään. Tulehan istumaan tänne wiereeui rah lle ja
unohda unenhelmoissa sitä, mitä ei ole muutetta-
wissa."

Ensin säikähti Heikki wierasta ääntä, waan
muisti kohta että kapteeni oli puhunut toisestakin
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Wangista, ja osanottoa ilmaisemat sanansa heratti-
ivät hänessä luottamusta.

„Wcn on minulla täällä ritostoweri", wirkkoi
hän, haparoiden pimeään nurkkaan, jossa arweli toi-
sen wangin olewan. „Kut'a olette? Miksi on tei-
dät lukittu tänne? Macmmieshän lienette, puheesta
päättäen, ja koska istutte täällä wankina, niin ette
suinkaan ole meidän nykyisten herrojemme, ranska-
laisten ystäwä."

„En totisesti olekaan! Nuori wielä olet.
Näin tulisoihdun walossa solakan wartalosi, kun toi-
wat sinut sisään", wastasi wieras. »Ranskalaiset
eiwät ole minun ystawiäni. Senkin werenimijät!
Isänmaamme owat saattaneet perikadon partaalle.
Lennättäköön tuuliaispää hiiteen joka sorkan Saksan-
maalta!"

„lumala suokoon, Jumala suokoon!" sanoi
Heikki, joka penkin löydettyään tarttui towerinsa kä-
teen ja sitä lämpimästi pudisti. „los kaikki ajatte-
lisiwat samoin kuin me, niin jo kapina nousisi.
Mutta miksi on teidät wangittu? Sanotaahan, ellei
se ole salaisuus!"

„Gi ole", wastasi toinen „sulkiwat minut kop-
piin knn passini muka ei ollut oikein tunnossa. Wä-
yät unnä muusta, kun maan tämän yhden yön, tä-
män ainoan yön olisin wapaa! Woi hywä Jumala!
Surkeasti hän pettyy, kun turhaan minua etsii, tur-
haan minua huutaa pimeänä yönä! Luulee wielä
petturiksi! Löytyy tähän pahaan aitaan niin wä-
hän uskollisuutta! Mutta ei, ei, kyllä hän minut
tuntee! Tuntee miuut hywin! Wanhasta Petersistä,
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joka lähes puolen wuosisalaa on uskollisesti palwellut,
ei hän toki niin pahaa saata nskoa!"

„Mitä on nimenne, herra - mikä?" tiedusteli
Heitti. ..Peterstö? Siksihän itseänne sanoitte?"

„Niin, se on nimeni! lumalau kiitos, minun
ei tarwitse salata rehellistä nimeäni."

..Peters! Entä mistä olette? Sanokaa pian!"

..Bremenistä!"
„Entä isäntänne? Kuka on isäntänne?"
„ Bardewick, kauppias Bremenissä jokainen

köyhä siellä tuntee hänet ja häntä siunaa!"
..Peters Bardewick! Kukaan muu se ei moi

olla tuin hän!" huudahti Heitti riemuissaan. „Te
olette marinaan tuo wanha, hywänsuopa, herra Pe-
ters, jota isäni niin usein rakkaudella ja kiitollisuu-
della muisteli! Peters, herra Bardewickin kaupan-
hoitaja ja oikea käsi!"

„Se olen", sanoi ihmeissään wanha herra.
„ Mutta miten tunnet sinä minut? Ia tuta sinun
isäsi on?"

..Kuollut hän jo on tulliwahdit hänet am-
puimat, hän kun oli tullintawaltaja isä parka
wiattoman miehen surmasiwat!"

.Mutta mikä oli hänen nimensä?"
„ Ramberg! Joko muistatte? Ramberg, komean

„Kotkll"-laiwan entinen perämies. Rikkaan kauppias
Bardewickin laiwa se oli! Tottatait wiela sm muis-
tatte! Tehän se olitte, joka hänen puolestaan pu-
huitte herra Bardewickille! Ia wielä toimititte hä-
nelle kalastajamajan tuonne meren rannalle, kun myrs-
kyssä musersi oikean kätensä, jottei enää perämieheksi
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kyennyt! Te hänelle eläkkeenkin hankitte. Sen mak-
soi herra Bardewick isän kuolinväiwään saakka ja
maksaa wielä tänä päiwänä meille lapsille! Tehän
hänestä wanhalla isällä huolta piditte ja teitte sai-
raan miehen elämän suruttomaksi! Muistattehan toti!
Isä on meille lapsille sitä usein kertonut ja aina mie-
liimme terottanut kiitollisina muistamaan teitä ja
hywää isäntäänne, käskenyt teidän molempien puo-
lesta rukoilemaan! Joko johtuu mieleenne?"

„Oi weikkoset! Kyllä muistan, poitcmi!" ivas-
tasi wanha herra Peters wärujäwällä äänellä. .Muis-
tanhan toti rehellistä, kelpo Rambergiä! Hänkö oli
isäsi? Sinä hänen poikansa? Ia tunnet minua
wanhaa miestä?"

„Gnkö mukll teitä tuntisi!" huudahti Heitti.
„Teitä, jota kunnioitan jarakastan! Ia isäntäänne!
Teidän molempien yywätsi moisin arwelematta waitka
tuleen mennä! Ia kuinka en menisi! Häpeästähän
isä haudassaan kääntyisi, jos niin pian hänen neu-
wojansa unohtaisin."

„Gntä, mitä on hau teille kertonut?" kysyi ukko
Peters. „Emmehän ole mitään mainittawaa hänen
hywäkseen tehneet, ei ainakaan sen, minkä minä
tiedän?"

„Ellette tiedä, niin kerron teille lyhyesti", ivas-
tasi Heikki. »Isän monien kertomusten mukaan oli
asia seuraama: Hän oli „Kottassa" perämiehenä mat-
kalla Newyorkiin ja laiwa toi sieltä palatessaan uutta
lastia Bremeniin. Matkalla tawi kaikki hywästi Ka-
naaliin saakka. Waan silloin nousi Dowerin seutu-
willa myrsky, niin kauhea, että luulimme mannaan
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hukkumamme joka mies. Isä kertoi ettei hän koko
aikana paikaltaan wäistynyt, ja sen uskon, silla koko
elämänsä noudatti hän horjumatta periaatettaan, jonka
myös meille, lapsilleen jätti perinnöksi, mielilauseensa:
uskollinen ja rohkea! Mutta ei sekään silloin
auttanut. Myrsky maan raiwoili. Raakapuu tait-
tui. Kaatuessaan särki pirstaleiksi peräsinpyörän ja
isän oikean tasiwarren ruhjosi pahasti. Silloin ei
enään ollut rohkeudesta ja uskollisuudestakaan apua.
Laiwa ajautui rannalle ja onni oli että ainakin mie-
histö ja suurin osa lastista pelastui. Waan isäpa-
ran käsi ei parantunut. Jäykäksi jäi se elinajaksi
eikä siitä enää mihin ollut. Se oli isälle kowa kolaus,
sillä totona odotti häntä waimo, rakas äitimme, kol-
men lapsensa kera, jotka nyt isän onnettomuuden
wuoksi jäiwät leiwättömiksi, awuttomiksi. Perämie-
henä hän ei enää kyennyt olemaan, kätensä kun oli
wioittunut eikä isä muuhunkaan toimeen ollut
tottunut. Raskaalla mielellä lähti Bremeniin ja
wielä raskaammalla mielellä astui laiwan isännöit-
sijän asuntoon, rikkaan kauppiaan Bardewickin luo,
hakeakseen sieltä wiimeiset saamisensa. Silloin olitte
t e siellä, herra Peters. Pudistitte lämpimästi hänen
kättään, kysyitte miksi hän oli niin alakuloinen.
Ia kun hän teille kertoi surkeasta olostaan, puhui
sydämensä huolet, niin taputitte olalle ja sanoitte:
„Olette kelpo merimies. Tunnollisesti olette täyttä-
neet welwollisuutenne, menkää waan kotiin mainionne
ja lastenne luo, älkääkä huolehtiko huomisesta; siitä
kyllä selwiatte." Ia sitten te, herra Peters jatkoi
Heikki wäräjäwällä äänellä annoitte lahjan -
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kalastajamajan ja sata taalaria eläkettä ensi wuotena
ja kun tulimme tänne, oli maja jo asuttamassa

kunnossa weneineen, werkkoineen, kaikkineen. Niin
selwään muistau sen päiwän niin selwään tuin
eilisen päiwän, kun isän silmistä wuotiwat kyyneleet
cchawoittuneille poskille, kunhan otti lakin päästään,
laskien wasemman, terween kätensä waiwaisen kätensä
päälle ja luoden katseensa taiwaaseen rukoili siu-
nausta teille ja herra Bardewickille! Niin, sitä nä-
kyä en koskaan unohda. Ainiaaksi owat mieleeni
painuneet isän kehotukset, että me lapset olisimme
kiitolliset teille ja herra Bardewickille rakkaudestanne
ja hywyydestänne meitä kohtaan. Tässä on kä-
teni, herra Peters. Jos te tai herra Bardewick
kerran tarwitsette uskollisen palwelian, niin ilmoit-
takaa maan minulle. Jumala sen tietää, että minä
ja Perttu-weljeni menemme maikka tuleen teidän
puolestanue! Sen tekisimme ja meidän isämme tai-
waassa sanoisi amen!"

„lalo nuorukainen!" wirkkoi ukko sywästi liiku-
tettuna, lämpimästi puristaen pojan kättä. „Kowin
minua ilahuttaa, että kohtasimme toisemme. Waan
welwollisuutemmehan, herra Bardewick ja minä, ai-
noastaan olemme täyttäneet! Isäsi wahingoittui
isäntänsä palweluksessa, ja olihan selwään herra Bar-
dewickin asia korwata wahinko! Kumpa waan olisin
tiennyt, että meille niin lämmin sydän sykkii, niin
marinaan eiwät ranskalaiset olisi minua tänne lukin-
neet. - Woi hywä Jumala, mikä onnettomuus meitä
nyt on kohdannut!"
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„Niin, mikä onnettomuus?" kysäsi Heikki komin
osanottawaisena. „Eihän toki herra Bardewickiä mi-
kään onnettomuus uhkaa?"

„ Uhkaa kyllä!" Ivastasi wcmha mies huoaten.
„Gn sitä sinulta salaa. Herra Bardewick, joka aina
on ollut hywäsydäminen, hän nytkin auttoi erästä
miestä, kelpo saksalaista pakenemaan ranskalaisten
käsistä,' jotka oliwat ottaneet hänet wangiksi ja kuo-
lemaan tuominneet. Wakoojia ja kawaltajia on, Ju-
mala paratkoon, kaikkialla! Herra Bardewickiä alet-
tiin epäillä. Ia kun hänelle joku hywänsuopa salaa
ilmaisi, että ranskalaiset häntä aikomat kostaa, niin
ryhtyi hän wiipymättä toimiin paetakseen. ,Peters'
sanoi hän minulle ,en halua joutuaranskalaisten
käsiin, heidän ammuttawakseen. Se kohtalo minua
kuitenkin odottaa; on kyllä nähty, ettei ne herrat pit-
kään tuumaile. Matkustan tyttäreni kanssa Englan-
tiin ja omaisuudestani otan mukaani min paljon
kuin woin. Lähde sinäkin 'pian tiehesi ja toimita
sisään saatawat! Lähetä ne merilinnaan tiedät-
hän siellä odotan sinua poukamassa yöllä 16:n
ja 17m päiwän wälillä. Silloin otan rahat huos-
taani. Ymmärräthän nyt, laittaudu joutuun mat-
kaan!' Näin hän minulle puhui, ja wiipymättä lähdin
menemään. Hain saatawat. Siten sain melkoisensumman kootuksi, tänne tulin toissapäiwanä. Gnsi
työkseni lähdin raunioille kätkemään rahat hywään
piiloon kiwien alle. Ajattelin näet ettei sieltä niitä
kukaan löydä. Jos niin onnettomasti käwisikin, että
joutuisin ranskalaisten käsiin, niin eiwät ainakaan
rahoja saisi. Istuin hiljaa kätköpaikassani, waan
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eräs Mauri niminen mies aika roisto mahtaa
olla, kun pelkästä woitonhimosta pettää omia macm-
miehiään se se löysi minut piilostani ja antoi
ranskalaisten käsiin. Passini ei ollut ranskalaisten
wiranomaisten allekirjoittama hywät herrat, että
mokomasta asiasta sulitte minut tänne, sitä en lie-
millä unohda sitoiwat minut muitta mutkitta ja
tänne telkisiwät. Pian kait wiewät pääkortteernn ja
ehkä wakoojana hirttäwät. Kyllä pelkään että niin
käy mutta sittenkään ei minua niin huolestuta
oma kohtaloni, kuin se että isäntäni minua turhaan
etsii, turhaan odottaa! Se olisi kauheata! Jos he
hänet ottamat kiinni, silloin ei enää pelastuksesta
puhetta. Tänä yönä sanoi tulemansa ja marinaan

hän tulee --se mies ei sanaansa syö! Nyt etsii,
nyt minua huutaa wiholliset sen kuulemat, hänen
wcmgitsewat Jumalani, Jumalani, mitä sitten ta-
pahtuukaan!"

„Gi, niin ei saa käydä!" huudahti Heikki. „Hci-
nen täytyy saada asiasta tieto meidän täytyy
murtautua pois, wapautua, häntä pelastaa! Jumala
sitokoon että se onnistuu!"

„Mutta mitenkä?" kysyi wanhus. „Tämä wan-
kila on wahwa ja wisusti tätä wartioidaan! Tässä
moi Jumala yksin auttaa!"

„lumala on meitä auttama! Hän on jo aut-
tanut!" huudahti Heikki, hypäten äkkiä istualtaan,
juuri kun wankilan ikkuna helähti, kuin jos kiwi olisi
siihen smgahtunut, „Ettekö kuulleet, herra Peters?
Se oli sisareni, joka minun tähteni walwoo roh-
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keanci, uskollisena. Hän ei koskaan welwollisuutsianfa
unohda."

Sukkelaan juoksi poika tätä sanoessaan ikkunan
luo, llwasi sen warowasti ja tähysteli pimeään yöhön.
<usken kirkkaan taiwaan werhosiwat nyt mustat pil-
wet. Ainoastaan himmeätä waloa loi kuunneljännes
pimeään yöhön. Kaukaa kuului meren kumea pau-
hina. Tuon tuosta suhahteli tuuliaispää läpi ilman,
tuon tuosta wälahteli salaperäinen salama taiwaan
rannalla liitelewistci piimistä. Heikki terotti kormunsa
kuullakseen. Ei nähnyt muita ihmisolentoja, kuin
mahdin, joka pimeässä mitteli wcmkilan edustaa.

»Erehdyit poika!" kuiskasi wanhus. „Ei meitä
kukaan auta!"

»Älkäähän puhuko!" kielsi Heikki. „Panen pääni
pantiksi siitä että Martta on tuolla ulkona! Mutta
pääsö tänne, nähkääs, ei ole helppoa! Heh! Tuolla
kiertää wcchti wanlilaa!"

Äkkiä weti häu päänsä ikkunasta, sulki sen, pai-
naen kädellään kiinni. Tarpeen se olikin, sillä mies,
joka wartioi wankilaa, läheni juuri ikkunaa ja kun
näki sen sulettuna tuumaili itsekseen: „Hywä ou!
Wangit jo nukkumat, woin huoleti kietoutua kauhta-
naani. Kohta tulee paha ilma, enkä rupea täällä
likoomaan!" Huoletonna lähti hän astumaan
poispäin, etsien rakennuksen toisella puolen tuulen ja
sateen suojaa. Jo alkoi, näet, suuria pisaroita sataa,
jotta ikkunalasit tärähteliwät.

Nyt odotti Heikki mitä tapahtuisi taaskin
sinkoili kiwi ikkunaa wastaan. Hän puristi towerinsa
kättä.
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»Sanoinhan että siellä se on!" kuiskasi poika
awatesscmn uudelleen akkunan. »Martta! Missä
olet?"

»Täällä olen, Heikki!" wastasi ulkoa wiehkea
naisen ääni arasti. »Olen tarkannut kaikkea, tiedän
kaikki. Jo tunnin ajan olen seissyt täällä pimeässä
odottamassa suotuisaa hetkeä. Se on tullut! Kohta
alkaa rajuilma riehua eikä tarwitse enää wartiaa
pelätä. Odotahan! Niskaan sinulle akkunasta kää-
rön, jossa on hienoja sahoja ja wiiloja. Kyllä ne
rautaan pystymät. Peräydy wähän, Heikki!"

Poika wäistyi walkea esine lensi akkunasta
wankilan lattialle. Heikki käwi siihen kiinni kel-
lonsahoja ja wiiloja oli kääritty nmlkeaan paperiin.

„Kiitos, sisareni, kiitos!" sanoi hän tullessaan
taaskin Munalle. „Tunnin perästä pääsemme wa-
paiksi. Sillä aikaa kuin minä sahaan poikki rauta-
ristikon, kiirehdi sinä merenrantaan ja laita mene
kuntoon. Wielä tänä yönä täytyy minun päästä
raunioille!"

„Entä miksi?" kysyi Martta pelästyneenä Nou-
suvesi peittää särkät meri aaltoilee kowasti ja
kohta nousee ukkosmyrsky! Waarallista on sinun
yrittää kalliolle!"

„Olkoon! Minun täytyy sinne lähteä. Pyhä
welwollisuus minua kutsuu!" makuutti Heikki. „Mene
Martta rakas! mene! Laita mene paikoilleen! Joudu,
joka hetki on kallis!"

„Teen kuin tahdot", wastasi Martta. „Odotan
sinua siellä."

Tämän sanottuaan lähti hän menemään.
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»Siinä näette, herra Peters rohkean ja uskolli-
sen naisen!" wirkkoi Heikki. „Waan nyt työhön kä-
siksi! Kunpa sahat ja wiilat olisiwat kelwollisia!
Jumala sen suokoon!"

Riwaktaasti ryhtyi Heikki työhön. Rauta win-
tui sahan teräwien hampaiden sitä jyrsiessä, ivaan
yhä yltymässä myrskyssä ja sateen lotinassa ei sitä
enää paljoa erottanut. Wartiaa ei näkynyt, ei kuu-
lunut. Luultawasti istui hän wankilan toisessa
päässä, kauhtanaansa kiedottuna, Nopeasti tatkei-
liwat ikkunan rautaristikot.

„Kaksi on jo poikki sahattu, herra Peters
maan nyt alkaa käteni uupua. Täytyy wähäsen
lewähtää!"

„Anna minulle saha, poikani", wirkkoi kaupan-
hoitaja. „Waikken ole tällaiseen työhön tottunut, niin
kyllä hätä neuwoo."

Heikki ojensi hänelle uuden sahan ja taas kuului
raudan winkuna, sekaantuen myrskyn ulwontaan.
Ikkunasta roalui mettä wirtanaan kastaen miehet
likomäriksi. Waan siitä he wähä wälittiwät, tuskin
huomasiwat. Sitä maan ajatteliwat, miten wapau-
tuisiwat ja miten päasisnvät sinne, jossa heitä kai-
wattiin.

»Tässä on kolmas!" sanoi hikoillen ukko Peters,
ojentaessaan katkaistun tangon Heikille, „Wielci on
yksi jälellä, ja sitten on aukko tarpeeksi suuri,"

„Niin on, kymmenen minuutin verasta olemme
ulkona!" wastasi Heikki. „Antalaas kun minä wuo-
rostani tulen rautaa winguttamaan!"

Peters heitti uupuneena sahan kädestään ja
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Heikki tarttui siihen uusin woimin. Tanko katkesi.
Awoinna oli tie Wangeille.
..Kiirehtikää ulos. herra Peters!" kehotti Heikki.

..Älkää pelätkö - itkuna ei ole maasta korkealla
tarttukaa rautatankoihin, jotka wielä owat pystyssä,
ja sitten laskeudutte warowasti alas! Jalkanne mel-
kein hipasewat maata."

Ukko ei tekeytynyt rohkeammaksi, tuin oli.
Towerinsa auttamana kiipesi hän ikkunalle ja

tarttuen rautatankoihin laskeusi alas maahan.
„Olen alhaalla", kuiskasi hän.
„Kohta olen minäkin!" wastasi Heikki.
Ketterästi hiipi tämä ulos akkunasta.
„Nyt kiireesti!" sanoi hän hiljaisella äänellä.

„Kun maan pääsemme muutaman askeleen päähän
linnasta, niin ei ole hätää. Pimeässä ja rajuilman
raiwotessa ei kukaan tiedä meitä etsiä. Kuules!
Mikä sieltä kuuluu? Jumala paratkoon, wartia tulee!
Maahan! Maahan heittäytykää l" Tuossa tuoki-
ossa oliwat molemmat maassa vitkallaan, wstin
kymmenen askeleen päässä Mantilasta. Wartia läheni
tosiaankin - - aseiden kalina kuului selmään - - het-
kisen kuluttua näkyisi hän warmaan kulmassa, siinä
missä ikkuna oli. Heikki pelkäsi että hän tapansa
mukaan kiertäisi manillaa ja tutkisi akkunaa sil-
loin hän warmaan huomaisi heidän paenneen
lähtisi takaa ajamaan ottaisi kiinni ja kaikki
olisi mennyttä, kerrassaan mennyttä. Nyt näki Heikki
jo sotamiehen. Waan juuri kun tämä oli kulmaa
kiertämässä, yltyi myrsky kahta kauheammin puhal-
tamaan, lennätti rakeita jaw että wasten miehen sil-
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miä, jotta ne mallan sokaisi, kauhtanan tempasi har-
tioilta. Kiroten katosi wartia jälleen toiselle puo-
lelle wantilaa.

Hetkisen wielä oliwat karkulaisemme pittällään
maassa - mutta wartija ei palannuttaan.

Myrsky pieksi miestä niin pahasti, että mie-
luummin lähti tuulensuojaan seisomaan. „Onni meitä
potkasi, kun tuuli sattui mereltä puhaltamaan ikkunaa
wasten! Muuten emme ainakaan tänä yönä olisi
päässeet pakenemaan, sillä silloin olisi mies asettunut
juuri ikkunan alle. Waan nyt on aika lähteä! No-
jautukaa minuun, herra Peters! Kaikki käy hywin,
suokoon Jumala että onnistunut pakomme ennustaa
hywaä." Tätä puhuessaan täwi Heikki ukon täfiwar-
teen kiinni ja alkoi raahia miestä merelle päin.
Kaswoja pieksi myrsky ja sade, jotta juuri äsken
heitä niin suosimat. Puolisen tunnin kuluttua saa-
puiwat sille kohdalle rantaa, jota wastaväätä tiwi-
linna tohousi. Heitti huusi sisartaan, jotta kallio
kajahteli.

IV.

Mmcha torui.
„Täällä olen!" kuului Martan heleä ääni ja

ilosta huudahtaen kiiruhti hän weljensä luo.
..Jumalan kiitos, että olet wapaa!" sanoi hän.

„Waan tuta on tuo towerisi?"
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„Se on ystäwämme, herra Peters Bremenistä",
ivastasi Heikki. „Kyllä sinä hänet tunnet, waikk'et
olekaan ennen nähnyt. Me olemme hänelle suuressa
kiitollisuuden melassa, hänelle ja herra Bardewickille.
Ia nyt on se päiwä koittanut, jolloin woimme hänet
palkita. Missä on mene, Martta hywä?"

»Tuossa se on rannalla", näytti tyttö. „Waan
ethän toki tässä myrskyssä lähde linnalle soutamaan!
Näes, kuinka tuolla särkissä kuohuilee, kuuletko wyö-
rywien aaltojen pauhinaa ja myrskyn ulwontaa?
Mahdotonta on sinne päästä tällä säällä!"

„ANa tieltä käänteleikse, waan ei mies pahanen-
kana", tuumaili Heikki. „EM hätää olekaan! Hie°
tasärkät kyllä murtamat aallokon, ja lahti tuolla kal-
lioiden wälissä on tyyni. Älä pelkää, Martta
kyM me tästä yli pääsemme!"

„Eihän tämä kohta pahin ole", mustasi sisar,
„mutta sittenkään, Heikki, älä lähde tänä yönä, jos
ei ole palkoa."

„On pakko lähteäni! On kysymyksessä jalon
hywäntetiämme onni tai onnettomuus!"

„los niin on, seuraan sinua!" sanoi Martta
päättäwästi. „Gi yhdestä airoparista ole apua täl-
lailsessa myrskyssä. Tiedäthän toki etten rupea työ-
tönnä istua kököttämään."

Turhaan koetti Heikki pidättää sisartaan mukaan
tulemasta. Tuossa tuokiossa oli hän weneessä ja
tarttui nopsasti airoihin.

„Peloton ja rohkea!" puheli Heitti itsekseen.
»Kelpo tyttö! Tulkaahan, herra Peters, niin läh°
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demme! Wai jäättekö mieluummin tänne? Mök-
iimme on tässä lähellä, tulen teitä sinne saattamaan."

„Gi, olkaa huoleti, en laske teitä kahden mene-
mään", wastasi wanha kaupanhoitaja, „ja sitäpaitsi
ettehän tiedä, minne olen rahat kätkenyt! Ilman
minua ette niitä löydä."

„No niin, tuumasta toimeen!" sanoi Heikki as-
tuessaan ketterästi »veneeseen. ..Tulkaa, herra Peters!
Istukaa tähän, älkääkä pelätkö, maikka wene lai-
neilla wähän kiikkuu ja keinuu. Kyllä tästä pul-
masta suoriudumme."

Ukko istui osotetulle paikalle. Kerran, toisen
wetäst Heikki airolla. Jo hyppeli tewyt wene kun
pähkinän kuori waahtoawassa aallokossa. Sisarukset
ponnistiwat woimainsa takaa, ja tottuneita merellä
liikkujia kun oliwat, torjuiwat onnellisesti waaran.
Tuon tuostakin heitteli waahtopäalaine wettä wenee-
sen, kastaen soutajat likomäritsi. Hetken työlään
soutelun perästä saapuiwat tyyneesen lahteen.

..Rohkeutta, herra Peters!" sanoi Heikki hengäs-
tyksissääu, pyyhkäisten kädellään hien otsastaan ja
taswoistaan merestä roiskuneen weden. „Tässä on
kallio ja tähän woimme huoleti heittää weneen! We-
täsehän wielä muutaman kerran, Martta! Kas niin!
Ia nyt Jumalan kiitos ollaan perillä!"

Wene kiiti lahden pohjukkaan, niin tyyneesen,
ettei siellä myrskystä mitään liennyt, taiten woiman
oli siltä korkea kallio wienyt, Hietasärkälle astuiwat
rohkeat merimiehemme, Heikki kiinnitti weneen rau-
tarenkaasen, joka sitä tarkoitusta warten oli lyöty
suureen tiween. Sitten alkoiwat kaikki kolme nousta
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ylös jyrkkää polkua linnan raunioille, jonne hetken
perästä saapuiwat.

„lumalan kiitos., täällä ei ole meillä hätää",
sanoi Heikki. „Ei yksikään ranskalainen wakooja
uskalla tällaisena yönä lähestyä linnaa. Kuulkaas
myrskyn ulwontaa! Ia salamat miten taiwaalla lei-
muamat! Kas, tänne saakka heittelee meri suolaista
waahtoaan! Hywä oli että sotamiehet sammuttiwat
tulen! Weljeni alus on nyt ankkurissa, muuten olisi
walkea sen houkutellut kowaan otteluun riehuman
meren kanssa."

„Miten lieneekään minun onnettoman isäntäni
laita!" huokaili wanhll kaupanhoitaja. „Kunpa waanei
uskaltaisi tällä säällä tänne yritellä."

„Ei uskalla kukaan, ellei tarkoin tunne luotoja
ja kareja", mustasi Heikki. „Rauhoittukaa, herra
Peters! Tänä yönä ei tule kukaan, ellei ole pakkoa,
Hywä Jumala, miten myrsky riehuu! Tuntuu siltä
kuin tämä ikiwanha kallio, jolla seisomme, huojuisi!
Totta tosiaan, herra Peters, tällaisessa ilmassa on
herra Bardewick ankkuroinut lmmansa, samoin kuin
Perttu-weljeni, tai pysyttelee hän ulapalla. Etsitäänpä
sateensuojaa! Tiedän täällä paikan, jossa ei meitä
hätyytä jumalanilma eikä ranskalaiset sotamiehet.
Seuratkaa minua, hywä herra, nyt ei ole hauska
ulkona oleilla."

Wielä kerran loi wanhus tutkiman, lewottoman
katseen waahtoawalle merelle, jota yön pimeässä
lewitti himmeätä forsforiwaloaan. Kun ei missnäu
nähnyt etsimäänsä laiwaa, seurasi hän opastajaansa
ja tämän sisarta wanhaan torniin, jonka sisimpiin
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komeroihin wei kapea holwikäytäwä. Kaikki kolme
hiipiwät siitä sisään myrskyn ja sateen suojaan, nk-
kiä raappasi Heikki walkeaa, jolla sytytti lampun ja
siitä lewisi nyt sen werran waloa, jotta paremmin
saattoi tutustua ympäristöön. Wanha Peters katseli
kummastellen ympärilleen. Ukko oli joutunut pieneen,
pyöreähköön huoneeseen. Pitkin seiniä oli kiwisiä
istuimia, lattiaa peitti sorakiwet, waan yleensä näytti
kaikki jätetyn oman onnensa nojaan. Sywässa akku-
naholwissa oli kapineita, jotka sellaisinaan oliwat
jotenkin armottomia, maan kuitenkin suojaa somisti-
wat. Heikki otti nurkasta wanhan millaisen peitteen
ja ripusti sen suojaksi awoncnsen käytäwän eteen.
Sitten kantoi hän keskelle lattiaa pöydän ja wähän
ruotaaineita, joita tarjosi wieraalleen. Palaman lam-
pun laski pöydälle pyytäen wanhaa herraa käymään
ruuan kimppuun, jotta wähän wirkistyisi illan pon-
nistuksien jälkeen. Ukko Petersin huomiota eiwät
näyttäneet linnahuoneen pienet ihmeet ja salaisuudet
kiinnittämän. Mielihywällä ja melkein hellällä sil-
mäyksellä tarkasteli hän Heikkiä ja Marttaa, jotka
niin rohkeasti ja uhrautuwasti hänestä pitiwät huolta.

„Kiitän teitä, kiitän sydämestäni", lausui hän.
Kelpo poika, en koskaan woi sinulle palkita, mitä
tänään olet minulle tehnyt!"

„Se on jo palkittu, aikoja sitten palkittu, paljoa
ennen kuin tulitte tänne meidän luoksemme", wastasi
Heikki wlllltimattomaZti. „lospa maan koittaisi se
päiwä, jolloin saisin herra Vardewickillekin tehdä jon-
kun palwelutsen."

»Johan olet sen hänelle tehnyt, kun wapautit
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minut Mantilasta ja toit tähän turmapaikkaan", sanoi
wanhus. „Herra Bardewick on saama tietää kaikki,
mitä olet tehnyt minun ja hänen hywäkseen, että olet
antanut itsesi alttiiksi meidän tähtemme. Olen täällä
hywässä turmassa! Jos hän nyt tässä suojassa
istuisi meidän keskellämme, silloin en mistään huo-
lehtisi. Waan olenpa Heikki sinustakin huolissani
rakas poikani! Kun huomaamat meidän paenneen,
kun lähtewät takaa ajamaan niin mitä teet?"

„Hah, hah", nauroi Heikki huolettomana „mi-
nulle eiwät ne mitään saa. Sanoinhan jo kapteeni
Danwillelle että pötkin pakoon, enkä sitä paitsi ole
muuta pahaa tehnyt, luin että illalla sytytin wallean
tänne wuorelle. Ia mitä teihin tulee, herra Peters,
niin kyllä saamat etsiä, ennenkuin teidät löytämät!
Tässä wanhassa tornissa piilee enemmän salaisuuksia,
tuin herrat ranskalaiset aawistawatkaan ja wielä
waikeampia on heidän niitä löytää ei ainakaan
muuten kuin sattumalta, niinkuin kerran isäni ne
löysi. Waan siitäpä ei ole pelkoa."

..Täsfäkö tornissa?" kysyi herra Peters, katsoen
kummastellen ympärilleen. „Mitä salaisuuksia ne omat?
Wai eikö niistä minulle puhuta?"

„Kyllä puhutaan. Jos siksi tulee, täytyy mi-
nun kuitenkin ilmaista ne teille", mastasi Heikki nau-
raen. „Tehän toki ette meitä petä."

„Gnpä mainkaan weikkoseni, ennen kuolen!" ma-
kuutti wanhus. „Waan mitä salaisuuksia ne omat-
kaan, joita isäsi keksi?"

„No niin, asia oli se sellainen, että isäni oleili
mielellään täällä ylhäällä wuorella", alkoi Heikki.
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»Paiwät pitkään istui hän piippu hampaissa kallion
äärimmäisellä rannalla ihailemassa aawaa merta,
wanhaa ystäwäänsä ja siellä risteilewm aluksia.
Komin ukko rakasti merta, ja kun hän silmäili tuonne
kau'as ulapalle, silloin muistuiwat mieleensä entiset
ajat, jolloin purjehti meriä ristin rastin. Näissä
mietteissään lämpeni aina sydämensä. Waan usein-
kin keskeyttiwät sadekuurot tai lähenewä ukkonen nuo
tunnelmat, ja kun hänellä linnan rauniossa ei ollut
riittäwaä sateensuojaa - mukawuudesta ei puhetta-
kaan - niin päätti rumeta puhdistamaan tätä wan-
haa tornia, joka wielä siihen aikaan oli puolillaan
soraa ja kiwiä. Tänne päätti hän tehdä itselleen
sopiman suojapaikan. Ukko ryhtyi tuumasta toimeen,
wähitellen weti hän soran kalliolle ja sieltä heitti
mereen. Työ oli jo päättymäisillään, kun wanhus
muutamana päiwänä pimeässä kompastui kiween,
jotta löi hartiansa kowasti seinään. Tuskanhuuto
häneltä pääsi, waan kohta jäi hän ihmetellen seiso-
maan. Seinä, johon hartiansa iski, wäistyi. Ia kun
toinnuttuaan sytytti kynttilän, näki hän ihmeekseen
aukinaisen, alhaalla oleman aklunaholwin wiidentoista
jalan paksussa muurissa ja kiwisen porraskäytäwän,
joka wei sywyyteen, mihin lie wienyttään. Jalan-
paksuinen seinäkin hiewahti paikoiltaan. Isä rupesi
sitä tarkastamaan ja huomasi sen oleman lujissa,
rautaisissa puitteissa, jotka liikkuiwat kuin owi sara-
noillaan. Tarkemmin tutkittuaan keksi hän koneiston,
jolla owen woi awata. Se oli yksinkertainen, mutta
hywin huolellisesti kätketty. Kun ukko paiskasi owen
uudelleen kiinni, niin ei hän tartastikaan etsittyään
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löytänyt saumaa siinä kohden, missä owi liittyi muu-
hun kiwiseinään. Ellei hän olisi satuttanut kiween,
jota täytyi kowasti sysätä saadakseen koneiston toi-
mimaan, niin hän marinaankaan ei koskaan olisi
owea löytänyt. Ihmeissään tuli hän kotiin. Sieltä
otti mukaansa riittäwästi kynttilöitä, käskien Perttu-
weljeni ja minut tulemaan mukaansa linnan rauni-
oille. Tiellä kertoi hän meille hawaintonsa, jota ute-
liaina kuuntelimme, mutta kielsi meitä kellekään hiis-
kumasta sanaakaan. Ia me luonnollisesti makuu-
timme, ettemme puhu. Wihdoinkin saawuimme lin-
nalle. Minusta tuntui koko asia niin uskomatto-
malta, että melkein luulin isäni nähneen unta. Un-
tapa se ei ollutkaan. Painamalla kimeä aukeni owi,
pyörät ratisiwat, saranat winkuiwat ja selwän sel-
wänä oliwat kapeat portaat edessämme.

.Mennäänpä alas, isä", sanoi Perttu. .Meidän
täytyy mennä katsomaan, minne portaat wiewät."

Tietystikin! Juuri sen wuoksi toinkin teidät
tänne, wastasi isä. Mutta warowaisia tulee meidän
olla. Paikka, jonne portaat wiewät, näyttää Vuosi-
satoja olleen sulettuna. Varmaankin on siellä niwan
pilaantunut ilma. Kuolemaan menemme sinne, ellem-
me ole warowaisia. Käy sinä, Heikki edellä', sanoi
hän minulle. ,Sidon tämän köyden wartalosi ym-
päri, ja heti kun alkaa henkeäsi ahdistaa, niin huu-
dat meille ja palaat paikalla takaisin. Joka tapauk-
sessa ei sinulle mitään pahaa woi tapahtua, sillä heti
kun päästät hätähuudon, wedämme sinut köydellä
ylös/

Ei toista kertaa tarwinnut isän minua kehottaa,
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sillä kowin utelias olin näkemään salaperäistä sy-
wyyttä. Köyttäkin vidin joutawana wehkeenä
waan isä ei sallinut minun ilman sitä mennä, ja
minun täytyi kuin täytyikiu antaa hänen sitoa köyden
wyölleni. Nyt kiirehdin alas portaita. Kynttilä,
jonka otin mukaani, paloi kirkkaasti hywä merkki

ja onnellisesti saawuin kolmenkymmeu jalan
korkuisten portaiden päähän. Siellä löysin toisen
owen, se ei ollut lukittu, ainoastaan sulettu. Tyrk-
käsin sen auki ja tulin nyt taarewakattoiseen holween,
joka silminnähtäwästi ennen oli ollut aukkona muu-

rissa ja jota linnan asujamet oliwat käyttäneet wiim-
meisenä pakopaikkanaan piirityksen aikana, tai lienee
se ollut heidän aarreaittanaan. Holwessa oli mallan
hywä ilma, tulipa sinne matoakin kapeasta, pitkäh-
köstä aukosta tornin muurissa, ja niin mukawasti
oli se laitettu, että sitä luuli kanuunankuulan teke-
mäksi läwelsi. Kutsuin isää ja »veljeäni katsomaan.
Kiireesti tuliwat he alas ja jaiwät samoin kuin mi-
näkin ihmetellen katsomaan kaunista, korkeata Hol-
mia, josta muualla ei ollut wähintäkään aawistusta.
Joka nurkau me nuuskimme. Mitään aarteita emme
tosin löytäneet, maan toisen salaisuuden, josta meille
sittemmin koitui paljonkin hywää, näette kolmannen
owen, joka ivahan ponnistettuamme awautui holwen
sisimpään osaan. Ulkopuolelta peitti sitä epätasaiset
tiwilewyt ja pintaa kattoi lyhyt ruohon sänkä, sa-
moin kuin muunkin seinämän. Lähenimme aukkoa ja
nyt selwisi meille, nuhin noita salaperäisiä omia oi-
keastaan oli käytetty. Wiimeinen portti aukeni me-
relle. Kohtisuorana laskeusi kallio sieltä poukamaan,
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joka on ainoa warma ankkuripaikka kallion lähitie-
noissa. Wankoilla köysillä warustetun nostokoneen
awulla lienee ollut jotenkin helppoa laskea sieltä
tawaroita ankkurissa olemaan laiwaan tahi laiwasta
nostaa niitä ylös sinne. Entäpä löydetään sieltä
Maisen laitoksen jätkiäkin. - No niin, herra
Peters, oikean asianlaidan olette ehkä wielii kerran
kokema. Ia nyt kun jo puolittain tunnette meidän
salaisuutemme, etsikääpä toetteeksi se paikka, mistä
pääsee portaille. Kyllä huomaatte, miten taitawasti
owen saumat omat muuriin kätketyt."

„Eipä tuo niin wllikeata mahtane olla", arweli
wanha kaupanhoitaja, joka tarkkaan oli kuunnellut
Heikin kertomusta. „Kun kerran pääasian tietää, niin
eiköhän owealin löytäne."

„Gipä niinkään koettakaahan etsiä!" nauroi
Heikki. »Tuossa on lamppu awulsenne nyt näh-
dään kuinka hywät owat silmänne."

Ukko Peters, pieni hauskannäköinen mies, wii-
fassilmäinen, jonka kaswot oliwat hywänsuowat ja
harmaakiharainen tukkansa kunnioitusta herättämä,
painoi rillit nenälleen, tarttui lamppuun, rumeten
sillä walaisemaan linnan seinämää. Kaikkialla näki
hän säännöllisiä nelikulmaisia kiwiä tarkoin toisiinsa
liitettyinä. Uhdennäköisiä oliwat kaikki, saumat sa-
moin. Kourallaan kopautti hän tuontuosta muuriin,
jotta kuulisi missä ontolta kajahtaisi maan yhdellä
lailla kajahti joka kiwi. Lopulta täytyi hänen tun-
nustaa ettei mistään owea löytänyt, asettaen lampun
jälleen pöydälle.
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..Arwasinhan sen", saneli Heikki hymyillen. .Mi-
isamme oliwat taitamia rakentajia. Minkä he päät-
tiwät kätkeä, sitä uteliainkaan silmä ei hewillä löydä.
Katsokaa tänne, herra Peters tässä on etsimiinne
paikka ja tässä kiwi! Ei muuta kuin siihen painaa

kas näin!"
Outo ratina kuului, toisiinsa lujasti kiinnitetyt

kiwet irtaantuiwat hitaasti saumoistaan, seinä aukeni.
Ihmeissään näki wanhus alaswiewät portaat selko
selkeinä edessään.

«Jopa kummia!" huudahti hän. .Mutta men-
näänpä mekin alas, Heikki tahdon nähdä kaikki."

»Seuratkaa minua!" wastasi poika tarttuen
lamppuun. Kohta näette paikan, jossa parikymmentä
miestä woi olla piilossa wuosikausia, maikkapa koko
komppania tullisotamiehiä yöt päiwät wahtisiwat tor-
nia. „Minä menen edellä tulkaa perässä!"

Jo astui Heikki ensi portaalle ja ukko Peters
alkoi häntä seurata waan äkkiä jäiwät molemmat
kuin iskusta seisomaan, katsellen toisiaan pelon ja
ihmettelyn waltaamina. Kumea, tärisyttäwä kajah-
dus kuului ikäänkuin Holmista kohta sen jälkeen
toinen jopa kolmaskin.

„Hywä Jumala, mikä siellä?" ihmetteli wanhus.
„Lienewätkö löytäneet salakomerosi?"

„Eito mitä", rauhoitti Heikki. ..Hätälaukaulsia
ne omat! Lainm on merihädässä!"

„Woi, herra Bardewick!" huudahti wanha Peters
tuskan waltaamana. „Arwasinhan että hän tulisi,
että pysyisi sanassaan myrskystä huolimatta. Nyt
on miesparka hukassa!"
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..Rauhoittukaa, herra Peters! Rauhoittukaa!" sa-
noi Heikki. „Woi se olla loinenkin laiwa! Mennäänpä
katsomaan! Nyt ei ole enää aika tutkia luolaa.
Meidän täytyy kiirehtiä ulos, ehkä woimme wielä
hädänalaisia pelastaa!"

loutusaan palasiwat he takaisin torniin. Heikki
työnsi mennessään owen 'kiinni, ja sitten lähtiwät
kaikki kolme kallion äyräälle, josta oli laaja näköala
merelle.

V.

Haaksirikko.
Myrsky oli jo laannut raiwoamasta, sadekin

tauonnut. Wieno tuuli maan puhalteli. Kirkkaana
kumotti kuu taiwaalla, walaisten wielä waahtoawaa,
hurjistunutta merta, joka yhä wyörytteli aaltojaau
kalliota wastaan, wiskaten kuohumia maahtopäitään
korkealle ilmaan. Juuri silloin kun Heikki, Peters
ja Martta saapuiwat wuoren reunalle, jylähteli taas-
kin kanuuna sywyydestä päin. Jo huomasi Heikki,
tarkkanäköinen kun oli, aluksen, joka, turhaan yritet-
tyään rauhalliseen poukamaan, myrskyn ja aaltojen
heittelemänä oli joutunut salakarille aiwan lahden
suussa. Kokka oli melkein tyyneessä medessä, aalto-
jen peräpuolta piestessä, jotta oli särkeä laiwan
pirstaleiksi.

„Se on kauppalciiwa!" päätti Heikki osottaen
alusta. ..Näettekö tuolla!"
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„Woi hywä Jumala Marianne se on!"
waiteroi wanhus. ..Kultaisesta kaljonasta sen tun-
nen, kuun walossa se kirkkaasti kimmeltää."

„Wai luulette että herra Bardewick todellakin
on tuossa laiwassa?"

„Niin luulenko? Tiedän marinaan että hän
on siellä", makuutti Peters huolissaan.

. „ Siinä tapauksessa täytyy meidän kohta kiireem-
min rientää awuksi", sauoi Heikki. ..Joudu Martta!
Onneksi on weneemme juuri wastapäätä laiwaa ja
lahti on tyyni. Ainakin miehistön woimme pelastaa
ja täytyy meidän pelastaa, jos maan lcnwcchylky
kymmenenkään minuuttia myrskyä kestää."

Wielä puhuessaan lähti hän kiireesti astumaan
jyrkkää polkua alas merelle. Martta häntä seurasi.
Ennenkuin ukko Peters ennätti puolta matkaakaan
tawuta alas jyrkännettä, oliwat molemmat sisarukset
jo hypänneet weneeseen ja riwakkaasti alkaneet sou-
taa. Nuolen nopeudella halkaisi mene aaltoja, las-
keutuen haaksirikkoutuneen laiwan luo, jossa sen lähe-
neminen jo oli huomattu. Pelonalaisella jännityksellä
siellä nyt odotettiin pelastuksen hetkeä.

..Täällä päin on, Jumalan kiitos, meri kulku-
kelpoista!" huusi karhea ääni laiwankannelta. „Gi
pelkoa, herra Bardewick! Olemme pelastetut!"

„Hoo—oi herra Bardewick!" hoilotti Heikki
»veneestään ..heittäkää meille köysi, ettemme aje-
lehdi pois!"

„Heti paikalla, kelpo poikani!" wastasi taaskin
karhea ääni, kaiketi kapteenin. .Miehet, köysi tänne,
joutuun!"
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Köydenpäa putosi meteen, Heikki tarttui siihen
nopsasti, kiinnittäen weneen.

„Nyt alas!" komensi hän. „ Ensimmäiseksi herra
Bardewick! Kaikki on täällä kunnossa!"

Wiipyi hetkinen ennenkuin Heikin käskyä nou-
datettiin. Wihdoinkin hoikka olento walkeassa puti-
messa alkoi köydessä hitaasti laskeutua alas me-
neeseen.

„Warokac>, ystäwäni!" puheli mies, joka ylhäällä
kannella kumartui yli reilingin, „se on tyttäreni!
Hänet täytyy ainakin pelastaa!"

„Wai teidän tyttärenne, herra Bardewick! Äl-
kää olko peloissanne. Jo hän on warmassa tallessa!"
lohdutteli Heikki, kun otti tasiw arjilleen lapsen kym-
menen—kaksitoistawuotiaan tytön, antaen hänet sisa-
rensa Martan huostaan, „Tultaa tekin, herra Bm-
dewick! Reipasta miestä maan! Ei mene huoju!"

Samoin kuin tyttö, laskettiin isäkin weneesen,
ja hywin siitäkin suoriutuiwat. Ilosta huudahtaen
sulki isä tyttären syliinsä, pusertaen hellästi rintaansa
wasten.

„Nyt poika, souda jontnsaan!" komensi kapteeni,
„Nuo kaksi owat ensin saatawat maalle. Me muut
kyllä autamme itseämme, kun ivaan tiedämme, että
woimme laskea weneen mesille! Ala jo lähteä!
Wiela hetkisen kestää laiwamme!"

„Niin on siksi soudamme rantaan", ivastasi
Heikki „mutta palaamme taas.

Jos llliwan runko kestää, niin pelastamme ta-
waratkin! Martta souda!"

Taas tarttuiwat airoihin ja pian saapuiwat kal-
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lioille, jossa ukko Peters kyynelsilmin otti wastaan
rakkaan isäntänsä.

..Herra Bardewick! Jumalan kiitos että olette
pelastettu!" iloitsi hän. „Ia Mariakin! Pieni hert-
tainen Mariamme! Oi Jumalani, miten onnellinen
olenkaan, kun saan sulkea teidät syliini, rintaani was-
ten painaa. Waan komin Varomaton olitte, herra
Bardewick, kun yrititte sellaisella säällä nousta maalle.
Hengen se teille olisi saattanut maksaa!"

..Myrsky meidät ajoi! Omasta tahdostamme
emme tänne tulleet!" selitti Bardewick. „Multa
missä me oikeastaan olemme? Ia kuka tuo reipas
poika, joka meidät pelasti?"

..Kertokaa sitä ylhäällä tornissa, herra Peters!"
huusi Heikki hypätessään jälleen weneeseen, .Minä-
kin tulen sinne heti kun ehdin. Waloa on siellä, ja
wirkistysllineita akkunaholwissa".

„Ei, ei, jää sinä tänne!" wastusteli Peters,
..Herra Bardewickin täytyy sinuun tutustua!"

„Kyllä, kun joudan, sillä ei ole niin kiirettä!"
arweli Heikki, alkaessaan jälleen soutaa sisarensa
kanssa haaksirikkoutuneelle laiwalle. Ukko Peters'illä
ei ollut muuta neuwoa, kuin yksin opastaa isäntänsä
tyttärineen torniin, jossa piankin alkoiwat tointua
äskeisestä pelontuskasta.

Heikin saapuessa laiwalle, oliwat miehet siellä
täydessä hommassa. Suuri wene oli mesille laskettu,
ja merimiehet pelastiwat kapteenin johdolla paraim-
mat tawarat.

„Sepä hywä!" wirkkoi Heikki. „los main ri-
wllkkaasti teemme työtä, ei wahinko tule kominkaan
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suureksi! Lastatkaa minunkin weneeseeni! Mtä pii-
saa kyllä wielä, ennenkuin päiwä koittaa, on jo pal-
jon tehty!"

„Gntä mihin kuletamme tawarat?" kysyi kap-
teeni. ..Maalle emme woi wiedä, sillä rannikkolai-
set luulisiwat meitä tullinkawaltajitsi, ja silloin pian
tulee itku ilosta."

„Totta se on!" arweli Heikkikin. ..Mutla ehkä
siitä pulmasta pääsemme. Tamarat wiemme torniin
ja silloin woiwat miehenne huoleti lähteä maalle.
Haaksirikkoontuneitll merimiehiä kun omat, ei heille
mitään tehdä. Weneisiin maan tawarat! Kyllä
muusta sitten selwitään!"

Ei kauan kestänytkään, niin jo oliwat weneet
täyteen ahdetut, ja kalliolle alettiin soutaa, Heikki
etumaisena. Hänen weneessään istui kapteem, joka
ihmetellen katseli äkkijyrkkää wuorenseinämäa.

..Mutta minne me täällä nostamme tawarat we-
neestä?" kysyi hän. .Mereen meidän täytyy heittää
arkut aarteineen painuneen".

..Älkäähän hätäilkö, herra kapteeni!" tuumaili
Heikki. ..Käskekää miehenne odottamaan wähän ai-
kaa. Tässä on nähkaäs pieni salaisuus, jonka ai-
noastaan teille woin ilmaista, ja sillä ehdolla että
kunniasanallanne lupaatte olla siitä kellekään puhu-
matta?"

„Woitte huoleti luottaa minuun. En siitä kel-
lekään sanaakaan wirka, kun on kysymyksessä isäntäni
ja hänen omaisuutensa pelastaminen ja jos omatun-
toni sen sallii", makuutti karteeni miehekkäästi.
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„Eikö mitä, ei kunnianne eikä omatuntonne kärsi
tuon asian salassa pitämisestä", arweli Heikki.

„Hywä on, tässä käteni ja kunniasanani. Luot-
tamustasi en koskaan ole wäärinkäyttämä".

„No niin, antllkullhan sitten miehillenne käsky
jäädä tänne, ja seuratkaa minua kalliolle".

Wene soudettiin rantaan tawalliseen paikkaan ja
Heikki nousi kapteenin ja sisarensa kanssa raunioille.
Tultuaan torniin kertoi hän siellä olemille mitä oli
tekeillä ja pyysi heidät mukaansa auttamaan.
Sitten awasi hän salaisen portin jakaikki muut paitsi
molemmat tytöt astuiwat alas tornin Holmiin. Owen,
jonka myöskin sisältäpäin saattoi awata, sulki Heikki
huolellisesti heidän mentyään, ettei kenenkään asiaan
kuulumattoman tie sinne osuisi.

Heikki oli ottanut mukaansa sytykkeitä ja niillä
sytytti muutamia lamppuja, jotkarautaisista ketjuista
riippuiwat holwikatossa. Ihmetellen katseliwat hänen
seuralaisensa tilamaa Holmia. Siihen aikaan kuin
Heikki isänsä kanssa sen ensikerran näki oli se tyhjä
ja autio. Nyt oli yltympäri seiniä arkkuja, täynnä
kaikennäköisiä tawaroita, kahwipussiakin kosolta, joten
holwi oli paremmin rikkaan kauppiaan tamara-aitan,
tuin salaisen lymypaikan näköinen.

„Kas, tässä on rohkenin tullinkawaltajien tawa-
rastot. Ne eiwät ole rumenneet ranskalaisille tulli-
weroja maksamaan!" wirkkoi Bardewick, luotuaan
tutkiman katseen ympäristöön. ..Parempaa tawara-
suojllll ei mistään löytyisi".

„Sitä minäkin", tuumaili Heikki hymysuin.
..Ranskalaiset omat jo lauman arwelleet että näillä
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rannikoilla waraston pitäisi olla. Waan eiwätpä
wieläkään ole löytäneet, ja kyllä monta kertaa saa-
mat hikoilla, ennenkun löytämät. Gi ketään petturia
ole salakomeron tuntioissa".

„Entä miten saamme tawarat tänne kuletetuksi?"
kysyi herra Bardewick. „Ei ole niinkään helppo tul-
lisotamiehiltä niitä salata".

»Hommaamme ne tänne", wastasi Heikki. „lotta
sitten saisimme ne kuletetuksi maalle, odotamme suo-
tuisaa hetkeä. Näette silloin kuin rajawahdit omat
muualla työssä, annamme merkin tullinkawaltajille.
Nämä tulemat meneillään noutamaan tawaransa ja
wiewät ne rannikolle, josta sisämaan kauppiaat hake-
mat ne warasto-llitoissaan talletettawiksi. Koko hom-
ma on helposti suoritettu!"

„Niin, ymmärrän jo", kiirehti herra Bardewick
sanomaan. »Mutta Jumala warjelkoon, jos kerran
joudutte ranskalaisten kynsiin!"

„KrM olen waruillani", wastasi Heikki. „Kau-
wan ne wäijyä saamat, ennenkun löytämät meidän
lymypllikkaamme. Kaikki kansa on puolellamme ja
inhoo ranskalaisten sortoa. Waan nyt tuumasta toi-
meen! Meidän täytyy pelastaa teidän laiwanne las-
tista niin paljon tuin suinkin".

Hän läheni rautaista owea, joka aukeni suoraan
merelle, ja tyrkättyään sen auki heitti alas wintturin
pitkän köyden.

„Hoi!" huusi hän alhaalla weneissä olemille
miehille. »Sitokaa tawaranne köyteen!"

RiwalkaaZti sujui työ, pian huudettiin alhaalta:
„jo on walmis!"
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„Hywä", wastasi Heikki, kehottaen työmiehiä
pyörittämään wintturia. Pian oliwat hinanneet
kuorman ylös. Toisia kapineita yhä nostettiin, ja
ennenkuin aamu alkoi hämärtää, oli paras osa tawa-
roista jo pelastettu. Useita kertoja soudettiin weneet
laiwllhylylle ja sieltä takaisin kallioille, kunnes lai-
walle nousu alkoi olla hengenwaarallista. Lujimmat-
taan palkit eiwät enää kestäneet rajusti hyökyilewässä
aallokossa, saumoistaan alkoiwat ne irtautua. Me-
rimiehet ilmoittiwat että Marianne ennen päiwan
koittoa särkyisi.

„los niin on, täytyy miesten nyt soutaa ran-
nikolle" tuumi Heikki „ja teidän, herra kapteeni,
lähteä heidän mukanaan ja pitää huolta siitä että tä-
män yön tapahtumista ja marsinkin tawarain kule-
tuksesta ei sanaakaan hiiskuta".

„Ei sanaakaan", makuutti kapteeni.
„Kun waan paperini omat kunnossa palaan mie-

hineni tuota pikaa Bremeniin. Nyt ei muusta pu-
hetta, kuin siitä mitä herra Bardewick aitoo tehdä".

„lään tänne wcistaiseksi", sanoi tämä wähän
mietittyään. ..Bremeniin en tohdi lähteä enkä Rans-
kaankaan, sillä siellähän minua warmaan etsitään.
Jos Heikki sallii minun olla täällä, niin nnt aina-
kaan en täältä lähde. Ei missään ole minulla pa-
rempaa pakopaikkaa".

„Totta teidän täytyy tänne jäädä!" kiirehti
Heikki sanomaan. „Te itse, tyttärenne ja herra Pe-
ters. Täältä ei teitä tiedä kukaan hakea ja maikka
hakemat, niin eiwätpä löydäkään. Tulkaahan, herra
kapteeni! Saatan teitä alas muoria pitkin. Palaan
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taas kohta takaisin teidän kanssanne pakisemaan. A,n-

takaahcm kun ensin sulen owen".
Sitten heitti kapteeni jäähywäiset. Heikki saat-

toi hänet weneiden luo ja sydämmestään kiiteityään
Heikkiä, lähti kapteeni miehineen weneesen soutamaan
mantereelle. Heikki palasi jälleen ylös torniin, jossa
suojattinsa oliwat Martan kanssa.

„lalosydäminen nuorukainen", alkoi herra Bar-
dewick hänelle puhua, „olen sinulle suuressa kiitolli-
suuden welassa! Wanha Peters on minulle kaikki
kertonut, mitä olet hänelle tehnyt ja mitä minulle.
Sanoin en woi sinua kiittää".

„Ei olekaan nyt aika etsiä kauniita sanoja", ivas-
tasi Heikki. „Meillä on wielä paljon tehtäwää, pää-
tettäwää, ennenkuin päiwä valaa. Nopeasti tulee
meidän siis toimia. Ennen kaikkea täytyy meidän
hakea herra Petersin kätkemät rahat ja wiedä ne Hol-
miin, etteiwät joudu wakoojain käsiin ja että tarwit-
tllissa omat käsillä".

„Poika on oikeassa", wirkkoi 'herra Bardewick
kaupanhoitajalleen. .Minne piilotit rahat?"

«Seuratkaa minua", wastasi Peters. „Täällä
lähellä tornia ne owat. Kirkkaassa kuutamossa me
rahat helposti löydämme".

Miehet lähtiwät Heikin mukana ulos, kotwasen
kuluttua oliwat kaiwaneet esille kätketyt aarteet ja ne
torniin wieneet.

„Gntä mitä nyt on tehtäivä?" kysyi herra Bar-
dewick. „Turwallisessa paikassa kyllä olemme, maan
tähän torniin emme ainiaaksi moi jäädä. Asioitteni
wuoksi täytyy minun lähteä Englantiin ja Petersin
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palata Bremeniin. Taloni on siellä aiwan oman on-
nensa nojassa. Heikki hywä, kelpo isän kelpo poika,
tiedätkö neuwoa tähänkin pulmaan?"

„Kyllä kait keino keksitään", wirkkoi siihen Heitti.
„Katsi päiwää riittänee kuitenkin tarsimällisyytenne.
Odotan näette Perttu-weljeäni kotiin tulemaksi. Herra
Peters on ehkä teille kertonut, että tullisotamiehet
häntä wäijymät".

„Kyllä, sen tiedän mutta miten tohtii wel-
jesi tänne tulla, ranskalaiset kun niin tarkkaan pitä-
mät wihollisiaan silmällä?"

„Ei se poika tulekaan, ennenkuin paikat on puti
puhtaina", tuumi Heikki. »Kyllä häntä warotantin,
eikä hän warotustani määrin ymmärrä. Emme häntä
niin äkkiä päästä tullisotamiesten pauloihin. Katso-
kaas nuoraa tässä sala-owen takana! Kun siitä Ny-
käsen, nousee tornin huippuun pieni lippu, joka on
niin mukawassa paikassa, ettei sila näe muualta kun
mereltä. Näin! Nyt liehuu lippu. Sytyttäkööt
tullisotamiehet maikkapa sen seitsemän tulta, niin
Perttu ei tule, hän on waroitusmerkin nähnyt".

„Entä öiseen aikaan? Minkälaisen merkin an-
nat silloin? Jos weljesi palaisi nyt aamuhämärässä,
näkisi hän walkean, maan ei lippuasi".

»Siitäkin on pidetty huolta", wastasi Heikki, ir-
roittaen toisen nuoran rautakoukusta. Hän antoi sen
solua ormiensa lomitse. Mhäältä laskeusi alas lamppu,
jota metallipeilit taidokkaasti ympäröimät, joten se
heijasti walca kauas merelle.

„Päiwisin riittää lippu", selitti Heikki, „ja ilta-
sin sytytetään lamppu. Kyllä meillä keinoja piisaa".
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„Waan jos ranskalaiset miehittämät linnan?"
„Ei siitäkään hätää! Kun tiedämme laiwan

oleman tulossa ja pelkäämme sen kohtaloa, niin en
minä lähde tornista. Jos tarwitaan, woin jäädä
tänne maikkapa puoleksi wuodeksi. Alhaalla Holmissa
on tarpeeksi ruoka-aineita ja polttoöljyä pitkäksi ai-
kaa. Sitäpaitsi eiwät ranskalaiset woi aawistaa, että
täällä säilytämme salaa tuomamme tawarat. Ia wa-
rowaiset kun olemme, eiwät niistä milloinkaan saa
wihiä. Ne kyllä arwaawat että täältä annetaan Im-
moille hätämerkkejä, mutta säilytyspaikkaa etsiwät äi-
män toisaalta. Ei heidän päähänsä pälkähdä että me
uskaltaisimme pitää hawytöntä peliämme aiwan lä-
hellä päämartiopailkaa".

„Totta tosiaan on tämä itiwanha linna salai-
sine kameroineen omiansa saattamaan wakoojat har-
haan", tuumaili herra Bardewick,

„Eikä se ole ainoa seikka, joka meidät turmaa",
jatkoi Heikki. .Mantereelta on tänne raunioille hu-
ivin muikea päästä. Joka ei polkua tarkoin tunne,
maan siitä särkille harhaantuu, on mennyttä miestä.
Pehmeä hieta hänet upottaa ja nielasee, ja nousuwe-
den aallot ajamat kuolleen ruumiin jälleen rantaan.
Senwuoksi kammowat tullisotilaat näitä kallioita.
Onpa moni niistä täällä kadonnut teille tietämättö-
mille eikä kansa tiedä miune katosiwat. Mutta mepä
tiedämme! Ne joutuiwat meidän miestemme käsiin
ja ".

„ Ettehän Jumalan tähden niiltä henkeä wie-
neet?" huudahti Bardewick pelästyneenä.

„Eihän toki" wirlkoi Heikki hymyillen „em-
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me niin julmia olleet, maikka monikin heistä olisi
kuoleman ansainnut! Emme muuta pahaa tehneet,
kuin otimme heidät Wangiksi ja laitoimme laiwassa
menemään Englantiin, jossa miehet muitta mutkitta
pantiin sillanrakennustyöhön. Waan noin salaperäi-
sesti kun klltosimat, rupesiwat ranskalaiset yhä enem-
män kammoinaan kalliolinnaamme. Aniharwoin tu-
lemat enää tänne nuuskimaan, niinkuin eilen tuliwat
ja tänään aikomat. Eiwätta koskaan uskaltaisitllan,
ellei kalastaja Mauri senkin kawaltaja olisi
heidän oppaanaan. Waan Jumalan kiitos, että tuo
turja olento, joka pelkästä rahasta myy omia maan-
miehiään, tuntee tien ainoastaan kalliolle, maan ei
näihin komeroihin! Tulkootpa tänne! Tulkoot!
Täällä me olemme kuin Abrahamin helmassa! Holwi
ei suojele muita kuin taattuja miehiä!"

„Niin on, Heitti!" myönsi Bardewick, „waan
mitä jos heissä sittenkin heräisi epäluulo, jos lähet-
täisiwät tawallistll enemmän miehiä linnaan? Mikä
olisikaan meidän ja weljesi kohtalo?"

„Ei, sitä eiwät tee" makuutti Heikki „ja jos
miehittäisiwättin linnan, niin mitä me kymmenestä
tai kahdestatoista miehestä. Älkäähän turhia pelätkö!
Meidän täytyn odottaa Perttua, weljeäni. Ainoaa
taan hänen laiwassaan woitte päästä Englantiin
eikä hän enää kauan wiiwytään. Kolmen päiwän
kuluessa warmaan saapuu tänne. Huoleti woitte
siksi aikaa jäädä. Tämä paikka on turwallinen, eikä
itämäkään, pieni Mariannetin täällä wiihtyy. Kat-
sokaas tyttöä, kuinka herttaisena tuolla purjekankaalla
nukkuu!"



60

„Niin, siellä sinisilmäni uinailee. Jo lapsena
kohtalo hätyyttää!" wirkkoi Bardewick surunwotttoi-
sella äänellä. „Gn rcmhtinut yksikseen Bremeniin
jättää, en liioin tiennyt, että pakoretkemme näin sur-
keasti päättyisi. Jospa onnellisesti saapuisimme Eng-
lantiin!"

..Kyllä saawutte", lohdutteli Heikki. .Maltta-
taahan wähän mieltänne! Perttuun woitte luottaa!
Parempaa merimiestä ei ole näillä seuduin. Eikä
hän ole unohtanut sitä hywää, jota wanhalle isäl-
lemme teitte. Älkäähän siis surko!"

„En surekaan, olen paljoa lewollisempi, kuin ei-
len saatoin toiwoa, kun myrsky meidät ajoi tälle
rannikolle", sanoi Bardewick, ojentaen Heikille kä-
tensä. „Olet reipas poika, luotan sinuun. Sano
maan, mitä meidän pitää tehdä. Kyllä seuraamme
neuwojasi."

„Hywä on, herra!" sanoi Heikki. „Tulkaa nyt
ensi työksi mukanani Holmiin, siellä teemme olon niin
mukawaksi, kuin suinkin. Minä kannan pikku Ma-
rian. Otattehan, herra Peters, purjekankaan muka-
nanne, Martta walaisee meille tietä. No niin, sitten
mentiin!"

Kaikki lähtiwät nyt alas, ja Heitti siellä hom-
masi olon wierailleen niin mukawaksi, että piankin
alkoiwat wiihtyä.

„Martta jää tänne teidän kanssanne olemaan",
puhui Heikki, kun kaikki oli kunnossa. „Minä läh-
den ulos wartioimaan, woidakseni heti ryhtyä toi-
menpiteisiin, siinä tapauksessa että jotain erikoista
sattuu. Iltapuolella palaan takaisin. Jos jokin
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seikka estäisi minut tulemasta, niin autattehan, herra
Peters, sisartani lamppua sytyttämään weljellem
merkiksi."

„Autcm kyllä, poikani", ivastasi wanha kaupan-
hoitaja. „Ole huoleti, kyllä täällä kaikki hywin toi-
mitetaan. „Waan ethän toki pelkää, että sinulle jo-
tain pahaa tapahtuu?"

„En wähääkään, eihän toki ranskalaiset minua
toista kertaa tyrmään pistä, joskin saisiwat kiinni.
Waan kyllä olen waruillani, woisihan kuitenkin
sattua että minua paremmin tarwitaan ulkona, kuin
täällä. Siltä waralta täytyy jonkun minun asemes-
tani sytyttää lamppu. Luultawasti palaan kuitenkin
oikeaan aikaan. Jumalan haltuun siksi! Älköön
waan kukaan teistä lähtekö pois Holmista älköönkä
awatko salaowea sillä aikaa kuin olen poissa."

Kaikki wakuuttiwat tekemänsä niinkuin Heikki oli
määrännyt. Nyt lähti hän tornista tutkimaan mitä
ulkona tapahtui, ottamaan selwää ranskalaisten ai-
keista ja merimiesten kohtalosta.

VI.
Mantereella.

Aurinko oli juuri nousemassa, kun Heikki astui
ulos, luoden silmäyksen yli laajan, wielä aaltoileman
ulapan. Yöllisistä ponnistuksista huolimatta oliwat
silmänsä wielä walppaat. Etäällä näki hän purjeet,
auringon ensi säteiden walaisemat, hetken hän niitä
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tarkasteli, luullen weljensä laiman siellä tuleman.
Waan ei lie niin ollutkaan, koska Heikki wälinpitä-
mättömänä kääntyi katsomaan laiwahylkyä, joka nyt
laskuweden aikana oli teräwiin karikallioihin pirs-
taantunut, siellä ei ollut enää mitään pelastettawissa.
Maallepäin loi Heikki katseensa.

Rannikolla ei hän mitään nähnyt niin pitkälle
kuin silmänsä kantoi, ei yhtäkään rajawahdin uni-
wormua, ei aseen mälkettä. Kaksi pitkäkoipista lin-
tua kahlasi särkillä, etsien näkinkenkiä ja trapuja,
jotka laskehtiwa wesi oli hiedalle jättänyt. Mi sär-
kän liiteli kalalokki, raunioista lensi rääkyen korppi

muuten oli kaikkialla hiljaista.
„Ei mitään kuulu, ei näy!" tuumaili Heikki

itsekseen. „Giwätpä sittenkään ole meidän pakoam-
me huomanneet, ehkä muualta meitä etsiwät. Huo-
leti woin lähteä tuonne mökillemme!"

Wielä kerran katseli hän tutkiwasti ympärilleen.
Lähti sitten nopeasti astumaan alas jyrkkää kallio-
polkua. Weneen oliwat merimiehet ottaneet. Se
olikin Heikin mieleen, koska hän sitä päiwänkuluessa
wielä saattaisi tarwita. Kun tuli rannalle, oli se
siinä Mariannan weneiden wieressä paaluun kytket-
tynä. Laiman miehistöstä ei jälkiä näkynyt.

„Lienewät menneet kylään ilmoittamaan haaksi-
rikostaan", arweli Heikki. „Saan kait heiltä wielä
tietoa. Nyt täytyy minun kiirehtiä mökilleni. Se
on paras turmapaikkani. Aitan owesta näen mitä
läheistössä tapahtuu." '

Kun ei missään näkynyt peljättäwää, riensi
Heikki suoraapäätä mökille. Sinne tullessaan oli
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omi selällään, niinkuin sen eilen illalla mennessään
oli jättänyt. Waan äkkiä säpsähti hän, sisältä kuu-
lui askelia.

„Ha! Mitäs siellä?" tuumi hän höristellen kor-
unaan. „Warasto ei, eihän meillä mitään
warastettllwaa ole! Warmaankin tullisotamiehiä!
Haa, sepä nähdään!"

Hiljaa kuin marjo poistui hän owesta, hiipien
sieltä pienen pyöreän akkunan luo, josta saattoi ke-
nenkään näkemättä silmäillä mökkiin. Nousi war-
pailleen, kurottautuen niin pitkäksi että ulottui pie-
nestä, himmeästä ikkunasta katsomaan majaan.

„Senkin konna, petturi!" puhui hän itsekseen.
„Mauri! Miksi en owea sulkenut! Waan yh-
dentekewää mitähän asiaa tuolla lie? Aarteita
ei täältä löydä eikä salaa tuotuja tawaroita. Ei
niitä niin lewitellä kaikkien herrojen nähtämäkst! Kas
wietäwää, jo menee kaapille aukasee owen
mitä kaiwelee! Jo ymmärrän, luulee löytämänsä
todisteita, että me olemme tullinkawaltajien kanssa
liitossa! Etsihän maan, etsi! Niistä et mitään kostu,
kurja olento! Kunpa olisi yksin! Eiköhän liekin

ei täällä ketään näy! Woi, poikaa, pikemmin
sinä pihalle pötkit, tuin sisälle tulit! Kyllä muuta-
man sanan tahdon kanssasi waihtaa!"

Kun Heikki warmasti tiesi, että Mauri todella-
kin yksin hommaili tumassa ja kun ei lähitienoilla-
kaan näkynyt yhtään sotamiestä, hiipi hän taas
owesta sisään tupaan.

„Mauri!" sanoi hän. „Mitä täällä teet?"
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Wakooja, joka äkkiarwaamatta joutui talon hal-
tian kanssa tekemisiin, nosti päänsä kaapin alalaati-
kosta. jota tarkastamaan oli kyyristynyt, tuijottaen
hämmästyksissään Heikkiin, joka häntä uhkaawasti
katseli.

„Kuuletko, minä kysyn, mitä täällä teet?" tois-
teli Heikki „Kuka on sinut kutsunut tämän kurkihir-
ren alle? Kuka luwcmnut meidän tawaroitamme se-
lailla? Wastaa heti tai alan käyttää isäntämai-
taan:!"

Maurikin pian tointui säikähdyksestään, rumeten
röyhkeäksi.

..Uhkaahan maan!" wirkkoi hän, ..Sinäpä olet
wankilllstll karannut, lain nimessä »vangitsen minä
sinut!"

Heikki nauroi ääneensä, ..Koetahan!" tuumaili
hän. .Mutta ensiksi täytyy meidän saada selwille.
mikä sinut tänne toi. Mitä täältä etsit?"

..Sinua etsin!" wastasi Mauri uhkamielisesti.
..Sinua ja sitä wanhaa herrasmiestä, jonka kanssa
wankilllsta karkasit! Nyt on meillä kaikki tiedos-
samme!"

„Mitä muka tiedät?" kysyi Heikki tehden hal-
weksiwan liikkeen.

„Me tiedämme, että se mies, joka sinun kans-
sasi wankilllssa oli, on kauppias Bardewick, Breme-
nistä kotoisin. Tiedämme senkin, että se on sinun
huostassasi, ja kumpasetkin joudutte wankilaan, ellet
tunnusta, mihin hänet olet wienyt", sanoi Mauri
riemuiten. „Älähän huoli, Heikki! Pyöweli sinua
odottaa ja hamppuköysi, ellet tunnusta."
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„Sepä waletta!" tolasi Heikki, maikka häntä tuo
sanoma wähän pelottikin.

„lollet usko, niin lue itse", sanoi Mauri, we-
täisten sanomalehden taskustaan. „Tässä näet sel-
wän selwään."

Heikki tarttui lehteen ja rupesi lukemaan. Häntä
alkoi pelottaa, kätensä tutista. Mauri oli oikeassa.
Kauppias Bardewickiä Bremenistä kuulutettiin macm-
kawalluksesta kiinniotettawaksi, suuri palkinto luwattiin
sille, joka hänet löytäisi. Sotaoikeus hänet sitten
tuomitsisi ammuttawaksi. Heikki repäsi lehden pa-
lasiksi, heitti akkunasta pihalle, josta tuuli ne hajoitti.

„Hah, luuletko sillä mitään saamasi aikaan?"
sanoi Mauri pilkallisesti. „On meillä muitakin leh-
tiä!"

„Mutta wankipll ei olekaan teidän huostassanne,
ettekä sinä ilmoisna itänä saakaan", wastasi Heikki
naurahtaen.

„Wai niin luulet? Näillä seuduin hän oleske-
lee ja kyllä piankin meidän käsiimme joutuu. Tie-
dämme, että hän täällä on, ja tunnemmekin miehen!"

„Mistä sen tiedätte, että se, jota nyt etsitte, oli
teidän wankinne?" kysyi Heikki.

„Hänen papereistaan sen näimme", wastasi
Mauri „Omalla nimellään hän tosin ei matkusta,
mutta hän on tänne kätkenyt herra Bardewickin ra-
hoja. Heh, tuonkin summan saa se, joka hänet löy-
tää ja jättää asianomaisten haltuun. Kuuletko
Heitti?"

»Kuulen kyllä! Mutta ei kukaan hirressä riipu,
ennenkuin se hirteen saadaan", ilweili Heikki. „los
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se wanki, joka minun kanssani karkasi, todellakin oli
herra Bardewick, niin kyllä kauan saat, Mauri parka,
etsiä. Jo wiime yönä, hän täältä laiwassa karkasi
tiehensä."

„Wiimekö yönä? Senpä marsin walehteletki!"
huusi Mauri. „Moisessa myrskyssä ei mikään laiwa
merelle lähde. Kas miestä kun panee omiaan! Si-
nun täytyy antaa hänet meille! Ellet sitä tee, niin
wankilaan joudut, ja sieltä et niin helposti pääse-
kään karkaamaan. Olehan muruillasi, Heikki Ram-
berg!"

„lopa jotain!" ihmetteli tämä wenyttäen pil-
kallisesti naamaansa. „los tietäisinkin pakolaisen
piilopaikan, niin enpä sinun uhkauksiksi tähden häntä
pettäisi, enkä minkään muunkaan wuoksi. Kuka sem-
moiseksi petturiksi rupeaisi, kuin sinä olet?"

Wihasta säihkymin silmin katseli Mauri Heik-
kiin, joka häntä niin halweksiwaZti kohteli, oikein pu-
ristuiwat nyrkkiin kouransa, olisi halunnut yhdellä
iskulla taataa maahan Vastustajansa. Mutta hän
olikin jo ennen saanut kokea Heikin woimia ja siitäpä
syystä ei uskaltanutkaan päästää wihaansa ilmoille.
Päinwastoin katosiwat rypyt otsastaan ja hymysuin
läheni hän wastustajaansa.

„Hah, tiedän kyllä ettet woi minua sietää, sitten
olet minulle muka wihoissasi siitä, että joskus autan
ranskalaisia", sanoi hän. „ Mutta määrässä sinä
olet! Minä olen köyhä hullu olisin, jos antaisin
hywän ansion liwistää sormieni läwitse, ja omathan
ranskalaiset sitäpaitse tätä nykyä maan herroja."
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..Kyllä, samalla oikeudella kuin meriroswot omat
ryöstämiensä laiwojen herroja!" lokasi siihen Heikki.
..Minun herrojani ne eiwät ole! Heiluta sinä hän-
tääsi niille ja noki muruja, joita ne säälistä sinulle
heittämät."

„Mitä, Heikki, puhut!" sanoi Mauri yhä tees-
kennellen ystäwyyttä. „Mitä pahaa olenkaan sinulle
tehnyt? Parastasihan minä tarkoitan!"

„Sinä? minun parastani?" huudahti Heikki
suuttuneena. ..Senkin wakooja, joka askelettani sinä
wäijyt, oman maamiehesi petät! Salaa hiiwit ma-
jaani saadaksesi minut ansoihisi. Kurja petturi!"

.Miksi riehut? Miksi häpäiset?" jatkoi Mauri
entiseen tapaan. „Kuule ensin mitä sanon! Ia ellet
silloin huomaa, että olen ustawäsi, niin tosiaankin
sinua wiha sokaisee. Minulla on sinulle jotain eh-
dotettawaa, Heikki!"

„No, mitähän?"
„Anna herra Bardewick minun haltuuni, tai

sano ainakin, mihin olet hänet kätkenyt, niin puolet
koko woitosta on olewa sinun!"

Harmista saihkyiwät Heikin silmät kuullessaan
tätä halpamaista puhetta, kaswonsa wihasta kalpe-
niwat.

..Pihalle, lurjus!" huusi hän osoittaen sormel-
laan owea. ..Pääsetkö ulos! Äläkä enää jalallasi
saastuta tätä majaa!"

..Kuulehan ensin, mitä sanon!" yritti Mauri
sanomaan. ..Kymmenentuhatta ranskan markkaa mak-
setaan hänestä, ja sitäpaitsi on miehellä wielä kah-
deksankymmentä tai satatuhatta markkaa puhdasta
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rahaa kätkössä näillä seuduin. Kaikki nämä rahat
saa se, joka hänet jättää asianomaisten haltuun. Mie-
lihän toti wähintäin wiisikymmentätuhatta rans-
kan markkaa tulee sinun osallesi, jos nyt autat mi-
nua. Viisikymmentätuhatta ranskan markkaa! Heikki,
se on aika summa tällaisille pojille!"

„Mos!" komensi taaskin Heikki, osoittaen owelle.
„Älahän wielä, sinun täytyn suostua pyyn-

tööni", intti Mauri, „Tiedän kyllä että häviät, kuin
narri, kun sanotaan: Heikki on pettänyt ystäwänsä,
antanut hänet wihollisten käsiin! Tästäkin häpeästä
säästän sinut. Sinun ei tarwitse puuttua koko asiaan.
Minä wannon etten koskaan nimeäsi mainitse! Suos-
tuthan Heikki, suostuthan?

„Ulos!" toisti Heikki wielä kerran, jakun Mauri
nytkin jäi seisomaan, puhettaan jatkaakseen, tarttui
Heikki paholaista niskaan, wiskaten woimainsa takaa
owesta ulos, jotta se matkan päähän lensi, pyöri
kuin makkara alamaata ja wihdoin jäi ruhjotuin jä-
senin mäen alle makaamaan. Nousihan kuitenkin siitä
taas pystyyn ja lähti pois mökille ei enää pa-
lannut. „Kyllä sinulle kostan!" huusi hän uhaten ja
Heikille nyrkkiään puiden. Sitten kiirehti lähimpään
kylään, josta kirkontorni näkyi kauas hietasärkkien
yli. Närkästyneenä katseli Heikki hänen jälkeensä.

„Senkin konna!" puheli hän itsekseen, „Isänsä
ja äitinsä se warmaan rahasta möisi! Mutta wa-
ruillani minun täytyy olla! Ihme olisi, jollei apu-
miehineen palaisi minua hätyyttämään, mitä ei yksin
saa aikaan, toiwoo kait hän mieswoimalla saamansa.
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Ehdinhän onneksi piiloutua, ja etsiä saamat ennen-
kuin löytämät!"

Heikki otti pienen kaukoputken lippaasta, pisti
sen taskuunsa ja lähti mökistään, owen jätti selko-
selälleen, kuten ainakin vois mennessään. Warastet-
tawaa siellä ei ollut, ja jos tullisotilaat tulisiwat
huonetarkastukselle, niin parempihan oli, ettei tar-
winneet owea murtaa auki.

Meren rannalle suuntasi Heikki askeleensa, wähän
matkaa kulki pitkin rantaa ja kiertäen wuorta saapui
toiselle kalastlljamökille, jonka awonaisesta akkunasta
kimakka ääni häntä terwehti.

„Hnwää huomenta, emäntä!" wastasi Heikki.
„Tarwitsen teidän apuanne. Tullisotilaat minua maa-
niwat ja sen wuoksi etsin piilopaikkaa."

„No, onhan sinulla piilopaikka", wastasi äskei-
nen ääni ja samassa astui owesta wanhanpuoleinen,
tanakka nainen Rolfs'in emäntä ojentaen Hei-
kille kättä: ,Mö mene linnalle?"

„Gn tällä kertaa!" wastasi Heikki. „Täältä saa-
tan paremmin nähdä kuin tornista, mitä kalliolla ta-
pahtuu. Illalla näet tulee sinne suuri joukko sota-
miehiä, enkä halua niiden käsiin joutua. Toimitat-
tehan, hnwä emäntä, minulle erään asian?"

.Mielelläni, komin mielelläni! Entä minkä?"
„Menisitte kylään."
„MitäZ siellä?"

tietoja kapteenista ja merimiehistä,
jotka wiime yönä joutuiwat haaksirikkoon tällä ran-
nikolla."
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„Kyllä, lähden paikalla, Heikki! Onko muuta
asiaa?"

„Ei muuta kuin palaatte tänne minulle kerto-
maan, mitä tietoja miehistä saitte. Istun tuolla yl-
häällä ullakossa, josta näen merelle." >

„Niin, mene sinne, poikani! Sieltä ei sinua
kukaan löydä. Pysyttele waan piilossa! En minä
kauan wiiwy!"

Rolfs'in emäntä pisti myssyn päähänsä, huimin
wiskasi hartioille ja lähti menemään. Heikki astui
owesta mökkiin, portaita myöden kapusi nunnille pie-
neen piilopaikkaansa, kyyhtyislakautapaiseen sokkeloon
rakennuksen päätyyn. Kapea aukko katossa sen ma-
taisi.

Muita kapineita ei siellä ollut, kuin puinen penkki,
jolle Heikki istui, ottaen kaukoputken taskustaan, tä-
hystellen sillä kallioita. Kirkkaasti makaisi aurinko
linnan raunioita, hiljaista oli siellä, ei mitään näky-
nyt, ei kuulunut. Ämpäri raunioita liiteliwät kala-
lokit, lewollisena istui tornin huipuilla korppi, samako
lie ollut joka Heikin linnasta poistuessa oli arastellen
lähtenyt lentoon.

„Eiwätpä nuo nälkäiset vedot wielä olekaan
siellä!" ajatteli hän itsekseen. »Mutta warmaau ne
tulemat, muutenhan aiwan pettyisin. Mauri kyllä
toimittaa niin että miehet saapumat raunioita tar-
kastamaan. Etsikööt maan! Salaista holwea eiwät
milloinkaan löydä, eiwät löydä, maikka haukan sil-
mät heillä olisi."

Aminko nousi yhä korkeammalle, hiljaista oli wie-
läkin linnan seutuwilla. Tuon tuosta tähnsteli Heitti
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sinne, maan joka kerran laski hän pettyneenä kauko-
putken istuimelle.

..Wuoksen aika taas lähenee", tuumi hän. „En-
nen iltaa ette ainakaan sinne pääse. Ia silloinhansaan Rolfs'in emännältä tietää, mitä on tekeillä."

„Heit'ki, hoi!" kajahti samassa emännän kimakka
ääni.

»Täällä olen, mitä kuuluu? Onko laiwan mie-
histö warmassa tallessa?"

„Kaikki ne jo omat pötkineet tiehensä ei ole
ketään wangittu. Mutta minulla on muita uutisia,
ei komin hauskoja."

„Mitä uutisia, emäntä? Puhutunhan pian!"
„100, ranskalaiset owat mökkisi kimpussa, ja

Mauri roisto heidän joukossaan. Kaikkia särkewät,
pahiten riehuu kawaltaja. Sinua hän etsii ja wielä
erästä toista miestä! Woi, hnwa Jumala, miten
hän kiroo ja uhkailee. Pelkäänpä pahasti, Heikki,
että pian pistäwät tupasi tuleen. Mauri se ainakin
wannoi ei lähteinänsä ennen kuin punainen liekki ka-
tolla hulmuaa."

„Peto se on kerrassaan!" wastasi Heikki. .Mutta
älähän huoli! Kyllä kosto hänet saawuttaa, jos mi-
nun mökkini polttaa. Ia mitäpä siitä, rakennetaan
uusi! Kuuluuko muuta, emäntä?"

„Gi muuta, kuin että aikomat miehittää linnan
ja meikäläisiä wangita! Mutta yhtä helppoa, luu-
lemma, on tuulta saada kynsiinsä kytketyksi."

„Itse pätkähän joutumat, eikä se ensi kertaa
Neue", sanoi siihen Heikki. „Alkäa miehestänne huo-
lehtiko! Hänestä ja muista on huolta pidetty."
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..Tiedän kyllä, tiedän! Sinuun ja Perttu wel-
jeesi woin hywin luottaa! Mutta olekin waruillasi!
Mauri on siuuun komin wihastunut, onpa wanno-
nut> ettei hellitä, ennen kuin sinut löytää ja näkee
hirsipuussa roikkuman."

„Hoh, siitä minä wähät wälitän! Mutta ma-
jani ne ehkä poroksi polttamat! Luulenpa jo mel-
kein tuntemani käryn. Silmäilkääpä wähän sinne
päin, emäntä!"

. Tämä lähti owesta pistäymään pihalle ja kun
sieltä semmoisen walitushuudon päästi, niin tiesi
Heikki oikein arwanneensa. Sukkelaan palasi eukko
takasin.

„Woi, hywä Jumala! Heikki!" huusi hän
..sawupilwi peittää tykkänään taiwaan tuolla mäen
takana, ja mikä kauheinta, sotamiehet owat tänne
tulossa, Mauri etunenässä. Sinua marinaan etsiwät.
Mene soutuun piiloon! En ole tietääkseni, että olet
täällä!"

„luuri niin! Naura waan niille roistoille!"
huusi Heikki mennessään. ..Piilopaikka on hywä!
Sieltä eiwät minua löydä! Ia tuskinpa ne teidän
tupaanne polttamat."

Wielä hetkisen kuunteli hän katonaukossa, kun-
nes alkoi kuulua askeleita ja aseiden kolinaa. Tuon-
tuosta äännähti Mauri kiukkuisesti.

Nyt poistui Heikki aukosta, otti lattiasta lau-
dan pois ja siten syntyneestä kolosta pujahti lattian
alle, jossa oli sen werran tilaa, että nipin napin
sinne mahtui. Laudan asetti hän jälleen paikoilleen
ja rupesi sitten pitkäkseen, odottamaan tarkastusmie-



73

hiä, joita hänen turwallisessa piilopaikassaan ei
mahaakaan tarwinnut pelätä. Joka sanan erotti
hän, mitä ulkona ja alhaalla puhuttiin. Nauroi it-
sekseen kuullessaan, miten Mauri meluten ja uhaten
häntä kyseli, miten karkeasti kiroili, tun turhaan oli
häntä alhaalta etsinyt.

„Kyllä se koira täällä on, sen warmaan tiedän!"
huusi hän. „Näin, kun hän tänne päin lähti astu-
maan!"

„No, etsi sitten, Mauri!" pilkkasi Rolfs'in emäntä.
„Onhan teitä miehiä riittämään asti! Etsikää, minkä
jaksatte!"

„Sen teemmekin, perh ... akka!" ärjäsi Mauri.
Maassa se siltaan makaa! Ylös miehet! Gi sitä
nyt käsistä päästetä!"

Heikki kuunteli portaissa sotamiesten saappaiden
töminää, kuuli selwään joka manauksen, joka uhkauk-
sen. Jo luuli Heikki niiden lähtemän pois, kun tur-
haan oliwat etsineet, waan silloin wiime tingassa
keksi Mauri pienen owen ullakkoon.

..Täällä hän on, wihdoinkin olemme miehen pe-
rillä!" huudahti Mauri woiton riemulla, pallas-
ten jalallaan owea, jotta se rämisten saranoistaan
murtui.

Samaa menoa syöksyi Mauri sisälle ullakkoon,
kuin peto saaliinsa perään. Waan pitkiksi wenyiwät
kaswonsa, kun näki huoneen typö tyhjänä, ei saa-
liista jätkiäkään.

„Hän ei ole täällä!" sanoi eräs ranskalaisista.
„Tule pois, lähdetään muualta etsimään."
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„Eita auta etsiminen" tolasi siihen Mauri,
„tosk'ei tuo konna ole täällä, niin emme häntä mis-
tään löydä! Mutta älkäähän huoliko! Sittenkin
otan kuin otankin hänet kiinni! Niin totta kuin
minä sitä miestä nuhaan, kuin kuolemaa, täytyy mi-
nun nähdä hänet hirsipuussa roikkumassa. Joutu-
kaa miehet! Kyllä tunnen ketun pesän, kauan ne
eiwät enää ole meiltä salassa."

Mauri ranskalaisineen lähtiwät koluamaan alas
portaita, ja siwumennen haukuttuaan Rolfs'in emän-
tää tämäkään ei jäänyt heille sanan welkaa
poistuiwat ne samaa tietä, kuin tuliwattin.

„Ne jo lähtiwät, Heikki!" huusi martiansa al-
haalta. „Tule pois kätköstäsi!"

„Olen juuri tulossa", mustasi Heikki. „Wähällä
olin surman suuhun joutua, maan, Jumalan kiitos,
wäistyi waara. Nyt ei meitä toki wähään aitaan
kukaan häirinne. Älkää enää olko huolissanne, emäntä!
Minun täytyy täällä ylhäällä wartioida, ennen ilta-
hämärää en ainakaan tule alas."

Rolfs'in emäntä tuntui jo oleman tottunut noi-
hin wierailuihin. Taloushommiinsa lähti hän, kun
Heitti jälleen rupesi katonaukkoon istua kököttämään,
josta kaukoputkellaan saattoi selwästi erottaa jota
rauniokiwen kalliolla. Kun katseli sinne, säpsähti hän
wähän ja naurahti sitten pilkallisesti. „Nyt tiedän,
miksi niin kauan omat kuhnailleet", puheli hän itsek-
seen. „Eimät uskalla särkkien yli kulkea, meneillä
näkymät sinne soutaman! No, menkäähän maan!
Ettepa kuitenkaan enempää löydä, kuin Mauri täältä!
Kas, monta miestä niitä onkin yksi, kaksi, kolme



ruuhta jokaisessa kuusi miestä, siis kaikkiaan kah-
deksantoista. Toiwowat tullinlawalkajia saamansa
kiinni. Hoh, silloin saisiwat wähän owelampia olla!"

Heikki yhä tähysteli putkellaan. Näki weneiden
soutaman poukamaan, kallioiden luona laskeman
maalle. Rajawartiat astuiwat weneistäan, kiipesi-
wät raunioille, etsiwät joka kiwen kolosta karannutta
wankilllln ja wihdoin katosiwat joka mies torniin,
josta eiwät näkyneet palaaman.

„Aiwan niin!" puheli Heikki itsekseen. „Helppo
on arwcita heidän aikeitaan. Perttua ja hänen lai-
waansa ne wartioiwat, illalla sytyttäwät tulen pala-
maan ja luulemat siten muka miestä petkuttawansa.
Kekseliäitä omat.— mutta ei sittenkään tarpeeksi kek-
seliäitä. Lipun owat unohtaneet ja lampun. Perttu
kyllä tietää olla muruillaan."

Päiwä kului tawallista kulkuaan. Oikein oli
Heikki arwannut, illalla paloi rowio kalliolla, heit-
täen waloaan yli meren. Mutta tullinkawaltajain lai-
wllll ei kuulunut. Jos se sattui lähiseudulla olemaan,
niin totta se huomasi marotusmerkin tornista!

Kun Heikki aamun sarastaessa taaskin kaukoput-
kellaan tähysteli raunioita, ei siellä ketään näkynyt.
Poissa oliwat sotamiehet. Nyt päätti hän hämärän
tullen hiipiä kalliolle ystawiäan terwehtimään, lewot-
tomia ehkä oliwat, kun ei häntä illalla kuulunut.

75
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VII.
MaKooja.

Kostonhimonen wihollinen on määrällisin wihol-
linen, sellainen oli Mauri Heikille. Jo aikoja sitten
oli hän aawistanut, että wanhan linnan raunioihin
oli kätkettynä enemmän salaisuuksia, kuin mitä rans-
kalaiset sllllttoiwat arwata, ja tätä arwelua makuutti
wielä Heikin ja tuon toisen wangin, jonka Mauri
luuli herra Bardewickitsi, katoaminen tietämättömiin.
Muuanne ne eiwät woineet piiloutua kuin wanhacm
linnaan. Siitä syystä päätti Mauri panna tuuman
toimeen, jonka toiwoi hywin onnistuman. Tästä
puhui hän kapteeni Danvillelle, joka komin mielellään
halusi saada tullinkawaltajat kynsiinsä ja kehuen Mau-
rin intoa lupasi hänelle hywän palkinnon, jos yri-
tyksensä onnistuisi. Se sotilasosasto, joka linnalle
oli lähtenyt, siellä turhaan koko yön wäijynyt kawal-
tajallliwllll, komennettiin aamulla takaisin tulemaan,
ja sen sijaan lähti Mauri yksin raunioille Vaelta-
maan, koko päiwan oli hän wanhassa kellarissa pii-
lossa, jonkaperästä saattoi nähdä tien torniin. Täällä
wäijyi hän kuin peto saalistaan, ei hetkeksikään kään-
tänyt katsettaan muualle. Warmaan toiwoi hän nä-
kemänsä Heikin linnan tiellä.

Maan ilta läheni lähenemistään eikä ihmisolen-
toa kuulunut raunioille tulemaksi. Päiwä alkoi hä-
märtää taiwaalle nousi kuu kumottamaan
Mauria alkoi jo pitkästyttää, silloin hän äkkiä kuuli
askeleita, ja kohta näki Heikin solakan wartalon kirk-
kaassa kuutamossa. Hiljainen huudahdus pääsi Mau-
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rin huulilta. Sykkiwin sydämin hiipi hän ulos pii-
lopaikastaan ja kumartuen warowasti rauniokiwien
marjoon näki hän, miten Heikki läheni tornia ja ka-
peaan holwikäytäwään katosi.

Mauri jäi wäijymään. Toiwoi Heikin taas tu-
leman ulos, maan jo kului melkein tunti umpeen eikä
miestä kuulunut. Kärsimättömäksi käwi wakooja.
Ihä tähystäen taytäwän suuhun, hiipi hän muurin
marjossa lähemmäksi tornia. Jo seisoi holwikäytä-
wän suussa, hengitystään pidättäen - maan ei mi-
tään kuulunut tornin sisästä. Hiljaista oli, kuolon
hiljaista, liekö sinne kukaan mennytkään. Mauri
rohkaisi mielensä. Rupesi mahalleen maahan, mateli
kuin käärme hiljaa kaytäwään walon hohde sat-
tui silmäänsä maan ääntä ei kuulunut. Mä
tauemma kompuroi hän heitti wihdoin aran, tut-
kiman silmäyksen tornihuoneen perälle tyhjä
se oli.

Mauri hämmästyi, epäili, luuli silmänsä pettä-
män maan tyhjä oli huone ja tyhjäksi jäi. Lamppu
siellä paloi, walaiZtm selwään joka sopukan. Ia
sittenkin oli hän nähnyt Heikin pujahtaman torniin.
Wannoa möisi hän, ettei mies sieltä ollut palannut!
Minne olikaan joutunut? Mauri aawisti nyt ole-
mansa salaisuuden perillä. Voitonriemusta wetäy-
tyiwät huulensa pilkalliseen hymyyn.

„Täällä siis!" mutisi hän kiiluwin silmin. ,M
mitään muuta tietä pääse linnaan, salaowi lienee
hänellä. Tämän owen perille täytyy minun päästä,
ja silloin, poika, olet kuin oletkin käsissäni! Mutta
missä on owi? Missä? Rupeanpa etsimään!"
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Mauri tutki, tarkasteli, kuunteli! Katseensa nä-
kyiwät ikäänkuin tunkeutuman joka kiween, joka sau-
maan. Käsillään tunnusteli hän seiniä yltympäriinsä
ja jokaista kohopaikkaa rawisteli. Akkunaholwiin
ryömi wakooja, sielläkin paikkoja tarkasteli maan
turhaan näki hän waiwaa, teräwa silmänsä ei äkän-
nyt hywin kätkettyä salaowea.

Wihasta puri wakooja hammasta ja pui nyrk-
kiään. Mitä tehdä? Vaarallista oli jäädä linnaan
Heikkiä waijymään. Saattoi wielä joutua tämän
kouriin, joskaan ei tappaisi, niin wangiksi ottaisi!
Menisikö ulos Vartioimaan? Gi, siitä ei olisi apua,
sillä huoneeseen ei ulkoa nähnyt. Hakisiko apumie-
hin? Ennenkuin ehtisi pääasemalle ja miesten kanssa
sieltä takaisin palaisi, saattaisi Heikki jo poistua.
Mauri ei tiennyt, mitä tekisi. Kotwan aikaa tuijotti
milloin seiniin, milloin lattiaan, milloin kaarewaan
kattoon.

Waan äkkiä pälkähti päähänsä uusi ajatus. Kes-
kellä kattoa, joka muuten oli jotenkin hywin säilynyt,
oli rikkonainen kohta, lantuilla ja laudoilla tukittu,
jottei sadewesi pääsisi sisään wuotamaan. Jos Mau-
rin onnistuisi kawutll sinne ulkoapäin. Kunpa am-
pumaläwestä tai akkunasta pääsisi ryömimään sisään,
palkit saisi syrjäytetyiksi, woidakseen kurkistaa alas
tornin sisustaan silloin ainakin pääsisi hän sala-
asillin perille! Tätä ajatellessaan oli Mauri ilosta
huudahtaa, waan hillitsi itseään, kun pelkäsi sen kuu-
luman ja kiiruhti heti tornista sitä ulkoapäin tarkas-
tamaan. Komin hän oli ihmeissään, kun tornin sei-
nässä keksi portaantapllisia kiwiä. Ei hän niitä en-
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nen ollut nähnyt, ja jos olikin nähnyt, niin ei niistä
sen enempää piitannut. Helposti pääsi näitä kiwiä
myöden kapuamaan tornin puoliwäliin saakka. Holwi-
akkunaan ne päättyiwät, josta helposti pääsi sisään.
Vitkastelematta kiipesi Mauri sinne ylös, pujahti
akkunasta sisään ja jo kiiluiwat silmänsä autossa,
jonka oli tehnyt palkkia syrjään sysäämällä.

Täällä lautojen ja sorakiwien päällä makasi hän
koko yön silmäillen ahnaasti alas tornin Holmiin.
Ilma oli kolean kolea, oikein ruumista wärisytti
maan Mauri ei mistään wälittänyt. Sadekuuro kasteli
waatteensll likomäriksi senkin kärsi hän, kärsi kylmän,
ivaan paikaltaan ei paennut. Iö kului, aamu koitti,
jo nousi kirkas aurinko - Mauri yhä wäijyi saa-
listaan! Oli jo keskipäiwä käsissä. Kuumana paah-
toi aurinko lämmittäin Maurin kylmänkosteat, jäy-
kät jäsenet wasta nyt nousi hän seisaalleen
hiljaa kiroillen.

Touveissaan oli hän pettynyt. Kun Heikkiä
yön aikaan ei näkynyt, oli Mauria wiihdyttänyt se
ajatus, että kun hänellä ei enää ole kotia majansa
kun oli poroksi poltettu niin lepää hän yön sala-

Kun aamu yhä läheni, oli Mauri arwel-
lut: hän nukkuu pitkään, odotanpa kunnes kirkas
päiwä hänet herättää. Mutta nyt kun jo oli puoli-
päiwä ja Heikki warmaan aikoja sitten unestaan hu-
mahtanut eihän toki nukkunut kuin murmeli
nyt alkoi Mauri pelätä, että torniin johti salatie ja
Heikki ehkä sitä tietä jo eilisiltana oli pujahtanut
pois. Tätä ajatellessaan kiroili hän, rumeten lähtöä
tekemään. Silloin näki äkkiarwaamatta Heikin al-
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haalla kalliolla. Luultawasti oli hän juuri tullut
ulos tornista. Ryntäämällä ryntäsi Mauri äskeiselle
paikalleen. Lamppu, joka juuri äsken paloi, oli sam-
mutettu pilkkopimeää oli alhaalla ei woinut
enää mitään nähdä.

Mauri oli kerrassaan suunniltaan. Kiroili it-
seään, kun ei pysynyt paikallaan. Nähtäwästi oli
Heikki tullut pois piilopaikastaan, lampun puhalta-
nut sammuksiin ja lähtenyt ulos! Olisipa wielä wiisi
minuuttia wäijynyt, niin olisi koko salaisuuden pe-
rillä ! Nyt oli hän turhaan walwonut, turhaan wai-
waa nähnyt ja päällepäätteeksi ei uskaltanut lähteä
alas. Tornin katolla täytyi hänen pysytellä, Heikin
ansaan kun pelkäsi joutumansa.

Kotwan aikaa toiwoi Mauri, että Heikki lähtisi
mantereelle. Silloin pääsisi hän pakenemaan, hakisi
itselleen ruokaa ja yöllä hiipisi taas wäijymäpaikal-
leen. Mutta Heikkipä ei tehnytkään wihamiehensä
mieliksi. Kallion reunalle asettui hän lewollisena is-
tumaan, sille kohdalle, josta näki kauas aawalle ula-
palle. Tuntikausia kökötti siinä katsellen miettiwästi
merelle, ja wasta iltapuolella palasi takaisin linnaan.

Maurilta pääsi helpotuksen huokaus. Koko ajan
oli hän ollut pahemmassa kuin pulassa, pelkäsi Hei-
kin hänet huomaaman, ja sitäpaitsi oli nälkään ja
janoon nääntymässä. Jospa salaisuus hänelle sel-
wiäisi, niin wähät enää äskeisistä tuskista wälittäisi.
Kumartui nopeasti katsomaan, kuu Heikki taas palasi
torniin salllkllmmioonsa. Heikki raappasi walkeaa.
Heikonsinertäwä walo leimahti kohta paloi lamp-
pu taas, kirkkaasti walaisten joka sopukan. Hengi-
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tystään pidättäen kuunteli, tarkasteli Mauri. Wäi-
jyi kuin kissa maan taaskin turhaan: samalta
näytti huone tuin ennenkin etsimäänsä ei mistään
löytänyt. Jo alkoi hän epäillä tokko koskaan pääsisi
salaisuuksien perille. Uhaten kiristeli hampaitaan.

Oli aikeissa heittää koko homma sillä kertaa.
Mantereelle rupesi lähtöä tekemään, ruokaa nouta-
maan. Yöllä tai aamuhämärässä aikoi palata ta-
kaisin. Mutta silloinpa näki Heikin taas lähtemän
tornista, kiirehtimän kalliota pitkin särkille. Maurin
mieltä taas helpotti. Kun Heikki olisi poissa, saat-
taisi waaratta lähteä hänkin. Heikkipä palasikin ta-
kaisin halkosäly hartioillaan. Puut heitti hän kal-
liolle, rumeten. jälleen rowiota rakentamaan.

Uteliaana odotti Mauri mitä tapahtuisi. Nä-
län ja janonkin unohti hetkeksi. Ampumalawestä
saattoi hän hywin nähdä ulos. Heikki sytytti rowion

korkealle tuimasta kohden leimusiwat liekit. Mauri
hiukan peräytyi, jottei Heikki häntä sattumalta wal-
kecm matossa huomaisi, silla kirkkaasti walaisi tuli
ympäristön.

Tunnin ajan paloi rowio. Jo alkoiwat puut
lyhmistyä kokoon, kohta siinä maan Mustana heh-
kuiwat. Heikki oli tähän saakka ulkona tulta, war-
tioinnut, maan nyt lähti hän takaisin torniin. Mau-
rikin palasi sukkelaan wäijymäpaikalleen, heittäytyi
katonläwestä kurkistamaan.

Mitä näkikään! Oli kuin puusta pudonnut,
peräytyi waistomaisesti, päästäen tuskin kuuluman
huudahduksen, jota ei woinut pidättää. Salaisuuden
oli hän nähnyt ja toisenkin.
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Huone ei enää ollut tyhjä. Silläaikaa kuin
Heikki ulkona walkean kanssa hommaili, oliwat pako-
laiset, herra Bardewick tirjurineen, waaraa wähää-
kään aawistamatta, lähteneet maanalaisesta piilopai-
kastaan ja päällepäätteeksi salaisen owen selko seläl-
leen heittäneet. Puhellen ne siinä istuiwat. Awa-
tun owen näki Mauri myöskin heti ensisilmäyksellä.
Jopa ällistyi!

Tulihan kuitenkin taas entiselleen. Sudankin
alkoi asettua lewottomasta sykinnästään, ilon säikäh-
dys muuttui woiton riemuksi. Jälleen kumartui hän
otuksiaan kurkistamaan. Sattui juuri katsomaan,
kun Heikki salaowen sulki. Joka kiiren jakiwen sau-
man pani hän tarkkaan mieleenpä. Alkoi sitten kuun-
nella miesten keskustelua. Ainoastaan jonkun sanan
saattoi hän erottaa. Koetti painaa törmänkin katon
aukkoon, maan ei siitäkään apua lähtenyt. Kaikuma
kaarikatto heitteli sanat sikin sokin, ettei korwaan
kuulunut, kuin puheen pohincm. Waan mitäpä Mauri
heidäu keskustelustaan. Tarpeeksi tiesi hän jo, tunsi
salaowen, miehen pakopaikan, ja siitä oli hän saama
hywät rahat! Heikki, jota hän sydämestään wihasi,
oli nyt hänen mallassaan. Kawallukseen oli hän
syypää, tuomitun karkulaisen oli suojaansa ottanut.
Sellaista rikosta seuraisi kuolemanrangaistus. Pi-
rullinen hymy huulilla iloitsi Mauri kostostaan.
Näki jo hengessä wihamiehensä hirsipuussa riippu-
man.

Puoliyöhön saakka malwoiwat pakolaiset, luul-
len olemansa hywässätin piilossa, Wihdoin sanoi
Heikki: „Gi enää tänä yönä!" ja Holmiin lähtiwät
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kaikki menemään. Uteliaina kiiluiwat Maurin silmät
katonläwessä. Hän näki, miten Heikki kädellään pai-
noi kimeä wasten. Omi awautui. la siten sel-
wisi hänelle wiimeinenkin salaisuus, josta oli wähällä
tulla osattomaksi, koska juuri oli pois lähtemässä.
Seuralaisineen katosi Heikki maanalaiseen kärMwään.
Jälleen sulkeutui owi ja hiljaisuus wallitsi torni-
kamarissa.

Täynnä intoa nousi wakooja paikaltaan. Ei
nälkää tuntenut, ei janoa, ei wäsymystä, ei muuta
kuin palamaa kostonhimoa ja mielessään wältkyiwät
kultarahat, Kiwiportaita kapusi hän alas kalliolle ja
nopein askelin kiirehti polkua myöden särkille. Onni
näytti häntä, suosiman kamalissa aikeissaan. Luo-
detta kesti wielä ainakin taksi tuntia. Kirkkaasti ma-
taisi kuu särkkien wnlkeata hietaa, jotta oli marsin
mutawci kulkea siitä yli, ja sen lisäksi oli kapteeni
DllNvillellä kaksikymmentä miestä waratluna lähte-
mään linnalle. Ei tarwinnut siis Maurin pelätä
aikeittensa menemän myttyyn hitaan toiminnan täh-
den tai mieswoiman puutteesta. Riemusta huudahti
hän päästessään mantereelle. Ihä kiiruummin astui
lähellä olemalle sotilasasemalle.

VIII.
Minkä teets sen eestäs löydät.

Tuskin puoli tuntia äsken kerrotusta marssi kaksi-
kymmentä aseellista miestä kiireesti särkkiä tohti,
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kapteeni Danoille etunenässä ja hänen rinnallaan
Mauri, jota oli tarjoutunut joukon oppaaksi hywästä
palkinnosta.

„Seis!" sanoi hän, joukon lähestyessä särkkiä.
„WarowaZti on meidän mentäwä täältä yli. Hieta
on koivin pettämää."

„Niinkuin kuoma itsekin!" puhui kapteeni Van-
uille partaansa, jottei siitä Mauri sanaakaan ym-
märtänyt ja lisäsi sitten ääneensä: „Mitä on
tehtäwä?"

„Minä käyn edellä, miesten täytyy yksitellen
astua perässä, kulkea toistensa jalansijoissa", was-
tasi Mauri. „Warokoon jokainen tieltä wähääkään
maistumasta! Surman saa se!"

„Hywä on. Miehet!" huusi kapteeni, kään-
tyen joukkonsa puoleen. »Nimiin! Ia nyt eteen-
päin, mars! Olen komin huwitettu näkemään fa-
lakäytäwiä, joita Mauri sanoo keksineensä."

..Salaisuuksien perille minä teidät wien, ettekä
liian suurta hintaa ole niistä luwanneet", sanoi ka-
waltaja. ..Mutta toiwon myös että pysytte sanas-
sanne muuten "

..Olkaahan huoleti! Älkää tuollaisia puhuko!"
wastasi kapteeni Daneille lyhyesti. ..Ranskalainen
sotilas ei sanaansa syö!"

„Hywä, luotan teihin!" makuutti Mauri. „Ia
nyt seuratkaa minua!"

Särkkien yli alkoi joukko marssia, opas etune-
nässä, sotamiehet perässä ja nmmeisenä kapteeni itse.
Aänetönnä astuiwat. Kirkas kuutamo walaisi sel-
wään tien, ja Maurin opastaessa saawuttiin pian
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kalliolle, jonne miehet alkoiwat kawuta. Wähän ajan
perästä piirittiwät jo tornin, ja Mauri kapteenin ja
muutaman miehen seuraamana hiipi sisään usein mai-
nitsemaamme suojaan.

..Kowin pimeätä täällä on. Ei näe kerrassaan
mitään!" sanoi kapteeni.

„Älkäähän hätäilkö!" lohdutteli Mauri. „Kyllä
täällä pian nähdään."

Wähän etsittyään löysi hän sytnttimet akkuna-
holwissa ja tulta iskettyään sytytti lampun. Ute-
liaina klltseliwat miehet ympärilleen tornin mahtu-
mia seiniä.

„ Missä salaowi?" kysyi kapteeni. „Gn löydä
sitä mistään!"

„Ette ilman minua löydäkään", kiirehti Mauri
sanomaan. ..Etsitaähän maan, etsikää, kapteeni! Ette
sitä kuuna kullan walkeanci ilman minua keksisi! Kat-
sokaa tänne! Tässä on awain!"

Mauri oli pannut tarkkaan mieleensä kiwen.
Painoi siihen rooimainsa takaa owi aukeni ja
kummastellen seisoiwat ranskalaiset salaportaiden
ääressä.

..Tosiaankin ihmeellinen keksintö!" huudahti kap-
teeni Nanoille.

..Saatte wielä muutakin nähdä", puheli kawal-
taja. „Nyt alas näitä portaita! Ei mitään »vaa-
raa! Siellä ei ole kuin kaksi wanhusta ja poika.
Aseettomia owat."

..Olkoon miten hywään! Waroa täytyy mev
dän, etteiwät pääse käsistämme liwistämään". sanoi
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kapteeni Danville. »Eihän pääse muuta tietä ulos
maanalaisesta holwesta kuin tästä?"

„Ei pääse!" makuutti Mauri, „En ainakaan
minä tiedä."

~Hywä!" wirttoi kapteeni. »Kymmenen miestä
seuratkoon meitä! Muut wartioittoot täällä ja tor-
nin kantamassa! Ei ketään saa päästää ulos! Ala-
han mennä, Mauri!"

„Mutta hiljaa!" warotti tämä. »Luultawasti
nukkumat ne sikeintä unta ja silloin on helppo heitä
wangita."

Äänettöminä ja niin hiljaa kuin suinkin hiipi'
wät sotamiehet alas portaita. Unessa näkyiwät al-
haalla uinuman, ei kuulunut sieltä pienintäkään lii-
kettä. Mauri ja kapteni Danville astunnat Holmiin.
Lamppu siellä paloi walaisten himmeästi tilawan
huoneen. Gi risahdusta kuulunut, kunnes äkkiä wii-
meinen mies jonossa portaissa kompastui, suinpäin
maahan suistuen. Langetessaan laukesi tiwääri, kuin
ukkonen jyrähteli laukaus läpi holwen.

„Kawaltlljillko?" kysyi säikähtynyt ääni. »Olem-
me wihollisten käsissä!"

»Wangitut te olette!" huusi kapteeni Nanoille
käskewästi. „Turha on wastustus! Pysykää alal-
lanne! Pakoon ette pääse!"

»Eiköhän maan, Jumalan kiitos!" kuului taas
äskeinen ääni. Pimeästä Holmin perästä läheni so-
lakka mies lamppua, joka heti sammui. Mutta HeiM
- hän se uskalsi rumeta wastnstcnnaan ei huo-
mannutkaan, että Mauri oli ottanut lampun mu-
kaansa tornin suojasta. Sen werran mataisi se, että
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saattoi tuntea wcmgitut, ja Heikkikin huomasi, että
oli turhaa rumeta wastustamaan yliwaltaa.

..Herra Bardewick! Herra Peters!" kuiskasi hän
sukkelaan pysykää alallanne! Antaa heidän tehdä
mitä haluamat! Gi ole wielä kaikki toiwo mennyttä.
Älkää tehkö wähääkään mustarintaa!"

„ Turhaa se olisikin", wastasi kauppias rohkeasti.
Myttyyn meniwät aikeemme, wanha Peters! Juma-
lan tahtoon on meidän tyytyminen. Waan Ma-
riani, rakkaan tyttäreni kohtalo minua surettaa."

..Hänelle ei mitään pahaa tehdä", lohdutti kap-
teeni Nanoille, joka sattui tuulemaan »viimeksi lausu-
tut sanat. ..Lapsia emme hätyytä. Tyttärenne toi-
mitamme sinne, minne itse haluatte."

„Englantiinkin, herrani?" kysyi Bardewick.
..Sinnekin, kun maan tilaisuus sattuu, älkää

lapsesta ollenkaan huolehtiko."
..Kiitän teitä, minun itseni käyköön, niinkuin

Jumala hywäksi näkee. Milä kohtalo minun osak-
seni tulee? Älkää mitään salatko! Pahinta odotan."

Danville kohotti olkapäitään. ..Saahan nähdä!"
wastasi hän. ..Paljon toiwoa teillä ei ole! So-

tilasoikeuteen teitä haastetaan ja luultawasti am-
mutaan!" lisäsi hän hiljaa.

Bardewick wähän waaleni, horjahti lääväin,
mutta pian rohkaisi taas miehen luonteensa. „Entä
wanha kirjurini, Peters?" kysyi hän. „Hän aina-
kaan ei liene mitään rikosta tehnyt."

„Hän tnlee kuulusteltawatsi ja jos ei huomata
syylliseksi, pääsee hän wapaaksi". ivastasi kapteeni
Danville.
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»Jumalan kiitos, saahan lapseni ainakin suoje-
llun!" iloitsi herra Bardewick. „Eikö niin, ystäwäni
Peters? Ethän jätä Mariaani oman onnensa no-
jaan?"

„Gn jätä, en niinkauan luin sydän rinnassani
sykkii!" makuutti wcmhus. „Isän sijaa en woi
täyttää, mutta lapsen uskollisena ystäwänä olen py-
sywä kuolemaani saakka."

Wanhukset pudistiwat sydämellisesti toistensa
kättä. Kapteeni Nanoillekin näytti liikutetulta. Sää-
liwästi olkapäitään kohottaen kääntyi hän toisaalle.

„Mitä on Wangeille tehtäwä?" kysyi Mauri
astuessaan kapteenin luo. „Wiedäänkö ne ylös wai
täälläkö Vartioidaan, kunnes saamme ne maalle ku-
letetuksi?"

„lääkööt täntte rauhassa olemaan!" wastasi
kapteeni. „Wiisi miestä kyllä riittää heitä wartioi-
mllan. Muut teistä menkööt ylös. Ia te, jotta
tänne jäätte älkää turhaa kowuutta käyttäkö!
Minä tahdon että wankeja hywin kohdellaan!"

„Wallan niin, herra kapteeni!" wastasi Mauri.
„Gntä Heikki, salakulettaja? Hän kait on pantama
kahleisiin, jottei pakoon pääse? Sillä miehellä on
aina metkunsa! Murtautuisi piakkoin täältäkin, niin-
kuin Mantilasta wiime yönä."

„ Parasta on kun köytätte mutta älkää pa-
hoin pidelkö, sitä en salli", sanoi kapteeni paättä-
wästi, lähtien hänkin ylempään kerrokseen.

Pilkallinen woitonhymy huulillaan tawi Mauri
Heikin kimppuun sysäisten häntä kylkeen.
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„lopa wihdoinkin!" sanoi hän ilkkuen „jopa
wihdoinkin olet minun mallassani. Saatpa tietää,
miltä se tuntuu!"

»Häpeamätön petturi, wakooja, wihollisten osta-
ma!" liljasi Heikki. „Älä luulekaan, että sinua pel-
kään! Ei muuta kuin inhoau, inhoan kuin kannetta!
Tee minulle mitä haluat, konna! Wiimeinen sanani,
wiimeinen katseeni on aina olema ylenkatseen ja kam-
mon!"

Salamoiman wihan huudahdus purkautui pet-
turin huulilta. Kalpeana kohotti hän nyrkkiään Heik-
kiä luodakseen. Waan tämäpä olikin sukkelampi.
Niskasi äkkiä wastustajansa, jotta tämä ähkien ja
wihllsta wonkuen maahan suistui.

»Sitokaa hänet! Sitokaa!" kirkasi hän sotamie-
hille. »Sanoinhan että tuo koira on kytkettäwä!"

„Ei ole meille käskyä annettu", wastasi eräs
miehistä »nämäkin petturia halweksiwat, maikka
hänen palwelustaan käyttiwat hywäkseen. Sitokaa
hänet itse, jos se mielestänne on tarpeellista."

„Ei, ei!" wastusti Heikki. „los olenkahleisiin
pantawa, niin ei ainakaan tuo lurjus saa minuun
koskea. Sitokaa te! Tässä omat käteni!"

Sotamiehet paniwat hänen käsiinsä kewyet rau-
dat ja taas lähti Heikki towerinsa luo, äänetönna
istuen heidän wiereensä. Mauri häntä häwäisten
haukkui, maan tämä ei ollut mitään kuuleminaan,
waikenemalla osotti halweksimistaan. Mauri yritti
wiela pahoin pitelemään aseetonta wankiaan, waan
wartiat tuliwat estämään, uhkasiwatpa kutsua kap-
teeni Danvilleä, ellei hän pysyisi alallaan. Mauri
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tiesi, että kapteeni ei häntä puoltaisi, ja wihdoin hän
nnristen nmikeni. ' Istuutui kuitenkin siten, että saat-
toi Heikkiä pitää silmällä, jottei tämä pääsisi pakoon
pujahtamaan.

Alussa olikin Heikillä ollut sentapaisia tuumia
mielessään, maan nyt täytyi hänen ne tykkänään
heittää.

..Wankeja olemme, kuin olemmekin!" kuiskasi
hän towereilleen. ..Olistwatpa maan meidät tänne
pönkittäneet, helposti olisimme pakoon päässeet. Ei-
len illalla soudin, näette, kuin pahaa aawistaen, we-
neen poukamaan. Ei muuta kuin köydessä oltaisiin
alas laskettu, ja wapaat olisimme! Mutta nyt ei
siitä puhetta, kun nuo tuossa owat. Jospa saisimmesanaa muille kalastajille! Ne ehkä meitä pelastaisi-
wat! Maan sekin toiwo on turha! En tiedä mi-
tään keinoa, miten näistä pauloista päästä."

»Mutta minäpä tiedän!" kuiskasi Martta sisa-
rensa, joka tähän saakka oli pysytellyt alallaan.

..Sinäkö? Mitähän tekisit?"

..Laskeutuisin alas weneeseen ja käwisin kutsu-
maan ystäwiämme awuksi. lötä wielä piisaa
tunnin kuluttua palaa wuoksi ja ranskalaiset eiwät
täältä pääse, ennenkuin luode alkaa. Rohkeita ystä-
wämme owat! Meitä auttamaan ne kyllä tulemat,
woittawat wartiajoukon ja wapauttawat meidät!"

,Mutta miten, Martta, pääset pakenemaan?"
„Minua ei kukaan pidä silmällä! Helposti täältä

karkaan! Ole, Heikki, huoleti! Onhan köysi alas-
laskettu?"
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„On kyllä. Kiinnitin siihen weneen, jottei se
mesille ajautuisi. Mutta, Martta, onko sinulla woi-
mia! Jos köysi käsistäsi liwcihtaa ja mereen syöksyt?"

»Siitä ei puhetta!" wastasi tyttö. „Etkö, Heitti,
muista mielilausettamme: rohkea ja uskollinen! Koen
ainakin ystäwiämme ja hywäntekiöitämme pelastaa!"

„Et, et minun tähteni saa antautua sellaiseen
waaraan" - sanoi herra Bardewick hiljaa. „lää
tänne, tyttöni!"

Waan Martta ei ottanut sitä kuulemiin kor-
munsa. Nousi ylös, läheni wartioita, joiden luona
lamppu paloi, sysästen sen kumoon, kuin wahingossa.
Walo sammui, Pilttosen pimeä oli holwi.

„Olkaa muruillanne! Älkää päästäkö ketään
ulos!" komensi Mauri. Kiireesti riensiwät miehet
owen luo.

Mutta Marttapa ei sitä tietä aikonutkaan paeta.
Ensi hämmennystä hywäkseen käyttäen juoksi hän
akkunaluukulle, tempaisten sen auki, ennenkuin ennät-
tiwat sytyttää lampun. Tarttui köyteen ja kiiti alas
sywyyteen, Heikin sulkiessa owm. Kun waltea taas
paloi, luettiin miehiset wangit, maan tytöistä ei pii-
tattu. Maria nukkui siteintä unta, ei ollut koko yönä
herännyt. Marttaa oli tuskin huomattu. Ia yhtä
kaikki oli hänen rohkea, uhrautnwainen tekonsa äkkiä
muuttama mäntien kohtalon.

Hywää kyytiä kiiti Martta alas köyttä myöden.
Esiliinansa oli hän kietonut käsiensä ympäri, etteiwät
hankautuisi, onnellisesti saapui aallokolla kellumaan
weneeseen. Riwcckkaasti käwi hän airoihin aikoen
soutaa maalle. Waan äkkiä säpsähti hän, kuulles-
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saan karhean äänen, jota huusi: „seis!" ja samassa
näki pienen weneen soutaman esiin kallion pouka-
masta.

„Seis!" kuului taaskin. „Kuka olet, ja mitä
näillä mesillä etsit?"

„Älä turwatontll hätyytä!" rukoili Martta ko-
min saitahlyneenä. „Pois täytyy minun päästä!"

„Älä yritäkään!" huusi äskeinen ääni. „Kii-
reesti miehet tuon weneen kimppuun! Katsotaanpa,
kuka täällä öiseen aikaan makoilee! Liekö ylhäällä
jotain tekeillä?"

Tuossa tuokiossa oliwat ne Martan weneen
luona. Kaksi miestä sinne hyppäsi soutajaa kiinni
ottamaan.

..Tyttöhän se on ihan lapsi!" ihmetteli toi-
nen miehistä. „ Perämies, laskemmeko hänet mene-
mään."

„Gi wiemme kapteeni Rambergille", wastasi
äskeinen mies, joka siis oli jossakin laiwassa perä-
miehenä. ..Älkää laskeko, jos rupeaa riuhtomaan!"

Martta oli wähällä huudahtaa, tällä kertaa
ilosta.

..Follbrand!" liljasi hän ..Jumalan kiitos,
tehän se olette!"

..Mitä? Sehän tuntee minut! Kuka olet?"
„Martta minä olen! Wiekaa minut heti siltaan

Perttu weljeni luo! Naara uhkaa, jos witkaste-
lette!"

.Martta? Martta Rambergkö? Miksi, ystäwäni,
et sitä heti sanonut? Säikähdyksestä olisit päässyt.
Entä mikä on sinut tänne tnonut yön selkään?"
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„Tuolta ylhäältä tulin! Kaikki salcckomerot omat
wihollisten tiedossa. Niiden mallassa on koto torni
holwineen painuneen ja Heikki wankina ..."

„Mutta kuinka omat ne sinne päässeet?" ihmet-
teli perämies.

„Mauri! Kawaltaja!" tolasi Martta.
„Wai se koira!" mutisi perämies uhkaawasti.

„
Kyllä sen wielä muistan! Mutta, Martta, oikeassa

sinä olet! Kapteenin luo täytyy meidän kiirehtiä!
Soutcckaahan, miehet! Soutakaa, jotta meri kynsistä
sirpoaa!"

Molemmat weneet, woimakasten miesten souta-
mina, kntiwät kuin lokit yli tyynen meden. Hetken
perästä saapuiwat kaksimastoiselle prikille, jonka
mustat marjot erottuiwat taiwaan hämärästä. Me-
dessä kimalteli wielä kuu, walaisten weneitä, joita ei
enää kalliot suojustaneet.

„Follbrand, mitä kuuluu?" kysyi laiwankannelta
nuorten, miehekäs ääni. „Palaat kahdella meneellä!
Mitä linnalta kuuluu?"

„Mina täällä olen!" huusi Martta, ennen kuin
perämies ennätti wastata. „Kiitän Jumalaa, että
olet saapunut. Pahasti on täällä asiat wankina
on Heikki ja kauppias Bardewick Bremenistä kirjuri-
neen! Olemme hukassa, ellet riennä awuksemme!"

„Hoh, nepä kummia uutisia!" ihmetteli Perttu.
„loudu kannelle, Martta! Samoin te muut!

Tahdon tarkemmat tiedot, woidakseni ryhtyä toi-
miin."

Wähän ajan perästä M kapteeni antanut mää-
räyksensä. Martta syleili Perttu-weljeänsä, joka hel-
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lasti painoi häntä rintaansa wasten. Innossaan
kertoi Martta tapahtumista tornissa. Mutta sitä ei
tiennyt, miten Mauri oli salah olmin keksinyt.

„Waan mitäpä me sillä tiedolla. Petoksella wa-
tooja sinne lie päässyt", arweli Perttu, komea meri-
mies, noin neljänkolmatta wanha. Solakka oli war-
talonsa, katseensa rohkea ja warma. ..Montako on
wihollista?"

„Noin kaksikymmentä. Ei ainakaan enempää.
Wiisi Maurin kera alhaalla wartioi, muut omat yl-
häällä."

„ Niinkö wähän? Hywä on! Kuusitoista on
meitä, woimme siis huoleti käydä niiden kimppuun",
sanoi Perttu. ..Odotamme wielä hetkisen, kunnes
wuoksi medellään peittää särkät. Eihän niillä we-
neitä liene, Martta? Ei ykMän niistä ole pääse-
wä meidän kouristamme! Eipä niinkään!"

„Mutta, Perttu, ethän niitä tapa?" kysyi Martta
säikäytyneenä.

„Gn! jos wälttää woin", mustasi weli.
..Käymmehän sotaa keskenämme. Ranskalaiset omat
wihollisiamme. Gi niitä omatunto soimaa, jos meitä
hengiltä ottamat enempää, kuin silloinkaan, kun isäm-
me ampuiwllt. Ia eihän ole puhetta ainoastaan
salakammioittemme suojelemisesta, maan myöskin
weljeni ja hywäntekiöittemme pelastamisesta. Heikki
ja minä emme ole unohtaneet herra Bardewickin hy-
wyyttä. Tänä yönä on se palkittawa! Miehet, ot-
takaa aseenne! Olette kuulleet, mistä on kysymys!
Woimmeko lewollisma katsella, kun ranskalaiset tu-
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lettawat maanmiehiömme sotaoikeuteen ja rannikon
paraimman sataman ottamat haltuunsa?"

Emme, emme! Eläköön kapteenimme! Ia sit-
ten roistojen kimppuun!" huusiwat merimiehet kuin
yhdestä suusta, kohottaen hattujaan.

„Hywä! Niin olkaahan taisteluun walmiit!"
wastasi kapteeni. „Puolen tunnin perästä lähdemme
liikkeelle! Woittomme on warma, sillä kuusitoista
meidän miestä kyllä piisaa kahdellekymmenelle rans-
kalaiselle. Varustautukaa siis!"

Prikissä oli yllinkyllin sotatarpeita, roswolai-
waakin olisi se woinut wastustaa. Pyssyjä, pistoo-
lia ja miekkoja hakiwat miehet itselleen ja sitten odot-
timat johtajaansa. Perttu tarkasti miehistöä. Ke-
hotettuaan heitä liikkumaan hiljaa, komensi hän läh-
temään liikkeelle. Weneisiin hyökkäsiwät kaikki. Mart-
takin halusi päästä mukaan, maan Perttu häntä
pidätti.

„Sinä jäät tänne!" sanoi hän. „Lapset ja nai-
set owat tällaisilla retkillä waan wastuksina. Nyt
täytyy meidän rientää. Äkkiarwaamatta hyökkääm-
me niiden kimppuun, samoin kuin ne Heikin kimp-
puun hyökkäsiwät. Alkakaa, miehet, soutaa! Kallio-
riutan luo laskemme maalle!"

Tämän sanoessaan hyppäsi hän weneeseen, ja
wiipymättä lähdettiin liikkeelle. Laskiwat maalle
sille kohdalle riuttaa, josta jyrkkä kalliopolku wei
ylös raunioille, ja sinne pysähtyiwät hetkeksi.

„Wuoksi nousee nopeaan!" nnrkkoi kapteeni.
„Ennen neljännestuntia peittää wesi särkät, ja silloin
on tie niiltä katkaistu. Ottakaa airol weneistä ja
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piiloittakaa ne! Nyt eteenpäin! Hiljaa ja hiis-
kumatta, etteiwät saa meistä wahääkään wihiä, en-
nenkuin heidät piiritämme. Jos mahdollista, olem-
me werta wuodattamatta. Kuta wähemmän me-
luamme, sen paremmin työstämme suoriudumme."

„Entä mitä me niille teemme?" kysyi perämies
Follbrand.

»Kytkemme ja lähetämme Englantiin, niinkuin
ennenkin!" wastasi Perttu.

Maurinkin?"
.Myöskin hänet! Sietäisi sen konnan hirttää,

maan en minä hänen kurjaa elämäänsä himoitse.
Englannin laiwawarweissa ei hän meitä enää «va-
hingoita. Nyt eteenpäin! Riwakkaasti on ryhdyt-
täwä toimeen!"

Päällikkö ja perämies Follbrand kultiwat etu-
nenässä, muut seurasiwat äänettöminä perässä. Jo
lnpesiwät raunioilla. Linnaa läheni miesjouiko.
Wartiaa ei owella näkynyt. Iö oli kolea. Ei tor-
nissa tietty wihollista pelätä. Käytäwästä loisti
himmeätä waloa. Owensuussa, molemmin puolin
seinää oli kiwäarejä ja painetteja pystyssä.

„Kas! Tämä löytö takaa meille woiton!" kuis-
kasi Perttu, „Wiekää aseet ulos, sitten hiiwimme
sisään torniin!"

Meluamatta poistettiin aseet, raunioihin kätket-
tiin ja nyt tunkeutui Perttu, pistooli kädessä, ensim-
mäisenä torniin, muut perässä. Huoneessa wallitsi
hiljaisuus. Laattialla nukkuiwat sotilaat, kauhtanoi-
hinsa kiedottuina. Kiwäarejä oli siellä seinien no-
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jassa. Äkkiä nekin poistettiin. Sotamiehet maan
eiwät heränneet.

„Nyt!" kuiskasi Perttu. „ Jokainen ottakoon
miehen osalleen. Kapteenin otan minä. Sitokaa
maan älkää pahoin pidetkö! Follbrcmd, wartioi sinä
käytäwaä ettei kukaan pääse pakoon! Miehet, käy-
kää kiinni!"

Tuossa tuokiossa hyökkäsiwät wihollisten kimp-
puun, jotka unen helmoista hawahduttuaan jo oli-
wat kahleissa. Vastustuksesta ei enää puhettakaan.
Kuin puusta pudonneina tuijottiwat merimiehiin,
jotka tiesi mikä taikawoima oli sydänyönä sinne tuonut.

„Olette meidän mallassamme", huusi Perttu.
„los antaudutte, niin emme wäkiwaltaa teille tee,
mutta jota wllZtarintaan rupeaa, sen säälimättä am-
mumme!"

„Ka petoja!" manaili kapteeni Nännille, joka
ensiksi alkoi tointua säikähdyksestä „nuopa tule-
mat kuin piimistä pudoten! Mistä te, ja mitä olette
miehiänne?"

.Meriltä tullaan ja merikarhuja ollaan, kuten
näette!" wastasi Perttu.

„Ia tullinkawaltajia päälle päätteeksi! Näen sm
kyllä! Siksipä se walkea iltasin palaakin kalliolla!"

„Oikein arwattu, kapteeni! Tuli oli meille
merkkinä! Nyt, kun ette enää meille mitään mahda,
saatte sen tietää,"

„Aijotteko hengiltä ottaa?"
„Emme! Englantiin aijomme wiedä", wastasi

Perttu, „woidaksemme turmassa olla. Jo tänä yönä
kiikutte merellä."
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„Kowa on kohtalomme", sanoi kapteeni Danville.
„Waihtelewa on sota-onni! Waan ei itku hädästä
päästä, suru päiwistä pahoista!"

Välinpitämättömänä istuutui hän kiwirahille,
näyttäen kohtaloonsa tyytymän. Mutta Pertulla oli-
kin hänelle wielä muuta puhuttamaa.

„Huomaattehan selwäan, kapteeni", sanoi hän,
„että wllstarinta teidän puoleltanne on mahdoton.
Alhaalla Holmissa on teillä wielä wiisi miestä. Käs-
kekää niiden luopumaan aseistaan, antautumaan."

„Ei, se olisi kawaltamista!"
„Ei muuta kuin turhan werenwuodattamisen

malttamista", mustasi Perttu. „Kapteeni, olkaahan
nyt järkewä! Lupaan teitä hywin kohdella. Äl-
kää niskottelemisella tehkö oloanne tukalammaksi!"

„No niin, olette oikeassa!" mnönteli kapteeni
Daneille wähän mietittyään. „Awatkaa salaowi!"

Pyörät narisiwat. Selällään seisoi owi. '

„Ritu!" huusi kapteeni, „Tulkaa ylös! Sa-
moin te muut! Tuokaa wcmgit mukananne!"

„Vmmärrän, herra kapteeni!" waZtasi ääni al-
haalta. Jo kuului portaissa kolinaa. Torniin astui-
wat sotilaat wankeineen owi sulkeutui jälleen. —,

Ilosta huudahtaen juoksi Heikki weljensä luo. So-
tamiehet tarttuiwat aseisiinsa syntyi pieni kahakka

lamppu kaatui kumoon. Olisi ehkä wertatin wuo-
datettu, ellei kapteeni Danville itse woimakkaalla
äänellä olisi komentanut rauhaa.

„Aseet pois!" huusi hän. „Turha on »vastus-
tus!"
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Miehet totteliwat. Tulta sytytettiin. Perttu
komensi miehensä wiemään maagit weneisiin ja sieltä
pritille. Silloin huusi Heikki äkkiä: „yksi on kateissa,
ja paras mies onkin! Missä on Mauri?"

„Hahaa, petturiko poissa!" ihmetteli Perttukin.
„Äskeisessä kahakassa taisi liwistää tiehensä. lou-
tuun etsimään! Ei sitä miestä pakoon päästetä.
Pettäisi meitä taaskin ja woittomme pilaisi!' Perä-
mies Follbrand, wartioilaa wcmkeja kuudella miehellä!
Me muut riennämme karkurin perään. Elämänä tai
kuolleena täytyy hänen joutua käsiimme! Onneksi on
mesi jo niin korkealle noussut, ettei särkkien yli pääse.
Tulisoihdut käsiinne! Niitä on kait marastossa?"

„On kyllä sen werran, että niillä joka raunio-
kolosta moi petturin etsiä", mastasi Heikki, juosten
alas torniin, josta kohta palasi, kantaen sylillisen
soihtuja. Nämä sytytettiin ja leimuamme tulineen
hajosi joukko kadonnutta petoa piilostaan etsimään.

Joka kiwen alta nuuskittiin. Mös torniinkin
kapusi Heikki. Sen hän huomasi nyt, miten Mauri
oli salaisuuksien perille päässyt miestä itseä maan
ei tawattu.

„ Pakoon taisi meiltä päästä!" harmitteli Perttu.
«Lienee hänellä ollut wene kätkössä ja sillä maihin
soutanut! Jos siellä metakan nostaa, niin wielä
toisen taistelun saamme taistella. Ollaanpa waruil-
lamme! Gi enää kannata etsiä, Parempi on
meidän rumeta lähtöä hankkimaan. Wangit kuletta-
kall laiwaan samoin ruokamarat Holmista ja sit-
ten kiireesti matkaan! Toinen sulapaikka täytyn
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meidä hakea, waikk'emme koskaan" lisäsi hän
huoaten „woikaan tämämvertaista löytää."

Jo oliwat jälleen tornille päin astumassa. Sil-
loin yön hiljaisuudessa kuului kaukaa hätääntyneen
surkea huuto. Läpi ilmojen saapui se raunioille.
Sitä kuullessa rohkeiden merimiestenkin suonissa weri
seisahtui.

»Hywä Jumala, mitä se on?" huusi Perttu.
Kaikki pysähtyiwät kuuntelemaan. Taaskin sy-

däntä särkewä walitushuuto, rajun tuskan synnyttä-
mä, merestä mustasta kajahteli.

»Joku siellä hädissään apua anoo!" tuumi Heitti
waaleten. „ Äänen jo tunuen. Mauri siellä huu-
taa!"

»Oikeassa olet, weljeni!" sanoi Perttu, »Onne-
ton mies on särkkien yli paennut. Wuoksi hänet en-
nättänyt, niellyt on pohjaton hieta. Awuksi rien-
täkää, miehet! Woimme hauet ehkä nnelä pelas-
taa! Airot esille! Älkää, Jumalan tähden, wiiwy-
telkö!"

„Wakoojllhan hän- on ja petturi!" wastasi perä-
mies synkästi, »Jumalan tuomio häntä kohtaa, eikä
minun käteni nihen kajoa!"

Perttu oli jo aikeissa häntä ankarasti moittia,
silloin kaikui taas yli meren huuto ja sano-

matta jäiwät sanansa,
»Tule sinä, Heikki!" kehotti hän weljeään. »Hen-

genhätään en ketään jätä, en weriwihollistanitaan!"
Heikkiä ei enempää tarwinnut käskeä, Perttu

HM airot, weneeseen juoksiwät weljekset, alkaen sou-
taa sinne päin, josta hätähuuto yhä heikkonewa kuu-
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lui. Keweästi kiiti mene laineilla. Laskenut oli kuu,
pimeä yö meren peitti.

„ Avuun riennämme, Mauri!" kaikui Pertun
ääni yli aaltojen. ..Olemme juuri tulossa!"

Niin tuliwattin. maan liian myöhään. Wielä
kerran ponnisti hukkuma ääntään epatoiwon wim-
massa huudahti onneton wiimeisen kerran, ja sitten
oli kaikkialla hiljaista. Aallot maan weneen kupeella
loistiwat.

Weljelset etsiwät hukkunutta maan eiwät löy-
täneet. Liekö hieta ammottamaan kitaansa niellyt
wuoksen nousema mesikö tukehuttanut? Kuka tiesi,

Muutamat kalastajat löysiwät aamulla ruumiin.
..Hukkunut hän on!" makuutti Perttu, lun tur-

haan etsittyään palasiwat kalliolle, jossa merimiehet
odoitiwat. »Jumala on hänet tuominnut!"

..Oikeudenmukaisesti!" lisäsi wanha perämies
kylmäkiskoisesti. ..Wakooja. isänmaan pettäjä ei pa-
rempaa kohtaloa ansaitse!"

„Anna kuolleiden lewätä, Follbrand!" wirktoi
Heikki hypätessään weneesta. ..Paljon on meillä
wiclä tänä yönä toimitettawaa! Perttu, mitä ensin
on tehtäwä?"

..Prilin lasti on kuletettawa Holmiin, wangit
laiwaan ja sitten lähdemme matkaan", wastasi Perttu.
..Nopeasti työhön!"

Ennen päiwän koittoa oli lcnwa walmis pur-
jehtimaan Englantiin, Perttu, Heikki, Martta, herra
Nardewick, wanha Peters ja Maria neuwotteliwat
wielä hetken tornissa.
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„On selwän selwä, että minä wien teidät Lon-
tooseen", waknutp Perttu wierailleen. „Gntä Heikki
ja Martta, mihin teidät toimitan?"

Seuraattehan toki meidän kanssamme?" ar-
weli herra Bardewick. „Mökkinne on poroksi pol-
tettu, omaisuutenne häwitettn ja itsekin olette waa-
rassa minun tähteni! Wai ettekö luule, että
ranskalaiset kapteeniansa ja tomeriansa etsiwät. Hei-
kin ne wangitsewat, häntä kun ensiksi epäilewät ja
pakottamat tunnustamaan."

„Sitäpä minäkin pelkään!" sanoi Perttu. „Mutta
mikä on neuwona? Martalla ei ole laiwassa mi-
tään tehtäwää ja Heikki wielä liian nuori!"

~Nmmärräthän toki, mitä tarkoitan?" ivastasi
herra Bardewick. ja uskollisina olette
minua auttaneet. Elämäni, wapauteni, koko omai-
suuteni turwanneet! Teitäkö en rakastaisi, knin lap-
siani? Te seuraatte minua! Minun asiani on teistä
huolta pitää!"

Ia niin tiimikin. Priki suuntasi kulkunsa Eng-
lantiin ja saapui sinne onnellisesti. Sinne saakka ei
Ranskan keisarin malta ulettunut. Rauhassa eliwät
ystäwämme toistensa parissa, kunnes muutaman
wuoden perästä heidän isänmaansa mursi Vihollis-
ten kahleet, hankkien itselleen wapauden. Wasta sil-
loin palasiwllt kaikki jälleen kotimaahan. Perttu ja
Heikki rupesiwat kauppias Bardewickin palwelukseen,
Martasta ja Mariasta tuli poraat ystäwät.

Wielä seisoo torni meren rannalla, wielä on sen
mankkoihin muureihin salaperäinen holwi kätkettynä,
jota ei yksikään wihollinen woinut löytää. Somasti
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sisusti herra Bardewick Holmin. Usein oleili hän
siellä nstäwiensa parissa, kiitollisena muistaen sitä
rakkautta, jota hänelle olimat osottaneet, sekä heidän
pontewaa elämänohjettaan, jonka aina pyhänä piti»
wät, kaunista mielilausettaan:

Uskollinen ja rohkea!
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