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Hänellä ei ole mitään maltaa lautein suhteen
eikä häntä siis palwellattaan. Hän kuleksii lak-
kaamatta metsissä, jossa hän yllättää ja tappaa
ne onnettomat matkustajat, jotka sattumat hänen
tiellensä. Päiwällä oleskelee hän pimeissä luo-
lissa, mutta yöllä kuljeksii hän ympäri, wälistä
ihmisen hahmossa, ja lyö jokaisen kuoliaaksi, joka
tohtii liikkua yölliseen aikaan. Wälistä, niin
kerrotaan, kohtaa semmoinen henki ihmis-joukon,
jota puolustaa itseänsä, haamoittaa hänen kei-
häillänsä, mieläpä tappaakin hänen. Semmoi-
sessa tapauksessa on hänen ruumiinsa poltettawa,
jolloin ci saada jättää pienintäkään luun palasta
jälelle, sillä muuten kastona siitä uusi Owengua.
Useissa paikoin ci saa Kamma-neekeriä mil-
lään keinoin menemään ulos yölliseen aikaan,
sillä niin suuresti pelkää hän täta kauheata kum-
mitusta.

Kammalllisissa ivallitsee se kummallinen luulo,
että kun noiduttu ihminen kuolee, lähtewät hä-
nen luunsa yksi toisensa perästä haudasta ja
asettuivat suoraan riiviin, josta luuriwistä sitte
wähitellen tulee Owengua.

Ei ole mikään helppo asia saada selkoa tämän
heimon uskonnollisista käsitteistä, sillä heillä it-
sellä ei ole mitään wakawia käsitteitä tässä
kohden ja useista seikoista eiwät ilmaise he juuri
mitään.

Aamulla 19:nä päiwänä menin minä ampu-
maan willi-härkää, sillä minulle sanottiin muu-
tamia näitä elämiä löytywän kylän takana ole-
malla lakeudella. Eräs metsämies nimeltä Ifouta
seurasi minua. Kun olimme olleet siellä tiiman
aikaa, tapasimme härän, joka söi ruohoa muu-
tamalla »vähäisellä, metsän ympäröimällä kedolla,
jonka kautta meille tuli helpoksi päästä häntä
liki. Ifouta kaarsi kedon ympäri ja asettui met-
sänlaidalle paikkaan, joka oli juuri «vastapäätä
sitä kohtaa, jossa minä makasin »väijyksissä, niin
että eläin, jos Ifouta sitä säikäyttäisi, »voisi
juosta suoraan minua kohden; sitten rupesi hän
metsämiehen tawalla hiipimään Maisallaan läpi
ruohon saalistansa kohden. Kaikki käwi hywästi
siihen asti, kurmes hän tuli härkää niin lähelle
etta hän saattoi sitä ampua. Pahaksi onneksi
hawaitst härkä nyt Ifoutnn. Ifouta ampui sa-
massa tuokiossa, mutta haawoitti ainoastaan eläi»
men, joka «vimmoissaan karkasi suoraan hänen
päällensä, niinkuin useasti tapahtuu, kun häntä
hätyytetään.

Nyt menetti Ifouta parta mielensä. Tänkal-
taisissa sattumuksissa, joita aina on tarjona kun
Bos brachichero'sta pyydetään, pitää pyytä-

jän pysyä marsin alallansa, kunnes eläin on
waan yhden hyppäyksen päässä hänestä; silloin
tulee hänen äkisti hypätä siivulle päin ja antaa
härän juosta ohitse.

Tietysti sai härkä silmänräpäyksessä Ifoutan
sarweinsa nokkaan ja lennätti hänen ilmaan ker-
ran, toisen ja kolmannen, ennenkuin minä eh-
din tulemaan paikalle ja ennenkuin huudoillani
sain johdetuksi tuon wimmatun otuksen kiukun
minua wastaan. Härkä tulla töytäsi minua
päin, mutta minun Pyssyni ei kauan arwellut,
ja niin pian kun hän oli ampumamatkan päässä,
kaasin hanen kuolijana maahan.

Ifouta oli hywästi runneltu, mutta hän oli
ylimalkaan enemmän pelästynyt kuin loukattu,
ja kun olin pessyt hänen eräässä juoksemassa
purossa, woi hän itse käydä kotia.

Seuraamana päiwänä (20: s päiwä huhti-
kuuta) piti minun lähteä takaisin, jakun Olenga-
Yombi tuli sanomaan minulle jäähywästi, ta-
pahtui tässä eräs naurettatva kohtaus. Hänen
majesteettinsa »viipyi kauan ja muutamat hänen
alamaisistansa — jotta waan odottiwat hänen
lähtöänsä ruivetaksensa sitten minun kanssani
pieneen yksityisten kaupantekoon, sillä he eiwät
tohtineet antaa kuninkaan nähdä niitä tawaroita,
joita he minulta saiwat — nämä arwoisat her-
rat menettiivät nyt kokonaan malttaivaisuutcnsa
ja lähettiwät sanan kuninkaalle että hänen ma-
jesteettinsa majassa oli mies, joka pyysi saada
häntä puhutella. Kuningas meni, ja tuskin oli
hän lähtenyt, kun neekerit tuliwat sähisten si-
sään, antoiivat minulle elfenluunsa ja pyysimät
että minä antaisin heille kiireisesti toisia tawa-
roita sen siaan. Juuri kun sen olin tehnyt, tuli
kuningas sisään uudestaan, kelwollinen seiiväs
kädessä, jolla hän huimi ympärillensä, mim-
moissaan siitä että hänestä oli pilkkaa tehty.
Nuo neekeri-parat jättiwät pienet taärynsä ja
juoksiivat pakoon, minkä käpälistä lähti.

Me palasimme Ranpanon kylään toista tietä
ja pääsimme paljoa pikemmin mirralle. Koko
maisema tässä ympärillä on erinomaisen kau-
nista tasankoa, joka kasivaa metsää, paitsi muu-
tamat pienet lvälipaikat. Matkallamme käwimme
paikan ohitse metsässä, jossa erään hullun nai-
sen hengen luullaan oleskeleman. Tama nainen
heitti muutamia miespolwia sitten kotinsa eräässä
lähellä olewassa kylässä ja käwi asumaan tänne
metsään, jota paikkaa neekerit aina siitä kammoo-
wat. He luulemat että hän wielä »viljelee is-
tutusmantansa jossakin syrjäisessä metsän sopessa,
ja että hän useasti wäijyy piilopaikastaan mat-
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kustanna, lolla hän tappaa maan pahoilla ku-
reillansa.

Wirran rannalla tulimme Makaga-Oungiou
kylään, jonka päällikkö oli tullut auttamaan mi-
nua tappelussa Sangalaa wastaan, jonka tähden
minä olin iloinen että sain osoittaa kiitollisuut-
tani hänelle. Kylän asema on erinomaisen kau-
nis; lakeus on sen toisella puolella ja metsä
toisella. Se oli ihana maisema, ja minä olisin
mielelläni jäänyt tänne muutamaksi aikaa —

erinomattainlin kun päällikkö kertoi minulle, että
gorillan kirkuna useasti kuuluu ympärillä ole-
missa metsissä ja että nämä eläimet owat niin
rohkeita, että ne tulewat asutuille aloille ja hä-
wittäwät pisanki- ja soturi-istutuksia.

Me sousimme toto yön ja saawuimme Bia-
gonoon aamulla 24: s päiwä. Wenheretki ei
ole milloinkaan hupainen, saatikka sitten yöllä.
Tällä erällä satuimme wielä pahaksi onneksemme
tulemaan piehtaroiwain wirtahepojen keskelle, jotta
taitti lohosiwllt ylös meidän ympärillemme ja
olimat useat erät miltei syöstä nurin meidän
wenheemme liikunnoillaan.

Palatessani hawaitsin minä, että kaikki Bia-
gonon asukkaat oliwat muuttaneet pois meren-
rannalta ja tehneet itsellensä majoja lähelle mi-
nun asuntoani. Minulla oli syytä olla lewoton
kanaini ja kuttuini tähden, mutta kun maroitin
heitä siitä, makuuttitvat he kaikki, etteiwät he »va-
rastaisi mitään minulta eiivätka tahtoneet elää
erillään »valkeasta miehestään. Syynä tähän
oli sentään maan tupakka, joka houkutteli heitä
minun luokseni. He pelkäsiwät, ett'eiwät he saisi
mitään jolleiivät asuisi minun läheisyydessäni.
Minun oli tyytyminen siihen, mutta minä woin
todellakin tunnustaa, etta he käyttiwät itsensä
erittäin hywästi.

Toukokuun neljäs päiwä oli mitä hupaisempia
päimiä elämässäni. Muutamat metsästäjät, jotka
minun puolestani oliwat olleet jahtiretkellä, pa-
lasiwllt kotia, tuoden muassaan elämän gorillan
penikan. Minä en woi kertoa niitä tunteita,
joita minussa liikkui, nähdessäni tuota sättiwää
pientä eläintä wedettäwän kylään. Kaikki wai-
wat ja »vastukset, jotka Afrikassa olin kärsiä
saanut, palkitsi tämä hetki kylliksi.

Se oli pieni, parin kolmen »vuoden wanha
penikka, kahta jalkaa ja kuutta tuumaa korkea
ja yhtä milli ja pahan ilkinen luin täysilas-
ivuinen eläin.

Metsämiehen!, joita ihastuksissani mielelläni
olisin syleillyt, oliwat saaneet en Rembon ja Kap
St. Catherinen wälillä. Hcdän tertoir.l.' .- sa

jälkeen olimat he, wiisi luwultaan, olleet mat-
kalla erääsen kylään merenrannalla ja käwiwät
aiwan hiljakseen metsän läpitse, kun samassa kuu-
luvat äänen, jonka he heti tunsiwat gorillan pe-
nikan kirkunaksi emänsä perään. Hiljaisuus mal-
litst metsässä, oli puolipäiwän aita ja he päät-
tnvät kohta käydä sitä suuntaa kohden, josta päin
kirkuna kuului. Nyt kuului se uudestaan. Pys-
syt kädessä, hiipirvät nuo pelottomat miehet ää-
neti erästä metsikköä kohden, jossa gorillan pe-
nikka »varmaankin oli. He tiesiwät emän ole-
man läheisyydessä ja arwattawasti pitäisi koirak-
sen, jota enimmästi pelätään, olla siellä myös-
kin. Mutta he päättimät panna kaikki alttiiksi
ja pyytää penikan, jos tuinkin mahdollista, sillä
he tiesiwät kuinka iloiseksi minä tulisin, saades-
sani sen elämänä.

He näkiwät puiden liittuwan, ja kontattuansa
haudllnkaltaisessa hiljaisuudessa ja melkein hen-
gittämättä lewottomuudesta wielä kappaleen mat-
kaa eteenpäin, kohtasi heitä näky, jota neekerit
Harmoin saamat nähdä, nimittäin gorillan penit-
tä — jota istui maassa ja söi marjoja mata-
lista pensaista. Parin jalan päässä etäämpänä
hawaitstwat he myös emän, jota oli samassa toi-
messa.

Heti oliwat he ivalmiit lautaseinään pyssynsä,
ja aita olikin täpärällä, sillä tuo wanha emä oli
nähnyt heidät, kun he kohottiwat pyssynsä, ja
heidän oli ampuminen samassa tuokiossa. On-
neksi haawoittiwnt he hänen kuolettawasti.

Gorilla kaatui. Kun penikka tuuli paukauk-
set, juoksi hän äitinsä luotsi, kietoutui häneen
kiini, kätki kaswonsa hänen rintaansa wastaan ja
halasi häntä. Nyt kiiruhtirvat metsämiehet pai-
kalle. Tästä pelästyi penikka, joka paikalla hel-
litti äitiStänsä ja juoksi mähäistä puuta kohden,
johon hän sukkelasti kiipesi ylös, ja siellä hän
istui ja ärjyi heille mimmeissään.

Nyt eiwät he tietäneet kuinka saada gorillan
penikka käsiinsä. Ei kellään ollut halua nousta
puuhun tuon pienen »villin pedon purtawaksi, ja
ampua eimät he myöskään sitä hennoneet. Wih-
doin juolahti heille mieleen hakata puu maahan,
ja kun se kaatui, heittiwät he sukkelasti »verhon
tuon nuoren pedon yli, jonka kautta he saiwat
aikaa sitoa hänet, kun ci hän mitään nähnyt.
Waikka he oliwat näin warowia, tuli yhden mie-
hen käsi pahoin purruksi ja toisen säärestä kap.
påle hälwästyksi.

Kun tuo pieni eläin, maikka waan penikka
sekä iän että ko'on puolesta, oli ihmeellisen wä-
kemä eikä millään tawoin hywänsuopuisa, eiwä
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miehet »voineet saada sitä pois paikaltansa. Se
hyökkäsi yhä heidän päällensä, jonka tähden hei-
dän oli hankkiminen itsellensä haaruknnknltaincn
oksa, johon he pistiwät gorillan penikan pään,
niin ettei hän woinut päästä irti, mutta pysyi
kuitenkin kohtuullisen etäällä heistä. Tässä jo-
tenkin epämukaisessa asemassa tuotiin hän ky-
lään.

Siellä nousi nyt suuri hälinä. Kun gorillan
penikka nostettiin maalle »venheestä, jossa häntä
oli kuljetettu taipale matkaa alas wirtaa myöden,
ärjyi hän pahasti ja katseli hurjasti ympärille»
sä pienillä häijyillä silmillänsä, joista ivoimme
nähdä, että jos hän olist waan päässyt jonkun
meidän niskaamme, olisi hän tämän rääkkäyksen
kostanut.

Kun hawaitsin oksan lyöttämän gorillan pe>
nikan kaulaa, teetin hänelle häkin. Kahden tii-
man kuluessa saimme rakennetuksi hänelle mah-
ivnn karsinan bamburuowoista, jotka asetettiin
niin harmaan, että me ivoimme nähdä hänen ja
hän meidät. Hän sai kohta ottaa asuntonsa häk-
kiinsä, ja nyt saatoin minä kaikessa rauhassa ot-
taa otukseni tarkastettamaksi.

Se oli nuori koiras-gorilla, nähtäwästi ei wie-
lä kolmen «vuoden wanha täydessä kunnossa liik-
kumaan omin päinsä jaloillaan ja sen ikäiseksi
otukseksi tawattoman wäkewä ja jäntewä. Hänen
korkeutensa hawaittiin sittemmin oleman taksi jal-
kaa ja kuusi tuumaa. Hänen naamansa ja kä-
tensä oliwat warsin mustat; silmät eimät olleet
niin sytvällä päässä kuin täystkaswaneen gorillan.
Tukka alkoi heti silmäkarmoista ja ulottui pää-
lakeen asti, jossa se oli punasenruskea. Se kä-
wi pitkin molemmin puolin poskia alas leukaan
juuri samoin kuin parta taswaa ihmisellä. Ylä-
huulta peitti lyhyt, suortunut karma; alahuulessa
oli pitempi karwa. Silmäluomet oliwat pienet
ja ohuet, silmäkarivat tasaiset ja kolmeneljännestä
tuumaa pitkät.

Koko selkä oli peitetty terätsen.harmaalla kar-
malla, joka käwi tummemmaksi täsimarsia kohden
ja marsin «valkeaksi perän ympärillä ; rinta ja
maha oliwat samaten peitetyt karmalla, joka rin-
nan kohdalla oli aiwan lyhyt ja ohut. Kästwar-
sissa oli ohuemmalta karmoja kvin missäkään
muussa osassa ruumiista ja Mariltansa olimat ne
mustanharmaita, joka seikka on sen kautta seli-
tcttäwä että tarwain juuret oliwat tummat, mut-
ta päät «vaaleat. Käsissä ja talwoisinussa oli
karwa musta ja ulottui toisten sorminuvelehen
asti, mutta tuossa lyhyessä »viimeisessä nime-
tessä saattoi nähdä jo alun niihin pitkiin mus-

tiin karmoihin, jotka peittämät täysikasmaneen go-
rillan sormenpäitä. Säärissä oli harmaalle we-
dähtäwä musta karma, joka tummeni nilkkoja koh*
den, ja jalat oliwat peitetyt mustilla tarmoilla.

Kun olin saanut tuen pienen lurjuksen taa-
tusti salmntuksi häkkiinsä, tohdin minä lähestyä
häntä sanoakseni hänelle muutamia hywäilyssa-
noja. Hän oli hiipinyt syrjään erääsen sippeen,
mutta kun mina tulin häkin ääreen, ärjähti hän
pahasti ja karkasi minua päin. Mina »vetäy-
dyin kiireesti takaisin, mutta hän ehti kuitenkin
sieppaamaan kiini toisten housunpunttiini ja re-
pasi sen kappaleiksi, jonka jälkeen hän kohta kii-
ruhti pois häkin äärimmäisten perään. Tama
opetti minua olemaan warowampi wast'edes,
mutta minä toiwoin kuitenkin woiwani kesyttää
hänet »vähitellen.

Gorillan penikka istui nurkassaan ja hänen
harmaat silmänsä loistiwat häijysti; milloinkaan
en ole nähnyt pahanilkisempää naamaa kuin tä-
män pienen eläimen oli.

Ensimäisenä toimenani oli tietysti pitää huol-
ta wankini tarpeista. Minä käskin yhden mie-
histäni mennä metsään kokoomaan niitä marjo-
ja, joita tämän eläimen tiedetään syömän, ja mi-
nä panin ne erään »vesiastian »viereen, niin että
gorillan penikka moi päästä niihin käsiksi. Hän
oli tawattoman arka eikä tahtonut syödä eikä juo-
da, ennenkuin minä siirryin wähän matkaa e-
demmätsi.

Seuraawana päiwänä oli Joe, sillä siksi mi-
nä hänen nimitin, wielä »villimpi kuin ensimäi-
senä. Hän hyökkäsi mimmastuneena jokaista koh-
den, joka lähestyi häkkiä, ja näytti olewan »val-
mis repelemään meidät kaikki kappaleiksi. Minä
heitin hänelle muutamia ananaslehtiä ja näin
hänen syömän waan »valkeat osat niisiä. Ela-
tuksen hankkiminen hänelle ei näyttänyt »vaikeaksi
tulewan, waikka hän nyt ja aina edespäinkin ly-
hyen elämänsä aikana ei syönyt mitään, paitsi
semmoisia lehtiä ja hedelmiä, joita koottiin hä-
nelle hänen kodistansa, metsästä.

Kolmantena päiwänä oli Joe wielä hurjempi
ja häijympi; hän ärjyi, kun joku lähestyi häk-
kiä, ivetäytyi joko takaisin johonkin soppeen tahi
hyökkäsi esille tarakaksensa päälle. Neljäntenä
päiwänä onnistui sille pienelle »veitikalle, kun ei
ketään ollut läsnä, särkeä talsi bamburuoloa Hä-
tistään ja pujahtaa tiehensä. Minä olin ensim-
mäinen, jota hawaitsin hänen patonsa ja kokosin
kohta kaikki neekerit yllättämään bäntä, ja nyt
päätimme me ympäröidä metsän ja sillä tamoin
ottaa hänet kiinni. Kun juoksin majaani nouta-
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maan yhtä pyssyistäni, säikähdyin minä areasta
ärjynästä matalan »vuoteeni alla. Se oli Joe,
joka lepäsi siellä lymyssä ja katseli lewottomin
silmin minun liikuntojani. Mina suljin paikalla
akkunat ja huusin miehilleni etta he wartioitsi-
siwat owea. Kun Joe näki nuo monet mustat
naamat, käwi hän raiwoisaksi, konttasi esille säih-
kyivin silmin ja ilmaisi kiukkuansa niin hywin
kaswoinsa kuin koko ruumiinsa liikunnoilla. Me
salpasimme nyt vivenkin ja jätimme Joen yksin
olemaan, sillä me tahdoimme mieluisemmin miet-
tiä jotakin toista keinoa häntä wangitaksemme,
kvin etta antaisimme itsemme alttiiksi hanen pe-
lottamille hampaillensa.

Kuinka saada hänet kiini, oli nyt waikea ky-
symys. Hän oli jo osoittanut semmoista »voi-
maa ja kiukkua, etten edes minäkään tohtinut
käydä hänen kanssansa käsikähmään. Joe seisoi
keskellä huonetta ja katseli ympärillensä nähdäk-
sensä mihollisiansa, ja silmäili samassa wähän
kummastellen huonekaluja. Mina pelkäsin, etta
minun kelloni napsutus metäisi hanen huomion-
sa puoleensa ja ärsyttäisi banta käymään siihen
käsiksi. Ellen olisi pelännyt Joen tunneleman useat
niistä talleista ja harivinaisista kaluista, jotka
killuiivat siellä täällä pitkin seiniä, olisin mina
antanut hanen häiritsemättä asua majassani.

Kun kuitenkin hawaitsin, että hän pysyi alal-
lansa, lähetin minä muutamia neekereitä nouta-
maan werttoa, ja kun se oli tuotu, aukaisin ä-
kisti owen ja heitin werkon hänen ylitsensä. Jo
ensimmäisellä yrityksellä saimme me tuon nuoren
eläimen kiedotuksi, ja se ärjyi kamalasti ja sätki
ja potki kaikille tahoille werkon alla. Minä tar-
tuin kiini hänen niskapiiroonsa, kaksi neekeriä
tarttui hänen käsiwarsiinsa ja kolmas hänen sää-
riinsä, mutta maikka hänestä sillä tawoin piti
kiini neljä miestä, oli meille kuitenkin warsin
waikea saada häntä hillityksi. Niin pian kuin
saatoimme, kannoimme me karkurin takaisin pa-
rannettuun häkkiin ja salpasimme hänen uudes-
taan sinne.

En milloinkaan elämässäni ole nähnyt niin
raiwoa eläintä, kuin Joe oli. Hän hyökkäsi jo-
kaista päin, joka tuli häntä lähelle, pureksi hä-
kin bamburuokoja, tukisteli meitä häijyillä, myrk-
kyisillä silmäyksillä ja kaikki hänen liikuntonsa o-
soittlivat koivin pahanilkistä ja kawalaa luontoa.

Kun ei seuraawana kahtena päiwänä hänessä
hawaittu mitään muutosta, päätin minä koettaa
eikö nälkä «voisi masentaa hänen uppiniskaisuut-
tansa. Alkotpa myös käydä maikeaksi hanttia
wangille elatusta metsästä; jonka tähden minä

aioin koettaa totuttaa häntä siwistyneiden ihmis-
ten ruokaan. Mutta hän ei tahtonut koskea mi-
hinkään, ja ainoa »voitto siitä, että neljäkolmat-
ta tiimaa olin häntä nälällä kiusannut, oli se
että hän tuli witkalliststi häkin ristikkoa kohden
ja otti metsämarjoja minun kädestäni, jonka jäl-
keen hän kohta »vetäytyi takaisin soppcensa syö-
mään niitä.

lokapäiwäiset suosion-osoitukset minun puolel-
tani kahden »viikon kuluessa eiwät sen enemmän
»voineet Joeta kesyttää. Yhä ärjyi hän mirulle,
ja ainoasti pahasti nälistyneenä tuli hän otta-
maan minun kädestäni maan wähän herkullisin-
takin ruokaa. Kun näiden kahden wiikon kulut-
tua muutamana päiwänä tulin häntä syöttämään,
hawaitsin minä että hän kamalasti oli närsinyt
poikki bamburuowot ia uudestaan mennyt kar-
kuun. Onneksi oli hän maan tuokiota ennemmin
lähtenyt tiehensä, ja kun katselin ympärilleni, sain
minä nähdä kuinka tuo »veitikka Joe nelinkon-
tan riensi yll lakeuden metsikköä päin.

Minä huusin miehiäni, ja nyt aloimme ajaa
Joeta takaa. Hän hawattsi meidät pian, ja
ennenkuin ehdimme saawuttamaan häntä, oli hän
jo toisessa metsikössä. Me ympäröimme metsi-
kön. Joe ei kiiwennyt mihinkään puuhun, maan
seisahtui röytteästi metsänlaidalle. Meitä oli nyt
sata »viisikymmentä miestä, joiden piti kiertää
karkuri. Kun nyt astuimme eteenpäin, alkoi hän
ärjyä ja hyökkäsi erästä neekeri parkaa päin, jota
oli wähän muiden edellä. Neekeri otti turmansa
käpälämäkeen, kompastui hädissään ja pääsi sen
kautta maarasta, mutta pidätti myös Joeta niin
kauan, että ehdimme heittämään werkon hänen
ylitsensä.

Neljä miestä kantoi nyt tuon wastahakoisen
otuksen kylään. Tällä erällä en enää häntä
uskonut yksin häkin haltuun, waan panin pie-
net kahleet hänen kaulaansa. Tuo pieni tewana
sätki wastaan woimainsa perästä, ja meiltä ku-
lui kokonainen tiima aitaa, ennenkuin saimme
hänet »vangituksi, sillä hän oli ihmeteltämän
wäkewä.

Kymmenen päiwän perästä, sitte kun hän
tällä tarvoin wangittiin, kuoli Joe äkisti. Hän
oli hywässä terweydessä ja söi runsaasti luon-
nollista ruokaansa, jota hänelle annettiin joka
päiwä; ivasta kaksi päilvää ennen kuolemaansa
käwi hän pahoinwoiwalsi. Lyhyen elämänsä
»viimeiseen hetkeen asti pysyi hän erinomaisen
millinä, ja wangikst jouduttuansa, lisäsi hän mui-
hin pahoin tapoihinsa wielä erinomaisen kama-
luuden. Toisinaan, kun hän seisoi ja kiltisti
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söi minun kädestäni, sillä aikaa kuin minä sei-
soin häkin »vieressä ja hän katsella karsasteli
minua masten silmiä, kiinnittääkstnsä minun huo-
miotani, kurotti hän waiwihkaa esille toisen kä-
pälänsä ja iski minun sääreeni kiini. Useat
erät repi hän tällä tamoin minun housuni rikki,
ja ainoastaan pikaisella pakenemisella saatoin
minä pelastaa itseni, kunnes minä wihdoin olin
paloiteltu olemaan erinomaisen maroma, kun kä-
ivin häkin luotsi. Neekerit eiwät »voineet lä-
hestyä Joeta ilman saattamatta häntä raiwoon.
Minut tunsi hän hywästi ja hänellä oli luotta-
musta minuun, mutta selwästi woi hawaita,
etta hän tahtoi kostaa minulle, siitä etta olin
pannut hanen häkkiin.

Kun Joe oli »vangittu, täytin minä tynny-
rin-puoliskan heinillä ja annoin sen hänelle lc-
posiakst. Hän huomasi heti mihin tarpeestn sitä
piti käyttää, ja hupaista oli nähdä, kuinka hän
pöyhisteli heinät ja käwi leivolle tynnyriinsä,
kun hän oli »väsynyt. Ennenkuin hän iltasin
konttasi wuotcellcnsa, otti hän wähän heiniä kä-
teensä ja peitti sitten itsensä niillä, kun ensin
oli mukawasti sijoittunut kojuunsa.

Toukokuun 20: s päiwä matkasin minä wiist
penikulmaa ylös wirtaa myöden ampumaan mir-
tahepoja. Eräässä paikassa oli niin matala,
että ne eläimet saattoiwat seisten leikitellä siinä.
Tällä paikalla olesteliwat he päiwätauden joko
leikitellen ja sukellellen sywässä ivedessä tahi seis-
ten karilla, jolloin waan nuo rumat kuonot
nousiwat yli tvedcnpinnan. He näyttiwät «van-
hoilta lahonneilta liekeiltä, jotka wesi oli aja-
nuj hietasärkälle. Me lähenimme merkkaan jouk-
koa, tunnes olimme noin yhdetsäntymmenen ja-
lan päässä heistä, waan nuo torrotsisfa olewat
eläimet eiwät näyttäneet luorvan mitään huo-
miota meihin. Minä seisahduin nyt ja ammuin
wiist kertaa, ja sen »verran kuin »voin nähdä,
kuoli niistä kolme hepoa. Korwasta kuolee mir-
tahepo parhaiten, jonka tähden minä joka kerta
tähtäsin siihen osaan ruumista. Ensimäincn lau-
kaus ei paljon heitä häirinnyt, mutta nähdes?
sänsä yhden heistä kuolcmankamppauksissa kei-
kahtaman ympäri usean kerran ja wihdoin wai-
puivan pohjaan, pelästyiwät muutkin ja sukclsi-
wat sywyyteen. Uhrieni weri «värjäsi iveden
ylt'ympäri ihan punaiseksi, emmekä »voineet nähdä
uimatko ne, jotka käsistämme pääsiwät, edellämme.

Wenhe sai nyt kestää tuiman surwauksen, ja
kun katsoimme ympärillemme, hawaitsimme ole-
mamme keskellä »virtahepo-joukkoa. Ne eiwät
hätyyttäneet meitä kuitenkaan, waan pyrkiwät,

niinkuin minusta näytti, kiireisesti pakoon. Me-
kin sousimme tiehemme mitä pikemmin, sillä mi-
nun ei tehnyt mieleni saada »venhe nurin »vis-
katuksi. Noista tapetuista wirtahewosista saimme
waan sellvän yhdestä, joka kahta päiwää myö-
hemmin lamattiin eräällä wähäistllä saarella lä-
hellä wirran suuta. Luultawasti owat neekerit
waiivihkaa syöneet suuhunsa nuo toiset, kun
wesi ne ajoi rannalle, eiwätlä ole tohtineet
hiiskua minulle siitä mitään, peläten, että minä
maalisin saaliini takaisin.

Tämä oli niukka saanti, jonka täbden minä
sitte kun Joe Gorilla oli kuollut, päätin yöllä
mennä «virtahepo-jahtiin. Yöllä nousewat ni^
mittain nörnät elämät maalle käymään laitumella.
Niinkuin ennen olen maininnut juoksee Fernand
Vas usean penikulman matkaa tascisuuntaiststi
rannikon kanssa, eroitettuna merestä ainoastaan
hietaisella, matalalla maankaistaleella. Tällä
tasangolla käymät wirtahewostt laitumella, ja wir«
tllhepolaurnan "polku" on jo etäältä helposti ha-
waittawa, sillä se näyttää hywin poljetulta tieltä,
sillä croituksella waan, että nuo kelivolliset jäljet
ilmaisemat kuka semmoisen on sotkenut. Sem-
moisella tiellä ei kaswa mitään ruohoa ja eläi-
met omat sotkeneet maan lomaksi ja lujaksi ali-
tuisella edes- ja takaisinkäymisellään. Omituista
on, etteiwät wirtahewot heitä semmoista polku-
ansa, maikka heitä sillä ahdistetaan, waan »var-
maankin tulemat toistamiseen samalleretkelle. Täs-
tä on jahtilniehelle suuri etu.

Me »valitsimme erään kuuwaloisen yön täm-
möistä retkeä warten ja sousimme yhteen paik-
kaan, jossa löytyi, semmoinen "polku" kuin yl-
häällä mainittu on. Siellä astuin minä ja
Igala, minun jahtimiehen., maan kahden maalle.
Minä olin siwellyt kaswoni öljyllä ja noella,
jota ivarokeinoa jokaisen walkean miehen tulee
noudattaa jahtiretkillään Afrikassa, iossa eläi-
millä näyttää oleman erinomaisen tcräwä silmä
walkean wärin suhteen. Me »valitsimme suojan
puolen jäljistä, sillä wirtahcwosella on erinomai-
sen tarkka haistin ja hän pelästyy pienestäkin
syystä yölliseen aikaan, luultawasti sentähden,
että hän tietää, että hänen kömpelöinäisti lii-
kuntonsa ja jykeä ruumiinsa tuottamat hänelle
hankaluuksia kuiwalla maalla. Me laskeusimine
maahan ja odotimme muutamain pensasten ta-
kana. Wielä ei ollut yksikään eläimistä nous-
sut ylös medestä. Me kuulimme niiden kuor-
saaman ja läiskiwän wähän matkan päässä, ja
heidän typähtelewä, pärskywä ähkyntänsä kuului
warsin kummalliselle yön hiljaisuudessa. Kuu
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oli melkein laskenut kokonaan ja alkoi rumeta
itämältä tuntumaan tuo wäijytsissä wenyminen,
kun yht'ättiä kuulin läähättämän äänen ja puo-
lihämärässä selwästi eroitin eläimen, joka puoli
pimeässä näytti kahta »vertaa suuremmalta. Hän
söi lewollisesti ruohoa, jota hän näytti hauk-
taawan juuri läheltä juurta.

Meidän ja saatumme wälillä oli »vähäinen
pensasto, ja haudankaltaiscssa hiljaisuudessa kont-
tasimme siihen. Päästyämme pensastoon, olimme
noin neljänkolmatta askelen päässä tuosta hir-
muisesta elämästä. Neekerit saawat wälistä sur-
inansa wirtahepoja pyytäissään. Jos eläin tu-
lee ainoastaau haawoitetutsi, karkaa se mimmois-
saan ivihollisensa päälle, ja kokemus on opetta-
tanut noille mustille jahtimiehille, että löytyy
ainoastaan yksi taattu keino lähestyä häntä, ni-
mittäin takaapäin. Hän ei »voi, näet, kääntää
itseään pikaisesti, ja niin saa jahtimies aikaa
pakenemaan. Tällä kertaa emme moincet ivalita
mitään erittäin soweliasta paikkaa, mutta yhtä
kaikki päätin minä ampua, sillä neljänkolmatta
jalan päästä tiesin minä mannaan tappamani
eläimen, niinkin huonossa »valossa, kuin melllä
nyt oli.

Igala ja minä tähtäsimme yhtaikaa. Hän
ampui, ja huolimatta seurauksista, juoksi hän
tiehensä niin sukkelaan kuin käpälistä lähti.
Minä en ollut warsin walmis ampumaan, mutta
tein sen sentään silmänräpäyksessä Igalan jäl-
teen, ja ennentun ehdin lähtemään juoksuun —

johon mina en ollut yhtä kerkeä kvin Igala —

näin ettei sitä tanvittukaan. Eläin hoiperteli
tuokion aikaa ja kaatui sitten kuolleena maahan.

Siihen loppui sen yöllinen jahti, sillä niin
kauan tuin tuo ammuttu wirtahepo makasi siinä,
ei ollut toiwomistakaan, että joku hänen kump-
paneistansa käivisi samaa tietä. Me palasimme
sentähden kotia, jolla ajalla Igala parka antoi
minulle wakaisia nuhteita etten ollut karannut
tieheni, jota, niinkuin woin hawaitn, pidetään
taitawan wirtahepojcn pyytäjän parhaimpana omai-
suutena. Meidän onnemme saatti suuren ilon
kylään, jossa lihasta oli puute. Päiwän toit-
taissa menimät micbct ulos, nylkiwät eläimen
ja toiwat nahan ja lihat kotia.

Wirtahewon liha maistuu häränlihalle. Se
on wähän karkeaa waan ei lihawaa, mutta siitä
woidaan walmistaa maukasta ruokaa ja neekerit
pitämät siitä valjon.

Wirtahepoja löytyy cnimmissä niissä Afrikan
»vesistöissä, jotka juoksemat Atlcinnin ja Indian
waltamereen, mutta niistä, jotka laskemat wc-

tensä Wälimercen, lamataan niitä ainoastaan
Niili-ivirrassa ja siinäkin ivasta kaukana yl-
häällä sisämaassa. Erinomaisen runsaasti löy-
tyy niitä etelä puolella päiwäntasaajaa ja sisä-
maassa. Waikka näitä eläimiä oli tyllin lu-
kuisalta Fernand Vas'issa, hawaitsin heitä kum-
minkin löytymän wielä suuremmassa määrässä
Ogobaissa ja muissa sisämaan muroissa, ja minä
luulen että heitä löytyy wielä paljoa lukuisam-
malta tuolla kaukaisessa, tähän asti tutkimatto-
massa Kesti-Afrikassa. He owat hywin köm-
pelöitä, ja heidän pa.as tunnusmerttinsä on hei-
dän hirmuinen päänsä, jonka ylimmäinen kuo-
noluu näyttää minusta liikkumalta kuin kroko-
diilin, sekä nuo »verrattoman lyhyet jalat. Koi-
ras on paljoa suurempi kuin naaras, ja täysi-
laswaneella loiraksella on wälistä yhtä suuri
ruumis kuin elefantilla, mutta hän ei tule niin
korkeaksi. Suurempain wirtahepojcn maha laa-
haa melkein maata, kun he kulkemat.

Näiden eläinten jalat owat omituisesti muo-
dostetut, että heille olisi helpompi liikkua tahi-
lassa ja wirtain pohjissa löytyivässä liejussa, ja
he uiwat aiwan hywin. Kawio on jukaunut
neljään lyhkäseen, kömpelömäiseen ja erillään ole-
maan warpaasen, ja eläin woi, jos hän ne hu-
ristaa, käydä wittelään liejussakin.

Täysikaswanecn wirtahewon nahka on puolta-
toista tai kahta tuumaa paksu, erinomaisen luja
ja sitkeä ja marsin läpitunkematon kuulille, paitsi
parissa kohdassa, joissa se on ohuempi, niinkuin
korwan takana ja lähellä silmiä. Wirtahewolla
ei ole muita karwoja paitsi kaksi lyhyttä har-
jaksen kaltaista suortuwaa hännässä ja muutagiin
bajallisia tupsuja, noin neljä wiis karmaa kus-
sakin, lähellä suuta. Wäriltään on nahka sa-
»ven-kcltainen, mutta mahan alusta wedähtää
ruusunpunaiselle; täysilaswaneella eläimellä on se
wähän tummempi. Hampaita on:

Etuhampnita kulmahampaita syömä-

hampaita yhteensä 36.
Useat erät tarkasteltuani wirtahewon elinta-

poja, olen minä tullut siihen makuutukseen että
hän käyttää noita suuria köyryjä torabampai-
tansa, jotka tekemät hänen kitansa niin julmaksi,
parhaasta päästä waan nytkiäksensä wirran poh-
jasta jrti niitä pitkiä ruohoja, joista hän suu-
rimmaksi osaksi elää. Useasti olen nähnyt wir-
tahewon sukeltawlln pohjaan, wiipywän sirllä
pari minuutin ja sitten nouseman ylös, tora-
hampaissa ruohoja, jotka hän sitten on lewolli-
sesti syönyt. Sen kulmahampaista saadaan wal-
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teiniä elfenluuta, ja Kumma-maassa pyydetään
tätä eläintä ahkerasti hampaitten tähden, sillä
europalaiset hammaslääkärit pitämät paljon tästä
ivalkeasta elfenluusta.

Wirtahewot cläwät parwittain, noin kolmesta
kolmeenkymmeneen eläimeen yhdessä. He oles-
kelemat mieluisimmin matalilla paikoilla rvirroissa,
jossa woiwat pohjata jaloillansa ja kuitenkin
ruumis on kokonaan medessä. Tämmöisellä pai-
kalla oleskelemat he koko päiwäkauden, uiden
waan silloin tällöin ulos sywempään meteen,
sukeltaen ruoboruokaansa noutamaan, tepastellen
aalloissa ja »viskaten toisinaan wettä ylös ilmaan
2—3 jalan korkeuteen. Sillä aikaa kun he
tätä tekemät, kuuluu läähättäwä ääni, joka »var-
maankin tulee siitä, että eläin koettaa hengittää.
Hupaista on nähdä iloisen mirtahepojoukon lei-
kittelewän »vedessä, erittäinkin jos penikoita on
muassa. Nuo pienet, naurettawan kömpelöt möl-
likät tepastelewat emäinsä ympärillä, ja minä
olen nähnyt heidän useasti istuman emän se-
lässä ja ajaman toinen toistansa takaa mata-
lassa medessä.

Wirtahewot oleskelemat micluisimmin semmoi-
silla paikoilla, joissa wirta ei ole liian »vihai-
nen, jonka tähden heitä tawataankin kaikissa si-
sämaan järwissä. He owat myös mielellänsä
lähellä laidunpaittojansa. He pitämät paljon
eräästä omituisesta, karheasta ruoholajista, jota
kaswaa näillä lakeuksilla, ja he kultewat toisi-
naan pitti3 matkoja etsimään sitä, mutta palaa-
mat aina ennen päiwänkoittoa takaisin. Heidän
tiensä käy aina suoraan. Ei kalliot, ei järwet
eikä metsät ole juuri minäkään esteenä tälle
suurelle wesieläwälle, ja omituista on hänelle,
että hän aina palajaa tvirtaan samaa tietä, jota
hän on mennyt. Jos ei wirtahepoja liioin ah-
disteta ja pyydetä, eiwät ole he juuri arkoja
ihmiselle. Heidän mieli-ruohoansa taswoi jo-
tenkin runsaasti sillä wähäisellä kedolla, joka oli
minun majani takana, ja hywin usein tapasin
minä wirtahewon jälkiä waan puolentoista sa-
dan jalan päässä asunnostani. Eläimet eiwät
olleet pelänneet tulemasta niin lähelle, multa
arwattawasti olisiwat he poissa pysyneet, jos
tuuli olisi puhaltanut minun puoleltani.

Wirtahewot walitsewat aina mukawan manlle-
nousupaikan, jossa ranta on loiwa ja tasainen,
ja siinä wiipywät he siksi kunnes kaikki ruoho
lähitienoilta on loppunut. Ennen kuin he läh-
tewät edemmäksi maalle, wiipywät he tiiman
tai kaksi lähellä maallenousu-paittaa, jolla aikaa
he owat alallansa ja tähystäwät onko jotakin

»vaaraa tarjona. Kun waan wiwahduksenkin
saawat wihiä pyssymiehen läsnäolosta, pakene-
mat he pois siksi yöksi. Jos ei mitään waaraa
ole hawaittllwami, rup-ewat he käymään maalle,
pari kolme eläintä aina yhdessä. Minä en ole
milloinkaan nähnyt enempää tuin kolme samasta
laumasta käymän yhdessä laitumella, ja olles-
sansa maalla luottamat he enemmän kuuloonsa
suin näköönsä. Minä olen heitä useasti tar-
koin katsellut ja olen marina siitä, että he kul-
kemat melkein silmät kiini. Tästä syystä woi
heitä helpommin lähestyä, waikka heillä on erin-
omaisen tarkka kuulo, ja ylimalkaan ei pidä
ampua heitä ennen kuin »vasta »viiden kuuden
kyynärän päästä.

Kun tämä eläin leikittelee »vedessä, lähtee
hänestä ääni, joka kuuluu hywin sian röhkinälle.
Saman äänen antaa hän myöskin, kun ihmisen
läsnäolo häntä häiritsee. Kun nahka topataan,
menettää se alkuperäisen »värinsä, jonka tähden
meidän museoissa löytymistä eksemplareista ei
saa oikeata käsitystä elämän wirtahewon sawen-
taltaiststll wäristä. Wirtahewon jälki on sa-
mankaltainen tuin kesyn hewosen, ainoastaan
wähän pienempää ja kuiwempaa.

Wirtahewot owat hywin halukkaita keskinäi-
siin tappeluihin, ja useasti olen minä heidän
ruumiissansa nähnyt huiman taistelun jälkiä.
Eräällä koiraalla, jonka minä ammuin, oli tuo
paksu nahka kamalasti rewitty warsin Nepaleiksi
semmoisessa kahakassa. Nuoret koirakset saamat
enimmästi kärsiä näistä taisteluista, sillä wan-
hat kadehtimat heitä. Wirtahewon parhaina
puolustusasema owat hänen hirmuiset toraham-paansa, joilla hän woi antaa »vihollisellensa
tuimia tölmäyksiä.

Hawaintoni owat saattaneet minun siihen »va-
kuuteen, etteiwät wirtahewot ylimalkaan kewyt-
mielisesti hätyytä mitään »venhettä. He eiwät
näytä luowan siihen mitään huomiota, waan
pikemmin koettamat he karttaa sitä sukeltamalla
pohjaan. He owat kuitenkin haitallisia eläwiä
matkustajalle, joka tulla soutelee heikolla wen-
heellä, sillä heillä on tapana yht'ättiä kohota
ylös wedestä wenheen alta ja syökstivät sillä ta-
rvoin purren nurin, suureksi hämmästykseksi heille
itsellensä ja haitaksi ja turmioksi matkaajille.
Wälistä käymät nuo suuret eläimet tämmöisessä
tilassa rniivoisiksi pelästyksestä, luulemat, että
heitä hätyytetään ja ruhjomat »vimmoissaan pur-
ren kappaleiksi. Mutta en kuitenkaan ole kuul-
lut, että wirtahepo edes semmoisessakaan tilai-
suudessa olisi ahdistanut uimia matkustajia, joi-
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den waan tulee pysyä etäällä «venheestä, saadak-
stusa taatusti olla rauhassa.

Neekerit pyytämät wirtahepoja ainoastaan pys-
syllä. Niillä seuduin, jossa ei heillä wielä ole
ampumaaseita, eiwät he hätyytä heitä milloin-
kaan, waan jättäwät häiritsemättä heidän hal-
tuunsa ivirrat ja metsät, sillä hywin harwoin
onnistuu heille saada »virtahepo houkutelluksi nii-
hin kuoppiin, joita he kaiwawat turmioksi hä-
nelle ja muutamille muille suuremmille elämille.

Neljästoista Luku.
Joe Gorilla paran kuoleman jälkeen «valmis-

telin minä itseäni löytömatkalle edemmäksi wir-
taa myöden. Meidän piti lähteä liikkeelle ehtoolla
Toukokuun 27:späiwä, ja aamulla kutsuin minä
kuninkaan ja kansan kokoon, jättääkseni kaluni
heidän huostaansa, jossa tilaisuudessa minä uh-
kasin ampua armotta sen, joka jotakin ivaras-
taist minulta minun poissaollessani.

He makuuttiivllt kaikki, ettei minun edes ol-
lut tarwis lukita majani omia; mutta minä
katsoin parhaaksi etten jättänyt heitä liian suu.
reen kiusaukseen.

Sitten luin minä heidän läsnäollessansa kym-
menen kuttuani ja sanoin, etten tahtonut kuulla
mitään leopaartitaruja, kun takaisin tulin. He
tirkuimat ja nauroiwat, ja watuuttiwat ettciwät
he eikä leopaarti tulisi koskemaan minun tuttu-
jani. Sen perästä annoin mina yhdelle mie-
histäni wähän tawaroita, että hän niillä ostaisi
elfenluuta, toiselle samaten, että hän ostaisi wä-
hän eepenholtsia, ja lukittuani owct läskin minä
yhden Mpongivelaisistcmi pitää huolta kaikista.
Ia nyt olin walinis lähtemään.

Minulla oli kaksitoista kelivollista soutajaa
»venheessäni, joka oli raskaasti lastattu muona-
waroilla ja kauppatawaroilla mnancisukkaita war-
ten. Huolenpidon näistä kapineista otin usko-
nut yhdelle Ranpanon pojista. Aikomukseni
tällä retkellä oli pitkin Npoulounayta, joka on
Ogobayn haara, matkata eräälle awarnlle, rä-
meiselle seudulle, josta Kammalaistt alituisesti
oliwat puhuneet ja jossa ei tähän asti wielä
yksikään walkea mies ollut käynyt.

Ensimäiset kahdeksan penikulmaa juoksee Npou-
lounay mangrowe-järwicn läpitse jotka tekcwät
mattan hywin haitalliseksi. Edempänä tulemat
rannat kork_immiksi ja wapaammiksi. Me läk-
simme liikkeelle kl. 3 jälkeen puolenpäimän ja
sousimme kl. 4:ään seuraamana aamuna. Sil-

loin wäsyitvät mieheni, jonka tähden nousimme
maalle eräälle ivähäiselle saarelle, wähän lewäh-
tääksemme. Mutta siellä hätyyttiwät muskiitit
meitä niin julmasti, ettei woinut unesta tulla
kysymystäkään. Päiwän koittaissa sousimme edem-
mäksi.

Noin kuudenkymmenen penikulman paikoille
Viagono'sta tulimme sille paikalle ivirrasta, jossa
se jakauu kahteen haaraan. Me sousimme ylös
oikeanpuolista haaraa. Muutamia penikulmia
ylempänä oli toinen lisäjoti, jota myöden sou-
simme ylös, sillä se tuli Anengue-järwestä. Wirta
oli nom kolmea sataa kyynärää leweä, mutta
sen rannat oliwat hywin matalat ja rämeiset
eikä mitään metsää kaswanut niillä. Äärettö-
mät joukot kaislaa ja muita wesikasweja peitti-
wät tuota suoperäistä maata niin pitkältä kuin
tvähäisesta »venheestämme nähdä woimme, jonka
tähden maisema näytti oikein kolkolle ja autiolle.
Wirrassa ei woinut hawaita juuri mitään juok-
sua, mesi oli liejuista ja mätäncwistä tasweista
lähtewä haisu oli warsin inhottawa. Kaukana
tuolla toisella puolla lakeusten näimme »vuorten
ja ylänköjen härnärtäroät miiivat. Missä ne
ulottumat järiviin, löytyy runsaasti krokotilcja,
niinkuin maanasuttaat minulle tertoiwat ja niin-
kuin sittemmin itse tulin näkemään.

Kun minä istuin aatoksiin »vaipuneena ja
kummastelin tämän mitkalliscsti juokseman wir-
ran erinkaltaisuutta kohisemaan Ogobaihin mer-
raten, tulimme äkisti erääsen paikkaan, jossa
näytti mahdottomalle wirtaa myöden edemmäksi
päästä. Wirta oli tässä yhtä leweä kuin suusta,
mutta loppui yhtäkkiä. Kun soutelimme pitkin
rantoja löytääksemme jotakin awonaista paikkaa
— sillä st olisi ollut hywin harmillista, jos
niin paljon maimaa nähtyämme olisimme jou-
tuneet tähän haitalliseen umpisoppeen — löysimme
miimein täälläkin lisäjoen, jota ei ollut yli kym-
mentä kyynärää leweä ja joka jotenkin wihaiscna
juoksi järwcen, jommoiselle se minusta nyt näytti.
Me sousimme pitkin tätä kapeata wäylää hywin
epätietoisina mihinkä se oli meidät saattama, sillä
ci yksikään miehistäni ole ollut täällä ennen,
jonka tähden matkasimme eteenpäin maan umpi-
mähkään.

Tuo kapea, symä. pieni joki jakautui useassa
kohdin wielä pienempiin haaroihin ja käwi «vä-
hitellen yhä kapeammaksi, niin että me wihdoin
waan suurella waiwalla woimme saumoa »ven-
heemme eteenpäin symää, monimutkaista wäylää
myöden, joka ci ollut enemvää luin kolmea kyy-
närää leweä ja jonka ylitse nojasi kahilisto; ja
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koto joukko lintuja heilui kahilistossa ja heillä
näytti oleman suurta iloa meidän hämmennyt-
sestämme.

Kaksi tiimaa matkasimme tällä tamoin ja olimme
juuri luopurnaisillamme koko yrityksestä, ja pa-
laamaifillomme takaisin, kun yhtäkkiä tulimme
tuolle ikäwöidylle Anengue-järwelle. Suuri, wä-
hintänsäkin kymmentä penikulmaa leweä weden-
selkä, jolla näkyi useoita kauniita, metsäälasiva-
wia saaria, lewisi nyt meidän iloisten stlmäimme
eteen. Me herkesimme soutamasta ja katselimme
ympärillemme. Yhdeltä puolelta rajoittiwat jär-
weä »vuoret, jotka ulottuiwat aina rantoihin
asti. Toiselta puolelta siirtyiwät wuoret wähän
syrjään päin, ja niiden ja järwen wälillä näkyi
autioita, matalia soita. Me näimme useoita
kyliä, jotka kaikki oliwat raketut korkeuksille, ja
nyt rupesimme soutamaan yhtä kohden niistä
mitä kiireimmästi, sillä kaikki olimme »väsyneet
ja nälkäiset. Warhain aamulla olimme kyllä
eräässä hylätyssä kylässä syöneet pisangeista ja
sokuriputkesta ivalmistettua ruokaa, joka ei ole
juuri mikään wahwa rawinto, eikä lihaa ollut
kukaan meistä maistanut sitte kun Biagono'sta
läksimme.

Sanottu kylä ansaitsee tulla mainituksi, jos
ei muun tähden, niin kumminkin sen pilan täh-
den, jota yksi miehistäni osaawasti siitä laski.
Yleinen tapa tässä maassa on, että kylän asuk-
kaat jättämät kylänsä, jos heidän päällikkönsä
kuolee semmoisella tawalla että »voidaan luulla
häntä noidutuksi, jonka tähden matkustaja joka
paikassa, missä hän kulkee, näkee hylättyjä ma-
joja ja istutuspaikkoja. Näitä kyliä karttamat
maanasuttaat ylimalkaan taikauskoisella pelolla,
sillä he luulemat wainajain henkien jääwän ole-
maan semmoisilla paikoilla ja wartioitsewan niitä.
Minun mieheni oliwat toki ''nälästä kipeitä",
niinkuin he sanoiwat, ja minun kanssani seu-
rusteleminen oli tehnyt heidät rohkeammiksi täm-
möisissä kohdissa, jonka tähden ei yksikään ivas-
tustellut maalle nousemista eikä, sitte kun se oli
tehty, syömistä sen werran tuin sitä muskiitein
hurjilta päällekartauksiltll tehdä saatoimme. Sillä
aikaa kuin me ilmaisimme mielipahaamme, ettei
täällä ollut juuri mitään mulawuu.sia, lausui
yksi miehistäni etteiwät ne warmaankann ole ol
leet henget, jotka oliwat tarkoittaneet kylän asuk-
kaat pois, waan pikemmin mustutit. Tätä pi-
dettiin osaawasti lausuttuna pilana ja se saatti
meidät kaikki taasen hywälle mielelle.

Kello 2 aikaan saawuimme tunu.gas Dama-
gondai'n tylään. Maanasukkaat oliwat kokoon-

tuneet tänne suurissa joukoissa, ottamaan meitä
wastaan, sillä Harmoin nähdään täällä tvieraita,
ja kun neekerit saiwat kuulla että merlillmen
walkea mies oli »vierasten joukossa, ei ollut hei-
dän uteliaisuudellansa enää mitään rajoja. Ku-
ningas, joka oli hywin hywillä mielin minun
tulostani, antoi minulle asunnon ja lähetti mi-
nulle kutun, joka tässä osassa Afrikaa, jossa ei
löydy inttää-, kesyjä elämiä, on sama kuin kuusi
mullikasta Etelä-Afrikassa.

Kesäkuun I:sen ja 10:nen päiwäin wälillä
olewan ajan käytin minä järwen ja siinä löyty-
wien saarten tutkimiseen. Joka paikassa oli
wesi niin syivä, että tumallisen suuret höyrywcn-
heet ivoisitvat liikkua siinä ilman estetta. Sa-
nottiin sentään, etta tuimana wuodenaitana löy-
tyi siinä paljon kareja, waitt'en minä luule
niitä niin runsaalta olewan, että laiwaliitteelle
siitä haittaa olisi. Koko maisema järwen ym-
pärillä suoraan sanoen wilisi kautsikasweista.
Täältä »voitaisiin wähällä waiwalla saada ääret-
tömät määrät kautsia, jos maanasuttailla waan
olisi joku, joka opettaisi heitä kokoomaan sitä,
tunnelematta itse kaswia ja pilaamatta sitä li-
kaisilla aineilla, joiden kautta kautstn armo laup-
patawarcma latoo. West ivierähtäisi kauppamie-
hen suuhun, kun hän näkisi kuinka äärettömälle
atalle tämä töynnöskasmi on lewinnyt.

Täkäläiset neekerit omat laiskoja, mutta hy-
ivänlcutasia; he tekeivät työtä mielellänsä, kun
»vaan omat marinat, että saamat maksun työs-
tänsä. Syynä heidän toimettomuuteensa on se,
.ttei heillä ole mitään toiwoa päästä suoraan
yhteyteen merenrannikon kanssa.

Tässä osassa maata ei löydy juuri Miljalta
metsänriistaa, ja se eläin, jota parhaasta päästä
täällä pyydetään, on piikkisika. Tässä jahdissa
käytetään koiria, jotka etstwät ylös tuon pienen
ruman eläimen pesästä, josta jahtimiehct lai-
wawat sen esille. Tämmi-inen jahti on liian
ivaiwalloinen, että siitä mitään hyötyä woist
olla, mutta maanasuttaista on se erinomaisen
huwittawaa. Koirat wainuwat ylös piikkisian
olopaikan ja he eiwät hauku milloinkaan, jos
pesä on hylätty.

Piikkisikoja löytyy ainoastaan sen wuorenst-
länteen juurella, jota nousee noin kymmenen
penikulman päässä siitä kylästä, jossa mina le-
mahdin. Siellä lailvaa se pesänsä niiden hir-
muisten kallionlohkarein koloon, jotka wiruwnt
hajullansa pitkin wuorensiwuja» Useasti yllä-
timme ättiarmaamatta näitä elämiä heidän ret-
killään ja ammuimme ne silloin paikalla. Minä
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hawaitsin, että koirat oliwat hywin waruillansa,
etteiwät koskisi eläimeen, ennenkuin lvarmaan

tiesiwät sen olewan kuolleena, luultawasti sen-
tähden että he ennen oliwat saaneet kipeästi tuta
sen teräiviä piikkejä.

Minä tahdon tähän lisätä, että maitta useim-
missa Länsi-Afrikan kylissä löytyy koko joukko
koiria, en kuullut koskaan puhuttaman mistään
»vesikauhun kohtauksesta, eiwätkä maanasutkaat
tietäneet mitään hulluista koirista.

Kun olin piikkisian jahdissa, katkesi »vahin-
gosta piippu toisesta pyssystäni, ja Toukokuun
INmtenä sattui minulle se paha onni, että ma-
rabut-yaikaraa takaa ajaissani löin rikki toi-
senkin pyssyni. Minä olin haawoittanut lintua
ja juoksin sen perästä, mutta se karkasi mitke-
lämmin kuin minä. Kun olin juuri lähellä
sitä, koetin innoissani lyödä sitä pyssylläni, mutta
isku talvikin harhaan, pyssyntutti särkyi kiweä
wastaan ja piippu meni waärään. Tämä on-
nettomuus teki minun palaamiseni Biagonoon
malttamattomaksi.

Se oli onni, että palasin takaisin, sillä paria
päiivää myöhemmin tuli tänne eräs ylhäinen ja
mahtaiva »vieras kaukaa Rombo-wirralta. Ku-
ningas Quengueza, josta Kammalaisten usein
olin kuullut puhuman, asuu noin yhdetsäntyrn-
menen penikulman päässä Remboa ylöspäin ja
hän hallitsee suurta heimokuntaa. Minä en ollut
woinut toiwoa kohtaaivani häntä täällä, ja minä
tahdoin mielelläni päästä tuon mahtaman pääl-
likön ystäwyytecn. Hän tuli purjehtien kolmella
purrella ja hänellä oli seurassaan kolme lem-
mittiwllimoansa ja sadan miidenkymmenen mie-
hen paikoille. Kun hän näki minun, hämmäs-
tyi hän suuresti ja sanoi kuullensa minua ke-
huttaman suureksi jahtimicheksi, jonka tähden hän
oli odottanut saamansa nähdä kookkaan, woimak-
kaan miehen eikä semmoista henttua raukkaa,
kvin ininä olin. Hän oli «varma siitä, sanoi
hän, etta minulla oli rohkea mieli, koska olin
niin mainioksi pyssymieheksi tullut.

Onneksi woin minä puhua kuninkaan kansia
ilman tulkkia, niin että pääsin siitä kiusasta,
että joku Kammalais-lurjus olisi «väännellyt mi-
nun sanojani ja määrin esitellyt minun toiweita
ja pyyntöjäni, jonka semmoinen tulkki lvarmaan-
kin olisi tehnyt, sillä Kammalaistt eimät sutvaitse
mielellänsä, etta malkeat miehet harjoittamat kaup-
paa sisämaan kanssa tahi edes tutkimat sitä.

Quengueza kertoi minulle, että hänen maas-sansa löytyi runsaasti gorilloja ja nshigoeja, ja
jos tahdoin matkata sinne, saisin ininä käydä

jahdissa ja tehdä mitä siellä tahdoin. Minun
mieleni teki lähteä paikalla, mutta hän sanoi
oleman paras, että tulisin wähän myöhempään,
jonka tähden minä jätin käyntini toistaiseksi.

Tuo ystäwällinen ukko lähti tyytyiväisena mat-
koihinsa pursillaan, jotka oliwat lastatut täyteen
rauta- ja messinkiharktoja; hän oli saanut ne
näet lahjaksi, ja ilman sitä «vei hän muassaan
noin sadan dollarin edestä tawaroita, jotka minä
olin antanut hänelle, että hän ostaisi niillä
eepenholtsia. Hän lupasi minulle hyiviä jahti-
aloja ja pyysi saada wiedä minua muutamain
heimokuntain luoksi, joita eiwät edes Kamma-
laisetkaan tunteneet ja jotka siis asumat edem-
pänä heidän äärimmäisiä rajojansa. Hänen kun-
niaksensa laukaisiwat minun mieheni pyssynsä
kaikki yhtaikaa, kun hän läksi, ja se kohteliai-
suuden osoitus näytti ilahuttllivan häntä suu-
resti — niinkuin Afrikalaisen laita aina on,
kun melskettä tehdään.

Kuiwa wuodenaika alkoi nyt todenperästä, ja
minä käytin koko kesäkuun, tutkiakseni pitkin ran-
nikkoa ulottumaa maata. Kummalliselta näytti
minusta, että enin osa niistä linnuista, joita
sateisena »vuodenaikana olin löytänyt täällä niin
runsaasti, nyt oliwat siirtyneet pois, kun sitä
wastaan toisia kokoontui äärettömän paljolta
syömään niitä taloja, jotta nyt jättimät meren-
rannan ja wirran suussa löytyivät hietasärtät,
noustaksensa ylös »virtaan kutemaan.

Aaltojen särkyminen rannikkoa mustaan näytti
nyt hirmuiselle. Rannikko tuli sen kautta luok-
ftpääsemättömäkst itse maanasuttaillekin, ja aal-
lot käwiwät niin rajusti wirransuussa, että
wenheellä oli sitä warsin waikea päästä ylös.
Wäkewät myrskyt raiwostwat ehtimiseen, ja maitta
taimas yhä oli piimillä peitetty, ei satanut we.
den pisaratakaan. Elohopea alentui toisinaan
Fahrenheitin lämpömittarissa 46 asteestn (17***, 74'
Cels.), ja mina sam kärsiä paljon ivilua, ja
sama oli neekeri-partainkin laita, sillä he eiwät
laita itselleen »vaatteita, jotta woisiwat suojella
heitä tätä säännöllisesti jota «vuosi tähän aitaan
palajawaa kylmää wastaan. Ruoho oli kedoilla
paahtunut karreksi, pienemmät järwet oliwat kui-
wuneet tyhjille ja ainoastaan metsät pysyiwät
loistawan wihantawina.

Tällä muodenajalla jättämät neekerit kylänsä
ja telewät työtä istutusmaillansa. Biagono oli
melkein kokonaan kylmille jätetty, kaikki oliwat
siirtyneet pois istutuksillensa, naiset kokosiwat
maapähkinöitä ja miehet rakensiwat wenheitä tai
käwiwät mhtiretkillä. Heidän istutusmaansa
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omat aina kappaleen matkaa rannikosta, sillä
kenttiä, jotka meren ajamasta hiedasta omat syn-
tyneet, ei moida millään keinoin »viljelykselle
käyttää.

Kaloja, erinomattain Mullus barbatus la-
jia, oli mirrassa niin runsaasti, että kun wä-
listä soutelin »virralla, hyppeli niitä niin pal-
jon ivenheesen, että minullaj oli kylliksi aamiai-
sekseni seuraamana päiwänä.

Lintuja kokoontui suuret joukot kedoille hau-
tomaan muniansa.

Noita rumia marabut-haikaric, joiden pyrs-
töstä meidän herrasiväki saa uljaita sulkia hat-
tuihinsa, löytyi siellä tuhansittain. Lukematto-
mia joukkoja pelitaneja kahlasi pitkin rantoja
päiiväkaudet ja söiivät suuhunsa kalat, jotka sat-
uttivat heidän tiellensä. Hupaista oli nähdä
kuinka he uiskenteliwat pitkin rantoja ykswakai«
sesti ja joka hetki sieppasiivat jonkun kalaparan
ylös «vedestä, jonka he, jos ei heidän nälkä ol-
lut, pistiwät waralle suureen pussiinsa, johon
sillä tawoin kokoontui kaloja kolmen, neljän nau-
lan paikoille, jotka waan odottiwat haiknrain
ruokahalua.

Hietaniemellä tapasin muutamana aamuna suu-
ria joukkoja Ibis religiösa (Egyptiläisten pyhä
ibis), jotka oliwat tulleet sinne yöllä, minä en
tiedä mistä.

Jokaisen wirran uomaan ja jokaiselle uudelle
saarelle, joka tuli näkymiin, niinpian kun wesi
tuiwui pois, rakensiwat kaikenkaltaiset suorsat pe-
siänsä. Siellä löytyi myös kurkia ja koko joukko
muita »vesilintuja, ja joka päiwä löysin minä
uusia lintulajeja. Seuraten omituista luonnon-
wetoansa, tuikki nämä linnut totoontuiwat tänne
saamaan osansa niistä äärettömistä talaparwista,
jotta suoraan sanoen täyttiwät toto joen. Hie-
tasärtillä wilist waan talataijoia, jotta tutua
taatottilvat aamusta iltaan.

Siellä löytyi myöskin maalintuja yltä kyllin,
mutta aikani ei myönnä minun kertomaan nu-
tään muista paitsi eräästä omituisesta lajista,
nimittäin mehiläissyöjästä, josta minä löysin
kaksi uutta lajia. Hywin yleinen on Meropi-
cus bicolor — pieni korea lintu, jonka kau-
nis ruusunpunainen rinta näyttää tulikuulalle, kun
hän lentelee ilmassa. Mehiläissyöjät elämät me-
hiläisistä ja kärpäsistä ja heidän pesänsä raken-
nus ansaitsee erinomaista huomiota. Pesänsä
tekemät he maahan jonkun äkkijyrkän äyrään
tai jonkun rinteen äärimmäiselle rinnalle; st
kuoppa on kolmea neljää jalkaa symä.

Karmeita ei ole niin runsaasti täällä nyt

kuin sateen aikana, mutta he eimät hylkää maata
kuitenkaan kokonaan.

Kun en woinut käydä Quenguezan luotsi en-
nenkuin sadeaika uudestaan alkoi, päätin minä
toistamiseen matkata Anengue-maahan. Elokuun
1 päiwänä läksin minä siis retkelle meneillä ja
hywin »varustetulla miehistöllä. Minä pelkäsin
nimittäin, että meidän kulkuamme häirittäisiin,
sillä osa maanasuttaista käy tawallisesti tätä
tietä, kun he menewät tekemään istutuksiansa
kulmalla wuodenajalla. He woisiwat ehkä saada
halun koettaa estää meidän matkaamme, ja minä
olin wakawasti päättänyt, etten salli sen tapah-
tua. Npoulounayn hawaitsin olewan matalam-
man nyt, mutta wielä olisi kuitenkin höyrylaiiva,
joka ei ui liian sywältä, siinä täydellisesti woi-
nut kulkea, ja kun tulimme Ogebaihin, oli wesi
sywempi. Wirta oti nyt täynnä liejukareja,
jotka oliwat tuimillaan ja peitetyt kaislalla, jossa
flamingo leikitteli. Kaikki nämä luodot oliwat
weden alla, kun toukokuussa matkasin ylös wir-
taa myöden.

Biagonon ja Anenguen wälillä löyryy aino-
astaan muutamia Harmoja kyliä — me luimme
maan seitsemän — ja kuitenkin näytti maa
olewan hywin asuttawa. Minä hämmästyin
nähdessäni muutamia pitkiä palmupuita, jotka
taswoiwat rannoilla. Ne oliwat oikeita jätti-
läispuitn näissä Afrikan aarniometsissäkin.

Ensimmäisen yön lepäsimme muskiitiwerttoimme
alla eräällä saarella Ogobaissa. Näitä »verk-
koja, joita maanasuttaatkin täyttämät, tehdään
jonkinlaisesta ruohokankaasta, joka tulee kaukaa
sisämaasta ja jota on liian paksua, etta sitä si-
sällä huoneessa woisi täyttää, mutta ulkona il-
massa on se aiwan oiwallinen iverho, sillä se
suojelee lepääwää kasteelta ja noilta wallitsewilta
kylmiltä tuulilta. Seuraamana aamuna näin
mina ensi terran sumua tassa osassa Afrikan.
Se oli hywin tiheä, mutta aurinko karkotti sen
pian.

Ogobain rannat oliwat nyt kuiivat ja tas-
woiwcit kaislaa. Wirta juoksi tawallisessa uo-
massaan ja mesi oli neljää-, miittätoista jalkaa
matalampi tuin toukokuussa. Näistä matalista
rannoista, joita mesi sateen aikana peittää, möisi
tulla oiivallista riisipeltoja, jos koko maata ru-
mettaisiin »viljelemään.

Kun tulimme siihen paikkaan, jossa eräs saari
jakaa Ogobain kahteen haaraan, seurasimme sitä,
jota toukokuussa olin kulkenut, mutta satuimme
äkisti muutamalle melkein suoraan yli wirran
ulottumalle hietasärkälle, ja siinä oli ainoastaan
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kolme jalkaa mettä. Se oli kuitenkin waan ka-
pea hietainen riutta, jonka helposti woimme
puhtaista. Me tulimme nyt Anenguesen, mutta
hawllitsimme wirran olewan peräti toisen näköi-
sen kuin toukokuussa. Silloin oli se sywä, kuo-
huwll wirta; nyt sitä wastaan näkyi sen pin-
nalla lukemattomia mustia liejukarejc,, joilla maata
loikoi sanomaton paljous krokotileja. Me näimme
todellakin monia satoja näitä rumia elämiä le-
kotteleman päiwän paisteessa tuossa mustassa
liejussa ja luiskahtaman alas iveteen etsimään
ruokaansa. En milloinkaan ole nähnyt niin in-
hottaman näkyä. Useat niistä oliwat wähin-
tänsäkin kahtakymmentä jalkaa pitkiä, ja kun he
aukciisitvat hirwittäwän kitansa, näytti siltä kuin
olisiwat he aiwan helposti woineet nielaista
meidän pienet mcnheemme.

Minä päätin ampua laukauksen noita hir-
wiöitä kohden, jotka eiwät näyttäneet olewan
millänsäkään meidän tulostamme. Mina käskin
miesteni pikaisesti soutaa eteenpäin, walitsin suu-
rimman joukosta ja ammuin kuulan suoraan
läpi hänen ruumiinsa yläpuolta eturaajain, jossa
ei ole sitä paksua kilpeä, joka muuten häntä
suojelee. Hän keikahti nurin, ja kierieltyänsä
medessä hetken aikaa katosi hän sywyyteen. Häm-
mästyneinä katseliwat hänen kumppaninsa kot-
masen aikaa hänen tepastustansa ilkeillä tär-
meen kaltaisilla silmillään, mutta eiwät tietäneet
mitä arivelisiivcit asiasta ja waipuiwat tc-asen
tllwalliseen horroksellisten tilaansa. Ammuin wielä
toisenkin krokotilin, mutta hänkin mierähti lie-
jukarilta »veteen, ja kun eiwät mieheni uskalta-
neet mennä tuohon mustaan mutaan, emme
saaneet kumpaakaan noista kahdesta ammutusta
hirmiöstä.

Kun tulimme siihen kapeaan »väylään, jota
myöden toukokuussa olimme soutaneet ylös, koh-
tasi meitä siellä ihmeekseni ankaran nuhainen
wirta. Wiime toukokuussa oli wesi noussut yli
wirrain rantain, jonka tähden sen taivallisessa
uomassa ei silloin hawaittu mitään erittäin wä-
kewää wedenlaskua. Nyt sitä wastaan cli tämä
uoma mettä täynnä, joka kuohasi eteenpäin sem-
moisella »vauhdilla, että me muutamissa mut-
kissa tuossa monipolivis.ssll »väylässä tosiaankin
tulimme ajetuksi taaksepäin useat kerrat, ennen-
kuin pääsimme sen läpitse. Eräässä kohdassa,
jossa kaksi haaraa yhtyi toisiinsa, emme «voineet
päästä paikastamme ennenkuin olin antanut mies-
teni inieskellä tupakansawuja pitkistä ruokopii-
puistaan, joka näytti antawan heille uusia »voi-
mia, ja niitä tartutin minä wielä siemauksella

konjakkia. Ryypyn kukin saatuansa, rupesiwat
he hoilottamaan ja sousiwat läpitse: ja pian saa-
wuimme järwelle.

Ah ja tämäkin oli muuttunut ivuodenajan
kanssa! Wielä woi siinä soudella esteettä, mutta
kuiwan wuodenaja» waitutuksesta oli joka paik-
kaan ilmaantunut koko joukko noita mustia
licjutareja, joita jo ennen olimme lamanneet,
ja niillä loikoi lukematon paljous krokotilcja.
Mihin milloinkin silmänsä loi, näkyi noitc. in-
hottaivia elämiä, silmät tylsinä tuijottaen päässä
ja tuo hirmuinen, kauhistama kita ammollansa.
Wedcssä »vilisi kaloja, joita krokotilit ähmäsiivat
suuhunsa. Samoin näkyi pelikancja, haitaria,
suorsia ja muita «vesilintuja siellä löytywän ko-
jolta; tuo runsas saalis oli heidät tänne hou-
kutellut.

Warowasti soudettuamme suurten krokotili-par-
tvein ja useain neekeri-kyläin ohitse, saawuimme
»viimein kylään, jota minun wanha ystäwäni
Damagondai hallitsee, ja hän seisoi rannalla ot-
tamassa minua wastaan. Hän oli puettu maan-
asukasten tawallisecn uumawerhoon ja nuttawie-

ruiseen punaiseen sotamiehen takkiin, mutta hä-
nellä ei ollut housuja. Hän sanoi minun su.
dämellisesti olewan termetullut.

Hänen kylänsä, jossa on noin »viisikymmentä
mökkiä, on rakettu eräälle töyräälle wähän mat-
taa järwestä. ja sen asujamet riensimät meille
wastaan sitä warjotasta tietä myöden, jota tay
kylästä järwellc. Kaikki näyttiwät olewan iloista,
että saiwat meidän nähdä. Minä lahjoitin heille
tupakkaa, annoin kuninkaalle wähän kangasta ja
saatin hänen sillä tawoin parhaimmalle päälle,
mutta hän oli kuitenkin wähän äissään minulle,
kun en ollut tuonut muassani rommia häntä
warten. Keskellä kylää seisoi tukewasti rakettu
kuttunawetta, josta minä woin arwata että lev
paarti toisinaan käy täällä.

Damagondai antoi koko kylän minun mal-
taani ja antoi minulle wiittiuksen että saisin
ottaa pari kolme kylän kauniinta tyttöä mai-
nioikseni. Hän wähän kummastui, kun en suos-
tunut tähän suosiolliseen tarjomukseen, eikä hän
muuta woinut aatella, kuin että minun nuoren
miehen päitväni mahtoimat olla hywin itämiä
ja ytstoittoisia.

Kuningas on kookas, zotentin hoikka neekeri,
yli kuutta jalkaa pitkä ja hywästi muodostunut,
niinkuin laita on ustimpain näiden miesten.
Minä luulen että hän sodassa ja jahdissa osoit-
taa enemmän miehuutta kuin neekerit tawalli-
sesti, mutta kotona oli hän erinomaisen taika-
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uskoinen. Kun pimeä oli tullut, näytti hän
joutuman kuoleman pelon »valtaan. Hän tuli
riitaiseksi, käski miestensä heretä meluamasta ja
rupesi wihdoin murisemaan, että muutamat hä-
nen miehistänsä tahtoirvat noitua hänen, anas-
taakseen itselleen hänen maltaansa ja omaisuuttansa.
Wiimein julmistui hän ja rupesi sadattelemaan
noitia ja »velhoja, ilmoitti ettei kenkään saisi
hänen maimojansa eikä orjiansa ja käwi niin
»vihaiseksi, että minun oli asettuminen »väliin ja
»vakuuttaminen hänelle ettei mitään noitia löydy
ja että hänen pelkonsa oli turha.

Tietysti sain minä tuon järkähtämättömän
»vastauksen: "Teillä, «valkeat miehet, ei löydy
kenties niitä; mutta täällä on asian laita pe-
räti toinen, sillä meillä on moni tullut noidu-
tuksi ja on kuollut." Semmoista lausetta was-
taan ei woi mitään wäittää. Neekerit pitäwät
ytspäisesti kiini siitä, etta me olemme toista
rotua tum he ja etta meillä ja heillä on maan
wähän yhteyttä toinen toisemme kanssa.

Kun olin »väitteeni suorittanut, rupesi tuo
wanha hupsu pitämään luentoa »vaimoillensa,
että he ratastaisiivat ja hoitaisirvat häntä hywästi,
sillä hän oli antanut heistä heidän ivanhemmil-
lcnsa paljon rahaa ja tawaroita, mutta hänellä
oli maan alituista waiwaa ja kulunkia heistä.
Nuo ivaimoraukat kuultelirvat häntä suurella
kunnioituksella ja marinaankin päättiwät he sy-
dämensä kiitollisuudesta antaa herrallensa ja mes-
tarillensa hymän aamiaisen seuraamana päiwä-
nä.

Wihdoin käwi tämä warsin ikäwä afrikalai-
nen yö maanasuttaille liian pitkälliseksi, jonka
tähden he yht'ättiä rupesiwat tanssimaan ja unoh-
tiivat kaikki noitajuorut. Minäkin olin hywin
wäsynyt ja menin lewolle.

Waikka Anenguelaiset täytvät naimisiin naa-
pureinsa Kammalaisten kanssa, eiwät saa he kui-
tenkaan mennä merenrannalle kauppaa tekemään.
Y-sin-oikeus häwiäisi tällä tawoin, ja Länsi-Af-
rikassa on yksin-oikeus pyhin asia kaikista.
Seurauksena on myöskin että Anenguelaiset owat
kaikkea tointa ivailla. He owat laiskoja eiwätkä
toimita mitään koko päiwäkausiin. Hywin Har-
moin tappawat he jonkun elefantin ja lähettä-
mät stn hampaat merenrannikolle, mutta se niukka
woitto, jonka he niistä saawat, sitte kun Kam-
mallliset ensin owat ottaneet runsaan osansa, ei
houkuttele heitä kaupantekoon. He eiwät paljon
wälitä metsästyksestä, sillä nuo suuret kalapar-
wet järwessä antawat heille kylliksi elatusta il-
man suuria ivaiwoja. He syöwät myös kroko-

tilin lihaa, ja pyytämät niitä cläiviä järcä-ivä-
käisellä keihäällä.

Wiidentenä päiwänä jälteen tänne tuloani
«vei Damagondai minun ylitse wähäisten, järwen
itäisellä rannalla olemaan kylään, jota kuningas
Shimbouwcnegani hallitsee. Matka sinne oli
iviisttoista penikulmaa. ' Wesi oli nyt aiwan
matala paikottain, mutta «vähemmät alukset woi-
wat wielä siinä kuitenkin liikkua. Pieniä luo-
toja oli erinomaisen paljon.

Tuo pittäniminen kuningas ei ollut meidän
tullessamme kotona kylässään, »vaan oleskeli o la-
kossaan, ryhmä mökkejä, jotka »väliaikaisesti ra-
kennetaan metsään kun jonkin kylän asukkaat
tahtomat käydä jahdissa, kalassa tai maata ivil-
jelemässä. Oli »valittu tätä warten erinomai-
sen kaunis paikka juuri lähellä järwe.i, jolla
tässä kohdassa on korkeat, jyrkät rannat ja jota
pikemmin näytti kauniille joelle kuin järmelle.
Mcianasukasten muskiiti-»verkot killittivät puissa,
ja jokainen perhe oli tehnyt tulen, ja padat,
joista pisangin ja kalan haju lähti, hciluiwat
näillä tulilla. Me istahdimme yksinkertaisen pöy-
dän ääreen, ja pian sen jälteen tuli Shimbou-
menegani ja osoitti iloa, nähdessänsä minun.
Tuo tatvallinen esittely-temppu alkoi nyt siten,
etta Damagondai kertoi tuoneensa walkean mie-
hen tänne, koska täällä oli metsänriistaa yltä-
kyllin ja myöskin sentähden että hän luuli stn
kautta tehneensä ystäwällensä kuninkaalle pienen
palivcluksen.

Shimbouwcnegani oli kuuden, seitsemänkym-
menen «vuoden itäinen neekeri, puettu warsin li-
kaiseen takkiin ja päässä oli hänellä jotakin,
joka minun arrvatakseni kolme-, neljäkymmentä
ivuotta sitten oli ollut europulainen musta hattu.
Tänkaltaista päähinettä saamat Länsi-Afrikassa
ainoastaan kuninkaat pitää, ja hänen majesteet-
tinsa näytti oleman hywin ylpeä siitä. Hänen
»vaatetukseensa ei meidän käsityksemme jälteen
monta iverhoa kuulunut, mutta minä en epäile
sen maksaneen hänelle monen sadan markan
edestä elfenluuta.

Wäestö tuntihe minun ympärilleni tarkaste-
lemaan minun tukkaani, joka sisämaan neekereille
on alituisena ihmettelemisen esineenä, ja kotwa-
sen ajan perästä tuotiin esille muutamia kruu-
kullisia plllmuiviinaa, sillä nyt piti minun tu-
loani mietettämän. Minä lahjoitin heille wä-
hän tupatkaa, ja nyt oli heidän onnensa täy-
dellinen.

Silla aikaa oli Damagondai esitellyt minun
ivanhimmalle pojallensa, Okabille, jota asui tässä
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kylässä. Omituinen tapa näillä seuduin on että
päällikön »vanhin poika aina elää poissa kotoansa.
Okabi riensi rakentamaan minulle puiden oksista
pienen majan, toimitti pöydän ja antoi sänkynsä
minun käytettäwäkseni, jonka jälkeen bän käski
molempain ivaimoinsa Palmella minua.

Seuraawana aamunxi. tähetti Shimboumenega-
ni minulle muutamia pisankeja ja koko joukon
sokuriputkia setä nuoren neckerinaistn, joka sa-
noi mieliwänsä rumeta minun »vaimokseni. Minä
en woinut suostua tähän naimistarjomuksten,
josta tuo musta kaunotar näytti käymän surul-
liseksi, sillä aikaa tuin hänen kuninkaallinen her-ransa waan kummastui sitä, mutta muuten näytti
hän olewan siitä mielestä, että tässä asiassa
sain seurata omaa päätäni.

Tänä päiwänä menimme metsästysretkelle —

semmoiselle retkelle, jotka minun päiiväkirjassani
owat merkityt paksulla, punaisella lättiwiiwalla.
Mina löysin nimittäin tällä jabtirctkellä uuden,
hymin oudollaisen apina-lajin. Kuljettuamme
muutaman turmin, kohtasimme koirakstn ja naa-
raan Bos brachicherosta. Minä ammuin
härän, joka oli oimallinen otus, josta meille
tuli päiivällinen ja illallinen. Päimällisen jäl-
keen etenimme edemmäksi, ja muutaman tiiman
aikaa oli matkustus hywin waiwalloincn, sillä
maa oli rämeistä eikä mitään metsänotusta tul-
lut näkymiin. Kun kahlasin liejussa, suuttu-
neena tämmöiseen huwitutseen, nostin minä sat-
tumalta silmäni erääsen pitkään puuhun, jonka
ohitse meidän piti käydä, ja hawaitsin sen hau-
rain wälissä eriskummallisen suojuksen. Minä
kysyin Okabilta oliko metsämiesten tapa täällä
maata metsässä, mutta nyt sain ihmeekseni kuulla,
että tämä erinomaisen nerokkaasti tehty pesä oli
nsviego mbouw6n rakentama, joka eläin, niin-
kuin sittemmin tulin hawaitstmaan, oli apina,
jonka luin Troglodytes sukuun ja joka mi-
nulta sai nimen Troglodytes calvus — eläin,
jolla ei ole mitään karmoja päässä, niinkuin
Okabi minulle kertoi.

Minä hawaitsin heti, että olin erään tähän
asti siwistyneelle mailmalle tuntemattoman eläi-
men jäljillä. Ainoastaan luonnontutkija woi
käsittää mikä ilo minussa tällä hetkellä malliisi.
Mina en enää ollut wäsynyt, waan käwin eteen-
päin uudistetulla innolla ja suurimmalla »varo-
maisuudella, lujasti päättyneenä etten lepäisi,
ennenkuin olin ampunut tämän pesimän apinan.
Minä pidin jo itseni palkittuna kaikista niistä
waiwoista ja kustannuksista, joita tämä Kam-
ma-retki minulle oli tuottanut.

Minä näin sitten monta näiden apinain pe-
sää ja woin nyt jo sanoa että ne ylimalkaan
owat noin 15—20 jalan paikoille ylhäällä maasta
ja aina taivutaan ne semmoisissa puissa, jotka
seisomat wähän erillään toisista ja joissa ei ole
mitään oksia alapuolia pesän. Minä olen näh-
nyt näitä pesiä wiittäkymmentäkin jalkaa kor-
kealla, mutta se on hywin harwinaista. Suynä
siihen, että nämät apinat rakentamat pesänsä
niin korkealle, on luultawasti se, että he yöllä
tahtoivat suojella itseänsä mctsänpedoilta, kar-
meilta ja putoamilta oksilta. He pesiivät aino-
astaan yksinäisimmissa paikoissa metsässä, owat
aiwan arkoja ja harwoin heitä neekeritkään saa-
wat nähdä.

Okabi, joka oli manha ja taitama metsämies,
tiesi kertoa minulle, että koiras ja naaras yh-
dessä kokoomat pesänsä rakennusaineet, ja he käyt-
tämät sitä warten lehtewiä oksia katon katteena
ja köynnöskasweilla kimitetään oksat puutuin.
Tämä sitominen tapahtuu niin siewästi ja katto
on niin somasti ivalmistettu , etten ennen kuin
itse näin nshiegon menemän pesäänsä, woinut
muuta uskoa kvin etta ihmisen käsi oli stn teh-
nyt. Kun katto päältäpäin on hywin ympyrä,
waluu sadewesi alas tasaisesti.

Kun rakennusaineet on koottu, kupee koiras
puuhun ja rakentaa pesän, sillä aikaa kun naa-
ras antelee hänelle oksia ja köynöskasweja. Koi-
ras ja naaras eiwät asu samassa puussa, mutta
heidän pesänsä eiwät ole kaukana toinen toises-
tansa.

Kaikesta mitä olen nähnyt teen sen päätök-
sen, etteimät nshiegot asu yhdessä joukossa. Ei
milloinkaan tawata useampia pesiä samalla pai-
kalla, ja minä olen nähnyt aiwan yksinäisiäkin
pesiä, joissa hywin wanhctt nshiegot owat asu-
neet, sillä heidän hopealta hohtawa tukkansa ja
kuluneet hampaansa osoittiwat hywin pitkää ikää.
He näyttiwät erakoilta, jotka oliwat siirtyneet
pois nshiego-mailmasta.

Nämä apinat elämät marjoista ja rakentamat
pesänsä, missä he niitä kohtaamat. Syötyänsä
loppuun laitti marjat yhdestä paitasta, siirty-
mät he toiseen ja ratentawat siellä itselleen uu-
den kodin, ja sillä tawoin ei käytetä samaa pe-
sää enemmän kuin kahdeksan tai kymmenen päi-
mää.

Me käwimme hymin warowasti, ettemme pe-
lattaisi saalistamme, ja toimoimme että, jos etsi-
simme jonkun pesän jälkeen pimeän tulon, tapai-
sisimme sen asukkaat totoa. Tämä meidän toi-
womme ei meitä pettänyttään. Sillä aitaa kuin
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me lepäsimme hymin hiljakseen piilopaikassamme
— jolloin minun kärsimä llisyyttäni koeteltiin ko-
wasti — kuulimme mc kohta hämärän tullessa
tuon omituisen kimeän "ju, ju, ju !' jolla koiras
kutsuu puolisoansa. Mc odotimme kunnes tuli
marsin pimeä, ja silloin sain minä nähdä mitä
koko pitkän iltapuolen päiivää olin odottannt.
Nshiego istui pesässään. Hänen jalkansa nojasi-
wat alimmaista oksaa wastaan, hänen päänsä
ulottui tuohon wähäisecn kattolakeen asti ja toi-
sen kätensä oli hän kiertänyt ympäri puun. Tällä
tllwoin lepääwät nämät eläimet.

Kun pimeässä olin katsella tirkistänyt tuota
lepääwää uhri-raukkaa silmäni »väsyksiin, ampui
kaksi miestä, ja eläin putosi alas meidän jal-
kaimme juureen ilman jäsentänsä järkähtämättä,
ilman «vähintäkään hiwausta.

Me teimme heti walkean ja pystytimme tä-
hän leirin, että seuraamana aamuna saatoin tut-
kia ja nylkeä saaliini. Tuo apina parka ripus-
tettiin killumaan, ctteiwät muurahaiset ciwätkä
muut hyönteiset pääsisi siihen käsiksi, jonka pe-
rästä mina nukuin lehdistä ja ruohoista tehdyllä
ivuotecllani, niin tyytywäisenä kuin kuolewainen
waan tässä ma.lmassa olla saattaa.

Seuraamana aamuna sain minä tutkia nshic-
goani kaikessa rauhassa. Minua ihmetytti heti
stn crinkllltaisuus kimpansiin »verraten. Nshiego
oli wähän pienempi kuin st kimpansi, jonka olin
tappanut, mutta hänen paras tunnus-merkkinsä
oli tuo kalju pää. Tämä käsillä olema eläin
oli 3 jalkaa 11 tuumaa pitkä. Se oli täysi-
kaswuinen nshiego. Missä ei mitään karmaa
löydy, on iho luonnollisessa tilassaan musta.
Kaula, rinta ja mahan-alusta on peitetty lyhy-
ellä, jotenkin Harmalla karwalla. Mahan alapuo-
lella löytyy kaikkein harwimmalta karmoja, mut-
ta sitä ei woi hawaita muuten kuin tyystin tar-
kastelemalla, sillä iholla on sama mari kuin kar-
malla. Raajoissa on likaisen harmaa, musta n-
juowaincn karwa.

Hartioilla ja selässä nähdään noiden paria
kolmea tuumaa pitläin mustain karwain wälissä
harmaita suortuwia. Käsiwarretkin owat kalwoisi-
miin asti peitetyt mustalla karwalla, mutta tä-
mä karma näissä osissa nshiegolla on lyhempi kuin
gorillalla, jonka karwa tawallisesti on harwcmpi,
jota paitsi nshicgon nahka ci ole niin sitkeä
kvin gorillan. Mina hawaitsin että ne alasto-
mat paikat, joista karma, hieromalla ko.via esi-
neitä wastaan sillä aikaa kuin eläin nukkuu, on
kulunut pois, oliwat toisenkaltaiset kuin kimpan-

sin alastomat paikat, jotka hänessä owat niin
silmiin-pistäwät.

Wielä suurempi on eroitus nshicgon ja goril-
lan wälillä. Edellisellä ei ole niitä woimia kuin
jälkimmäisellä. Sen rinta on paljoa pienempi,
sen jänteret eiwät ole waurastunect samalla ih«
mcteltäivällä tawalla, sen käsiwarrct owat hie-
man piten.mät, ja gorillan iormct eiwät ole ai-
noastaan lyhemmät waan myöskin paljoa wah-
wcmmat kuin nshiego-mbouivsn. Samallainen
eroitus on myöskin huomattawa jalkojen war-
paissa. Suurin nshiego, jonka ampunut olen,
oli neljää jalkaa ja muutamaa tuumaa korkea,
ja sen pituus sormen päistä sormcn-päihin oli
seitsemän jalkaa.

Nshicgon karwa on mustempi, pitempi ja kiil-
täwämpi kuin gorillan. Gorillan pää on pei-
tetty karmoilla, kun sitä wastaan nshicgon pää
on kalju niinhywin koiraksclla kuin naaraalla.
Nshicgon kärsä ei ole niin ulkonciva kuin goril-
lan; suu on l.weämpi; korwat palioa suurem-
mat; leuka pyöreämpi kuin gorillan ja peitetty
harivalla lyhyellä karmalla. Nshicgon perä on
alaston ja jho siinä walkea. Hänen silmäkar-wansa owat harwat, mustat ja pitkäripsuisct.
Poskipiclet owat harwasti peitetyt karmoilla, jot-
ka alkamat noin keskikohdalta kortvia.

Minä lähetin saaliini Olakoon, ja kotimatkalla
onnistui meidän wielä umpua toinen nshicgo.
Se oli hywin wanha eläin kunnian-arwoisclla
muodolla, hopcan-walleallll karmalla ja kuluneil-
la hampailla. Se oli neljää jalkaa ja neljää
tuumaa pitkä. Se oli niin raskas, että mei-
dän oli ottaminen sen sisusta ulos, «voidaksem-
me häntä kantaa. Sen mahassa oli waan muu-
tamia lehtiä.

Yhdeksäntenä päiwänä olimme suurella kroko-
tili-jahdilla. Maan asukkaat iloitsiwat siitä suu-
resti, sillä he näyttäwät pitämän krokotilin li-
hasta paljon. Tämän kylän asujamct tappamat
joka päiwä enemmän tai wähcmmän krokotilejä,
ja samoin on laita muissakin kylissä, mutta nä-
mä neekerit omat niin laiskoja, että he mielel-
lään soimat että minä säästi.*, heiltä waiwaa.
Krokotilissa ci ole paljon liha, ja waikka muu-
tamia tapettiin joka päiwä, ci kylässä kuitenkaan
ollut koskaan kylliksi tämän eläimen lihaa.

Ne wcnhect, joita mc tässä tilassa käytimme,
owat sangen omituisia rakennuksensa puolesta,
ihan laakll-pohjasia; ne uiwat hywin keweästi,
owat lähes »viittäkymmentä jalkaa pitkiä ja aino-
astaan kahden jalan paikoille lcmeitä. Soutajat
soutamat seisoalta seitsemää jalkaa pitkillä airoilla.
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joilla he antawat »venheelle hywää »vauhtia. Tie-
tysti ottawat nämä purret hciposti mettä sisään,
sillä laita on waan pari tuumaa yli »vedenpin-
nan, mutta hywin harwoin »nenewät ne nurin.
Mikä minua enimmästi ihmetytti oli se, että
nuo mustat soutajat woiwat seisoa ja käyttää
airoa päiwäkaudct »väsymättä.

Neekerit pyytämät krokotilcja sekä pyssyillä
että harpuunilla. Heidän ampuma-aseensa owat
sangen kehnoja ja heillä on suuri puute kruutista,
jonka tähden he enimmästi käyttämät harpuunia.
Eläintä woidaan haawoittaa ainoastaan cturaa-
jain yläpuolelta, jonka tähden jahtimiehet koetta-
mat tähdätä häntä siihen. Waikka niin paljon
krokotilcja tapetaan, ei niiden luku kuitenkaan
»vähene, eiwätkä he näytä siitä tuleman pelku-
reiksi. Kun me läksimme jahtiin, naimme me
niiden uiskenteleman yltympäri tai maata loi-
koman licjukareilla päiwän paisteessa. He ei-
wät luoneet meihin pienintäkään huomiota. Kun
me tahdoimme ampua, oli meidän etsiminen
saaliimme maalta, sillä medessä tapettu tro-
kotili waipuu kohta pohjaan ja menee sillä
tamoin pyytäjältä kadoksiin. Pian tapasimme
kclwollisen wenkalcen, joka lepäsi ruoivostossa.
Me lähenimme sitä warowasti; minä tähtäsin
tarkasti ja ammuin hänen. Krokotili ponnis-
teli päästäksensä meteen, mutta luoti oli sattunut
häneen liian hywin. Hänen ivoimansa uupui-
wat, ennenkuin hän woi kampia järiveen, ja muu-
taman sätkäykscn perästä beitti hän henkensä.
Hetken ajan perästä ammuimme me wielä toisen,
ja nyt sousiivat muutamat neekerit maalle »ven-

heellään, ja »vedettyänsä purtensa maalle, ivierit-
tiwät he nuo kaksi hirwiötä siihen ja sousiivat
sitten kotia kylään. Toinen krokotili oli kahdek-
saatoista, toinen kahtakymmentä jalkaa pitkä.
En ole milloinkaan nähnyt semmoisia ammotta-
wia kitoja. Ne oliwat »varustetut kauhistawilla
hammasriweillä ja näyttiwät suorastaan tuin
olisi ihmisen ruumis waan haukkapala heille.

Päiwäksi siirtyivät närnät eläimet piiloon ruo-
wostoon, jossa he owat suojeltuna auringon polt-
tamilta säteiltä. Aamulla ja myöhään iltapuol-
la päiwää tulewat he esille etsimään rawintoansa.
He uiwat hywin hitaasti ja saawat tuskin pyrettä
wedenpintaan. Uidessansa liikuttawat he jalko-
jaan melkein kuin koira. He woiwat maata
marsin alallansa medessä, ja heidän näkee silloin
katsella tirkistäivän ympärillensä uneliailla, ilkeillä
silmillään. He makaamat ruoivostossa, mutta
eimät pysy kauan samalla paikalla. Munansa
laskemat he hietaan järwen saarilla ja peittämät

ne hictakerroksella. Järwen kalarittaus on syynä
siihen, että he encntywät niin suuressa määrässä,
kuin laita on. Neekerit eiwät paljon näytä wä-
littäwän niiden läsnä-olosta ja heihin eiwät ne
ivarmaankaan tee samaa mastcnmielistä, inhotta-
maa ivaikutusta kuin minuun.

Yhdentenätoista päiwänä menin minä jahti,
retkelle, mutta tapoin ainoastaan yhden nka g on,
pienen siewän apinan, jonka päätä scppclöiwi
wähämen säleikkö hcleän-punaisia karwoja. Näitä
apinoita löytyy runsaasti näissä metsissä. Ko-
tia tullessani, löysin minä o gal an luolan eli
pesän lähellä järwcä. Ogata on yhtä lajia al-
ligatoria, joka elelee lähellä pieniä lampia ja
kaimaa itselleen maahan pitkän kuopan, johon
on kaksi käytäwää ja jossa hän makaa ja wäi-
jyy saalistaan. Ogata on yöllä liittuwa peto-
eläin za elää itsekseen. Suurella waiwalla tai-
waa hän luolansa kynsillään. Luultawasti on
hänellä kaksi syytä oleskella lähellä ivesiä, nimit-
täin niinhywin kylpemisen tähden kuin »voidak-
sensa suttelammin karata niiden eläinten kimp-
puun, jotka tulemat ivettä juomaan. Neekerit
kcrtoiivat minulle, että Ogata karkaa jokaisen
lähitienoilla kuleksiman eläimen kimppuun ja we-
tää sen luolaansa syödäksensä sen siellä. Kun
neekerit löytämät tämmöisen luolan, rientäwät
he sinne pyssymensä — jotka tawallisesti owat
ladatut rautanauloilla — ja asettuivat ivartioi-
maan toisen käytäwän suuta, sillä aikaa kuin
he toiseen tckcwät tulen. Kun tulee liian kuuma,
hyökkää ogata ulos ja ammutaan silloin. Minä
ammuin yhden, joka oli seitsemää jalkaa pitkä.
Sillä oli wäkcwät leukapielet ja kauhistawat
hampaat. Niinkuin krokotililla on hänelläkin
nimelinen yläleuka, joka näyttää nouseman, ha-
nen aukaistessa suunsa.

Kolmantenatoista päiwänä ostin minä muu-
tamia pölkkyjä eepcnholtsia, ja yksi maanasuk-
knista toimitti minulle kappaleen izomban li-
haa. Izomba on eräs laji kilpikonnaa. Sen
liha maistuu oiwallistllc, ja kun tiedustelin eläi-
men elintapoja ja muotoa, sain minä syytä ar-
wella sen olewan uusi laji. Paras keino izom-
baa pyytäissä on asettua mäijyksiin jollekin jär-
wen saarelle, jonne se yöllisten aikaan tulee mu-
nimaan. Samana yönä sousin minä järivclle
wenheellä, ja meitä kohtasi se onni, että saimme
kääntää suuren kilpikonnan, juuri kun sen piti
munia. Waikka lähestyimme warsin hiljakseen,
oli se kuitenkin hawainnut meidän tuloamme ja oli
juuri päästä käsistämme. Ilokseni hawaitsin minä
seuraamana aamuna, että st todellakin oli uusi laji.
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Neljäntenätoista päiwänä annoin Shimbou-
weneganille kaksi pumpulikankaan kappaletta, wä-
hän tupakkaa ja helmiä, jonka jälkeen palasin
takaisin Damagondain kylään. Täällä tapasin
minä wenheen, jonka kuningas Ranpano oli lä-
hettänyt tuomaan termeistä minulle ja ilmoitta-
maan, että rannikolla oli laiwa, jolla woin lä-
hettää jotakin kotia Amerikaan, jos niin tahdoin.
Minä päätin paikalla lähteä merenrannalle lä-
hettämään osan keräyksistäni kotia.

Palausmatkalla Damagondain kylään hawait-
sin minä kappaleen matkaa edessämme, sillä ai-
kaa tuin soutelimme pitkin rantaa, kauniin ka-
sellin, joka aattelewasti katseli järwen weteen,
josta hän juoda lätkäisi tuontuostakin. Mina
kohosin pystyyn tähdätäkseni, ja lähenimme häntä
niin hiljakseen tum mahdollista. Mutta samassa
kun nostin pyssyn ampuakseni, kiiti eras kroko-
tili ylös »vedestä ja sukelsi kohta takaisin, tuo
sättiwä kaselli hänen hirmuisessa kidassaan. Niin
liukkaasti sieppasi krokotili saaliinsa, että maitta
minä ammuin, oli se kuitenkin liian myöhään.
Minä en olisi luullut että tuo iso ja torrotsi-
nen eläin woi liikkua niin sukkelaan, mutta maan-
asuttaat tertoimat minulle että kauriit useasti jou-
tumat krokotilin saaliiksi. Toisinaan saa hän ham-
paisiinsa leopaartinkin, mutta silloinkohtaa hän suu-
rempaa mastusta kuin tuo kaselli parka moi tehdä.

Iltapuolla päiivää tuli tieto että Oshoria,
erään kylän kuningas, — joka kylä oli Anen-
guen ja Ogobain yhtymäpaikassa — aikoi pi-
dättää minua matkallani merenrantaan ja «vaa-
tia minulta pattoweroa. Nyt käwi Damagon-
dai parka hymin huolelliseksi. Hän lähetti »vel-
jensä »viemään hänelle lepytteetst uuden metalli-
wadin, kiwiastian ja messinkipannun. Minä
sitä wastaan olin hywin pahoillani ja päätin
käyttää wäkiwaltaa herra Oshoria wastaan. Me
puhdistimme pyssymme, minä latasin rewolwe-
rini, ja seuraamana aamuna läksimme, näiden
rauhallisten ihmisten suureksi suruksi, matkaan,
odottamatta kuninkaan iveljen takaisintuloa.

Kun Guaibiri, Oshorian kylä, tuli näkymiin,
hawaitsin minä muutamain miehistäni rupeewan
lichuttamaan «valkeata sulkaa. Mina uhkasin
ampua pään puhki en simaiselta, joka ci tahto-
nut sotia »viimeiseen hengenvetoon, »viitaten sa-
massa pistooleihini ikäänkuin niihin ivälikappa-
leisin, joilla aioin täyttää uhkaukseni. He piti-
wät minun ihmeellistä rewolweriani suuressa ar-
wossa ja wastasiwat kohta: "Me olemme miehiä."

Sitten sousimme kylän eteen. Rannalla sei-
soi noin sataiviisikymmentä miestä, »varustettuna

keihäillä ja kirweilla, ja heidän johtajinansa oli
kymmenen miestä, joilla oli ampumaaseet. Minä
käwin kohta heidän luoksensa, rewolweri toisessa
ja kciksipiippunen pyssy toisessa kädessäni. Tämä
minun urhea käytökseni teki heidät kohteliaisiisi,
ja sen sijasta, että olisiwat meitä ampuneet, ot-
timat he meidät rauhallisesti wastaan.

Damagondain weli kiiruhti minulle wastaan
ja makuutti, ettei mitään palaweria ollut tule-
wa. Kun minä sitte »vietiin tuon riitaisen
Oshorian eteen, nuhtelin minä häntä kohta hä-
nen menettelystänsä ja sanoin, että jos joku olisi
tullut surmatuksi, olisi hän saanut palamerin tun-
nollensa. Hän »vastasi, että hän oli suuttunut
siitä, etten minä ollut käynyt häntä katsomassa
enkä ollut »viipynyt hänen luonansa jotakuta ai-
kaa, kun ylöspäin matkasin, ja sanottuansa wielä
muutamia kaunistelu-sanoja, lisäsi hän: "Avs
oloms," joka merkitsee: "Sina olet mies' —

jota lausetta käytetään useassa eri merkityksessä;
joko osoitetaan sillä kamalaa miestä eli »veijaria,
taikka hywin urhokasta miestä. Minä pidin
sitä nyt jonakin kohteliaisuuden osoituksena.

Minulle lahjoitettiin hedelmiä ja siipikarjaa,
ja nyt olimme mitä parhaimpia ystämiä, ja kun
ammuin pienen linnun, joka istui aiwan kor-
kealla puussa, sanoiwat kaikki, että minulla mah-
toi olla erinomaisen »voimallinen ampuma-ten-
hotin, jonka tähden he rupesiwat pitämään mi-
nua suurimmassa kunniassa. Osoittaakseni, etten
heitä pelännyt, olin minä yötä heidän kyläs-
sänsä.

Jätettyämme Guaibirin, tulimme ilman enem-
piä »vastuksia takaisin Biagonoon.

Ogobain ja Anenguen marsilla elelewät nee-
kerit owat samaa heimoa kuin Kammalaiset me-
renrannalla. He käymät naimisliittoihin keske-
nänsä ja heillä on samat tawat ja heissä wal-
litste sama taikausko, heidän paiawerinsa synty-
ivät samoista syistä, ja maitta he owat wähän
rauhallisempia, koettamat he woimainsa perästä
olla yhtä sAuria lurjuksia. lärwien takainen
maa on pitkin jokien marsia erinomaisen rikas
kaikenlaisista tropillisista kasiveista. Wuorilla
kasivaa eepenholtsi, mutta suurten pölttyin kul-
jettaminen parinkymmenen penikulman matkaa
alas wirtain tai järwien rannalle maassa, jossa
ei löydy mitään teitä, on liian suuri rasitus
näille laiskoille ihmisille, josta syystä ei täällä
paljon näitä puita taadetakaan. Siellä löytyy
myös kopaalipuuta ja kautsi-kasmeja. Ilman
sitä »viljellään paljon sokuriputkia, jamsia, maa-
pähkinöitä, pisankeja, maniokia ja batateja.
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Uskoon kuulumissa asioissa eiwät eroa he naa-
pureistansa Kammalaisista Fernand Vas'in war-
rella tahi ylimalkaan näiden seutuin asukkaista.
Damagondain kylässä onnistui minun saada omak-
seni eräs heidän epäjumalistansa eli mbuitista.
Se erehtyy, joka luulee näiden neekerein julki-
sesti rukoileman fetischejänsä. Joka paikassa,
missä minä olen ollut, olen hawainnut jokaisella
perheen-isännällä eli päälliköllä olewan epäjuma-
lan, jota perhe yksin palwelee. Se seikka pide-
tään niin salassa, että matkustawainen, ellei hän
ota tarkkaa ivaaria, saattaa oleskella kylässä «viik-
kokausia aawistllmattakaan näiden fetischein oloa.
Tästä syystä owat muutamat matkustajat mait-
taneet ettei Afrikalaisilla ole mitään epäju-
malia.

Kuningas Glass'in perheellä Gabunissa on
fetischi, joka — siitä olen warma — on monta
miespolmea wanha. Niin on Kap Lopezissakin
hallitsewalla perheellä wanha epäjumala, ja pu-
hutaanpa toisistakin, jotka ennen sitä owat olleet.
Damagondain epäjumalana oli naisen kuiva lvas-
kisilmillä ja terälvällä, miekankaltaiseksi muodos-
tetulla, raudan kappaleesta tehdyllä kielellä. Tämä
oli hänen etewimmän ominaisuutensa kumauksena:
hän hallaa kappaleiksi ne, joihin hän on tyyty-
mätön. Hän oli puettu chekianilais-pukuun, joka
peitti hänet kaulasta wähän mattaa alaspäin.
Hänen sanotaan puhuman, täywän, ennustawan
tulewia tapauksia ja kostaman «vihollisillensa. Hä-
nen huoneensa on silmiinpistäwin kaikista koto
kylässä. Yöllä tulee hän ihmisten luotsi ja ker-
too heille, kun he nukkumat, mitä on tapahtuma.
Tällä tawoin, niin sanottiin, oli minun tuloni
ennustettu. Neekerit palwelewat häntä tanssi-
malla hänen ympärillänsä, laulamalla hänen ylis-
tystänsä ja omia toimeltansa. Wälistä tulee
yksi ainoa mies eli waimo esittelemään rukous-
tansa, mutta minä olen kerran nähnyt koko ky-
länkin rukoileman häntä. Neekerit uhraawat
hänelle sokuriputkia ja muita ruokawaroja, joita
he luulemat hänen syömän.

Minä koetin saada ostaa tätä jumalatarta,
mutta waikka se oli kowin inhottawa kuwa, ei
sanonut Damagondai kumminkaan myymänsä sitä
inistään hinnasta. ' Mutta hän antoi minulle
»viittauksen, että kohtuullisella hinnalla woin saada
orjain jumalattaren. Nuo orja raukat ottivat
ulkona istutusmailla, ja keskusteltuansa asiasta
päällittöinsä kanssa, päätti kuningas sanoa heille,
että hän oli nähnyt heidän mbuitinsa mene-
män tiehensä metsään. Pantuani jumalattaren
säilyyn, otin minä hänet myötäni.

Elokuun 18:sta päimästä 31:seen olin komin
kipeä punataudista ja pahantapaisen poltteen en-
teistä, jonka luultawasti Anengue-järwellä olin
saanut. Kolmen päiwän kuluessa otin sisään
satawiisikymmentä graania kininiä ja minun on-
nistui sillä tawoin poistaa polte, joka oli noista
kahdesta kiwusta »vaarallisin.

Syyskuun 9:tenä päiwänä olin warsin terwe
ja reipas, ja minulta tultiin kysymään tahdoinko
tulla katsomaan bola iwogaa, s. t. s. sitä
riehumaa juhlaa, jolla suruaika lopetetaan.
Minä ilmoitin olemani siihen halukas, ja seu-
raamana päiwänä tuli toto joukko maanasuttaita
ivenheillään ottamaan osaa tähän juhlallisuuteen.
Kun joku etewä mies kuolee, herkee heimokunta
tahi kylä täyttämästä parhaimpia mantteitansa
ja asukkaat käymät tawallisesti erinomaisen likai-
sissa »verhoissa. Tämä on suremista. Suruaika
kestää »vuoden tai kaksi. Kuinka siitä luowu-
taan, tahdon tassa kertoa.

Mies, joka oli kuollut, jätti jälkeensä seitsemän
ivaimoa, useita orjia, kartanon, istutusmaan ja
muuta omaisuutta. Kaiken tämän perii »vanhin
«veli, ja hänen tulee pitää tuo suuri juhlameno.
Jokainen wenhe toi sitä warten muassaan kruu-
tullisen palmuiviinaa. lombuai, perillinen, ja
Sholumba. hänen nuorempi »veljensä, oliwat kaksi
iviittoa olleet kalastamassa ja palasiwat nyt ko-
tia, tuoden tullessaan monta ivenheellistä kuiivia
kaloja. Heidän istutusmailtansa tuotiin suuret
määrät palmumiinaa. Kaikki kylän asujamet
siimostivat parhaimmat »vaatteensa ja koristuk-
sensa. Rumpuja ja metallitalritteja koottiin, kruu-
tia otettiin esille terwebdyslaukauksikst ja wihdoin
oli kaikki walmisna bola iivogaan.

Wciinajan »vaimot näyttiwät hywin tyytywäi-
siltä, sillä seuraamana päiwänä saiwat he heittää
leskenwerhot ja morsiamina ottaa osaa juhlalli-
suuteen. Perillinen olisi woinut naida heidät
kaikki, mutta hän oli jalomielisesti antanut kaksi
heistä pois, nimittäin yhden nuoremmalle »vel-
jellensä ia yhden orpanallensa.

Kello 7:ltä aamulla laukaistiin kolme pyssyn-
laukausta, joilla ilmaistiin, että lesket olimat
herenneet syömästä erästä ruokalajia, jota oli
tvalmistettu useista erilaisista aineista, joilla
arweltiin olewan ylenluonnollisia woimia ja joi-
denka kautta leski parat päästivät leskeyden ti-
lastaan He koristiivat nyt kalwosimensa ja nilk-
kansa renkailla ja pukiwat itsensä hienoimpaan
pumpuliin. Kello 9:n aikaan ottiwat kaikki ivie-
raat paikkansa matoilla, jotka oli leivitetty »vai-
najan asunnon ympärille aina »valtakadulle asti.
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He oliwat kokoontuneet wähempiin parwiin, ja
jokaisen joukon eteen asetettiin ruukullinen pal-
muiviinllll. He rupesiwat iloisesti pakisemaan
toinen toisensa kanssa, kunnes yht'ättiä Biago-
nolllisct laukaisiivat tenvehdyslaukautsen noin sa-
dalla pyssyllä. Sillä tawoin annettiin merkki
että juomingin piti alkaa. Miehet, naiset ja
lapset ryhtyiwät nyt siihen toimeen, ja tästä het-
kestä alkaen kesti tätä yöllistä temmellystä seu-
raamaan aamuun asti. He joiwat, lauloiwat,
laukailiwat pyssyjä ja lntasiwat niitä, iuowuttu-
ansa, niin kowasti, että minua ihmetytti ettei-
wät nuo ivanhat ampuma-aseet räjähtäneet rikki;
he rämistitvät kaikkia, mistä waan ääntä lähti;
he kirkuiivat ja naiset hyppiivät tansseja, joiden
»vertaista ei muualla nähdä kuin täällä. Ihan
selwälläkin päällä owat he stiwottomia, ja lu-
kija woi arwata, mimmoisia he olimat, kun jo-
kainen nainen oli wimmatusti päihtynyt ja piti
kunnianansa saada ivoiton lähimmäisestänsä riet-
taudessa.

Seuraamana päiwänä tuli lombuai minun
luokseni auringon noustessa ja pyysi minua tu-
lemaan katsomaan juhlamenoin loppua. Hänen
iveljcnsä huone piti rewittämän maahan ja pol-
tettaman. Kun minä tulin, umpuiwat he, ja
silmänräpäyksessä hattasiwat he maahan tuon
«vanhan majan kirweillä ja puukoilla. Kun enää
waan muutamia palasia oli jälellä, oli juhlakin
lopussa. Sillä tawoin luopuivat Kammalaiset
surusta.

Tuskin oli ilo loppunut, kun Ishungui, mies,
joka uskollisesti oli wartioinnut minun majaani
minun poissa ollessani, makasi sairaana, kuole-
man omana. Hän oli ollut lombuain seurassa
kalastusrct.ellä, oli »vilustunut ja saanut poltteen.
Ensi silmäyksellä hawaitsin minä, että hänen oli
kuoleminen ja koetin malmistaa häntä lähtöön.
Mutta hänen ystäwänsä eiwät tahtoneet kuulla-
kaan, että hänen piti kuolla. He lähettiwät nou-
tamaan erästä kuuluisaa fetisch-tohtoria, ja hä-
nen johtonsa alla alkoi nyt se hirwittäwä melske,
jolla he koettamat parantaa sairasta.

Kammalaisten käsitys taudista on se, että
Obambou (perkele) on mennyt asumaan sairaa-
sti». Tämä perkele saadaan lähtemään sairaasta
ainoastaan melskeellä, ja sentähden ympäröimät
he sairasta, rämistäivät rumpuja ja metallital-
ritteja juuri hänen päänsä ääreltä, laukaiseirat
pyssyjä lähellä hänen törmiänsä, laulaa rallatta-
wat, kirkumat ja tanssimat niin paljon kuin woi«
ivat. Tätä pitkittäwät he, kunnes mies parka
joko kuolee tai paranee.

Ishungui tuoli. Hän ei jättänyt jälteensä
mitään omaisuutta, ja hänen weljensä hautasi
hänet ilman arkkua hietaan niin matalalle, että
kun sattumalta muutaman päiwän perästä tulin
sille paikalle, hawaitsin metsänpetojen käyneen
siellä ja syöneen suuhunsa ruumiin. Häntä sur-
tiin waan kuusi päiivää, ja koskei hän jättänyt
jälteensä waimoja eikä tamaran, ei pidetty mi-
tään juhlamenojakaan. Osoittaaksensa mainajalle
kunnioitustansa lepäsiwät hänen sukulaisensa yh-
den yön hänen majassansa, eikä nyt enää muuta
ollut jätillä kuin keksiä st, joka oli noitunut
mainajan — sillä että nuori ja muuten rimatta
mies woi tuolla niin äkisti luonnollisten tautiin,
näytti ihan uskomattomalta.

Nyt lähetettiin ivenhe noutamaan järwen ylä-
puolelta suurta tohtoria. Sieltä tuli yksi Da-
magondain pojista, suuri lurjus ja juuri st sama,
joka innokkaimmin oli kehoittanut toisia myymään
orjain jumalatarta minulle. Kun kaikki oli wal-
misna tätä temppua »varten, käwin minäkin kat-
somaan tohtoria, jota suoraan sanoen näytti tuin
piru itse. Milloinkaan en ole nähnyt ilettäwäm-
pää olentoa. Päässä oli hänellä mustasultainen
höyhentupsu koristeena. Hanen silmäluomensa
oliwat punaisiksi maalatut, ja nenän päästä al-
kama punainen wiiwa käwi suoraan yli hänen
otsansa. Toinen punainen wiiwa oli »vedetty
ympäri hänen päänsä. Naama oli »valkeaksi maa-
lattu, ja molemmin puolm suuta näkyi kaksi ym-
myrkäistä pilkkua. Hänen kaulassansa oli ruo-
hosta tehty koristus ja rihma, johon eräs rin-
nalla killuiva rasia oli kimitetty. Tämä rasia
on pyhä ja sisältää henkiä. Kummastakin olka-
päästä täwi täsiwartta kohden walkea wiiwa ja
toinen käsi oli kokonaan walkea.fi maalattu. Mies
istui pallilla, hänen edessänsä oli tistu, täynnä
taikakaluja, kistun päällä oli peili ja muassa
malasi puhwelinsarwi, jossa löytyi, paitsi kruutia,
koko joukko henkiä. Näiden lisäksi oli leopaar-
tin nahkoja leivitetty maahan. Hänen «vieres-
sänsä seisoi mies, joka jonkinlaisella nuijalla jä-
misti lautaa. Kaikki kylän asujamet oliwat ko-
koontuneet tämän parin ympärille, joka kiihty-
neellä innolla toisti manauksiansa. lombuaita
kehoitettiin nyt nimittämään kaikki kylän asuja-
met, niin että tohtori saisi tietää oliko joku noista
lombuain mainitsemista syyllinen noitumiseen.
Joka kerta, kun n»mi mainittiin, kurkisti tuo
wanha weijari peltiin, nähdäksensä päätöstä.

Sillä ajalla seisoin minä lähellä tohtoria, joka
näytti häntä suuresti haittaaman. Kun wihdoin
laitti nimet oli mainittu, ilmoitti tohtori ci saa-
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ivansa selkoa ivelhosta, mutta hän lisäsi, että eräs
paha henki oli kylässä ja että moni asukkaista
kuolisi, jos he jäisiivät siihen asumaan. Minä
luulen, että tämä lisäys, jolla manaus päättyi,
oli jonkinlainen kosto minulle. Wasta seuraa-
mana päiwänä kuulin kuinka tärkeänä näiden
tohtorein (ougangain) sanoja pidetään.

Seuraamana aamuna »vallitsi yleinen häirinä
kylässä. Asukkaat oliwat kokonaan pelon mal-
lassa, he sanoiwat, ettei heidän mbuirinsa sal-
linut heidän asua siellä enää, että hän oli tap-
pama heidät j. n. e. He rupesiwat sitten muut-
tamaan omaisuuttansa ja repimään maahan huo-
neitansa, ja kun ilta tuli, olin minä yksin huo-
neessani pienen mpongwe-poikani ja tuon wähäi-
scn Makondain kanssa, joiden molempain teki
suuresti mieli päästä kylästä. Wanha Ranpano
tuli ja pyysi, etten panisi pahakseni, ettei hän
uskaltanut jäädä; hän lupasi rakentaa uuden
asunnon wähän matkan päähän; mbuiri oli
nyt kylässä, ja ystäwänä tahtoi hän neuwoa
minuakin siirtymään pois kylästä, ci kenkään tah-
tonut tehdä minulle mitään pahaa, mutta hanen
oli lähteminen, j. n. e.

Minä en mielinyt heittää huoneitani, joista
olin saanut maksaa rahaa ja nähdä waiwaa ja
joissa asuin mukawammin kuin milloinkaan en-
nen Afrikassa. Minä kutsuin sentähden neekerit
kokoon ja koetin saada muutamia heistä jäämään
asumaan minun luonani. Mutta maitta he mie-
lellään tupakoitsewat, waikka nämä neekerit ei-
mät mistään paremmasta tiedä kuin kaupasta,
maikka heillä oli kaikenkaltaista syytä asua lä-
hellä minua, "heidän »valkeata miestänsä," niin-
kuin he minua lutsuimat, sain minä ainoastaan
suurimmalla työllä ja waiwalla muutamat heistä,
jotka jo ennen oliwat minun palmeluksessani ol-
leet, jäämään asumaan minun kanssani. Nämä
rupesiwat kohta rakentamaan itsellensä asuntoja,
ja Lokakuun 8 päiwänä oli heidän ivähäinen
kylänsä walmis, jonka kuninkaaksi he ihmeekseni
pyysirvät »ninun rupeemaan. Minä muistin kuinka
Gabunin uusi kuningas »valittiin, ja waikka mi-
nusta näytti hywin wiehättäwälle hallita Afri-
lalaista neekeri-kylää, kamoksuin minä kuitenkin
sitä häwäistystä, jota neekeri-kuningas ennen wal«
taistuimclle astumistansa saa kärsiä. Wihdoin
suostuimme siitä, etta mina olisin heidän pääl-
likkönänsä lähinnä Ranpanon, ja siihen tyytyi
minun kunnianhimoni.

Marraskuun 21 päiwänä läksin minä, pys-
syillä ja muonawaroilla warustettuna, wenheellä
Irendeen, joka kyla on nom neljänkymmenen pc-

nikulman päässä ylhäällä Fernand Vas'in war-
rella. Niinkuin minulle oli kerrottu, pitäisi mi-
nulla siellä olla tilaisuutta jahtiin. Me am-
muimmekin muutamia punaisia metsäsikoja sekä
kauniita, mutta aiwan arkoja, punaista kaselleja.
Merkillistä on että tällä alueella pitkin Fernand
Vas'ia gorilla oleskelee ainoastaan lähellä wir-
ran »vasenta rantaa ja simpansi ainoastaan oi-
keanpuolisella, kunnes tullaan Rembo-ivirrnlle.

Yhdeksäntenä päiwänä menin Manhan ystä-
iväni Malagan kylään, jossa minä otettiin sy-
dämellisesti wastaan. Me menimme gorillajah-
tiin 10 päiwänä, mutta minä olin ottanut liian
paljon miehiä myötäni ja luultawasti pidimme
liian suurta melua, sillä emme nähneet »vilaus-
takaan gorillasta ja palasimme seuraamana päi-
wänä tyhjin toimin takaisin. 13 päiwänä me-
nin minä uudestaan metsästysretkelle ja minun
seurassani oli ainoastaan yksi mies, joka wei
minut semmoiselle alalle, jossa löytyi runsaasti
ananaskasmcja. Gorilla syö mielellänsä tämän
kastvin lehtiä, erittäinkin niiden «valkeita warsin.
Me hawaitfimme koko joukon lehtiä oleman poikki
pureskeltuina ja toiwoimme sentähden tapaamamme
gorilloja.

Puolipäiwän aikana kuulin yht'ättiä Pyssyn-
paukauksen, jonka Mbcle, minun jahtimiehen.,
joka oli taipaleen matkaa minun edessäni, ampui.
Kun saawuin hänen luoksensa, hawaitsin hänen
ampuneen erään puolikaswuisen naaras-gorillan.

Kun palasimme takaisin, kuulimme gorillain
kirkuman »vähän syrjälle päin siitä polusta, jota
me kuljimme. Me lähenimme niitä, mutta tu-
limme hamaituksi; ehdimme kumminkin paikalle
ajoissa, saadaksemme nähdä neljä nuorta gorillaa
nelin kontan rientämän metsään. Minä otin
huomiooni että, kun he juotsimat, näytti heidän
taklljalkansa tuleman eturaajain wäliin, mutta
yhtä kaikki pakeni maa heiltä hywää »vauhtia.

Minä hawaitsin näillä seuduilla olewan san-
gen paljon gorilloja. Ne tuliwat lähiticnoille
lylää warhain aamulla, jonka tähden minun ei
ollut tarwis tehdä pitkiä jahtiretkiä heidän täh-
tensä. Warsin waikea on kuitenkin lähetä näitä
eläimiä, sillä muhinkin rystäys pelättää heidät
pakoon. Harmoin »voidaan »vanhaa koirasta
yllättää ja silloinkin on aina hänen kanssansa
tappelu tarjona.

25 päiwänä olin minä itse paikalla, kun gorilla-
penikka otettiin imi. Kun hiljakseen kuljimme
metsää, kuulin minä lirauksen ja näin samassa
edessäni naaras-gorillan, jonka rinnoilla riippui
imemä penikka. Emä taputteli pienokaista ja
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katseli häntä lempeillä silmäyksillä; tämä näky
oli niin kaunis ja liikuttama, että minä helty-
neenä unhotin ampumisen ja arwelin mielessäni,
eiköhän olisi paras jättää heidät rauhaan. En-
nenkuin kuitenkaan ehdin tehdä päätöstäni, am-
pui minun jahtimiehen, ja tappoi emän.

Emä kaatui, liikahtamatta jäsentäkään, mutta
penikka käwi hänen rinnallensa riippumaan ja
koetti haikeilla huudoilla wetää hänen huomio-
tansa puoleensa. Kun minä tulin paikalle ja
se raukka sai nähdä minun, kätki hän pienen
päänsä emänsä rintaa wastaan. Hän ci woinut
käydä eitä purra, jonka tähden me ilman »vai-
keudetta saatoimme häntä hoitaa; kotimatkalla
otin mina penikan syliini, ja miehet kantoiwat
emää tangossa. Kun saawuimme kylään, tuli
uusi kohtaus esiin. lahtimichet laskiwat emän
maahan ja minä asetin penikan hänen wicreensä.
Kun hän äkkäsi emänsä, konttasi hän hanen
luoksensa ja heittäytyi hanen rinnallensa. Hän
ci löytänyt siitä tawallista rawintoansa, ja minä
hawaitsin warsin hywin että hän huomasi, ettei
tuon., ivanhan emän laita »vaan mahtanut oikea
olla. Hän konttasi ympäri hänen ruumistansa,
nuuski sitä ja päästeli tuontuostakin »valitus»
huutoja — "Hu, Hu, Hu" — jotka käwiwät sy-
dämclleni.

Minulle oli mahdoton hankkia maitoa tuolle
pienelle raukalle, joka ei woinut syödä, ja hän
kuoli siitä syystä jo kolmantena päiwänä jälkeen
»vangiksi joutumisensa. Hän näytti minusta wä-
hän oppitvammalta kuin st toinen, joka minulla
oli ollut, sillä hän tunsi jo minun ääneni ja
yritti juosta luokseni, kun hän minun näki. Minä
panin tuon pienen eläimen wäkiwiinaan ja lä-
hetin sen tohtori Wyman'ille Bostoneissa, että
hän stn leikkaisi.

Marraskuun 29 ja 30 päiwänä käwin wii-
meiscn kerran jahtiretkelle Malagan kylan tiluk-
silla, sillamina hawaitsin gorillain harwencwan
harwcnemistansa. Minä olin jahdannut heitä
liian innokkaasti, ja palasin sentähden Biago-
noon, rybtyäkser.. walmistuksiin matkalle ylös
Rcnibo-iv.rtaa myöden.

Mina hawaitsin kaluni ja kapineeni olewan
samassa turmossa, mihin ne olin jättänyt, ja wal-
mistcttn heti lähtemään uudelle retkelle, joka kui-
tenkin tuli estetyksi erään semmoisen onr.ettoman
kohtauksen kautta, joita näissä pakanallisissa maissa
silloin tällöin saa kestää. Joulukuun 5 päiwänä
koetti kollini myrkyttää minua. Hän olieras
Sangatanyan neekeri, jota Gabunista oli minulle
lähetetty, sillamina en woinut tyytyä Viagono-

lais-ystäiväini ruoan laittamisten. Hän oli pal-
ivellut orjafaktoreissa Kap Lopezissa ja oli siellä
harjaantunut petokseen ja warkauteen. Jonkun
aikaa käytti hän itsensä hywästi, mutta »vähi-
tellen rupesin minä kaipaamaan yhtä ja toista,
ja pitämällä Kammalaisia tarkalla silmällä, tulin
siihen makuutukseen, ettei waras woinut olla ku-
kaan muu kuin kokkini.

Mainittuna päiwänä walmistclin minä erään
tiikerinnahan, jonka Igala, minun jahtimiehen!,
edellisellä illalla oli ampunut, ja siinä toimessa
tarwitsin minä jotakin, jota lähetin kokkini ai-
tasta noutamaan. Hän tuli takaisin ilman awain-
ta, jonka hän sanoi hukanneensa. Mina uhka-
sin rangaista häntä, jollei hän laittanut sitä ta-
kaisin ennen illan tuloa.

Sholomba, eräs maassa-syntynyt ruhtinas, oli
minun luonani päiwällisellä, joka oli «valmistettu
linnun-, kanan- ja tutun lihasta. Sholomba,
jolla oli st luulo että joku hänen csi-isistänsä
oli parantunut kuolemantaudista kanan merellä,
ei tahtonut sentähden syödä kananlihaa, jonka
tähden hän käwi kutunlihacm kasiksi. Minä söin
kaksi talrikillista kanakeitosta, multa tuskin olin
toisen niistä lopettanut kun jo tunsin tuimia
tuskia, joita seurasi oksennus ja ivatsuri, jota
kesti kaiken yötä. En milloinkaan ennen ole
saanut niin kauheita tipuja kestää.

Niinpian kun tunsin woiwani pahoin, kutsuin
kokkini Voulayn luokseni; hän kielsi panneensa
niitäkään keitokseen, mutta kun minä syytin häntä,
että hän oli sekoittanut siihen myrkkyä, juoksi
hän tiehensä ja pakeni metsään. Seuraaman
päiwän iltapuolla, kun tunsin itseni wähän pa-
remmaksi, toiwat mieheni rikoksen-alaisen minun
käsiini. Hän oli paennut alas »virralle, mutta
oli saatu kiini. Ranpano ja kaikki hänen mie-
hensä oliwat kowin suuttuneet ja waatiwat stn
heittiön henkeä, loska hän oli koettanut tappaa
heidän walkean miehensä. Näytettiin todeksi että
hän oli sulkenut itsensä aittaan silla awairnella,
jonka hän sanoi hukanneensa, ja muutamain »ve-
rukkeiden perästä tunnusti hän ottaneensa kaksi
täyttä lusikallista arsenikkia, jota mina aina kul-
jetin muassani, ja sanoi sekoittaneensa stn kei-
tokseen. Ainoastaan sitä seikkaa, etta annos oli
liian suuri, sam kiittää siitä etta wielä elän.

Rnrpano piti Boulayta wankina, kunnes minä
sen wcrran tointuisin, että woisin istua tuomit-
semaan häntä. Hän tuomittiin hengeltä pois,
mutta minä pyysin armoa hänelle ja ilmoitin
toiwoni olewan, että hän pääsisi 110:llä wirta-
hewon nahasta tehdyn ruoskan lyönnillä. Yk-
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sitoista kylän wäkcwintä miestä ivalittiin pane-
maan tuomio toimeen, ja kun rangaistus oli
kärsitty, pistettiin Boulay uudestaan rautoihin.

Pahat sanomat lewiäwät wälccn tässäkin maas-
sa, waitt'ei siellä löydy postia eikä maanteitä.
Voulaylla oli Kap Lopczissa muutamia wcljiä
ja ne saiwat jollakin tawoin tiedon hänen ilkiö-
teostaan. Heihin koski kowasti se häpeä, joka
heidän sukuunsa oli sattunut, ja eräänä päiwänä
tuliwat he minun luokseni neljän orjan kanssa.
He kuttiwät minua etten ollut tappanut heidän
weljcänsä, johon he sanoiwat minulla oleman
oikeuden. 'Boulay", sanoiwat he, "on käyttäi-
nyt kuin orja, yrittäessään myrkyttää herraansa."
Sitten pyysiwät he minua antamaan hänet heille
ja säästämään hänen henkeänsä, jota wastaan
hc heittimät minulle ne neljä orjaa, jotka he oli-
wat muassansa tuoneet.

Weljct oliwat wanhoja, lunnianui-woisia mie-
hiä ja näyttiwät rehellisiltä. He oliwat silmin-
nähtäwästi hywin huolissaan weljensa rikoksesta.
Minä sanoin heille, ettei minun kotimaassani
tehty palawcria radan tähden, mutta että minä
heidän vmain lakcinsa mukaan olisin woinut
tappaa heidän »veljensä. Sen perästä kutsutin
minä Voulayn esille, osoitin hänelle kuinka kon-
namaisesti hän oli täyttänet itsensä minua koh-
taan, riisuin sitten itse hänen kahleensa ja an-
noin hänet hänen lvcljcllensä niiden neljän or-
jan kanssa, jotka he oliwat antaneet minulle.
He kuttiwät minua useat kerrat. Ranpano »va-
roitti Voulayta milloinkaan enää tulemasta hä-
nen kyläänsä, jonka jälkeen he palasiivat Kap
Lopeziin.

Muutamain iviittoin kuluttua tunsin minä
itseni kokonaan tointuneeksi arsenikin waikutuk-
sista ja samassa myöskin paratuksi eräästä polt-
teesta, joka kauan oli minua waiwannut. Muu-
tamassa toisessa paikassa olen maininnut, että,
kun ei kinini enää tee waikutusta afrikalaisten
matfamieh.cn, käytetään toisinaan arsenikki-sula-
tusta hywällä seurauksella.

Wiidestoista Luku.
Tammikuun lopulla w. 1858, juuri kun minä

muistelin kuningas Qucngu.zaa ja hankin läh-
temään hänen luoksensa, lähetti st kunnon ukko
ivanhimman poikansa minun tyköni ja hänen
kerallansa koko joukon ccpcnholtsia; nuorempi
poikakin, joka oli kymmenen wuodcn wanha, seu-
rasi myötä, jäämään minun luokseni. Qucn-

gucza antoi minulle ilmoittaa toiwonsa, että tu-
lisin mitä pikemmin, että hän saattaisi minua
sisämaahan ja että hän oli halukas hankkimaan
minulle cepenholtsia. Etten kuitenkaan pelkäisi
uskomasta itseäni hänen haltuunsa, lähetti hän
nuoren poikansa, jonka piti jäädä Ranpanon
haltuun ikäänkuin pantiksi minusta.

"Te näette", antoi hän sanoa, "etten minä
teitä pelkää. Te »voitte luottaa minuun."

Tämä seikka teki stn, että minä paikalla mal-
misiin itseni matkalle. Minä sälytin kaluni ko-
koon, panin huoneeni siiwoon ja kutsuin sitten
Viagonon asukkaat kokoon, »vakaasti keskustelluk-
seni heidän kanssansa. Minä tiesin, ettei se ol-
lut heille mieleen, että «vein myötäni kauppata-
ivaroita sisämaahan, mutta minä en woinut läh-
teä matkalle ilman niitä. Minä makuutin sen-
tähden heille, etten ainoastaan nyt ollut, waan
wast'edeskin aioin olla heidän walkea miehensä;
että minä otin tawaroita myötäni ainoastaan
matkakulunkeini tähden ja että minun tutkimuk-
seni cdistäisiwät heidän kauppaansa ; omasta puo-
lestani toiwoin waan saada käydä jahtiretkillä.
Samassa sanoin minä heille, että, elleiwät he
tahtoneet auttaa minua »venheillänsä, jättäisin
heidät siksensä enkä tulisi milloinkaan takaisin.
Silloin ilmoittilvat he olemansa halulliset anta-
maan minun matkata mihinkä hywansä, ja lu-
pasiwat auttaa minua niin paljon kuin tahdoin.

Seuraamana päiwänä oli minun tekeminen
toinen temppu. Minulla oli kodissani wirlä sä-
lillä 2,000 dollarin edestä ccpcnboltsia, elfen-
luuta ju mutta tawaroita sekä laitti ne luon-
nonhistorialliset esineet, joita en ollut lähettänyt
Amerikaan. Nämä kapineet, jotka kaikki oliwat
hywin kallisarwoisia, täytyi minun jättää tänne
ja uskoa joidenkuiden mustain huostaan.

Minä otin sentähden Ranpanon ja muutamia
hänen etewimpiä miehiänsä seuraani ja näytin
heille kaikki ne tawarani, jotka tuliwat tänne
jäämään, ja lausuin sitten:

"Hankkikaa minulle mies, joka woi ottaa kaikki
nämä huostaansa, niin etten minä, teidän wal-
kea miehenne, kadota mitään."

He csitteliivät minulle heti ivanhaa Rinki-
mongamia, kuninkaan wcljcä, jolle lupasin pal-
kinnon, jos hän pitäisi huolta minun kaluistani.
Sitten jaoin minä tupakkaa heille kaikille ja
seuraamana aamuna (Helmikuun 26 p:nä) läk-
simme matkalle Gumbiin Oucnguczan kylään.

Minun oli käyttäminen suurta purttani, sillä
ci mikään kcmoti woinut wctää kaikkia niitä ta-
waroita, kruutia, kuulia, Pyssyjä ja muonama-
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roja, joita minun oli ottaminen mukaani Mi-
nulla oli 26 Pyssyä, _50 naulaa kuulia, 200
naulaa järeätä ja 30 naulaa hienoa kruutia'
omaksi tarpeekseni, lähes 15,000 kyynärää pum-
pulikangasta, 400 naulaa helmiä ja koko joukko
rauta- ja mcssinti.astioita, kattiloita, pannuja,
lakkeja, takkeja, paitoja, peilejä, tuluksia, limsi-
öitä, »veitsiä, talritteja, lasia, lusikoita, hattuja
j. n. e.

Semmoinen on tutkimusretkillä kulkeman afri-
talaisen matkustajan matta-warustus. Kaikella
tällä toiwoin minä tulemani ei ainoastaan hy-
min »vastaanotetuksi, waan myöskin saamani eepen-
holtsia, elfenluuta, mahaa ja kenties kautstakin.
Se oli kuitenkin maan siwu-scitta. Gorillat ja
sisämaan tutkiminen olimat retkeni päämääränä.
Ouengucza oli luroannut kuljettaa minua eheänä
paikkakuntiin, jolta oliwat kaukana tuolla tun-
temattomassa manteren sydänmaassa, ja koska
minä olin ensimäinen walkea mies, joka tätä
suuntaa oli tohtinut tungeida sisämaahan, oli
minun paras toiwoni päästä niin pitkälle kuin
mahdollista.

Meitä oli yhteensä iviisitoista minun purres-
sani. Eräs wenhe wielä toisten »viidentoista
hengen kanssa seurasi meidän jälestänunc. Mi-
nun purttani komensi lombuai, joka oli syntyi-
sin minun omasta kylästäni ja oli ottanut use-
ampia waimoja Rembo wirran yläscuduilta;Oucn-
guezan pieni poika oli meidän seurassamme ja
samoin myös tuo pienoinen rimatta Makondai,
jonka ensin olin päättänyt jättää jälille, sillä
minä pidin häntä liian hentona, että hän olisi
woinut kestää tämmöisen retken waiwoja. Poika
oli kuitenkin niin ykspäincn päästäksensä mu-
kaan, että minä ivibdoin suostuin siihen. Hän
oli kelpo poika ja minulla ei ollut koskaan syytä
katua luottamustani häneen.

Me läksimme, niinkuin sanottu, matkaan aa-
mulla helmikuun 26 p:nä 1858. Kun olimme
ehtineet muutamia penikulmia ylös wirtaa myö-
den, tuliwat lombuain orjat juosten sanomaan
herrallensa jäähywästi; heillä oli muassaan suuri
joukko pisankeja, jotka oliwat hywin suotuisa li-
säys meidän ru^kawarastollemme. Soudettuam-
me wielä kappaleen matkaa, pääsimme mangro-
«veista, wirta rupesi lewenemään ja rannat tu-
liwat kauniiksi. Oiirallisin palmuja kaswoi pit-
kin rantoja ja näyttiwät myös suojeleman niitä
wirran tulwilta, sillä wirta juoksi melkein tasan
palmupuiden kanssa.

Me sousimme melkein koko yön ja seuraaman
päiwän iltapuolla saawuimme Monmö-saareen,

joka on kolmekymmentä penikulmaa wirran suusta
ja ainoastaan noin kymmenen penikulmaa etäällä
merestä. Täällä lepäsimme hetken aikaa, sillä
helle oli sietämätön.

Kappaleen matkaa yläpuolella Monwe-saaren
tulee Femand Vas paljoa soukemmaksi. Se
kääntyy siinä itää kobden, ja tästä rumeten on
se maanasuttaille tuttu Rcmbo nimellä, joka sana
merkitsee: "joki". Ouayombin kohdalla jakauu
wirta useampiin purontapaisiin haaroihin, jotka
eiwät kuitenkaan ole esteeksi »vcnhetten perille
pääsemiseen.

Maa, joka täällä jakaa wirran kolmeen haa>-
raan, on, niinkuin sittemmin hamaitsimme, kais-
lalla peitettyä, »virrasta noussutta mutaa. Kun
tulimme pää-uomaan, huomasin minä, että se yht-
äkkiä oli käynyt soukemmaksi, mutta mirta oli
erinomaisen wäkcwä; ci mitään kareja eikä muita
esteitä purjehdukselle löytynyt.

28:na päiwänä kuljimme useain kyläin ohitse;
minun seuralaiseni rupesiwat huutamaan, laula-
maan ja laukaisemaan pyssyjä, niinpian kuin joku
asuttu paikka tuli näkymiin, joka «vaikutti sen,
että asujamet katsella tuijotteliwat meitä suurella
ihmeellä. Iltapuolla päiwää käwin minä maalle
erään «vähäisen kylän kohdalla, jota kutsuttiin
Charlcy, erään riitaisen miehen jälkeen, joka
muutamia wuosia takaperin oli tutustunut parin
walkean kauppiaan kanssa, joille hän oli myy-
nyt ivenhecllisen neekereitä, jotka oli lähetetty
kauppa-asioille ylämaahan. Hän pani heidät jon-
kinlaisten pölkkyyn, jota sanotaan ntch o g oksi ja
johon kuuluu raskas puunkappale, johon jalat
pistetään, ja eräs toinen pienempi semmoinen
käsiä warten. Tässä hinveässä kytkeessä on uhri
raukka kokonaan heitettynä muskiitein ja kärpäs-
ten ruoaksi. Sillä tawoin pidettiin niitä orjapar-
koja ivankina siksi että kauppamiehet päästimät
heidät irti.

Molemmat päälliköt kohteliivat minua mar-
sin hywäntahtoisesti ja sanoiwat heillä oleman
ystäwällisimmät tunteet minua kohtaan, jonka he
tosiaankin toteen näyttiwät, teurastaen minun
kunniakseni syötetyn wasittansa ja lahjoittaen mi-
nulle ilman sitä muutamia kananpoikia ja pisan-
keja. He tuliwat hywin lewottomiksi, kun sai-
wat nähdä minun noidutun pistolini (se oli
Coltilainen rewolweri), jonka minä laukaisin, näyt-
taakseni kuinka monta heistä moisin tappaa il-
man lataamatta sitä uudestaan; ja minä saan
tunnustaa, että olen kiitollisuuden melassa herra
ColNlle tästä hywästa aseesta, sillä hänen teok-
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siansa pidetään suuressa arwossa kaikkialla Afri-
kassa, jossa olen käynyt.

Me lepäsimme kaiken päiivää ja ivasta aurin-
gonlaskun edellä läksimme taasen liikkeelle ylös
wirtaa myöden. Minä annoin miesten soutaa
koko yön ja annoin hcill. tupakkaa pitääkseni
heitä walwcilla. He polttiwat, lauloiwat iloi-
sirnpia laulujansa ja laukaisiivat pyssyjä niin
pian kun tulimme jonkun kylän kohdalle, sillä
he tahtoiwat antaa koko maakunnalle ilmi, niin-
kuin be sanoiwat, että heidän walkea miehensä
oli matkalla ylös wirtaa myöden.

Kello yhden aikaan seuraamana päiwänä (29:nä)
saawuimme Gumbiin, kuningas Qu.nguezan pää-
kaupunkiin. Täällä otettiin meitä erinomaisen
juhlallisesti wastaan. Minn en woinut saada
ääntäni kuulumaan melskeeltä ja pyssyin pau-
kauksilta. Koko Gumbin wäcstö tuli joukoissa
alas rantaan katsomaan minua ja minä «vietiin
juhlakulussa erääsen suureen, katettuun paikkaan
johon mahtui wähintänsäkin tuhannen henkeä.
Maanasuttaat istahtiwat nyt maahan, ja heidän
joukossansa löytyi useita ivicraita eri paikkakun-
nista sisämaasta: he oliwat tulleet tänne, kun
oliwat kuulleet minun tulostani; he katsella sl-
listcliivät minua ja erittäinkin minun tukkaani,
ja heidän kaswonsa ilmaisiwat suurinta ihme-
tystä.

Eräs tilawa kunnin-istuin oli walmistettu
minua warten ja wähän syrjempänä siitä oli
eräs toinen Oucnguczaa warten, joka nyt tuli
paikalle ja, kaswot loistaen ilosta, tarjosi' mi-
nulle kättä.

Quengucza on wanha, hywin pitkä ja laiha,
harmaatuttanen neekeri; hänen »vakaiset kas-
monsa todistamat erinomaista pcntcwuutta ja
suurta rohkeutta, jotka omaisuudet hän omistaa-
kin ja joista Hsn on tunnettu koko maassa. Hän
on hänen tilaansa wcrratcn bywin merkillinen
mies ja hänellä on enemmän luonnollista älyä
kuin keliäkään toisella neekerillä, joita Afrikassa
olen nähnyt. Hän sai kiirettä sclittäätsensä mi-
nulle, ettei hän wielä woinut pukea itseänsä hie-
nosti, sillä hän murehti wcljeänsä, joka oli kuolA
lut kaksi rvuotta sitten. Hänellä oli tätä nykyä
kaunis musta lakki päässään; paitaa ei hänellä
ollut, sillä sitä »verhon eiwät suremat saa käyt,
tää; mutta sen sijasta oli hän puettu amcrika-
laisten tattiin, joka todellakin oli liian wähäi-
nen hänelle.

Kun kuningas oli suorittanut terw.hdusternp-
punsa, kutsuin mina esille häncn pienen poikansa
Akungan, jonka hän oli lähettänyt minulle pan-

tiksi ja ioka minulla nyt oli muassani wenheessä.
Kun poika oli tullut paikalle, sanoin mina ku-
ninkaalle niin kowasti, että kaikki läsnäolewat
woiwat sen kuulla:

''Te olette lähettäneet poikanne minulle siinä
tarkoituksessa, että minä pitäisin hänet takauk-
sena siitä, että turwalliscsti woin tulla tänne.
Minä en ole pelkuri. Minä pidän teistä ja
luulen woiwani luottaa teihin. Minä uskon,
että te kohtelette minua ja minun miehiäni kun-
nollisella tawalla, ja sentähden olen minä tuo-
nut teidän pienen poikanne takaisin. Minä en
tarwitse häntä panttina".

Minun puhettani seurasi korkeat suostuntahuu-
dot ja koko neekerijoutto näytti olewan äärettö-
mästi ihastunut.

Sen jälkeen muistutin minä kuninkaalle hä-
nen lupaustansa, että hän päästäisi minun mat-
kaamaan sisämaahan ja olisi minulle siinä awul-
lisnn. Kuningas ja hanen alamaisensa huusi-
wat taasen suostumusta. Sitten sanoin minä
tulleeni tekemään kauppaa. Minä ol.n tuonut
mvötuni mon.nkaltaisia tawaroita ja aioin ostaa
niin paljon ccpcnholtsia ja elfenluuta kuin he
woiwat minulle hankkia. Tästä sanomasta kä-
wiwät ilohuudot wielä huikeammi.fi. Minä olin
— niinkuin olin odottanutkin — koskenut hei-
dän arimpaa kohtaansa.

Kuningas kobosi stn perästä astmaltansa, was-
tatakscnsa. Kohta tuli haudankaltaincn hiljai-
suus, sillä Oucnguczaa pitää kansa suuressa kun-
niassa. Ensi aluksi antoi hän minulle ison asun-
non, jonka hän osoitti minulle sormellansa; sillä oli
etupuolellaan pylwäslatta istumapaittain kanssa.
Sitten kääntyi bän alamaisiansa kohden ja lausui:

''Tämä on minun ntangani (walkea mie-
heni). Hän on tullut kaukaisesta maasta tcr-
«vchtimään minua. Minä pyysin häntä tulemaan
minun luokseni ja nyt on hän tullut. Älköön
kukaan tehkö hänen seuralaisillensa mitään pahaa;
hänen itse puolestansa ei ole minun tarwis mi-
tään pyytää. Antakaa ruokaa hänen mäellensä;
kohdelkaa heitä hywin. Älkää mitään »varastako;
ankara palawcri on kohtaawa teitä, jos sen teetteA.

Sen jälkeen kääntyi hän niihin Bakalaieilnn
ja Asbiraicibin, jotka oliwat tulleet tänne, ja
lausui: "Kawahtckaa itseänne! Älkää Marastako
mitään minun »valkealta mieheltäni, sillä jos
sitä yritätte tehdä, myyn minä teidät kaikki."

Siihen loppuiwat ne temput. Minä sain
luwan mennä huonecseni ja mäki sai käskyn
käydä alas ivirralle tuomaan wcnheestä minun
kaluni minun asuntooni.
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Gumbi on yhdctsäntymmrntä ja miis penikul-
maa wirransuusta. Se on Kainina-heimokun-
nan äärimmäinen kylä. Se on tärkeä paikka,
sillä perintö-oikeuden puolesta wallitsec se koko
wirran yläpuolen mitä maanasukastcn keskinäi-
seen liitteescn tulee. Abouya-suku, joka asuu
Gumbissa ja jonka ylipäällikkö on kuningas Quen-
gucza, pitää yksinomaisena oikeutenansa käyttää
wirtaa kauppansa hywäksi. Wälistä sallitaan
muutamain harmain Kamma- neekerein, jotka asu-
mat alempana wirran warrella ja jotta owat
saaneet waimonsa Gumbista, kulkea ylös wirtaa
myöden noutamaan eepenhottsin; mutta tämäkin
myönnytys annetaan ainoastaan erityisissä tapa-
uksissa ja ylimalkaan on Quenguczalla yksinoi-
keus kaikkeen kauppaan tuon rikkaan sisämaan
kanssa, jonka asujamia hän pitää ivasalleincmsa.

Aiwan omituista on että kaikkein näiden kan-
sain kesken kaikki synnyittä- ja perintöoikeus lue-
taan äitistä. Kamma-miehen poikaa, joka on
syntynyt johonkin toiseen heimokuntaan kuulu-
masta ivaimosta, ei pidetä Kammalaisena; ja
oikealle Abouyallc (kansalaiselle Gumbissa) on
malttamatonta että hän on syntynyt übouyalai-
sesta äitistä. Jos ainoastaan isä on Abouya,
pidetään lapsia äpärinä.

Aina Gumbiin asti on Fernand Vas mel-
kein kaikkina muodenaikoina pienillä höyrylai-
woilla kuljettama; »vähäisille, keweästi lastatuille
höyrywenheille ei ole milloinkaan mitään estettä.
Wirta on symä ja soukka ja rannat joka pai-
kassa jyrkkiä. Täällä etcnewät »vuoret aina wir.
taan asti, mutta wähän ylempänä eiwät ulotu
ne niin pitkälle wirran-uomaa kohden.

Maa näyttää olewan rikasta ja hedelmällistä,
ja ne lukuisat kylät, joiden ohitse kuljimme, näyt-
tiwät todistaman maan i^iljarvuutta.

Maaliskuun 1 päiwänä tuli minun luokseni
eräs Igoumba, Ashira-heimon päällikkö, joka
kansakunta asuu sisämaassa. Hän oli paennut
kotiseuduiltansa, sillä häntä oli syytetty noituu-
desta. Samoin tuli useita Vakalai-päälliköitä
terwehtimään minua ja pyysiwät minua käymään
heidänkin maassansa.

Oucngueza oli kaikesta tästä erinomaisen on-
nellinen. Hän tanssi, lauloi ja laski leikkiä ia
oli ylimalkaan niin tyytywäinen ikäänkuin kaikki
hänen toiweensa olisiwat yhtaikaa toteen käy-
neet. Hän lahjoitti minulle pienen poikansa
Akungan, joka saisi jäädä olemaan minun luo-
nani; se pieni prinssi on saanutkin toimeksensa
minun kyöttiastiaini siiivoamisen, koska Makon-
dai jo on määrätty passarikseni. Minä annoin

Qucnguezalle lahjaksi 75 kyynärää kangasta yh-
den pyssyn, neptunin, wähän helmiä j. n. e.
Hän tuli erinomaisen iloiseksi ja lupasi että minä
saisin tungeida sisämaahan niin kauaksi kuin hä-nen walta.isa ja »vaikutuksensa ulottui. Hän on
tawattoman älykäs neekeri ja hän hawaitsee, että
minun tutkimuksistani woi hänelle tulla suurta
hyötyä niinkauan tuin hänen hallussansa on maan
awain.

Mutta yhtä kaikki on hän erinomaisesti tai-
kauskoinen. Koko wuoden kuluessa ei ole hän
käynyt sitä tietä, joka kulkee suorastaan »virralle,
waan aina on hän tehnyt kierroksen. Syynä
siihen on st, että silloin kun hän astui malta-
istuimelle, sanottiin jonkun hänen »vihollisistansa
noituneen tämän tien, ja hän on marina siitä,
että niinpian kun hän waan terrankin käy sitä
uraa, on hän kuoleman oma. Useat erät owat
arwossa pidetyt tohtorit koettaneet kartoittaa sitä
»velhoa, jota siinä iväijyy; mutta maitta kunin-
gas uskoo noitumista, ei ole hän kuitenkaan
tahtonut panna mitään luotta-nusta oppmeisin
loihtijoihinsa.

Wiimeinen yritys aniemban eli melhon kar-
toittamisten tehtiin yöllä maaliskuun 2:sen ja
3:nnen päiwän wälillä. Eräs kuuluisa tohtori
kaukaisesta Vakalai-maasta oli tuotu tänne sitä
tarkoitusta warten. Hänen nimensä oli Aquai-
lai. Maanasuttaita kokoontui suunnattomassa
määrässä samalle paikalle, jossa minua oli »vas-
taanotettu; siihen tekiivät he walkeita, joiden ym-
päri he ascttuiivat loikomaan. Paikka on ka-
tettu bamburuorvoilla ja lehdillä. Kello 10 ai-
kaan, kun oli jo pilkkopimeä, alotti tohtori tem-
pun laulamalla muutamia pöyhkäilemiä lauluja,
joissa hän kerskaili woimaansa noituuden yli.
Se oli merkki kaikille kokoontumaan ympäri wal-
keain h ang arin (katoksen) alle.

Sen jälkeen sammutettiin kaikki tulet ja ival-
keat huolellisesti, ja tiiman sisässä ei ollut koko
kylässä yhtään muuta »valkeata kuin minulla.
Minä olin nimittäin »väittänyt, että walkeain
miesten tulee tehdä poikkeus niistä säännöistä,
joita semmoisissa tiloissa seurataan, ja siihen
suostuttiin. Synkin pimeys ja täydellisin hil-
jaisuus malliisi kaikkialla. Ei kuulunut sanaa-
kaan, ci edes hiwnustakaan niiden tuhansien nee-
kerein joukosta, jotka oliwat koossa pilkkopime-
ässä yössä.

Wihdoin ratkaisi tohtori tuon omituisen hil-
jaisuuden; seisten keskellä kylää, rupesi hän so-
pertamaan jotakin, jota minä en ymmärtänyt.
Silloin tällöin wastasiwat asujamet hänelle yhtä
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suuta. Sitä kesti noin tiiman aikaa, ja tämä
toimitus oli mitä omituisimpia milloinkaan näh-
nyt olen. Minä en woinut nähdä muuta kuin
kahden naisen kaswot, jotka pelästyneinä oliwat
paenneet minun asuntooni. Tohtorin kolea ääni
kaikui oudollaiselta tuolla tyynellä seudulla, ja
lun tuo moniääninen wastaus kuului pimeässä
yössä, wedähti se juhlallisen, »vanhanaikaisen loih-
timis-tempun laululle.

Wihdoinkin, juuri sydänyön aikana, kuulin
minä tohtorin lähenemän. Uumillaan oli hä-
nellä wyö täynnä killuivia kelloja, jotka kilist-
ivät kun hän liikkui. Hän käwi joka perheessä
kylässä ja kysyi asuneeko st »velho, joka sulki ku-
ninkaalta tien, siellä. Tietysti sai hän tieltä-
wän wastautsen. Sen perästä rupesi hän juok-
semaan ylös ja alas sitä noiduttua tietä myö-
den, manaten suurella äänellä »velhoa suorimaan
tiehensä. Kohta sen jälkeen tuli hän takaisin ja
sanoi, ettei hän enää nähnyt aniembania ja
että se »varmaankin oli mennyt pois palaamat-
tomiin. Nyt riensiwät kaikki maanasuttaat ulos
ja huusiwat: "Mene pois, mene pois! Älä kos-
kaan enää tule tänne takaisin ivahingoittarnaan
meidän kuningasta!"

Walteat sytytettiin nyt uudestaan ja me is-
tuimme kaikki yhdessä syömään. Kun se oli
tehty, sammutettiin taasen kaikki ivalkeat yhtai-
kaa ja hurjia lauluja laulettiin aina kello nel-
jään aamulla, jolloin walteat uudestaan sytytet-
tiin.

Auringon noustessa tokoontuimat kaikki maan-
asukkaat saattamaan kuningastansa sitä pelättyä
tietä myöden alas ivirralle.

Quengueza oli, minun on se tunnustaminen,
pelkäämätön metsämies ja soturi. Hänellä oli
myös tietoja monessa asiassa, joissa hänen alam-
malsensa tuliwat ymmälle. Mutta nyt oti tuo
kuningas parka pahoin peloissaan. Hän uskoi
»vakaasti »velhon olewan poissa; mutta sittenkään
ei hän woinut päästä siitä mielipiteestä, että hän
nyt meni malttamatonta perikatoansa kohden. Hän
olisi ollut kulkematta tätä tietä, jos se olisi ol-
lut mahdollista. Hän arweli hetken aikaa, mutta
wihdoin päätti hän rohkeasti katsoa kohtaloansa
wasten silmiä; hän käwi miehuttaasti alas »vir-
ralle ja palasi sitten uskollisten alammaistensariemutessa.

Maaliskuun 6 päiwänä ryhdyttiin walmiste-
lewiin toimiin jahtiretkeä warten. Ruotawa-
roista oli piukka kylässä niiden lukuisain »vie-
rasten tähden; mina ja minun mieheni saimme
ruokamme joka päiwä kuninkaan kolmeltakymme-

neltä mailnolta — hänellä oli ainoastaan tämä
kohtuullinen määrä niitä. Quengueza antoi
minulle oppaaksi metsässä Etian, joka oli hänen
suotuisin metsämieh.nsä ja orjansa. Tämä Etia
on muhkea manha mies, syntystn kaukaisilta seu-
duilta tuolta sisämaasta. Hän asuu nyt ivähäi-
sellä, ulkona kylästä olewalla maatilalla, jossa
hänellä on soma maja ja wanha waimo, joka
aina kohteli minua äitillistllä hellyydellä. Etian
toimena on hankkia kuninkaan kyökkiin metsän-
riistaa, ja hän käy melkein joka iviitto jahtiret-
killä tätä tarkoitusta warten.

Quengueza antoi minulle myös Monboninsa
— pehtorinsa, kamariherransa, howimestarinsa,
asiamiehensä, hanen kaikki kaikensa. Hanen toi-
menansa on pitää huolta kuninkaan yksityisistä
asioista, ukittaa hanen orjiansa työhön, pitäö
silmällä hanen maatilojansa ja »vartioida kunin-
kaallisten huoneitten awaimia. Mombonin tuli
pitää huolta siitä, että minä elin mukarvasti kylässä.

Miehen rikkaus arwostellaan täällä kaikkein
ensiksi sen mutaan kuinka monta orjaa hänellä
on, sitten hänen ivaimoinsa luwun suuruudesta
ja «viimeiseksi tistuin paljoudesta — nimittäin
semmoisten tistuin, joita täällä täytetään tawa-
rain tallettamiseen; sentähden owat tistut täällä
sama kuin raha. Kun tistuilla, ollaksensa taa-
tut warka>lta, pitää olla lukot, on amer»kalaisilla
lukoilla täällä hywä menetti. Ne lukot, jotka
tehdään omassa maassa, eiwät ole juuri taat-
tuja. Mutta koska kistut tarwitsewat lukkoja ja
lukot awaimia, kannetaan suuria awaintimppuja
rikkauden merkkinä. Mina näin myös Gumbissa
neekereitä, jotka pyrkiwät rikkauden maineesen
petollisella tawalla; niin esim. oli useammilla
minun yutäivilläni Kamma-heimokunnasta koko
joukko kistuja, joista enimmät olimat tyhjiä. Se
on todellakin tullut tawakst, että hankitaan niin
paljon kistuja kuin mahdollista; siitä ei paljon
lukua, mitä ne sisältämät.

Muutamat maanasukasten huoneetkin owat wa-
rustetut lukolla. Mutta lukko tarwitsee owca,
ja waikka heidän owensa on komin soukka ja
mitätön kalu, on heidän kumminkin kolhominen
kokonainen puu yksinkertaisilla kumeillansa, saa-
daksensa semmoista lautaa, joka moi kelwata owekst.
Siitä syystä onkin owi ylellisyyden kaluna niin-
hywin Gumbissa kuin rannikolla.

Sunnuntaina 7 päiwänä lepäsin minä ja kes-
kustelin maanasukasten kanssa, koettaen tehdä
heille selwätst jotakin totisesta jumalasta ja osoit-
taa heille heidän harha-uskonsa lapsellisuutta.
Heillä oli aina sama wastaus tarjona kaikkeen
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mitä walkealla miehellä on heidän uskontoansa
wastaan, ja sen sain minä kuulla tälläkin kertaa.
Eräs manha mies sanoi:

"Sinä olet walkea, me olemme mustia. Se
jumala, joka loi sinun, ei ole luonut meitä.
Sinä kuulut toisten kansakuntaan, me toiseen.
Sinä olet mbuiri (henki) etkä tarwitse kaikkia
niitä jumalankuivia tuin meillä on. Me olemme
köyhää kansaa ja me tarwitscmine niitä. Ju-
mala antoi sinulle paljon hywää; meille hän ei
ole mitään antanut".

Waikea on »vastustella tätä »väitöstä ihmis-
rodun crinkaltaisuuden suhteen, sillä »vakaalla luot-
tamuksella kertoo sen jokainen oikea neekeri, jonka
Afrikassa kohtaat. Et woi saada Afrikalaista
uskomaan, että he ja me kaikki olemme ihmisiä
ja »veljiä. Siihen asti, kunnes heihin saadaan

se »vakuutus, pysyivät he lujasti harhaluulossaan.
B:na päiwänä läksimme metsään tatsipäiwäi-

selle jahtiretkelle. Etia ja Gambo, miimeksimai-
nittu Igoumban, erään Ashira-paällikön ja kuu-
luisan metsästäjän poika, sekä kaksi muuta miestä
oliwat minun seurassani. Me läksimme liikkeelle
Etian huoneesta, jonka fen wanha omistaja oli
ympäröinyt elefanttein, wirtahepojcn, leovaartein
ja gorillain pääkalloilla ikäänkuin urhollisuuden
merkiksi. Gambo oli oikein ruma mies, sillä
hänen kllswonsn oliwat rupulin-arpiset,mutta hä-
nellä oli tuliset silmät päässä ja kokemuksesta
tulin hawaitsemaan hänen oleman myöskin roh-
kean ja pelkäämättömän.

Eräs muistutus, jonka Quengueza teki, kun
yhdessä jätimme kylän, huwitti minua suuresti.

"Katsoppa," sanoi hän, "kuinka paljon metsä-
miehet pitämät toinen toisistansa! Se ei mitään
tee asiaan, waikka kuuluwat.in eri kansakuntiin
ja «vaikka kuinka erinkaltaisia olisiwatkin. Näetkö
waan, kuinka minun «valkea mieheni pitää näistä
mustista metsästäjistä!"

Me olimme käyneet metsää noin kolmen tiiman
»verran, kun »vihdoinkin tapasimme uusia gorillan-
jättiä. Etia meni nyt yhtä suuntaa yksinänsä,
sillä aikaa kuin minä ja Gambo käwimme hil-
jakseen toisaalle päin. Gorillaa on waikea lä-
hestyä, ja meidän oli suoraan sanoen konttaa-
minen tuon tiheän metsän läpitse, niin pian kun
sitä lähelle tulimme. Kuoleman hiljaisuus ja se
waiwalloisuus, jota tätä eläintä lähetessä saat
kokea, samoin kuin myös st seikka, ettei jahtimies
woi toiwoa saamansa nähdä »vihollistansa, en-
nenkuin hän on juuri hänen »vieressänsä, ja että
silloinkin hänelle on waikea silmin eroittaa häntä
pimeässä metsässä — laitti tämä tekee tämän

eläimen pyytämisen hywin hermoja kiihottamaksi
jahdiksi. Sillä jahtimiehen tulee aatella, että
jos hän ampuu harhaan taikka jos hänen kuu-
lansa ei satu oikeaan paikkaan, tekee tuo haa-
woitettu ja raimoisa eläin pikaisen lopun »vas-
tustajastansa.

Sillä aikaa tuin me niin hiljakseen kuin mah-
dollista hiiwimme metsässä, pamahti yhtäkkiä
pyssynlaukaus. Me juoksimme kohta sitä suun-
taa kohden, mistä paukaus kuului, ja kohtasimme
siellä tuon »vanhan Etian istumassa aiwan lewol-
lisena suurimman naaras-gorillan ruumiin päällä,
tum milloinkaan nähnyt olen. Hän oli haa-
woittanut gorillan tuolettawasti ensimäiscllä tu-
tilla. Eläimen toto pituus oli neljä jalkaa ja
seitsemän tuumaa. Se oli jotenkin suuri, erit-
täinkin naaraaksi, sillä naaras on tawallisesti
pienempi tum koiras.

Seuraamana aamuna kuulin minä hirmeän
melun istutusmaalta ja sain wihdoin tietää syyn
siihen olewan sen, että erään «vanhan tohtorin,
nimeltä Olanga-Kondo, piti juoda mbound outa.
Se on päihdyttäwää myrkkyä, jonka maanasut-
taat luulemat antaivan nätylahjan sille, jota sitä
juo — ellet hän juuri kuole siihen siemaukseen.
Sitä käytetään paljon tässä osassa maata koe-
tukseksi noituudesta syytetyille. Jos joku wai-
«vainen raukka tulee syytöksen alaiseksi, että on
noitunut naapurinsa tai kuninkaansa, patoitetaan
hän juomaan mboundouta, näyttääksensä «viat-
tomuuttansa. Jos mies kuolee, julistetaan hän
»velhoksi; mutta jos hän jää henkiin, on hän
»viaton. Neekerit, jotta tartaawat herroiltansa,
pelkääwät suuresti tätä toetusta. Tohtoreilla
on se maine, etteiivät he kärsi mitään «vahinkoa
tästä myrkystä, ja minun on tunnustaminen
että Olanga joi sen ilman erinäistä wauriota.
Yhtä kaikki on se sentään kuolettamaa ja Hyryin-
kin pian waikuttawaa myrkkyä. Minä olen näh-
nyt erään waiwaisen pakoitettawan sitä juomaan,
ja iviisi minutia sen jälkeen kaatui hän maahan
kuolijana ja meri purskui ulos suusta, sieramista
ja silmistä. Eräs maanasuttaista kertoi minull?,
että jos uhri on hywin wihnttu henkilö, enen-
netään hänen annostansa melkoisesti; niin oli
luultawasti laita tuossa mainitussa tapauksessa.
Muutamat neekerit owat wakuuttaneet minulle,
että toisinaan tapahtuu niin, että suonet rctttee-
mat siltä, joka juo tätä kamalaa nestettä.

Minulla oli tällä erällä tilaisuus nähdä toto
temppu. Muutamat maanasuttaista otti.vat juu-
ren ja hieroiwat sen hienoksi jonkinlaisten mal-
jaan. Sitten kadettiin mettä sekaan. Noin
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minutin kuluttua rupesi sekoitus käymään ja
«vaahAoamaan melkein kuin shampanja, kun se
johonkin kaadetaan. Mesi sai sen kautta puner-
taman wärin, näyttäen samankaltaiselta kuin
mboundou-juuren päällimmäinen kesi. Kun wahto
oli laskeunut, kutsuiwat Olangan ustäwät hä-
nen esille. Se, jonka pitää juoda tämä juoma,
ei saa nimittäin olla läsnä, kun sitä walmiste-
taan, mutta hänellä on oikeus lähettää kaksi
tuttawaansll pitämään wanrin, että kaikki tapah-
tuu oikealla tawalla.

Kun Olanga tuli paikalle, tyhjensi hän mal-
jan yhdellä henkäyksellä. Wiisi minutia sen pe-
rästä näytti myrkky rupeewau waikuttamaan.
Hän alkoi hoiperrella; silmät rupesiwat weris-
tämään; tuskunwäwähdyksiä bawaittiin kaikissa
jäsenissä; puhe käwi sekanaisetst ja pian ilmaan-
tuiwat myös netin merkit, joiden arwcllaan en-
nustaman kuolemaa. Mies täyttihen ikäänkuin
olisi hän juowuksissa. Hän rupesi puhumaan
hurjasti ja sitä pidettiin merkkinä siitä että oli
saanut näkijän lahjan. Heti stn jälkeen kysyt-
tiin häneltä löytyikö ketään joka tahtoi noitua
Quenguezaa. Tämä kysymys toistettiin useat
kerrat. Wihdoin puhkesi hän sanomaan:

"Oikein, joku löytyy, joka tahtoo noitua ku-
«ingasta." Sitten kysyttiin häneltä kuka se oli,
mutta onneksi oli tuo neekeri parka nyt niin
tuttijuoivukstssa, ettei hän woinut puhua ainoa-
takaan järjellistä sanaa. Hän sopersi esiin joi-
takuita ymmärtämättömiä ääniä ja siihen päät-
tyi palaweri.

Sillä aitaa tuin kysymyksiä tehtiin hänelle,
istui wähän syrjempänä hänestä noin sata hen-
keä ylt'ympäri, kepit kädessä. Näillä kepeillä
löiwät he maahan tuontuostakin, laulaen samassa
seuraamat sanat ykstoittosella nuotilla.

"Jos hän on lvelho, niin ottaa mboundou hänen
h.ntensä.

Jos hän ei ole, niin pääsee hän kyllä mboundousta."
Koko temppu kesti noin puolen tiiman aikaa;

kun st oli loppunut, erosi kansa ja Olanga, joka
jo puoliksi oli tullut tunnollensa, laskihen maata.
Minulle sanottiin että tämä wanha Olanga woi
juoda myrkkyä runsaassa määrässä ja lyhyttcn
wäliaikain perästä, tuntematta mitään muuta
»vaikutusta kuin että se saattaa hänet ajaksi pöh-
nään. Tämä seikka lisäsi tietysti suuresti hänenarwoansa näiden taikauskoisten ihmisten luona.

Kun tämä temppu oli loppunut, palasimme
Gumbiin. Seuraamana päiwänä (10:nä) piti
meidän lähteä pitemmälle retkelle erääsen paik-
kaan, jossa Etia sanoi että me ehkä saisimme

jonkun gorillan penikan eläwältä kiini. Suu-
rimmalla ilolla suostuin minä tähän ehdotukseen.
Minä olin walinis mihinkä bywänsä saadakseni
gorillan penikan, joka oli kylliksi suuri woidnt-
sensa elää ilman imemättä.

Tällä erällä oli meitä suuri seura: Elia, Gam-
bo, minä itse ja kymmenen neekeriä, kaikki wa-
rustetut aseilla ja muonawaroilla pariksi puimaksi.
Miehillä oli muassaan koko joukko jumalankuwia
ja noitakaluja. He oliwat maalanneet taswonsa
punasiksi ja iviilcskeUcet käsiänsä, sillä sitä pide-
tään hywänä enteenä, kun kädet wuotawat wertä.
Minun seuralaiseni oliwat melkein alasti, niin-
kuin tawallisesti.

Omasta puolestani olin minä myös ryhtynyt
erinomaisiinpiin waln.istu.siin. Minä olin mus-
tannut kaslvoni ja käteni hiilellä ja öljyllä, niin
että minä sinisen paitani, sinisten housuun ja
mustuin saapasteni kanssa olin yhtä musta kuin
muut. R.wolwcrini killui siivullanirepun kanssa,
jossa minulla oli kruutia ja luoteja - ja kon-
jakkipullo. Olallani kannoin Pyssyä. Tämä
kaikki waikutti suuren ihmetyksen niissä neekeri-
joukoissa, jotka oliwat kokoontuneet katsomaan
meidän lähtöämme.

Quengueza oli erinomaisen iloinen ja huusi:
"Mikä ntanganihan (walkea mies) tuo on?

Hän ei pelkää mitään; hän ci ivälitä auringosta
eikä medestä ; hän ci pidä mistään muusta tuin
jahdista."

Se ivanha tunnonukto »varoitti alammaisiansa
pitämään huolta hänen »valkeasta miehestänsä
ja, jos niin tarwittaisiin, heittämään hentcnsä
hänen edestänsä.

Me matkasimme kaiken päiwää ja saawuimme
auringon lasteissa eräälle wähäisclle »virralle.
Täällä teimme pienen rovion ja »valmistimme
muutamia lehtimajoja yöksi. Tuskin olimme eh-
tineet sytyttämään tulen ja panemaan maata,
kun meidät yllätti äkkinäinen rajuilma, jota kesti
puolen tiimaa. Kun se oli mennyt ohitse, kei-
timme muutamia pisankeja ja sawustimme wähän
kalaa. Mina paistin kappaleen sianlihaa itsel-
leni, ja kun ruo'an jälkeen saimme sytyttää piip-
pumme, olimme niin tyytywäisiä kuin toiwoa
saatoimme. Nyt kerrottiin toto joukko tarinoita
gorilloista, ja se oli juuri minulle mieleen. Kai-
killa maanasuttaillll tällä seudulla on sama tai-
kauskoinen käsitys näistä milleistä pedoista, waikka
itsekukin puhuja kertoo kokemuksensa jälkeen.

"Minä muistelen", sanoi eräs joukosta, "isäni
kertoneen minulle, että hän kerran kohtasi go-
rillan metsässä. Isälläni oli keihäs kädessä;
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kun gorilla sai näbdä keihään, alkoi hän ärjyä.
Isäni pelästyi ja hukkasi keihään; kun gorilla
hnwaitsi sen, tuli bän warsin hywille mielin,
katseli hetken aikaa metsästäjää ja siirtyi sitten
tiheään metsään. Isäni oli myöskin hywin tyy-
tywäincn tähän asian menoon ja pitkitti mat-

kaansa A
Kaikki huusiwat nyt yhtä suuta:
"Niin, niin tulee meidän tehdä kun tobtaam-

me gorillan! Keihäs pois käsistä, se tekee hänen
tyyneksi!"

Sen jälkeen otti Gambo puhuakscnsa:
"Monta «vuotta sitten katosi yht'ättiä eräs

mies kylästäni, sitten kun hän oli riidellyt erään
toisen kanssa. Muutaman aikaa stn jälkeen oli
eräs Asbiramies samasta kylästä metsässä. Siellä
tapasi hän hywin suuren gorillan. Se gorilla
oli juuri sama mies, joka oli kadonnut. Hän
oli muuttunut gorillaksi. Hän hyökkäsi hurjasti
tuon raukan Ashira-micben päälle ja sieppasi kap-
paleen lihaa häncn käiiwarrestansa. Sitten päästi
hän hänen menemään. Mies tuli takaisin, kä-
siwarsi werissä, ja kertoi minulle tämän. Minä
toiwon ettemme tule kohtaamaan semmoisia ib-
mis-gorilloja. Ne owat ko*vin pahanilkisiä. Mc
woisimme joutua pahaan pulaan".

Kaikki yhteen ääneen: "Ei; mc emme kohtaa
semmoisia pahanilkisiä gorilloja!"

Sitten sanoi yksi: "Jos mc tapamme jonkun
gorillan huomenna, tahtoisin minä mielelläni
osan aimoista itselleni fctischiksi. Mikään ei tee
miestä niin rohkeaksi kuin st että hänellä on
gorillan aimot taikakaluna. Se rohkaisee niic?
hcn rintaa."

Kaikki (ne jotka wiclä oliwat hereillä:) "Jaa,
se rohkaisee miehen rintaa!"

Niin pitkitettiin puhetta kotwascn aikaa, kun-
nes yksi toisensa perästä waipui uneen.

Scuraawana namuna panimme pyssymme kun-
toon, latasimme ne uudestaan ja läksimme me-
nemään jahtialalle. Lähellä sitä kaswaa pieniä,
eriskummallista marjoja, joita gorilla mielellänsä
syö. ja missä näitä marjoja löytyy runsaasti,
woi olla «varma, että siellä tapan gorillojakin.
Mc olimme kulkeneet lähes tunnin aikaa, kun
kuulimme gorillan penikan huutaman emäänsä.
Etia tuuli ensiksi kirkunan ja osoitti stta suun-
taa kohden, josta se kuului.

Me aloimme nyt astua warowammin kuin tä-
hän asti. Etia ja Gambo hiipirvät etumaisina,
sillä he olimat tottuneet pitelemään »verkkoja ja
ilman sitä oliwat he taitawimmat metsämiehet.
Vastenmielisesti pysyin minä perässä päin, mutta

minä en tohtinut seurata heitä, sillä minä pel-
käsin, että minun kömpclömmät liikuntoni saat-
taisiwat meidät itmi.

Noin puolen tiimaa sen jälkeen kuulimme kaksi
pyssynlaukausta. Kun kumahdimme ylös, näim-
m" tuon «vanhan gorillan ammutuksi, mutta pe-
nikka oli päässyt pakoon. Ei ollut luonnista-
nut saada häntä kiini.

Emä parka makasi siinä, rywctcn werissään;
mutta penikka oli kadonnut metsään. Me kät-
kimme itsemme läbiticnoillc, nähdäksemme tutisko
hän takaisin. Hän tulikin aiwnn pian, juoksi
emänsä luotsi ja rupesi imemään hänen rintaansa
ja hywäilcmään häntä. Silloin ricnsiwät Etia,
Gambo ja minä esille ja otimme hänen kiini.
Waitt'.. hän silminnähtäwästi ollut wielä kah-
den «vuoden wanha, näytti hän hywin wäkewälle
ja tempaisi itsensä irti. Me ajoimme häntä kum-
minkin takaa ja muutaman minutin perästä stn
jälkeen otimme hanen uudestaan kiini, ci kui-
tenkaan cnnen kvin yksi miehistä oli saanut mää-
rällisen hnawan tuolta pieneltä »veitikalta.

Sittemmin tultiin hawaitsemaan, että wankim-
me oli nuor» naaras. Mc sidoimme hanen en-
siksi köysillä ja päästimme hanen sitte menemään
takaisin emänsä luotsi. Kun hän tuli ruumiin
tykö, kätki hän päänsä emän rintaa wastaan ja
näytti todellakin surcwan.

Nyt päätimme palata takaisin leiriin. Tuo
wanha gorilla oli pian nyljetty, jonka perästä
minä otin nahan ja luurangon ja neekerit ja-
koiwat keskenänsä libnn. Penikka kannettiin pois,
mutta hywin hillimätön st oli ja teki wimmattuja
yrityksiä purrakscnsa jokaista, joka tuli lähellc.

Emä gorilla oli neljää jalkaa ja neljää tuu-
maa korkea' penikka cli kahta jalkaa jn yhtä
tuumaa pitkä. Minä olen hukannut stn «van-
han emän nahan; st pilaantui ennenkuin minä
ehdin sitä walmistarnaan.

Pahaksi onneksi eli tuo nuori gorilla ainoas-
taan kymmenen päiwää sen jälkeen, kun hän oli
joutunut »vangiksi. Hän ci tahtonut millään
ehdolla syödä mitään lajia keitettyä ruokaa tahi
ylimalkaan mitään muuta tuin pähkinöitä ja
marjoja, joita minun miesteni joka päiwä oli
kokoominen hänelle. Hän ei ollut niin lvilli
kuin se koiras, joka minulla ennen oli ollut,
mutta yhtä kamala ja yhtä kesyttämätön. Jo-
kaista, joka lähestyi häntä, uhkasi hän hurjilla
liikenteillä. Silmät näyttiwät wähän lcppeäm
miltä, mutta niissä asui sama julmuus ja ka-
maluus kuin entisen »vankiin silmissä; hänellä
oli sama tapa kuin edellisellä, että hän nimit-
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täin katsoa tuijotti jokaista wasten silmiä, kun
hän aitoi hyökätä päälle. Minä hawaitsin myös
tämän penikan menetteleiwän samalla tawalla
kvin tuon edellisen, etta hän, näet, tun hän ai-
koi käydä käsiksi johonkin, jota hän ketjun ly^
hyyden tähden ci yllättänyt, ensin katsella ällisti
minua tarkasti silmiin ja keikautti sitten itsensä
salaman nopeudella toiselle jalallensa ja toiselle
täsiwarrellensa, kurottaen samassa toisen jalkansa
niin, että hän toisella takakädellään saattoi tart-
tua esincesen. Useat kerrat pääsin ininä waan
hädin tuskin hanen tatakätensä nipistelystä. Toi-
sinaan näytti minusta, tun hän loi silmänsä
kiinteästi minuun, ikäänkuin olisi hän ollut kiero-
silmä; kuitenkaan en mina milloinkaan tullut
oikein tämän asian perille. Kaikki hanen lii-
kuntonsa olimat tuimia, ja maikka hän oli niin
pikkuinen ja nuori, oli hänellä tawattomat »voimat.

Niinkauan kuin hän eli, ei tohtinut yksikään
raskas waimo tai semmoisen ivaimon mies lä-
hestyä gorillan penikan häkkiä. Neekerit usko-
mat »vakaasti, että jos raskaan »vaimon mies
eli waimo itse saa nähdä gorillan, synnyttää wai-
mo gorillan penikan. Tämmöistä taikauskoa olen
minä hawainnut myös muissakin heimoissa löy-
tywäksi, mutta ainoastaan gorillan suhteen.

Kun tulimme takaisin kylään, piti kuningas
kauheata melua muutamista tawaroista, jotka
hän oli perinyt weli-wainajansa jälkeen. Minä
olen jo maininnut, etteiwät lapset peri »vanhem-
piansa tässä maassa. Kun mies kuolee, ottamat
hänen »veljensä hänen jälkeensä jääneet tawarat
haltuunsa, jos hänellä semmoisia on. Jos ci
hänellä ole »veljiä, menee perintöoikeus orpanille
tai sedille j. n. e., mutta ainoastaan kaikkein
iviimekst lapsille. Tassa on mainitseminen, etta
omaisuudella tawallisesti tarkoitetaan orjia ja nai-
sia. Lesket saawat pitää huoneen hallussaan,
niinkauan kuin suruaikaa kestää; sen perästä
poltetaan se. Istutusmaita ei pidetä omaisuu-
tena, sillä ken hyryänsä woi wiljellä minkä maan-
palasen waan tahtoo, mutta hänellä on »vaan
«viljely-oikeus siihen. Pyssyt ja muu semmoinen
irtain-omaisuus jaetaan heti kuoleman jälleen.

Se omaisuus, joka nyt oli syynä Quenguezan
mihaan, oli kuolleen kuninkaan lemmitty waimo.
Suruaika oli lähellä loppuansa ja Quengueza oli
julistanut, etta kuninkaan leskiwaimot oliwat ja-
ettawat hänen miehellisten perillistensä orpanain
kesken ja että hän pidätti itsellensä waan yhden
tai kaksi kaikkein kauniimmista. Kuninkaan sy-
dän oli kiintynyt erittäin tähän kysymyksessä ole-
maan »vaimoon; ja tuo heitturainen oli tamal-

listlla naisen waromattomuudella antaunut pie-
neen rakkauden wehkeesen erään halivan — mutta
marsin kauniin — nuoren miehen kanssa ky-
lässä. Quengueza oli komin äissään tästä. Hän
»vannoi, ettet hän ottaisi yhtään »veljensä «vai-
moista; hän ivannoi kostamansa sille, joka sillä
tawoin oli häntä solwaissut. Asujamet oliwat
kowin peljästyneet. 'He tuliwat miehissä ja
pyysiivät häntä ottamaan tumminkin taksi »vel-
jensä »vaimoista ; kylä oli koto päiwän lewo-
tonna tästä tärkeästä asiasta, ja mina tulin eh-
toolla hywin iloiseksi, kun kuulin, että Quen-
gueza »viimeinkin oli katsonut parhaaksi myöntyä
alammaistensa toiweisiin. Ia siihen loppui st
selkkaus.

Se »nies parka, joka oli syynä tähän häiriöön,
lähetti hänen majesteetillensa kaksi orjaa lepytyk-
seksi; mutta kuningas lähetti orjat taasen takai-
sin ilmoituksella, ettei hän tahtonut ottaa was-
taan mitään mieheltä, joka oli härväissyt häntä
niin pahasti.

Useat päiwllt käwin minä jahtiretkillä met-
sässä lähellä Gumbia ja ammuin enimmästi lin-
tuja. Minä hawaitsin, että linnut ja nelijalkai-
set eläimet näillä seuduilla oliwat melkein samat
tuin Kap Lopezin sydänmaassa. Maanlaatu näyt-
tää olewan hedelmällistä ja jota taholla näh-
dään tiheitä metsiä. Eepenholtsia löytyy wähän
ylempänä wirran warrella. Kautsitaswia en ole
nähnyt runsaammassa määrässä tällä tienoolla.
Elefantteja löytyy suurin joukoin noin iviidcn
penikulman päässä täältä. Eepenholtsi näyttää
kuitenkin oleman Gumbi-maan paras tuote.

Maaliskuun 18 päiwänä pyysin minä Quen-
guczaa toimittamaan minulle tilaisuutta matkaa-
maan sisämaahan. Sekä Vakalai- että Ashira-
päälliköt oliwat käskeneet minun lulla heidän
maahansa ja olimat luwanneet minulle oimalli-
sia metsästysaloja ja hymäntahtoista kohtelemista.
Quengueza sanoi lähettämänsä minun kerallani
kaikenlaisia lahjoja noille sisämaassa asumille hei-
mokunnille, cnentääksensä »vaikutustansa heidän
luonansa. Minä lahjoitin hänelle kaikenkaltaisia
kapineita ja jätin hänen haltuunsa 200 dollarin
armosta tawaroita, joidenka edestä hänen piti
antaa minulle eepenholtsia palatessani sisämaasta.
Minä jätin myös muutamia tawaroita neljälle
kylän etewimmistä miehistä. Tästä ihastui »vä-
estö silminnähtäwästi, koska he sen lautta toi-
ivoitvat ansaitsemansa jotakin, kaatamalla eepen-
puita.

Wihdoin — Maaliskuun 22 p:nä — läk-
simme matkaamaan ylös wirtaa myöden. Quen-
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gueza ja minä tamsuineni käwimme suureen wen-
heesen, jota kaksikolmatta neekeriä sousi. Ashira-
ja Vakalai-päälliköt sturasiwat perästä toisissa
ivenhcissä, joidenka jätistä taasen tuli useita
Gumbi-pursia. Helle oli jotenkin rasittama. Nee-
keritkin kärsimät siitä paljon; ja mailla minulla
oli paksu »varjostin yli pääni ja waikka minä
istuin ihan alallani, oli minun tuontuostakin
kasteleminen päätäni medellä, »välttääkseni aurin-
gon pistosta.

Wirta on ylimalkaan jotenkin soukka, mutta
kohta Gumbin yläpuolia on st oikein sywä; siinä
onkin wirta paljoa wäkcwämpi kuin alempana.
Minä otaksun ivarmaksi, ettei wirta kuiwana
«vuodenaikana käy niin matalaksi, etteimät höy-
rywenheet siinä helposti »voisi liikkua.

Kalkki walittiwai kuumuuden tähden paitsi
Makondai. Se pieni wettuli ylmästeli maan
kaikista waiwoista, joita hän sai kestää minun
sturassani. Hän on hilpcin ja reippain neekeri-
poika kuin milloinkaan nähnyt olen, oikein pieni
uros; ja minä olen hywilläni että otin hänen
mukaan, mailla hän useasti on monta lomaa ko-
lea saanut.

Ensimäinen kylä, jossa me seisahdimme, oli
Akaka, Vakalai-heimon suurin kylä, noin »vii-
dentoista penikulman päässä Gumbista. Tältä
paikalta saatoin minä itäkoillista suuntaa kohden
nähdä noiden korkeain »vuorten sisämaassa kohot-
taman sinertäwiä huippujansa taiwasta kohden;
minä otaksun että lähimmät niistä saattoiwat
olla waan wiiden-wiidettä penikulman päässä
meistä. Minä toiwoin pääsewäni noille etäi-
simmillekin korkeuksille ja saada pystyttää Ame-
rikan tähtilippu sinne, mihin ei milloinkaan mi-
kään mallea mies ollut sowittanut jalkansa.

Wähän ennen kuin saawuimme Alakaan, tu-
limme eräälle pyhälle paikalle wirran warrella,
nimeltä Ewendja Quengouai. Tässä nousiwat
kaikki purstmichct maalle, tehdäksensä pienen tem-
pun. Se on tawaksi tullut että jokaisen, joka
ei ennen ole kulkenut tästä ohitse, on laulaminen
joku ylistyslaula paikan suojelusjumalan kunni-
aksi ja taittaminen oksa jostakin puusta, pistääk-
sensä sen mutaan lähelle rantaa. Tämä tuottaa
onnea. Makondai kiiruhti täyttämään tätä us-
konnollista toimitusta, ennenkuin minä edes sain
selkoa mitä tekeillä oli. Quengueza kchoitti mi-
nuakin ottamaan osaa juhlallisuuteen, mutta minä
»vastasin että löytyi ainoastaan yksi jumala ja
hänen haltuunsa uskoin minä meidät kaikki.

"Niin, "sanoi hän," se on hywä teille. Mutta
me tarwitsemme monta jumalaa. Me olemme

köyhiä. Me emme ole teidän kaltaisia, te wal-
teat miehet."

Iltapuolla päiwää seisahdimme erään istutus-
maan kohdalla, sillä aikaa kun hirwcä sadekuuro
riensi uli seudun ja jähdytti ilman suloiseksi.
Nämä puuskat, joita tähän »vuodenaikaan tulee
melkein joka päiwä, waikuttawat sen että hel-
lettä woi kestää, joka muuten, minun luullak-
seni, tulisi sietumättömälsi. Kun myrsky oli
asettunut, osoitti minun lämpömittarini 119^*
Fahrenheit'ia (48,33 C.) marjossa.

Kun seuraawanll päiwänä seisahdimme, syö-
däksemme aamiaista, hawaitsin minä kappaleen
matkaa meistä erään puun, joka marinaankin
oli suurin mitä milloinkaan Afrikassa nähnut olen.
Siinä hän seisoi luin kuningas keskellä pisimpiä
puita laswawaa metsää. Se kohosi ilmoihin
suoralla, majesteetilliscllä warrella ilman siwu-
haaroja, ja lativa ylettyi paljon yli muiden pui-
den. Ylimpänä lcwisi kolo joukko oksia, jotka
puun pituuden tähden eiwät kuitenkaan «voineet
paljon ivarjoa antaa. Minä sain kuulla että
maanasujamet tälle puulle osoittiwat suurinta
kunnioitusta ja että he kutsuiwat sitä oloumiksi.
Se suku, mihinkä se kuuluu, ei kaswa juuri
yleisesti täällä, waikka tämä stutu sanotaan ole-
man sen kotimaa. Tämän puun kuorella ar-
meliaan olewan muutamia laäkitsewiä omaisuuk-
sia ja sitä etsitään crinomattain sentähden että
sillä, joka lauppaasioille lähteissänsä pesee kolo
ruumiinsa sen kuoren keitoksella, sanotaan oleman
hywä onni matkallansa. Tästä syystä kiskottiin
suuria larpunlappaleita aina kahdenkymmenen ja-
lan korkealta asti.

Iltapuolla päiwää siwusimme erään puron,
nimeltä Eliivamonos; jonka nimen se on saanut
siitä, että siinä on runsaasti hyivänmakuisia ka-
loja. Nyt ilmaantui Valalai kyliä runsaammin ;

mina hawaitsin tämän heimon oleman toimeli-
aampaa ja älyttäämpää mäkeä kuin merenranni-
kolla asuwat neekerit. Wiimein saawuimme ky-
lään, joka kuului Obindjille, päällikölle, joka eli
hywässä sowussa Quenguezan kanssa ja jonka
luona aioimme ottaa pääkortteerimme jokstkuksi
ajaksi.

Asujamet juoksimat alas rantaan katsomaan
minua, sillä ei yksikään heistä ollut ennen näh-
nyt »valkeata miestä. He katsella tirkistima. mi-
nua suurella uuteliaisuudclla ja ihmettelimät eri-
nomattainkin minun tukkaani, joka aina oli ollut
Afrikalaisten kummana.

Me saawuimme kylään Pyssyin paukkuessa ja
laululla. Kun lähenimme kylää, tuli Obindji
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meitä wastaan juhlapuwussa, jonkinlainen silkki-
hattu päässä — st oli hänen kruununsa — takki
yllä, paita päällä ja soma huiwi sidottuna uumille.
Hän kilisti kendollansa, kellolla, joka täällä on
kuninkuuden merkkinä ja »vastaa kuninkaallista
»valtikkaa.

Minä kysyin: "miksikä soitatte te tendol-
lanne?"

Hän »vastasi : "Obindjin sydän on iloinen, ja
hän kiittää mb oun ojiansa (fetischiä), että hän
tänään on noussut korkeammalle kuin milloinkaan
ennen. Mbuiri (henki) on tullut Obindjin
luotsi."

Kun olimme nousseet maalle ja molemmat
kuninkaat ja minä olimme istuneet tuoleille, al-
koimat nuo suurenlaisetmastaanotto-temput. Quen-
gueza antoi täydellisen selmitytsen tuttamuudes-
taan minun kanssani aina siitä hetkestä asti
kuin ensiksi kohtasimme toinen toisemme. Hän
puhui lyhyillä lauseilla ja maanasuttaat, jotta
tuulteliivllt tarkkaan, ilmaisimattuontuostakin suos-
tumustansa. Sen perästä »vastasi Obindji, ker-
toen samalla tawalla iloansa, tun hän tuuli
Quenguezan aitowan tuoda walkean miehen hä-
nen luoksensa. Nyt rupesiwat laitti taputtamaan
käsiänsä; Obindji puristi minulle kättä (hymin
kömpelömäisesti) ja siihen loppui se toimi, kes-
tettyä lähes kolme neljännestä tiimaa.

Obindjin kylä on minun laskuni jälkeen noin
140 penikulmaa wirran suusta. Se on äsken
rakettu uudisasutus eikä juuri mikään suuri.
Heimokunta on aiwan »voimakas. Kun sen pääl-
likkö tahtoi jättää uudisasuntonsa sisämaassa ja
muuttaa lähemmäksi wirtaa, asettuiivat enimmät
hänen alammaisistansa sitä wastaan. Tätä Va-
lalai-heimoa pidetään hywin sotaisena, ja useat
seikat osoittamat sen todellakin olewan sen. Muut
heimot pelkäämät sitä suuresti, ja minä olen kuul-
lut sanottaman että nuo jälkimmäiset owat jät-
täneet koko wirran oikeanpuolen sotaisen naapu-
rinsa haltuun. Ne, jotka asuwat wirran ran-
nalla, omat kuitenkin jollakin tawoin pakoitetut
elämään rauhallisesti, heillä ei ole nimittäin mi-
tään oikeutta täyttämään wirtaa ilman Quen-
guezan lupaa, ja hän ei anna heille sitä jollei-
mät lupaa pysyä rauhallisina.

Asuinhuoneetkin todistamat »väestön luonnetta.
Ne eimät ole tehdyt halkaistuista bamburuomoista,
niinkuin alempana wirran warrella rakettuin
asuntoin laita on, waan karpusta, jota kuoritaan
niistä suurista puista ja leikataan liuskoiksi,
noin »viittä jalkaa pitkiksi ja jalkaa leweitfi, ja
ommellaan reunoista yhteen. Tällä tawoin tu-

lewat nämä huoneet hywin tiiwitsi jota wastaan
bambu-huoneissa aina on awonaisia reikiä, joista
»vihollinen woi ampua sisässä-olewia. Tätä »vaa-
raa wastaan tarjoowat tarppuseinät huwää suo-
jelusta. Huoneet owat kuitenkin »vähäisiä, ai-
noastaan kahtatoista jalkaa pitkiä ja kahdeksaa
jalkaa leweitä. Niissä on tawallisesti kaksi kam-
miota, joista sisempi on perheen lepokammiona
ja ulkomaisessa talletetaan kauppatamaroita. Le-
mottominll aikoina muutetaan makauspaittaa joka
yö, ettei mihollinen moi tietää, mihinkä päin
hän johtaa päällekarkauksensa.

Tämän seudun asukkailla on ainoastaan muu-
tamia Harmoja Pyssyjä käytettäwänä; miestä, jolla
on pyssy ja wähän kruutia, pidetään rikkaana.
He ihmettelimät suuresti minun pyssyäni, jossa
oli lyödinlutto, ja wielä enemmän minun remol-
iveriani, joka yhtämittaa saatti heidät kummas-
tukseen. Tawallisista rewolwereista maksettaisiin
melkein kuinka suuri hinta hyivänsä näissä maissa,
jos ne waan »varustettaisiin limsiölukolla.

Tämä kylä ja wielä eräs toinen, joka oli kap-
paleen mattaa ylempänä ja jonka muuan soukka
puro eroitti Obindjin kylästä, olimat ympäröidyt
awaroilla manioki-istutuksilla. Minä pyydän
wielä kerran saada muistuttaa että Vakalajit
omat parempia pelloniviljelijöitä kuin lähempänä
meriä asumat heimot.

Wiiton kuluessa tuli semmoinen paljous nee-
kereitä wirran yläpuolelta, että elatusivaroista
tuli piukka, jonka tähden Quenguezan oli lähet-
täminen muutamia miehiä Gumbiin noutamaan
muonaa meidän seurallemme.

Myöskin eräs hywin wanha päällikkö saapui
tänne kylästään, joka oli noin 100 penikulman
päässä ylempänä wirran warrella. Kun hän
oli astunut maalle, menimme Quengueza ja minä
terwehtimään häntä, jättäen laitti juhlatemput
sillensä hänen korkean ikänsä tähden. Kun hän
sai nähdä minun peräytyi hän askelen taaksepäin
ja näytti joutuman suureen hämmästykseen.

' Sinä et ole mikään ihminen," huudahti hän,
"sinä olet mbuiri (henki)."

Hän sanoi tehneensä pitkän matkan nähdäk-
sensä miestä, joka moi tehdä pyssyjä ja kruutia,
ja minä näin sclmästi että hänellä oli halu pyytää
minua, samoin kuin Fanit, paikalla tekemään pyssyä.

Minulla oli suurta huwitusta Quenguezasta,
joka aina koetti juurruttaa naapureihinsa, niitä
käsitteitä, joita minä hänelle olin opettanut. Niin-
kuin useita hänen alamaisiansa mainasi tuota
»vanhaa kuningastakin suuresti kirput, ja kun
eräs niistä, sillä aikaa tuin hän seisoi ja haas-



139

teli minun kanssani, hätyytti häntä liian yks'-
päisesti, otti hän sen kiini warsin siewästi hyp-
pysillänsä ja rutisti ruhiutsi peutaloinsa kynsien
wälissä. Tämä näytti minusta niin inhotta-
ivalle, että minä muistutin siitä kuningasta, ja
wihdoin onnistui minun saada kuningas luopu-
maan tästä rumasta taivasta. Niinpian kuin
hän itse oli siitä »vieraantunut, kielsi bän kohta
alamllisensakin pitkittämästä sitä, ja hänestä tuli
innokas hywäin tapain harrastaja meidän Ba-
kalai-ystämäimme seurassa.

"Miksikä tapat sinä kirppujasi meidän walkean
miehen nähden? Ruhjus! mene tiehesi! minun
walkea mieheni ei sumaitse semmoista." Niin
huusi hän useasti. Ia kun me tänään olimme
yhdessä päällikön kanssa sisämaasta, oli Quen-
gueza hymin innokas opettamaan häntä hienom-
piin tapoihin.

Obindjin lepotuoli on eriskummallinen kalu,
ja minulle on mahdoton ymmärtää tuinla tämä
minun ystäwäni woi pitää sitä astmaa muta-
mana, jolla tawoin hän siinä lepää. On to-
dellakin omituista nähdä häntä tässä lepotuolissa,
kuinka hän, ruumis puolittain lepäämässä ase-
massa, suurimmalla mielihywällä imcskelee piip-
puansa; hän on silloin tosiaankin afrikalaiscn
laiskurin täydellisin perikuwa. Tuoli tehdään
yhdestä ainoasta puunjuuresta ja ylimalkaan saat-
tamat ainoastaan rikkaat neekerit hankkia itsel-
lensä semmoisen mukamuuskalun.

Koska tulemme ottamaan pääkortteerimmc Obin-
djin luona, aiomme rakentaa majoja siellä. Ky-
län asukkaat owut nyt menneet metsään, kokoo-
maan karppua, lehtiä ja hirsiä. 28: späiwä
oli sunnuntai, jonka tähden mina käskin Quen-
guezan antaa mäen lemätä sina päiioänä ja sel-
witin hänelle sapatin merkityksen.

Hetkeen aikaan ei »vanhus tietänyt mitä hän
olisi mustannut, mutta lausui wihdoin:

"Meillä on hywin kiirettä nyt. Jos lyttäi-
simme sunnuntain kolmeksi, neljäksi »viikoksi. Sit-
tenhän olisi meillä niin monta sunnuntaita kuin
maan tahdotte."

Minä sain, luultawasti sen kowan kuumuuden
tähden, jota »vallitsi wirralla, tuumeenpuustan
päälleni; muutamat maanasuttaista, joiden jou-
kossa kuninkaan weli, sairastiwat myöskin kuu-
metta. Minä annoin heille tininiä, jota pian
paransi setä heidät että minun.

Lakkaamatta tulla tuimaa tänne päälliköitä
wirran yläseuduilta ja heidän seurassaan »vai-
moja ja orjia setä muuta mäkeä — laitti ute-
liaina nähdäksensä miestä, joka tekee Pyssyjä,

helmiä, rauta- ja messinkiastioita j. n. e.; eri-
nomattainkin minun muotoni herättää heissä suur-
ta kummastusta. He näyttämät tosiaankin ha-
waitsewan paljoa suuremman crinkaltaisuuden mi-
nun ja heidän itsensä wälillä kuin minä woin
huomata. Useimmat heistä pitämät minua hen-
kenä ja laitti ihmettelewät Quenguezan onnea
että hän on minun suojelijani ja minä hänen ys-
täwänsä. Moni päälliköistä on kaunis mies ja
»varustettu joutsilla ja nuolilla. He näyttämät
sotaisilta ja rohkeilta. Muutamat heidän pää-
hineistänsä ja wcrhoistansa owat hywin kauniisti
»valmistetut, ja mitä enemmän minä heitä kat-
selen sitä suuremman halun saan minä käydä
katsomaan Ashireja, jotka näyttämät olewan rik-
kaimmin »varustetut kaikista näistä heimoista.
Kaikki nuo oudot wieraat oliwat saaneet tuulla
että minä olin tehnyt Quenguezan asiamiehet,
seni, ja he tuliwat nyt pyytämään häneltä ta-
waroita, joita he tarjoutuiivat maksamaan kaa-
tamalla eepenholtsia.

30 päiwänä oli minun huoneeni walmis, niin
että minä saatoin muuttaa sisään sänkyni ja
muut huonekalut. Minulla oli myötäni ameri-
kalainen seinäkello, joka yhä herätti neekereissa
ihmettä ja kunnioitusta, sillä he eiwät woineet
muuta uskoa kuin että st oli henki, ja marsin
wäkewä henki, joka suojeli minua. Samana
päiwänä tuli myös eräs Bakalai-päällikkö, jonka
piti käydä minun kanssani jahtiretkillä; hänellä
oli muassaan naaras gorilla, jonka hän oli lyö-
nyt kuolijaksi metsässä. Tämä gorilla ei ollut
oikein täysikaslvuinen; hän oli lähes kolmea jal-
kaa ja yhtätoista tuumaa pitkä. Hänen tora-
hampaansa eiwät olleet wielä täydellisesti »vau-
rastuneet, naama ja kädet oliwat warsin mus-
tat. Karwa päälaella oli punertawa, muttei
niin tumma kuin useoilla manhemmilla naaroilla,
joita olen nähnyt. Ruumis oti peitetty ruske-
anpunaisella karwalla; täsiwarsissa ei ollut karwa
pitempi kuin muissa ruumiin osissa. Rinta oli
peitetty hywin ohuella karmalla.

Helle on sietämätön. Jota yö sataa sentään
ja sen lautta wilpastuu ilma hieman; iltapuolla
päiwää osoittaa minun lämpömittarini, joka on
warjollaassa paikassa, 98°—106° F. (36,66 —

41,11 C.). Tuuli on erinomaisen »vieno ja ilma
komin rasittama.

Huhtikuun 2 päiwänä näin minä erään toi-
sen koetustuomion tapahtuman. Eräs pieni »vei-
tikka, Aquailain, sen saman lääkärin poika, joka
oli kartoittanut «velhon Gumbin pääkadulta, sa-
noi yhden Quenguezan miehistä «vahingoittaneen
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Vakalailaisten wenhcttä. Kcmotin omistaja waati
wahingon palkintoa, mutta Gumbilainen kielsi
mitään turmelusta tehneensä ja waati että asia
tutkittaisiin.. Eräs Ashira-tohtori kutsuttiin ja
hän sanoi, että ainoa keino, millä totuus saa-
taisiin ilmi, oli se että sormus keitettäisiin öl-
jyssä. Batalaijit ja Gumbilaiset kokoontuiroat
nyt ja koetus pantiin paikalla toimeen.

Ashira-tohtori pisti kolme pientä halkoa maa-
han päät yhteen, ja lasti sitten niiden iväliin
muutamia wielä pienempiä puunpalasta, kunnes
ne nousiwat yhtä korkealle kuin halot ylettyiwät.
Tälle rowiolle asetettiin sitten eräs kruuttu puo-
liksi täytetty palmuöljyllä, jonka jälkeen halot
pistettiin palamaan. Kun tuli lieskahti ilmaan,
heitti tohtori mrssintisorrnutsen kruuttuun; itse
seisoi hän «vieressä, pieni kuppi kädessä, jossa
oli nihkeitä ruohoja, joista hän tuontuostakin
«viskasi korren öljyyn. Wihdoin oliwat puut
palaneet loppuun ja nyt tuli ivasta »varsinainen
koetus. Syyttäjää, tuota pientä poikaa, käsket-
tiin ottamaan sormus kruukusta. Hän arweli
hetken aikaa, mutta isa nyhjäsi hanen esille, jol-
loin katsojat huusiwat:

"Saadaanpa nähdä, onko hän ivalehdellutt tai
puhunut totta!"

Wiimein pisti poika kätensä astiaan ja otti
tuon tulisen sormuksen, mutta hellitti siitä pian,
kun hän pahasti poltti sormensa. Nyt huudet-
tiin: "hän ivalehteli, hän tvalehteli!" ja Gum-
bilainen mies julistettiin syyttömäksi.

Minä uskalsin ilmoittaa sen luulon että hän-
kin olisi polttanut sormensa, jos hän olisi kos-
kenut sormusta; muttei kukaan näyttänyt olewan
siitä mielestä. Sen jälkeen luin mina asiaa
katselen, näyttää minusta »vaikealle saada selkoa
oikeasta asiasta, jos syyttäjän »valitus sillä ta-
woin on toteen näytettäwä.

6:na lätsilnme wiimeinkin jahtiretkelle, jonka
piti kestää pari kolme päiwää. Me sousimme
kymmenen penikulman paikoille ylös wirtaa ja
käwimme sitten sisämaahan päin erääsen hylät-
tyyn Vakalai-kylään, jossa me pystytimme lei-
rimme. Kun st oli tehty, menimme ulos etsi.
maan gorillan jälkiä. Oli liian myöhäistä jah-
data. Minä en nähnyt mitään, mutta Mala-
ouen, yksi jahtimiehistäni, tuli takaisin pimeän
tultua ja sanoi kuulleensa kulun kirkunan ja
että hän tiesi missä hän hänet löytäisi seuraa-
mana päiwänä. Minä olin itse, palatessani
leiriin, kuullut saman äänen, waan en tietänyt
mistä eläimestä se lähti.

Tietysti kysyin minä, mitä eläin tuo kulu

oli, ja sain »vastaukseksi täydellisen, hywin tii-
hottciwan kertomuksen eläimestä; minä hawaitsin,
etta se oli uusi apina-laji, josta en wielä ollut
kuullut puhuttamankaan. Gumbin asujamet tut-
suiivat häntä Kulutambakst hänen huutonsa
tähden "kulu"; sanan toinen osa, kamba, mer-
kitsee "puhua". Batalajit kutsumat eläintä waan
lyhyesti kulu.

Minä en nukkunut juuri ensinkään toto yö-
kautena, sillä minä aattelin waan huomispäiwän
toimetta. Kulun sanottiin olewan hywin har-
winainen eläin täällä; ja meillä ei ollut suurta
toiwoa kohdata sitä uudestaan, jonka äänen olimme
kuulleet.

Vihdoinkin oli tuo pitkälläinen yö lopussa.
Päiwän koittaissa kutsuin minä mieheni paikalle.
Edellisellä illalla olimme panneet pyssymme kun-
toon. Kaikki oli walmisna ja läksimme liikkeelle
kahdessa osassa. Minun osakuntani oli tiiman
aikaa käynyt läpi metsän, kun minä yht'ättiä
kohtasin joukon bashikouay-muurahaisia, joiden tir-
wentelewä pureminen sai minun niilt'ei huuta-
maan. Nuo pienet lurjukset oliwat äissään että
minä olin häirinnyt heidän marsiansa ja killitt-
ivät kiini minun säärissäni ja housuissani, kun-
nes noukin heidät pois. Tietysti juoksin minä
pois tuon suuren armeijan tieltä, josta nämät
oliwat waan pieni osa, mutta minä en päässyt
sittenkään, tulematta pahasti purruksi.

Tuskin olimme päässeet bashikouayjeista, kun
törmiini kuului tuo omituinen ääni: "kula-kulu,
kula-kulu", joka lähti siitä apinasta, jota olin
takaa ajamassa. Ainoastaan Gambo ja Mala-
ouen oli seurassani. Kun Gambo ja minä loimme
silmämme ylöspäin, näimme korkealla puussa suu-
ren apinan. Me ammuimme molemmat yhtä
haawaa ja tuokion perästä putosi eläin maahan
hirmuisella jyskeellä. Minä juoksin esille, ute-
liaana nähdäkseni olinko todellakin löytänyt uu-
den eläin-lajin. Minä hawaitsin heti ettei se
ollut mikään nshiego mbourvö, eikä kimpansi eikä
gorilla. Taasen oli minulle koittanut onnen
päiwä - jonka tähden minä, niinkuin tawalli-
sesti, wedin punaisella lakilla wiiwan almanat-
kaani.

Me otimme siekailematta sisälmykset eläimestä,
joka oli koiras. Minä hawaitsin niissä waan
tasmiaineiden jäännöksiä. Wuodan ja luuran-
gon otimme myötämme leiriin, jossa hätärvarai-
sesti ivalmistelin tuon edellisen arsenikalla, että
se mottiin kuljettaa Obindjiin.

Eläin oli täysitaswuinen koiras, neljä jalkaa
ja kolmea tuumaa pitkä. Hän ei ollut niin
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wahwa rakenteeltaan kuin koiras-gorilla, mutta
yhtä rotewa ainakin kuin kimpansi tai nshiego-
mboulvL. Kun hän tuotiin Obindjin kylään,
huusiwat laitti asukkaat ja Quenguczakin: "se
on kulu-kambll." Minä pyysin nyt saada muu-
tamin tietoja muista apina-lajeista, jotka jo en-
nen tunsin; heille oliwat ne kuitenkin tutut peräti
toisilla nimillä ja he eiwät milloinkaan erehty-
neet niiden eri lajien suhteen. Tämän kautta
warmistuin minä siitä, että saaliini todellakin oli
uusi eläin tahi kumminkin joku laji-muute niistä,
jotka ennen tunsin.

Kulukamba tunnetaan hywin ympyrästä pääs-
tään, poskiparrasta, joka kaswaa ympäri koto
naaman, leuankin alla, pyöreistä taswoista, ul-
tonewista postikiista, kuopalla olemista poskista
ja ivähemmän ulkonewista leukapielistä kuin kaikki
muut apinat. Karwa on musta ja pitkä käsi-
marsissa, jotka kuitenkin paikka paikoin owat alas-
tomat.

Kimpansia ei löydy niissä metsissä, jossa minä
ammuin tämän kulu-kamban. Gorilla on sil-
minnähtäwästi paljoa tvätetvämpi eläin. Kulu
on kuitenkin kaikista tähän asti tunnetuista suu-
rista apinoista enimmästi ihmisen näköinen, mitä
pään muotoon tulee. Pääkallo on eläimen suu-
ruuteen ivcrraten suurempi kuin gorillan ja nshic-
gon. Tämän apinan elintawoista eiwät maan-
asukkaat tietäneet kertoa minulle mitään muuta
kuin, että niitä löytyy sisämaassa runsaammalta
ja että hän samoin tuin gorilla on erinomaisen
arka, ja määrällinen on tulla häntä liian lähelle.

Meiltä rupesi nyt puuttumaan lihaa ja minä
olin iloissani että saimme lähteä takaisin kylään,
ja wielä iloisempi, kun Querlaouen odottamatta
toi meille metsäsian, josta hän hyiväntahtoisesti
lahjoitti minulle puolen. Neekerit sutiivat suu-
tansa kulun lihalla, jota minä en puolestani saat-
tanut syödä. Metsäsika oli sentähden marsin ter-
wctullut minulle ja Quenguczakin otti sen ilolla
wastaan; hän sairasti erästä tautia, jota on
yleinen Afrikassa ja jota siellä sanotaan gouam-
baksi, mutta jolle meillä onneksi ei ole mitään
nimeä. Gouamba on ivelttoontuneen ruumiin
hiuku ja kaipaus lihasta. Se kasiviaineinen
ruoka, jota täällä taritaan, on warsin riittämä-
tön rawinto. Tätä nykyä oli kaikenlaisista ela-
tuswaroista piukka Obind>issä, ja Quenguezakaan
ei ollut neljään päiwään muistanut lihaa. Hän
oli nääntynyt, heikkohermoinen, ja maikka hän
oli wnhwa mies, »vaikeroitsi hän pahasti. Se
oli gouamba, tipu, jota minäkin olen kärsinyt

tarpeeksi näissä erämaissa, «voidakseni todistaa,
että se tuottaa todellakin kauhistamia waiwoja.

Me olemme nyt keskellä sadeaikaa. Wirta on
paisunut wahwasti; west kuohaa eteenpäin kel-
taisena, likaisena juopann ja tasan wirran ran-
tain kanssa. Minun asuntoni on waan neljää
jalkaa ylempänä meden pintaa ja kuitenkin sei-soo st jotenkin korkealla. Matalammat osat maas-
ta owat tähän aikaan kokonaan meden »vallassa
ja Anengue-järwen krokotili. owat arwattawasti
peräytyneet kaislistoon.

Noituuden syytökset tuottamat paljon mieli-
harmia ja onnettomuuksia näissä heimokunnissa.
Tämän tuun 11 päiwänä syytettiin Obindjin
nuorempaa meljeä siitä, että hän muka noitu-
misella oli tappanut «vanhimman weljcnsä, Obin-
djin edeltäjän. Koko »vuosi oli kulunut siitä
kun mies kuoli, ja hänen onneton »veljensä oli
jo kolmasti juonut mboundouta, osoittaaksensa
miattomuuttansa. Mutta yhtä kaikki pysyttiin
lujasti syytöksessä. Syytetty lahjoitti muutamia
orjia, saaduksensa rauhaa; mutta nyt maadlttiin
uutta koetusta. Minä puhuin tuon mies rau-
kan puolesta ja minulle onnistui hankkia hänelle
ivapaus, kumminkin siksi ajaksi kuin minä siellä
iviilvyin.

12 päiwänä meni Quengueza Gumbiin, ol-
laksensa läsnä eräässä toisessa mboundou-koetuk-
sessa. Eräs nuori tyttö on joutunut lanteen-
alaiseksi siitä, että hän muka olisi noitunut mie-
h.n, joka jo on kuollut; hänen tulee nyt kestää
koetus. Jumala häntä auttakoon! minä waa-
dein kuninkaalta lupauksen, ettei häntä tapettaisi;
enempää en woinut pyytää.

Sillä aitaa menin niinä erääsen naapuriky-
lään, jossa yksi minun ystäivistäni oli kaatanut
kolme elefanttia. Näitä eläimiä ei ole runsaasti
täällä, muttei niitä pahoin hätyytetäkään. Maan-
asukkaat owat liian laiskoja, waiwataks.nsa itse-
änsä niin palzon, ja he kärsimät useasti ennem-
min gouamboa kuin menewät metsästämään. Mer-
killistä on kuitenkin, ett'eiwät täällä, jossa ei
milloinkaan ennen mikään walkea mies ole oles-
kellut, pyssyt, truuti, messinki- ja rauta-astiat,
helmet ja muut semmoiset ole mitään harwinai-
sia kaluja. Tietysti on kaikilla semmoisilla ka-
lvilla erinomaisen korkea hinta, joka on eduksi
kauppa-asioissa matkaamille eli, oikeimmin sanottu,
olisi eduksi, jos he woisiwat tungeida tänne asti
sisämaahan.

Minä tulin kylään juuri kun asujamet alot-
tiwat sitä tanssia, joka käy lihan jakamisen edellä.
Sitä pidetään kiitosuhrina kahdelle hengelle, Mon-
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dolle ja Olombolle, joiden luullaan paljon «vai-
kuttawan jahti-onneen. Eräs Ashira-tohtori johti
tanssia. Minä näin täällä täywän toteen, mitä
enemmän siwistyneissätin maissa olen kuullut
sanottaman, että profeta saa sitä suuremman
armon mitä kauemmaksi hän siirtyy isänmaas-
tansa. Gumbissa pidettiin Vakalai-tohtoria suu-
ressa armossa. Biagonossa oli Gumbi-tohtori
suurin kaikista prcfetoista. Täällä sitä was-
taan Vakalaijein keskellä oli ainoastaan Ashira-
tohtorilla jotakin merkitystä. Niin se on tässä
maailmassa !

Kolme elefantein peräpuolesta leikattua kap-
paletta oliwat kiehumassa isoissa kattiloissa. Nii-
den ympäri hyppi kansa, sillä aikaa kuin Ashira-
tohtori hyräili ylistyslauluja ja luki rukouksia
hengille. Yksi lihakappale leikattiin erikseen ja
kannettiin metsään näiden jumalien — eli oi-
keimmin heidän edustajiensa, leopaartein — ruoa-
ksi ja mitä jälillä oli, syötiin suuhun. Sen
perästä seurasi noiden suurten raakain lihain ja-
kaminen. Kylän asujamet ja heidän ystäwänsä,
jahtimiehet setä heidän ystäwänsä ja ystäiväin
ystäwät, kaikki tuliwat ja saiwat suodun osansa.
Minä sain osakseni lähes »viisikymmentä naulaa,
ja markka sillä lihalla on pahu maku, on sit-

keätä ja kaikin tawoin »vastenmielistä, jonka en-
tisestä, itämästä kokemuksesta tiesin, olin minä
kuitenkin mielissäni, saadessani sitäkin paremman
puutteessa; oli näet kowa puute lihasta ja mi-
nulla oli oikein metsästäjän ruokahalu.

Elefantin kaataminen on onnellinen sattumus
Vakalaijein luona ei ainoastaan lihan tähden,
maan myöskin sentähden että elfenluu lähetetään
merenrannikolle ja «vaihetctaan kankaisin, kruu-
tiin, pyssyihin ja koristuksiin — sanalla sanoen
kaikkiin, mitä he saawat siwistyneistä maista;
sillä wielä ei kaadeta täällä paljon eepenholtsia
eikä punapuuta.

Kun 15 p:nä metsästin kylän lähitienoilla,
ammuin minä merkillisen linnun, nimittäin A lethe
castanea'n — erään uuden lajin. Maan-
asuttaat sanomat siinä asuwan perkeleen — mistä
syystä, sitä en woi sanoa; arwattawasti ei löydy
siihen mitään syytä. Nämä linnut wiettäwät
kuitenkin omituista elintapaa. He lenteleivät pie-
nissä joukoissa ja seuraamat yhä bashikouay-muu-
rahaisia heidän retkillänsä ympäri maan. Lintu
kuuluu hyönteissyöjäin joukkoon, ja kun muura-
haiset ajamat edellänsä nuo pelästyneet heinäsir-
kat ja loppiaiset, käy hän käsiksi saaliisen niin-
kuin mikäkin sotaroswo. Minä en luule että
hän syö hashikouayeja.

Minun wanhoja mihollisiani, karmeita, löytyy
runsaasti näissä metsissä. Kun käymme metsässä,
näemme usein suuren anakondan killuman puun
oksalla, »väijyen saalistansa. Näinä päiwinä am-
muin minä »vähäisen linnun, joka putosi keskelle
kövnnöskaswi-ryhmää. Minun teki häntä mie-
leni ja rupesin siis kiipeemään, päästäkseni hä-
neen käsiksi; mutta juuri kun minä kurotin kä-
teni, tarttuakseni lintuun, pistää kärme päänsä
minua wastaan tuosta tiheästä ryhmäköstä; st
kärme oli myrtyllisintä lajia mitä tässä osassa
Afritaa lamataan. Minä säikähdin pahasti ja
hyppäsin paikalla maahan. Onneksi putosin waan
parin jalan korkeudesta. Tama oli mitä »vaa-
rallisimpia kohtauksia hengelleni Afrikassa ; ei löydy
nimittäin mitään lääkettä näitten kärmeitten pu-
remista wastaan. Minä tunsin suorastaan tär-
meen hengityksen kaswojani wastaan, ennenkuin
näin hänen.

Hywin Harmoin tapahtuu maanasukasten kes-
ken onnettomuuksia tärmeen puremisesta. Kui-
tenkin käywät neekerit joka paikassa awojaloin,
ja he eiwät näytä mitään pelkääwän ennenkuin
saawat nähdä tärmeen; silloin pöttiwät he tie-
hensä minkä käpälistä lähtee, jos kärme on ko-
ivin myrkyllinen. Erityisen kärme-lajin tappa-
mat he, sillä he pitäwät paljon sen lihasta, josta
keitetään makeata lientä. Minä en ole kuiten-
kaan koskaan sitä maistanut.

Kun minä, niinkuin täällä tapahtui, täyn
säännöllisesti jahtiretkillä, nousen minä tawalli-
sesti kello »viideltä aamulla. Monguilomba keit-
tää silloin minulle kupin wäk.wää tahwia, jonka
Makondai tuo esille. Kun olen sen juonut, al-
kaa päiwä koittaa; minä menen metsään ja pys-
systän kello kymmeneen asti, joka on minun ta-
wallinen suuruksen aikani. Aamiaisen jälkeen
täytän topingilla ne linnut, jotka olen ampunut
aamulla, ja lepään sitte kello kolmeen. Sen pe-
rästä lähden minä uudestaan metsään aina kello
kuuteen asti; silloin laskee nimittäin aurinko
täällä. Kun tulen takaisin metsästysretkellä, on
päirvälliseni walmisna ja Makondai on minun
passarini. Päirvällisen jälkeen a^kaa taasen lin-
tuin toppaaminen, kunnes koko päiwän saalison
säilyssä. Kun tämän olen tehnyt, käyn minä
neekerein joukkoon ja kuultelen heidän pakinaansa,
kunnes aita on mennä leivolle.

Tämä on minun tawallinen päiwä-järjestyl-
seni. Tietysti tapahtuu siinä muutos, kun me-
nemme suuremmille jahtiretkille. Ölen usein wal«
wonut puolen ja koko yönkin jahtisaalistani säi-
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lyyn pannessa, jota tässä kuumassa ilmanalassa
ei moi jättää huomiseksi.

Kuudestoista Luku.
Tiistaina Huhtikuun 20 päiwänä läksimme suu-

relle jahtiretkelle. Me sousimme kappaleen mat-
kaa ylös wirtaa ja poikkesimme sitte metsiin.
Me kohtasimme siellä monta aukeata paikkaa,
jotka oliwat peitetyt sannalla ja joissa ei ruoho
ollut muuta kuin kahta jalkaa pitkä. Helle oli
oikein rasittama näillä paikoilla.

Täällä ahdisti meitä myös kaksi erinomaisen
haitallista tärpäs-lajia, joita neekerit tutsuimat
bot oksi ja nsh o v natsi. Nämä hyönteiset hä-
tyyttiwät meitä oikein »vimmatusti ciwätkä jät-
täneet meitä hetkeksikään rauhaan. Warsin hil-
jakseen imiivät ne meidän »vertamme, enkä minä
huomannut ensinkään niiden päällekarkausta, en-
nenkuin tunsin sen syyhyn, joka seuraa heidän
puremistansa, tun hyönteinen on lentänyt tie-
hensä. Sen perästä nousee iho wähän ajokselle
ju kirwentelee.

Seuraamana päiwänä menimme pyytämään
gorilloja, joita eläimiä tiesimme löytymän näillä
tienoilla, koska täällä kastvoi muutamia tondo-
puita lihllivain, peerunan-kaltaisten hedelmäin
kanssa, joista gorilla paljon pitää. Minullekin
oli tämän hedelmän suloinen happo mieluista,
ja neekeritkin syömät sitä. Eriskummalliselta näyt-
tää se, etteiwät hietakentillä taswawain puiden
hedelmät kelpaa syödä.

Joka paikassa tapasimme gorillan jälkiä, ja
ne oliwat niin tuoreita, että rupesimme luule-
maan eläinten pakeneman meitä. Me kul-
jeksimme kuitenkin metsässä sinne tänne taksi tii-
maa aitaa ennenkuin miimeinkin löysimme etsi-
tyn otuksemme. Yht'ättiä tuli hirmuinen gorilla
meitä wastaan ja ärjyi pahasti, ikäänkuin tah*
toisi hän sanoa: "minä olen kyllästynyt takaa-
ajamiseen ja teen nyt ivastusta."

Se oli yksinäinen koiras — jotka aina owat
«villimpiä — ja metsä kajahteli hänen ärjynäs-
tänsä, joka kuului hywin kaukaisen ukkosen jy-
rinälle.

Hän oli noin kuudenkymmenen jalan päässä
meistä, kun hänen ensiksi hawaitsimme. Me lä-
henimme toinen toisiamme ja minun piti juuri
tähdätä, ampuakseni häntä, kun Malaouen sa-massa pidätti minua ja kuiskasi: "on liian mar-
haista." '

Me seisoimme alallamme ääneti, pyssyt kä-

dessä. Gorilla katseli meitä minutin tai kaksi
häijyillä, harmailla silmillään, löi sitten rintoi-
hinsa jättiläis-käsillään, päästi uuden uhoittele-
wan ärjynän ja astui meitä kohden.

Taasen seisahti hän, ainoastaan noin wähän
päälle parinkymmenen askelen päässä meistä.
Mutta uudestaan mirtti Malaouen: "ci wielä!"

Gorilla-koiras käwi taasen wähän lähemmäksi
meitä. Nyt oli hän ainoastaan kuuden-ncljättä
jalan päässä meistä. Minä saatoin selmäst.
nähdä tuon hirmuisen apinan kauhistaman naa-
man. Hän supisti sitä kiukuissaan, kiristi hir-
meitä hampaitansa, niin että kuulimme niiden
kirskuman toinen toisiansa wastaan; päänahka
liikkui pikaisesti edes takaisin, jonka kautta nuot
kamalat kaswot saiwat pirullisen muodon; uudes-
taan päästi hän ärjäyksen, joka jyrisi läpi met-
sän tuin ukkonen, tirkisti meitä silmiin, löi rin-
toihinsa ja kumi edespäin. Tällä erällä ei hän
seisahtanut, ennenkuin oli noin neljänkolmatta
jalan päässä meistä. Minä woin tuskin hen-
gittää, niin hirmustutti minua tuo hirmuinen
eläin. Malaouen kuistasi: "hiljaa."

Kun gorilla seisahti, mirtti Melonen: "nyt!"
ja ennenkuin eläin ehti päästämään uutta är-
jähdystä, jota warten se jo oli aukaissut suunsa,
oli sillä kolme kuulaa ruumiissaan. Se kaatui
melkein ilman mitään kuolemankamppausta.

"Älä ammu liian »varhain. Jollet sinä tapa
häntä, tappaa hän sinun," sanoi Malaouen mi-
nulle — jonka neuwon minä sittemmin hawait-
sin ihan todeksi.

Tämä wanha koiras-gorilla oli todellakin oi-
ivallinen otus. Hän oli 5 jalkaa ja 6 tuumaa
korkea, ja käsillään otti hän 7 jalkaa ja 2 tuu-
maa. Tuon aimollisen ruskean rinnan ympäri
oli hän «viittäkymmentä tuumaa. Hänen jal-
kainsa isowarwas oli 5^ tuumaa ympärimitaten.
Kädet näyttiwät totonaan olewan kootut hirmui-
sista jäntereistä, ja raajat oliwat niin hywin
luodut tarttumaan esineisin ja pitämään niistä
kiini, etten mina pannut ihmeekseni, etta neekerit
ehdottomasti uskomat tämän eläimen lymyywän
puissa ja jaloillaan wetäwän luoksensa leopaar-
teja, härkiä tai ihmisiä, jotka kulkemat puun
alta. Ei ole mitään epäilemisen syytä, ettei go-
rilla sitä ivoisi tehdä, mutta minä en sitä usko.

Huhtikuun 27 päiwänä menimme Quengueza
ja minä noin kahdenkymmenen orjan ja muuta-
main jahtimiesten kanssa ylös wirtaa eepenholtsi-
seudulle, jossa kuningas aikoi taataa muutamia
puita, sillä aitaa tuin minä täwm metsästämässä.
Kaikki metsät owat täällä täynnä kalliita puita.
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Kaittein runsaammasti taswaa eepen-puita niillä
»vuorilla, jotta juoksemat tasasuuntaisesti wähän
matkan päässä mirrasta. Punapuita löytyy kaik-
kialla runsaassa määrässä. Kautsikasweja tas-
waa joka paikassa. Täältä saadaan myös monta
muuta kowaa puun-lajia, joko ivaalean-punaista,
tahi ruskeam tai keltaista »väriltään, joita kaikkia
»voidaan kiillottaa erinomaisen kauniiksi.

Kun meillä oli aikomus »viipyä täällä kuu-
kausi aikaa, oli kuningas ottanut muutamia »vai-
mojansa myötänsä. Me sousimme ylöspäin tuota
iväkewää wirtaa wastaan, ja minulle ilmoitettiin
että stn maan nimi, jossa olimme gorillan am-
puneet, oli Kanga-Niarö.

Eepenholtsia ei löydy täällä matalissa paikoissa
eikä lähellä wirtaa. Se taswaa päinwastoin
korkeuksilla, jotka kulkewat pohjasta etelään. Se
on mitä kauniimpia puulajeja Afrikan metsissä.
Sen lehdet owat pitkiä, huippupaisiä ja tumman-
ivehreitä; ne istuivat ryhmissä ja antawat su-
loisen »varjon. Sen kuori on tasainen ja mus-
tan-ivehreä. Warsi nousee suorana ja sileänä
jotenkin korkealle — useasti 50—60 jalkaan
asti — jolloin siitä lähtee raskaita, paksuja haa-
roja. Minä olen nähnyt yhden näitä puita,
joka tywestä läpimitatcn oli miittä jalkaa paksu.
Täysikaswancen cepenpuun warsi on aina ontto,
samoin on haarainkin laita. Lähinnä kuoren
alla on wäbän »valkeata puuainetta, jolla ei kui-
tenkaan ole mitään armoa. Keskinkertaisen suu-
ressa puussa löytyy tätä puuainetta 3—4 tuu-
man paksulta, ja sen sisäpuolella on st puu, joka
käy kaupaksi. Nuori puu on walkea aina sy-
dämeen asti, ja sittenkin, maitta se läpimitastaan
on kahta jalkaa wahwa, löytyy «valkeita iviiruja
tuossa mustassa puuaineessa, jonka tähden ei puita
kaadeta, jotka owat kolmea jalkaa hoikcmpia la-
pimitaten.

Eepenholtsi taswaa metsässä muiden puiden
wälissä. Tawallisesti on niitä kolme neljä yh-
dessä, ja ivähcmmällä alalla ei tawata useampia.
Sentähden täytyy sen, joka kaataa eepenpuita,
alati' käydä paikasta paikkaan niitä metsässä et-
simässä.

Me aioimme kylään, jonka päällikön nimi oli
Anguilai, jonka jo olin tawannut Obindjin ky-
lässä. Kylän nimi oli Nkalai-Voumba ja se
oli melkoisen suuri paikka, maitta st ivasta »vii-
meisinä aitoina oli alkunsa saanut. Melkein
koko päiwä sai meiltä kuluneeksi sinne mennes-
sämme. Matkalla siwusimme useat kylät ja suu-
rimmassa niistä, Npopossa, käwin minä sittem-
min. Wirran rannat kaswawat pitkin matkaa

metsää, mutta siellä löytyy ainoastaan Harmoja
eläimiä. Koko päiwän kuluessa näimme aino-
astaan yhden apinan ja pari lintua.

Paria tiimaa ennemmin, kuin tulimme mää-
rämme päähän, kasti eräs raskas sadepuusta
meidät läpimäriksi. Me kummastuimme sentäh-
den suuresti tun, tiiwettyämme niiden puiden
ylitse, jotta kylän eteen oli kaadettu ja jotka oli-
wat pcloittawana muurina jokaista päällekarka-
ustll wastaan, tulimme tuimalle polulle; ja yhtä
paljon tummastuiivat kylän asukkaat, kun näki-
wät meidät märkinä. Me olimme waan saaneet
äkkinäisen sadekuuron päällemme.

Anguilau kylä on kuumin paikka, jossa Afri-
kassa kulteissani ollut olen. Enimmät neekerit
owat olleet niin ymmärtäwäisiä, että owat ra-
kentaneet huoneensa ylös jollekin ylängölle, jossa
tuuli käy jotenkin. Mutta tämä kylä oli rakettu
laksoon ja huoneet oliwat pieniä ja yhteen-ah-
dattuja, että minun oli mahdoton kestää siellä
wallitsewaa hellettä. Kaikki nämä Rcmbo-Ba-
kalaijit owat wasta äsken sisämaasta tänne muut-
taneet. Quengueza, joka heistä kostuu, on pa-
koittanut heidän siirtymään tänne mirralle, ei-
lvätkä he ole täällä wielä kodistuneet. Nkalni-
Boumba ei ollut wielä »vuoden wanha.

29:nä menin minä »vähäiseen kylään, jonka
nimi on Npopo, mutta kaikki asujamet oliwat
ulkona metsässä. Kaikki oli awoinna ja mar-
taille altisna; kananpojat ja kutut käweliwät
ympäri kylässä täydessä »vapaudessa, ja mina
tummaksuin, nähdessäni semmoisen huolettomuu-
den wallttsewan täällä. Keskellä kylää seisoi
mbuiti, eräs waski-silmäinen epäjumalan kuiva,
joka kohosi korkealle ylitse kaikkein ja joka, niin-
kuin minulle sanottiin, piti tarkan »vaarin kai-
kista. Minä en mielelläni sitä uskonut, mutta
minulle makuutettiin, ettei kukaan tohtinut »va-
rastaa mitään, kun tämän mbuitin silmät täh-
täsilvät häntä.

Tämä erinomaisen hyödyllinen jumala ilmes-
tyi kömpelösti meistetyn eepenholtsi-kappaleen muo-
dossa, noin kahta jalkaa korkeana, ihmiskasmoilla,
maskisella nenällä ja waski-silmillä ja ruumis
»verhottu ruoholla.

Huhtikuun »viimeisenä päiwänä heitti kuume-
tauti minut »vuoteen omaksi. Kolmen päiwän
kuluessa otin mina 150 grania kininiä ja kaksi
ivahivaa annosta kalomelia sisääni. Tämä kuu-
mcenpuuska oli komin, minkä Afrikassa täbän saak-
ka olen kestää saanut. Minä kärsin paljon hel-
teestä noissa pienissä asunnoissa ja olin ilois-
sani, kun Quengueza rakennutti kolme majaa it-
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sellensä metsään, iossa cepenpuita kaswoi, ja sinne
me nyt siirryimme asumaan.

Kun minä makasin sairaana, tuliwat tylän-
asujamet ja pyysiwät etten tarvisi niin innok-
kaasti metsästämässä. "Näetkö meitä", sanoiwat
he, "me metsästämme päiwän ja lepäämme kaksi.
Kun me metsästämme kolme päiwää, lepäämme
sitten koko »viikon. Mutta sinä täyt jahdissa
jota päiwä!" Minä luulen että he owat oike-
assa ja tahdon sentähden seurata heidän neu-
woansa.

En milloinkaan ole unohtama sitä hywäntah-
toisuutta, jota tautiwuoteella wenyessäni naiset
minulle osoittiwat, nuo waimoraukat, joita hei-
dän työherransa niin pahasti pitelemä.! He owat
sanan oikeassa merkityksessä orjia; heidän on te-
keminen raskaimmat työt ja wielä päälliseksi kär-
siminen kuritusta ja pahoja sanoja, ja kuitenkin
hettyy heidän sydämensä, nähdessänsä kärsimystä,
juuri samoin kuin naisten laita tawallisesti on
siwistyneissä maissa; niinpian kuin käwin sai-
raaksi, hoitiwat ja holhositva. nuo hywät ihmi-
set minua. He koettimat malmisina minulle hy<
ivaa ruokaa; he istuiwat minun »vuoteeni Me-

ressä ja löyhyttiwät minua ; he ripustiivat monta
mattoa minun ylitseni; he toiwat wettä ja wir<
ivottatvia hedelmiä metsistä; ja kun minä yöllä
heräsin kuumeen houreista, kuulin minä kuinka
he. istuen minun »vuoteeni ympärillä pimrässä,
waikeroiwat minun tähteni ja pitiwät neuwoa
kuinka he minut parantaisiwat. He luuliwat
etta aniemba (perkele) oli mennyt minuun,
ja mahdoton oli heitä saada luopumaan siitä
uskosta etta jolu oli minun noitunut.

Tuo Anguilai parka oli towin murheissaan
minun kipuni tähden. Hän syytti alamaisiansa,
että he olimat olleet niin häwyltömiä ja oliwat
noituiieet^minut, ja eräänä yönä käwi hän edes
takaisin kytässään ja uhkasi tappaa »velhot, kun
hän waan saisi heidät käsiinsä.

Toukokuun s:nä olin minä sen iverran toin-
tunut, että saatoin käydä katsomaan ecpenpuuta,
jota oli kaadettu wähän matkan päässä kylästä.
Semmoisen puun kaataminen ei ole mikään helppo
tehtäwä neekerein pienillä alkuperäisillä kirweillä
He hakkaamat maan yhdeltä puolelta. Monta
miestä tekee yhdessä työtä ja useita tiimoja saa
kuluneeksi ankarassa puuhassa, ennenkuin puu
wiimeinkin kaatuu. Saadakseni pölkkyjäni alas
mutaan, oli minun etsiminen apua Batalaijeilta,
ja rantaan saakka raimasimme tien, jota myöden
pölkyt kuljetettiin. Muutamat pölkyt painoiwat

lähes kolme sataa naulaa ja oliwat suurimmat
tuin milloinkaan täältä on siirretty.

6:na päiwänä tapahtui kylässä semmoinen julma
työ, joka osoittaa kuinka nämättin hymänlaitaset
neekerit antamat onnettoman taikauskonsa Mie-
lellä itsensä hirwittäwiin tekoihin. Erästä wä-
häistä, knmmencnwuotista poikaa oli syytetty noi-
tuudesta. Kuulusteltawaksi otettuna, tunnusti
hän noituneensa. Koko kylä näytti nyt joutu-
neen paholaisen »valtaan. Asujamet tarltuirrat
keihäisin ja weitstin ja hattasiwat poika paran
suorastaan kappaleiksi. Minä olin ollut täwe-
lyllä ja tulin takaisin kohta tuon hirmuisen ta-
pauksen perästä. Mina epäilcn kuitenkin, etta
olisin woinut pelastaa pojan henkeä, waikka olisin
saapumillakin ollut. Nyt en saanut edes noita
häijyjä ihmisiä häpeemään meristä tekoansa. He
puhkuiwat yhä wielä raiwossaan ja useita tii-
moja sai kuluneeksi ennenkuin heidän mielensä
»viihtyi.

Seuraamana päiwänä (7:nä) olin minä lässä
eräässä toisessa taikauskoisessa teossa. Yksi ku-
ninkaan wllimoista seisoi kylän ladulla ja antoi
wiileskellä weitsillä käsiänsä päältäpäin. Hän
»vuosi wahwasti werta mutta näytti sydämes-
tänsä iloitseman niistä tuskista, joita hänelle
saatettiin. Minä kysyin syytä hänen käytökseensä
ja nyt ilmoitti hän hymyssä suin olemansa heikko
ja hedelmätön, mutta että hän nyt tulisi wah-
waksi ja saisi lapsia.

Wihdoin läksimme B:na eepenpuu-metsään. Mei-
dän uusi olopaittamme oli noin kahden penikul-
man päässä »virrasta, alapuolella erästä pitkää
selännettä, jota myöden eräs wiileä puro juosta
hyppeli kalliolta kalliolle alas latsoon ja jonka
kohina oli minulle mitä suloisin soitanto, sillä
aitaa tuin makasin heittona ja sairaana leirissä.
Wiisi mahtaivaa ecpenpuuta yhdisti leweät lat-
lvansa meidän ylitsemme. Ylt'ympäri kohosi kau-
niita, ivarjottaita puita. Tämä oli erinomaisensoma leiripaikka, mutta sillä näytti oleman yksi
ivirhe — me olimme kuolla siinä nälkään. Kohta,
tun tänne tulimme, lähetin minä jahtimiehet met-
sään. He wiipyiwät poissa taksi päiwää ja pa-
lasiwat takaisin tyhjinä. Täällä ei löydy paljon
metsänriistaa, ja jolla ei ole ashingaa cli »verk-
koa, jemmoista Vakalaijit ja muut heimokunnat
täyttämät, ci saa juuri mitään. Ilma rupesim-
me sairastamaan goumbaa emmekä »voineet hank-
kia meillemme mitään lihaa. Minä menin sen-
tähden itle metsästämään ja ammuin muutamia
lintuja ja erään hymin merkillisen oramain su-
kuun tuuluwanleläimen, jota maanasuttaat tut-
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suiwat mbo k oksi ja joka syö elfenluuta. Minä
olen antanut sille nimeksi "elfenluun-syöjä", Sciu-
rus eborivorus, koska hän etsii metsistä cle-
fantinhaaskoja ja jyrsii elfenluuta ja turmelee sillä
tamoin useasti kauniimmatkin hampaat. Muu-
tamia semmoista jyrsittyjä hampaita nähdään Eu-
ropankin kauppapaikoissa. Kaikki nuot eri hei-
mokunnat kertoiwat samaa tästä eläimestä. El-
fenluun-syöjälla on hywin teräwät ja suuret kul-
mahampaat, joilla on hywä kaluta luuta.

Linnut ja elfenluun-syöjän söin, mutta nahan
kätkin minä, ja pääsin siten täksi eräksi gouamba-
litvusta. 12:na päiwänä tuliwat jahtimieheni
takaisin. He oliwat ampuneet kastllin, jonka
itse oliwat syöneet suuhunsa, sillä he oliwat ol-
leet kuolemaisillaan nälkään. He palastwat siis
tyhjin käsin ja minä olin joutua epätoimoon,
sillä emme saaneet ostaa kanoja emmekä tuttuja,
ja maitta Anguilain sisar melkein joka päiwä
lähetti minulle pisankeja ja jamsia, teki minun
mieleni lihaa. Kaikki muut kärsimät samoin
tum mina ja heidän täytyi elättää itseänsä ma-
niotilla, jota minusta on pahempaa tum gou-
amba.

Manioki on näiden ihmisten leipä, mutta sii-
hen wirkaan hywin huono. Se on juuri, joka,
niinpian kuin se maasta kiskotaan, on myrkylli-
nen. Sitä pitää sentähden liottaa medessä kol-
me tai »viisi päiwää, aina »vuodenajan mukaan.
Kun tämä en tehty, on se käymisen tilassa ja
hywin pehmeä; nyt ivoidaan sitä keittää eli, jos
tahdotaan ottaa matkalle cwääksi, tuiwata ja sa-
wustaa. Tällä tawoin »valmistettuna, woi ma-
nioki Pysyä hywänä kuusi ja tahdeksankin «viik-
koa. Minä en kuitenkaan mieltynyt tuohon hap-
pameen rawintoon enkä syönyt sitä milloinkaan,
niin kauwan kuin jotakin muuta ruokaa oli saa-
tllwana.

Wihdoin en enää kauemmin woinut tätä kes-
tää, waan päätin panna oikein säännöllisen jah-
tiretken toimeen, enkä aikonut palata ennenkuin
saimme jotakin syödäksemme. Malaouen sanoi
minulle, että jos menisimme noin parikymmentä
penikulmaa edemmäksi, tulisimme paremmalle jah-
ti-alalle, jonka tähden johdimme kulkumme sitä
suuntaa kohden, jonka hän meille osoitti, ja jossa
me, hänen luullaksensa, läpäisisimme kenties go-
rillan, ehkäpä nshiego-mbouivsnkin.

lahtimiehet oliwat ripustelleet itsensä noitaka-
luilla ja tenhottimilla ja wiileskelleet kätensä, taa-
dakstnsa onnea retkellensä. Anguilai sanoi mi-
nulle, että hänen og a n ansa (epäjumalansa) oli
ilmoittanut hänelle, että huomenna tulisi o ta n g an

(walkean mieh.n) sydän iloiseksi, sillä saisimme
silloin metsänotukstn.

Muutaman tiiman kuluessa, siitä kun läksim-
me liikkeelle, emme nähneet mitään muuta kuin
monenlaisten eläinten wanhoja jälkiä, ja rupesin
jo luulemaan, että Anguilain ogana oli ollut
liian herkkä-werinen. Wiimein, kello

_ 2 aitaan,
kuulimme, kulteissamme yli erään ylängön, nuo-
ren eläimen kirkuman, jonka kaikki arwasimme
nshiego-mbourvsksi. Kaikki minun huoleni kato-
simat paikalla, enkä ollut enää kipeä enkä näl-
käinen.

Niin Hiljaan kuin mahdollista hiiwimme läpi
metsän ja kuulimme yhä kirkunan, joka kuului
kuin pienen lapsen parku. Wihdoin, tullessamme
wähän aukeammalle alalle, näimme erään otuk-
sen karkaaman sitä paikkaa kohden, jossa olimme
piilossa. Kun se tuli lähemmäksi, harvaitsimme
sen olewan naaras-nshiegon, jota juoksi nelin kon-
tan, penikka rinnalla. Emä söi innokkaasti muu-
tamia marjoja ja piti penikkaansa toisella kä-
dellään.

Querlaouen, joka seisoi parhaimmalla ampu-
ma-asemalla, laukaisi pyssynsä ja osasi nshicgoa,
joka kaatui järkähtämättä jäsentäkään. Penikka
parka huusi "Hu, Hu, Hu!", kietoi itsensä ime-
ivänä kuolleesen ruumiiscn kiini ja kätki peljäs-
tyksissään paukauksesta päänsä emänsä rintaa was-
taan.

Iloiten riensimme esille ottamaan saalistamme.
Minä en woi kertoa kummastustani, kun hawait-
sin nshiegon-penikan naaman olewan ihan wal-
kean — yhtä walkean kuin walkean lapsen.

Minä katselin emää, mutta hänellä oli hiili-
mustat kas.vot. Penikka oli lähes jalkaa kor-
kea. Yksi miehistä heitti werhon yli hänen pään-
sä ja piti häntä sillä tawoin, kunnes ehdimme
sitomaan hänet köydellä, sillä maitta hän oli
warsin nuori, saattoi hän kuitenkin käydä.

Minä annoin kohta käskyn palaamaan takai-
sin leiriin, jonne saawuimme ehtoon tullessa.
Nshiego oli koko ajan ollut erillään emänsä kuol-
leesta ruumiista, mutta kun nyt asetimme hänen
sen «viereen, tapahtui hywin liikuttama kohtaus.
Tuo pieni waiwanen juoksi kohta ruumiin luoksi,
ja kun hän koski emänsä kasivoja ja rintaa, ha-
ivaitsi hän selwästi, että joku suuri muutos hä-
nessä oli tapahtunut. Pari minutia aikaa hy-
iväili hän kuollutta emäänsä, ikäänkuin olisi hän
sillä tawoin koettanut saada häntä henkiin, mutta
sen perästä näytti hän menettäneen kaiken toi-
won. Hänen pienet silmänsä saiwat aiwan su-
rullisen muodon ja hän päästi kauan kestämän
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walitushuudon "ui, ui, ui!", joka käwi minun
sydämelleni. Penikka näytti kokonaan hylätyltä,
ikäänkuin tuntisi hän minkä palkitsemattoman
ivllhingon hän oli kärsinyt. Koko leiri ja erit-
täinkin naiset waikeroiwat hänen tuskansa tähden.

Koto ajan seisoin minä ja katselin eläimen
»valkeita kaswoja. Se oli todellakin jotakin eris-
kummaista, ja mertillistmpää eläintä en ole mil-
loinkaan nähnyt.

Kun minä siinä seisoin ja katselin, tuli kaksi
jahtimiestä esille ja nauroiwat minua. "Näet-
kö, Chelly!" sanoiwat he, käyttäen sitä nimeä,
jolla minä olin heille tuttu, "katso ystäivääsi.
Joka kerta kun ammumme gorillan, sanot sinä
meille: katsokaa mustaa ystäwäänne! nyt saat
sinä katsella walkenta ystäivääsi!" Tätä kokka-
puhetta seurasi hepalta nauru.

"Näetkö, hänellä on sileä tukka, juuri samoin
kuin sinulla! Katsoppa tuota »valkeata naamaa,
joka on orpanallasi metsästä! Hän on enem-
män sinun näköisesi tuin gorilla meidän!"

Taasen riehuma nauru.
"Gorillalla ei ole willaista tukkaa niinkuin

meillä. Tällä on sileä tukka niinkuin sinulla."
"Niin," sanoin minä, "mutta kun hän tulee

wanha.fi, tulee hänen naamansa mustaksi; ja
ettekö te woi nähdä kuinka litteä hänen nenänsä
on niinkuin teidän?"

Uudestaan ja wielä kowemmin purskahdettiin
nauruun, sillä kun neekeri kerran rupee naura-
maan, ei hän siitä ivälitä ketä pilkka koskee.

Minä tahdon tässä kertoa yhtä ja toista siitä
pienestä »veitikasta, jota oli kaiken tämän kum-
mastuksen ja ilon syynä ja alkuna. Hän eli
useat kuukaudet ja oli sillä aikaa yhtä kesyt ja
oppimainen kuin tissanpoika. Minä kutsuin hän-
tä Tommyksi ja hän tunsi pian tämän nimensä.

Kolmen päiwän perästä, siitä tun hän »van-
giksi joutui, oli hän melkein kesyt. Hän otti
korppua minun kädestäni, söi keitettyä riisiä ja
paahdettuja pisankeja ja joi kutun maitoa. Nel-
jäntoista päiwän perästä oli hän täydesti kesyt
eikä tarwinnut enää sitomista. Hän juoksi ym-
päri joka paikassa leirissä, ja kun tulimme Obin-
djin kylään, löysi hän sielläkin joka paikassa ma-
joihin, juurituin olisi hän ollut syntynyt siellä.

Hän osotti minuun suurta luottamusta ja seu-
rasi minua kaikkialla. Kun minä istuin, ei
hän ollut tyytywäinen ennenkuin oli kiiiven-
nyt päälleni ja kätkenyt päänsä minun rintaani
wastaan. Hän oli koivin mielissään, kun häntä
taputeltiin ja hywäiltiin, ja hän saattoi istua

alallaan tuntikausia, jos joku silitteli hänen pää-
tänsä tai selkäänsä.

Pian tuli hänestä kuitenkin suuri waras. Kun
kylän asujamet jättiwät majansa, hiipi hän hei-
dän asuntoihinsa ja juoksi tiehensä, «vieden hei-
dän pisankejansa tai kalojansa muassaan. Hän
piti ivaarin, koska huone oli kokonaan tyhjä
asujamista, ja häntä oli waikea yllättää itse te-
osta. Minä kuritin sitä lurjusta useat kerrat ja
sain hänen wiimein huomaamaan että Marasta-
mme», oli rikos, muttei hän woinut milloin-
kaan »vastustaa kiusausta.

Minulta «varasti hän ehtimiseen. Hän huo-
masi pian että minun majani oli paremmin
»varustettu kypsillä pisangeilla ja muilla hedelmillä
tuin taittein muiden, ja yhtä pian hawaitsi hän
myöskin että paras aika «varastaa jotakin mi-
nulta oli aamulla, kun minä nukuin. Hän hiipi
tawallisesti warpasillaan minun »vuoteeni ääreen
katsomaan minun lukittuja silmiäni, ja jos hän
silloin näki etten minä liikuttanut itseäni, kii-
ruhti hän hywillä mielin anastamaan itselleen
muutamia pisankeja. Kun liikahdin waan »vä-
hänkin, kiiti hän pois tuin nuoli, mutta palasi
pian taasen tiedustelemaan. Jos silloin pidin
silmäni auki, tuli hän kohta minun luokseni kaik-
kein rehellisimmällä katsannolla, kiipesi ylös »vuo-
teelle ja hyiväili minua. Mutta minä näin kyllä
kuinka hän tuontuostakin loi martain silmäyksen
pisanki-kasann.

Minun majassani ei ollut mitään omea, maan
aukon edessä oli ainoastaan matto, ja marsin
lysti oli nähdä kuinka Tommy nosti tämän ma-
ton liemettä, kaistaksensa olinko hereillä. Wä-
listä olin minä nukkuminani ja liikahdin itseäni
juuri samassa tuin hänen piti käydä saaliisensa
käsiksi. Silloin jätti hän kaikki ja kiiti ulos
suurimmassa hämmästyksessä.

Tommy söi määrätyillä ajoilla ja tuli saa-
pumille niin monelle atrialle kuin mahdollista,
s. t. s. hän meni minun aamiaiseltani kymmen-
kunnille muille ja kerjäsi wähän jokaiselta. Hän
ei milloinkaan laiminlyönyt minun aamiaistani
eikä päiivällistäni, sillä kokemuksesta tiesi hän
että hän woi parhaiten minun luonani. Minä
olin teettänyt yksinkertaisen pöydän, jonka ääressä
atrioitsin majan awonaisessa osassa. Pöytä oli
niin korkea, ettei Tommy woinut nähdä ruokia,
ja sentähden tuli hän tawallisesti majaan ennen-
kuin minä istuin ruoalle ja, kun kaikki oli
walmisna, kiipesi hän ylös sitä pylwästä pitkin,
joka kannatti kattoa. Sieltä katseli hän kaikkia
pöydällä olemia ruokalajeja, ja tun hän oli päät-
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tänyt mitä hän aikoi syödä, tuli hän alas ja
istui minun »viereeni.

Ellen minä kohta hänestä mitään »välittänyt,
rupesi hän maukumaan: "ju, ju, ju!" yhä pa-
hemmin, kunnes minä, saadakseni ruokarauhaa,
annoin hänelle mitä hän tahtoi. Arwattawasti
en woinut minä kohta tietää mitä ruokalajia
hänen mielensä teki, jonka tähden minun ensin
oli tarjoominen hänelle yhtä lajia toisensa pe-
rästä, kunnes wihdoin tuli käsiin st »valittu.
Kun Tommy sai jotakin, mikä hänelle ei mais-
tanut, heitti hän stn maahan, äänähtäen hie-
man tyytymättömyydestä, ja polki maata, jota
hän pitkitti siihen asti että sai mieluisen ruo-
kansa. Sanalla sanoen hän täyttihen juuri kuin
pilaantunut lapsi.

Kun minä kohta tein hänelle mieliksi, kiitti
hän minua jonkinlaisella äänähdytstllä :

ja kurotti esille toisen kätensä, tätelläkstnsä mi-
nua. Hän piti erittäin keitetystä ruo'asta ja
erinomattllinkin keitetystä talasta ja täwi yhä
ympäri kylässä etsimässä ruoteja. Aina piti hä-
nen maistaa minun kahwiani, ja tun Makondai
toi stn sisälle, istui hän ja kerjäsi wakaimmalla
katsannolla, mutta jos annoin hänelle kahmia
ilman soturia, ci hän juonut sitä.

Minä tein Tommylle pienen päänalasen, hänen
maataksensa, ja siitä piti hän paljon. Totuttuansa
kerran päänalasecnsa, ei hän woinut milloinkaan
olla ilman sitä, waan weti sitä perässänsä joka
paikkaan, minne hän meni. Jos hän sattui ka-
dottamaan sen, ilmoitti hän sen toto leirille
parkumisellansa, ja wälistä oli minun, saadak-
seni häntä maikcnemaan, lähettäminen mäkeä met-
sään etsimään tyynyä, jos hän ehkä ott hukan-
nut stn sinne. Hän lepäsi aina yhdessä myky-

rässä tyynyllään ja jätti stn ainoastaan silloin,
kun hän sai tuman seurata minua metsään.

Samassa juhdassa kuin Tommy tottui mei-
dän elintapoihimme, tuli hän aina tyytymättö-
mämmäksi, kun jotakinkäwi hänelle »vasten miel-
tä, ja hän tahtoi aina hywäilcmisiä ja tavutta-
mista; ja ellei silloin tehty hänelle mieliksi, ru-
pesi hän lvaiteroimaan tawallisella ilkeällä la-
mallansa. Kun kuiwa »vuodenaika tuli, käwi
ilma kylmemmäksi ja Tommy rupesi, maatessaan,
ikäivöimään seuraa, pysyäksensä lämpimänä. Nee-
kerit eiwät tahtoneet häntä matuutumppanitsi,
sillä he aiweliwat että hän oli liian paljon hei-
dän muotosensa, eitä minullakaan ollut halua
ottamaan häntä wastaan. Tommy oli sentäh-
den, niinkuin hänestä näytti, komin onneton.
Mutta pian tulin minä huomaamaan, että hän

odotti kunnes laitti oliwat oikein nukkuneet; sil-
loin hiipi hän hiljakseen jonkun mustan ystä-
wänsä luotsi ja lepäsi hänen »vieressänsä kunnes
päiwä rupesi koittamaan; nyt meni hän yhtä
Hiljaan takaisin ja laskihen maata lepotyynyllensä.
Useat kerrat hamaittiin hän ja sai silloin hywän
selkäsaunan, mutta teki sen yhtä kaikki aina tois-
tamiseen.

Tommy oli erinomaisen perso wätewille juo-
mille. Jos jollakin neekerillä oli palmumiinaa,
woi olla warma siitä että Tommy nuuski sen
haistunsa. Hän piti suuresti Skotlannin olu-
esta, jota minulla oli muutamia pulloja, ja hän
kerjäsi myös konjakkia. Tommyn miimeincn kuje
elämässään kosti konjakkipulloa, jonka minä »va-
romattomasti olin jättänyt seisomaan kistuni pääl-
lä, lähteissäni ulos. Tuo pieni weitikta hiipi
sisään, ja kun hän nähdessänsä pullon ci saanut
korkkia auki, löi hän pullon rikki. Kun muu-
taman tiiman päästä tulin takaisin, näin minä
talliin pulloni — sillä st oli wiimeinen ja mat-
kustajalle tässä osassa Afrikaa on konjakki yhtä
tarpeellinen tuin tinini — särjettynä ja Tommy
«vekkuli istui tuttijuowuksissa lattialla kappalten
keskellä. Nähdessänsä minun, nousi hän jaloil-
lensa ja koetti hoiperrella minua kohden, mutta
hänen raajansa eiwät kantaneet häntä ja hän
kaatui useat terrat. Hänen silmänsä tuijottitvat
juurituin juopuneen ihmisen; hän kurotti käsi-
änsä, yritellcssään turhaan päästä minun luok-
seni ; hänen äänensä kähisi — sanalla sanoen
hän näytti inhottamatta mutta kuitenkin nau-
rcttawnsti ihmisen kaltaiselta. Minä annoin hä-
nelle hyivän selkäsaunan, josta tuo pieni juoppo-
lallus wähän selkeni, muttei mikään woinut
poistaa hänestä hanen himoansa mäkemiin juo-
miin.

Tommy oli hymin oppimainen, ja minä luu-
len että, jos minulla olisi ollut aikaa, olisin saa-
nut hänen jotenkin siiwoksi, waikka minä oelkään
etten olisi saanut häntä luopumaan martaudcsta.
Mielellänsä söi hän neekerein kanssa, ja kun he
istuiwat wadin ympärillä, pisti hän kernaasti
hyppysensä siihen samassa kuin muut. Mitä enem-
män tuima «vuodenaika läheni ja illat tuliwat
kylmemmiksi, oli Tommyn tapa istua iltasin maan-
asukasten kanssa tulen ääressä, jolloin hän näytti
nauttiman lämpimästä juuri yhtä paljon kvin
ihminen. Palan ajan takaa katsahti hän läs-
näolemia silmiin, ikäänkuin tahtoisi hän sanoa:
"älkää ajata minua pois!" ja hanen taswoinsa
tliituiwaltea »väri teki hywin silmiinpistäwän
eroituksen noihin mustiin päihin »verraten ha
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nen ympärillänsä. Hänen silmänsä osoittiwat
älyä, ja tun hän istui yksinänsä, oliwat hänen
tasmonsa alakuloisen näköiset, joka toisinaan mi-
nua waiwast. Useat terrat koetin minä tuttia
tämän pienen ihmeellisen eläimen ajatuksia, jota
herätti ei ainoastaan minussa waan myöskin
maanasuttaissa kummastusta. Koko näillä seu-
duilla oli Tommy yhtä suuressa maineessa tuin
minäkin. Mutta ah Tommy parkaa! Eräänä
aamuna hän ei tahtonut syödä, hän näytti ala-
kuloiselta ja tahtoi hymin yktzpäisesti waan tulla
sylissä tannettaivaksi. Minä hantin hänelle kai-
kenlaisia metsämarjoja, mutt'ci hän tahtonut syödä
niistä yhtäkään. Hän ei näyttänyt tuskia kär-
simän, muttei syönyt kuitenkaan, ja seuraamana
päiwänä tuoli hän ilman kuolemankamppausta.

Pienoinen raukka! minun tuli paha ollani
hänen tähtensä, sillä minä pidin hänestä todel-
lakin, ja neekeritkin oliwat itämissään että hän
tuoli, rvaitta hän oli ollut heille suureksi hai-
taksi. Tommyn turkki käwi yhä tummemmaksi
mitä «vanhemmaksi hän tuli, ja kuollessansa oli
hän pikemmin keltainen tuin walkea.

Mutt» nyt takaisin leiriimme! Seuraamana
päiwänä, Imen p. Toukokuuta, menimme taasen
metsään, toiwoen saamamme tumminkin jonkun
tastllin. Oli jo myöhäinen iltapuoli päiwää, tun
näimme ensimäisen otuksen, erään pienen kauniin
apinan, jota neekerit kutsumat ndomaksi. Hän
pisti esille walkean kuononsa eräästä pensaasta
ja riekut meille. Malaouen ei kauwan arwel-
lut, waan ivastasi paikalla pamauksella, joka
kaasi apinan maahan. Nyt oli meidän kuiten-
kin palaaminen takaisin leiriin, sillä emme olleet
ottaneet mitään emästä myötämme. Minä kär-
sin kowasti gouambasta sinä päiwänä ja pää-
tin antaa keittää lihalientä apinasta ja koettaa
miltä se maistuisi. Eläin oli hymin lihama, ja
tun nälkä tukehdutti minun inhoani, söin minä
oiwallisen atrian. Minä jaoin siitä myös Quen-
guezalle ja hänen Malmöillensä, jotka eiwät kos-
keneet nshicgon lihaan. Tällä »viimeksi maini-
tulla sukuvat kuitenkin Batalaijit ja heidän or-
jansa suutansa, jaj oliwat siihen oikein ihastu-
tuneet. Minä en woinut saada siitä palaakaan
alas, st näytti ikäänkuin olisi ihmistä syönyt.
Ainoastaan terran olen minä maistanut näiden
suurten apinain lihaa, mutta sittemmin patoitti
nälkä minun syömään noita pieniä.

Mieheni rupesiwatj kärsimään puutetta kaiken-
laisista elatustvaroista, ja minun oli ostaminen
niitä kylästä. Tärkeimmät marat, jotka minä
ostin, oliwat muutamat ndita leimat, joita teh-

dään mango-puun siemenistä, jotta surwotaan ja
tuilvataan. Ei se maistu pahalle, mutta minä
en woinut siitä elää. Siellä löytyi myös kir-
kasta teltasta öljyä, jota kylmänä oli samanwä-
ristä ja yhtä sitkeätä kvin paistettu silawa ja
kutsuttiin a gali n jämiksi (njawi-öljyksi). Sitä
»valmistetaan äärettömällä waiwalla erään puun
siemenistä, jota täällä löytyy runsaasti ja joka
on näiden metsäin mitä kauniimpana koristuk-
sena. Maanasuttaat keittäivät siemenet, muser-
tamat ne koiverretussa laudassa ja pusertawat kä-
sillään tuon jotenkin niukan öljyn, jossa lihaa
keitetään. Sillä tawoin «valmistettuna, ei maistu
liha hullummalle.

Neekerit sekoittamat tähän öljyyn jonkinlaista
hywänhajuista pulrveria, nimeltä yombo, ja tätä
sekoitusta käyttämät he suuressa määrässä hi-
ivuksiinsa. Heistä tuntuu se suloiselle lemulle,
mutta todenperästä lähtee siitä ilcttäwä haisu.

Sitä täytetään myös toiseen tarpeesen järjel-
lisellä tawalla. Kun miehet omat olleet ulkona
jonkun aikaa pahassa ilmassa, owat pölyisiä ja
päitvänpolttamia, tuumassa auringon paisteessa
työtä tehtyänsä, tulee heidän ihonsa tuiivatsi, po-
reilee ja käy punertawatsi. Silloin tulewat he
kotia, pestivät itsensä ja woitelewat koko ruu-
miinsa tällä hienolla öljyllä. Tuo kuiwa iho
tulee siitä wähässä ajassa sileäksi, tiiltäwäksi ja
kauniin mustaksi. Muuten käytetään tähän tar-
koitukseen palmuöljyä; mutta täällä löytyy ai-
noastaan Harmoja palmuöljypuita ja se hiukka
öljyä, jota neekereillä on, »viedään Ashira-maasta
mantereesen päin, itää kohden, joka nyt on mi-
nun luwattu maani, jonne päin minä joka päiwä
luon halukkaita silmäyksiä.

56:na päiwänä menin minä yksin metsästä-
mään ja ammuin muutamia lintuja ja erään
kauniin tastllin. Nyt olin minä muutamat pät-
ivät wapaa gouambasta. Liha sawustettiin
huolellisesti, ja seuraamana päiwänä palasi Ma-
laouen kylään, mutta Querlaouen seurasi minua
jahtiretkelle. Nyt oli meillä hywä onni, sillä

tuskin olimme tiiman matkaa kulkeneet leiristä,
tun tapasimme joukon metsäsikoja, joista ammuim-
me kaksi.

Pahakst onneksi oli kaikki minun suolani lo-
pussa. Minä olen saanut wähän ostaa, mutta
st on hymin tallista tawaraa täällä, sillä sitä
täytyy tuoda rantamaan asukkailta, joiden kanssa
keskuusliike on komin epäsäännöllinen.

18:na kuulin minä, metsästäessäni, jylisemän
äänen, jonka ensitsi luulin ukkosen jyrinäksi. Minä
etsin, niinpian tuin ehdin, suojaa wähän mat-
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tan päässä löytymässä eepenpuu-lehdossa, ennen-
kuin rajuilma minut yllättäisi, mutta hawaitsin
nyt että tuo jylinä lähti koiras-gorillasta, jota
kutsui naarastansa; ja tuokion perästä ivastasi
tuo jälkimmäinen wähän heikommalla ärjynällä.
Metsä suorastaan »vapisi eläimen hirmuisesta ää-
nestä. Se kaikui ylängöltä ylängölle, kunnes
koko metsä kajahteli siitä.

Pahaksi onneksi olin minä ottanut myötäni
maan pienimmän Pyssyni, jota oli ladattu lin-
tuhauleilla. Minä pistin kuulan haulein sijaan
ja päätin ajaa gorillaa takaa. Tuontuostakin
woin kuulla sen kolean, rummun ratinan kal-
taisen äänen, jonka gorilla ivaikuttaa lyömällä
rintoihinsa aimollistlla kämmenillänsä. Wiidasto
oli komin tiheä, jonka tähden meidän oli waikea
päästä eteenpäin. Makondai parta tuli koivin
pelkuriksi, tun kuulimme eläimen yhtämittaisesti
ärjymän ja tuontuostakin kuulteleman naaraan
lvastausta.

Minä kuulin nyt puiden ryskeen ja näin kuinka
joka hetki joku nuori puu kierrettiin ympäri ja
katkaistiin. Minä armaan että gorilla huomasi
maaran oleman tarjona, sillä kuoleman-kaltainen
hiljaisuus seurasi nyt tuon wahwan ärjynän pe-
rästä, ja kun minä pyssy kädessä olin tungei-
nut läpi wiidaton, oli gorilla jo tiessänsä.

Minä olen ivarma siitä että olisin woinut
kuulla tämän gorillan ärjynän kolmen penikul-
man päästä ja sen jyminän, joka lähti hanen
matkimisestansa rintaansa wastaan, wähintänsäkin
penikulman päästä. Sanoilla ci woi kertoa tätä
ukkosen kaltaista jylinää.*)

Tutkimalla metsää, jossa näitä gorilloja eles-
kelee, ketsin minä syyn gorillan, erittäinkin koi-
raksen, kulmahampaitten wahwaan kulumisten, jota
en tähän saakka ollut woinut selwille saada, ja
minä näin myös muutamia ihmeteltäwiä todis-
teita niiden lujuudesta. Gorillat oliwat nimit-
täin särkeneet useita puita, joista jokainen oli
neljän kuuden tuuman «vaiheille paksu läpimi-
taten, ja minä näin että he oliwat nakertaneet
näitä puita sydämeen asti ja syöneet niistä yti-
men. Puuaine oli loivaa ja siitä omituisesta
lamasta, millä nakertaminen oli tapahtunut, ha-
waitsin minä heti että siinä oli etsittäwä syy
tuobon hywin merkilliseen kulmahampaitten ku-
lumisten.

Rembo-wirta on wielä sywä ja kuohaawa, niin

*) Sanon kolme penikulmaa, sillä kolme neljännes-
tä tiimaa sai kuluneeksi ennenkuin ehdimme eläimiä
lähelle.

kauaksi kuin olemme ehtineet sitä myöden ylö^;
maa tulee enemmän tvuoriseksi ja selänteet lähe-
netvät lähenemistänsä wirran rantoja. Palates-samme otettiin me riemulla wastaan tuon on-
nellisen jahtiretken tähden. Quengueza söi itsensä
kipeäksi neljästä sianreidestä, jotta minä annoin
hänelle minun osastani. Hän on jo kuljettanut
alas kaikki eepenpuut, joka on ollut hymin wai-
kea työ, sillä pölkyt painoiivat tähden- ja kuu-
denkymmenen naulan waiheille ja niitä cli kan-
taminen olalla aiwan epätasaista ja metsäistä
maata myöden.

Toukokuun 28:na päiwänä sousimme alaspäin
wirtaa Obindjin kylään. Minä jätin hywästi
kaikki ystäiväni ja jaoin heille lahjoja, muistaen
siinä tilassa erittäinkin naista, jotka oliwat ol-
leet niin ystäwällisiä minua kohtaan. Meidän
kal.otin.me oliwat lastatut eepenholtsilla ja perä-
kinussa istui tuo pieni nshiego Tommy.

Toukokuun 30:na matkasimme sadan miehen
kanssa ylös Ofoubouta, joka mirta yhtyy Rem-
boon heti yläpuolia Obindjin, erääsen Vakalai-
jein kylään nimeltä Njali-Coudis, jonka pääl-
likkö oli Quenguezan läheinen ystäivä; hän
oli luwannut minulle, että saisin pyytää goril-
loja, jos tulisin häntä katsomaan.

Ofoubou on pienempi mirta kuin Rembo, mutta
oli nyt noussut yli reunainsa ja tulwannut yli
sen maankaistaleen, joka eroitti wirran ja «vuo-
ret. Njali-Coudis on rakettu wuorten wäliin
nom kymmenen penikulman päässä wirrasta. Kun
olimme soutaneet lähes wiisi penikulmaa ylös wir-
taa pitkin, saawuimme eräälle maalle-nousu-pai-
kalle, josta meidän piti johtaa kulkumme sisä-
maata kohden. Siellä oli järmi, jossa oli kahta
ja puoltakolmatta jalkaa sywä wesi, jonka kautta
meidän oli kahlaaminen lähes penikulma matkaa
samista ja liukasta pohjaa myöden. Siihen ku-
lui lähes tiima aikaa. Sitten tulimme tuimalle,
ylhäiselle maalle ja matkasimme yhtämittaa, kun-
nes kello kolmen ajoissa saawuimme kylään, jossa
meitä sanottiin sydämellisesti terivetulleiksi.

Me emme olleet saaneet edes suuruksen einettä,
kun läksimme Obindjin kylästä, ja kun en ollut
syönyt mitään sitte eilis-illan, en ollenkaan pan-
nut pahakseni, tun Mbango, päällikkö, lähetti mi-
nulle kutun ja muutamia pisanki-timppuja, jotta
annoin keittää ja söin oiivallisen atrian.

Obindjin kylässä seisoi nälänhätä niin sano-
akseni kynnyksellä. Ne ihmisparat olimat olleet
liian anteliaat meitä kohtaan, kun heillä wielä
oli jotakin antamista, mutta nyt kärsimät he
puutetta, sillä miimeinen leikkuu oli syötynä ja
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uusi ei ollut wielä kypsynyt. He clitvät melkein
yksistään niistä juurista, joita metsistä kokosiwat.
Mbangon kylässä tultiin joinkin toimeen, mutta
pian tuotti meidän tulomme sinnekin puutteen.
Tama maa taswaa pisankeja ja maniokia. Pi-
sangit kypsywät ja mätänewät pian, waikka ne
poimittaisiinkin wehreinä, ciwätkä maanasuttaat
osaa kuiwllttaa eikä tallettaa niitä. Maniokia ei
moi kuimatll ja pysyy hywänä korkeintansa kaksi
kuukautta, mutta tämän ajan kuluttua on st huono
ruoka. Tietysti tapahtuu jota muosi aikakausia,
jolloin nämä arat elatuswarat owat syödyt lop-
puun, ja silloin kärsii toimeliaskin kylä elatuk-
sen puutetta, sillä täällä on piukka kaloista, ja
mttä metsänriistaan tulee, eiwät maanasuttaat
ole taitamia metsämiehiä, ja minäkin hawaitsin
seudun olewan köyhän mctsunwiljasta. Useasti toi-
ivoin että olisi minulla waan ollut parikin maissi-
tähkää, saadakseni näiden ihmisrauttain olot toi-
selle kannalle, mutta maissia ei miljellä täällä
sisämaassa, eikä merenrannikollakaan täytetä tätä
tasivia suuremmassa määrässä rcwintoaineena.

Mbango oli saanut tiedon meidän tulostamme
ja oli rakentanut minulle hywin sicwän ja awa-
ran karppuhuoneen, kowakst sotketulla sawilatti-
alla, kaikki erinomaisen siistiä ja hupaista. Kyla
itse on mitä puhtaimpia Vakalaijein luona näh-
nyt olen. Syötyäni päiwällistä, tuliwat kylän
asukkaat joukoissa katsomaan minua. Niinkuin
tawallisesti oliwat minun hirvutseni koko ruu-
miistani heidän suurimpana ihmeenänsä. Jolti-
nenkin joukko naisellisia wieraita oli tullut ky-
lään «viettämään Njambain, yhden heidän hen-
teinsä, juhlaa; he eiwät »voineet tylliksensä kat-
sella minua ja ihmetellä minun muotoani.

Täällä oli nyt koossa semmoinen paljous ih-
misiä, että seuraamana päiwänä rupesi tulemaan
puute elatusivaroista, jonka tähden minä lähetin
Makondain kolmenkymmenen miehen kanssa ja
muutamilla waihtotawaroilla ostamaan pisankeja.
Tähän toimeen sopimat helmet parhaiten. Nai-
set wiljelewät maata ja myyivät tuotteet mitkä
ylitse jäämät, ja helmistä pitämät he kaikista
enimmän. Kola tässä ympäri olemalla seudulla
näyttää heillä olewan jonkinlainen etuoikeus tässä
kohden. Heiltä »vaaditaan, että he elättäwät mie-
hensä, ja Quengueza kehoittaa usein ivaimojansa
ruokkimaan ja hoitamaan häntä hywin, koska
hän on hywä heitä kohtaan. Mitä jäljelle jää
tai ci tule syödyksi noista kootuista hedelmistä,
niihin ei ole miehillä mitään omistus-oikeutta.
Tämän jäännöksen myymät naiset ja pitäwät hy-
niänänsä mitä siitä saawat. Makondai palasi

seuraamana päiwänä, tuoden muassansa iviisi-
wiidettä pisanki-timppua ja taksi kanaa — het-
keksi siis joltinenkin »varasto.

Juhlaa »vietettiin kuitenkin ja se tuotti mi-
nulle unettoman yön, sillä ei yksikään afritalai--
nen juhla eli uskonnollinen toimitus ole miksi-
kään luettawa, ellei siinä luihkita, lauleta, tans-
sita ja soiteta harppua. Mbango näyttää ole-
wan heimonsa eli perheensä ylipäällikkö, jolla on
»viis kuus kylää kolmenkymmenen penikulman
alalla maata. Heimokunnan päällikkönä ollen
on hänellä stn epäjumala tykönänsä, ja määrä-
tyillä ajoilla tulemat kaikki tänne laulamaan har-
taita iveisuja sen kunniaksi. Tämä epäjumala on
naisellinen puutuma melkein ruumiin luonnolli-
sessa koossa ja sorkilla jaloissa. Sen silmät owat
waskesta; toinen poskiluu on maalattu punaseksi,
toinen keltaseksi. Kaulassa killuu kaulawyö tii-
tcrinhampaista. Tämän jumalan sanotaan ole-
man hywin mahtaman, ja asujamet luulemat, että
hän muutamissa tiloissa nyytäyttää päätään. Hä-
nen sanotaan puhuman useasti ja maanasuttaat
pitämät häntä kunniassa.

Minä sanoin Mbangollc, että melu minun
huoneeni lähellä häiritsi untani, ja tuo hyivän-
laitainen päällikkö käski kohta iväkensä mieltä-
mään juhlaansa wähän edempänä. 30:nnen ja
31:stn päiwäin wälistllä yöllä ivallitsi kuoleman
kaltainen hiljaisuus ja sywä pimeys. Ei yksi-
kään tuli saanut palaa paitsi minun. Epäju-
malan kuiva siirrettiin ulos keskelle kylän katua,
ja kaikki asujamet totoontuiwat sen ympärille.
Sanottiin sen nyykäyttäneen päätänsä, käyneen
kylässä ja puhuneen yhden ja toisen kanssa, il-
moittaen silloin mieltymystänsä niihin kahteen
kasettiin, jotka edellisenä yönä hänelle oli uhrattu.
Se söi wähän lihasta — niin makuutettiin mi-
nulle — ja jätti loput kylän asukkaille.

Kesäkuun 2 päiwänä alottiwat naiset omi-
tuista Njambain palwelusta, joka Njambai näyt-
tää oleman heidän hywä henkensä; ja merkillistä
on, että kaikki Bakalai.heimot ja kaikki niiden
heimokuntain naiset, joiden kanssa minä olen
tullut yhteyteen matkoillani, palmelemat ja kun-
nioittamat tämän nimistä henkeä. Lähellä me-
renrantaa äännetään se Njembai, mutta se on
silminnähtäwästi sama nimi.

Tämä naisten palwelus on salaisuus, eikä yk-
sikään mies saa olla läsnä sen tempuissa, jotka
tapahtumat hywin suljetussa huoneessa. Tämä
huone oli katettu tuimilla palmu- ja pisangi-leh-
dillä, eitä edes oweataan ollut kadulle päin. Että
kaikki tapahtuisi salassa, oli huone rakettu kahden
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toisen huoneen »väliin ja sisääntäntäwä kulti toi-
sen läpitse noista kahdesta jälkimäisestä. Quen-
gueza ja Mbango waroittiwat minua lähestymäs-
tä tätä paikkaa, johon eiwät edes hekään saaneet
luoda silmäystään. Kaikki kylän naiset maala-
simat taswonsa ja ruumiinsa, rämistiwät rum-
puja, kuljeksimat ympäri kylässä ja pistäytyiwät
tuontuostakin jumalllnhuoneesen, jossa he tans-
simat koko sen yön ja pitiwät wielä kauheampaa
meteliä kuin miehet edellisellä yöllä. He uhra-
simat myös useampia antiloopeja jumalattarelle,
ja 4:tenä menimät kaikki, paitsi muutamat Har-
mat, metsään ja laulelmat Njambain kunniaksi.

Minä panin huomiooni, että wiis kuus naista
jäi kotia ja cdelläpuolla päiwää menimät he
Njambain huoneesen, jonne he jäiwät olemaan
kaikessa hiljaisuudessa. Wiimein en minä kau-
emmin woinut hillitä uteliaisuuttani, saadakseni
tietää kuinka tätä salaista jumalanpalwelusta toi-
mitettiin. Minä päätin kurtistaa sisään. Kul-
jettuani tyläntatua ylös ja alas muutamat ter-
rat huoneen ohitse, etten mctäisi huomiota puo-
leeni, laitin äkisti muutamat lehdet syrjään ja
pistin pääni seinästä sisään. Hetkeen aikaan en
woinut nähdä mitään pimeässä. Mutta sitte
näin mina kolme ihan alastonta »vanhaa noita-
attaa istuman samilattialla, ja heidän edessänsä
oli hirmuinen tasa amuletteja, joita he näytti-
wät ääneti rutoil.ivan.

Kun he hawaitsiwat minun, päästiwät he il-
keän, hurjan kirouksen ja syöksiwät ulos huuta-
maan takaisin noita toisia naisia metsästä. Pa-
rin minutin perästä tuliwat he juosten, itkein
ja hoilaten ja hyöttäsiwät eteenpäin kiukkuisina
ja uhkasiwat rangaista minua tekoni tähden. Mi-
nä riensin huoneeseni, otin pyssyn toiseen käteeni,
rewolwerin toiseen ja lupasin ampua ensimäisen
heistä, joka tohti käydä minun limestäni sisään.
Huonetta ympäröitsi lähes kolme sataa raiwoi-
sata naista, jotka tirosiwat, sadatteliwat minua;
mutta nähdessänsä rcwolwerini, be eiwät tohtineet
käydä sisään. Sitten menimät he Njambain
huoneesen ja lähettiwät sieltä lähetyskunnan mie-
hille pyynnöllä, että he antaisiwat minulle tie-
doksi, että minun oli maksaminen se palameri,
jonka olin toimeen pannut.

Sen kielsin minä jyrkästi ja sanoin Quen-
guezalle ja Mbangolle, että minä olin heidän
»vieraansa ja että minulle pitäisi olla tumallista
tehdä mitä tahdoin, koska heidän uskonnolliset
menonsa eimät olleet minkään armoista minulle,
»valkealle miehelle, jota en uskonut heidän epä-
jumaliansa. Jos olisin terran maksanut sakkoa

rikoksesta semmoisesta kuin tämä, olisin yhtä hy-
win woinut heittää kaikki aiotut matkat sillensä,
sillä minä rikoin useasti heidän tyhmiä lakejansa
wastaan tietämättäni, ja minulla ei siis ollut
muuta neuwoa kuin julistaa itseni wapaaksi edes-
wastauksesta.

Naiset eiwät kuitenkaan tahtoneet mihinkään
myönnytyksiin taipua, waan uhkasiwat kostaa ei
ainoastaan minulle maan kaikille miehille ky-
lässä, ja kun minä jyrkästi kielsin maksamastani
mitään sakkoa, sopimat minun suureksi ihmeek-
seni Mbango ja hänen miehelliset alammai-
sensa keskenänsä siitä, että he omista Marois-
tansa tokoisisiwat tuon naisten »vaatiman pal-
kinnon. Mbango antoi kymmenen syltää kotona
kudottua kangasta ja miehet tuliwat yksi toisensa
perästä ja laskiwat uhrauksensa maahan, ja kuu-
li*, näihin uhreibin talritteja, wettsiä, juoma-
astioita, helmiä, mattoja ynnä muita. Mbango
kysyi minulta sitten, enkö minäkin aikonut antaa
jotakin, mutta nytkin mustasin minä jyrkästi
"en", sillä minä en uskaltanut suostua mihin-
kään semmoisiin päätöksiin heidän puoleltansa.
Kun jokainen oli antanut mitä hän wo», kan-
nettiin tuikki tyyni noille «ihastuneille naisille,
joille Mbango sanoi, että minä olin hänen ja
hänen miestensä »vieras ja ctt'eiwät he »voineet
»vaatia, että minä maksaisin sakkoja, jonka täh-
den he nyt itse sen tekimät. Tähän tyytyiwät
naiset, ja siihen loppui se rettclys. Tietysti en
woinut minä tungeida sywemmälle he»dän salai-
suuteensa. Njambain-juhlaa kestää noin neljän-
toista päiwän waiheille. Aiwan wähän waan
sam tutkituksi sitä henkeä, jolla on tama nimi.
Itse neekereilläkin on hywin hämäläinen käsitys
hänestä. He tietämät waan, että hän suojelee
naisia heidän wihamiehiltänsä, kostaa heille teh-
dyn »vääryyden ja auttaa heitä kaikin tawoin,
niinkauan kvin he owat hywässä sowussa hänen
kansiansa.

6:na tein minä pienen retken Ashira-päällitön
Igoumban luotsi, josta jo ennen olen puhunut.
Hänen kylänsä on noin kymmenen penikulmaa
itäänpäin Mbangon kylästä, ja asujamet oliwat
kaatamassa eepenpuita, joita Quengueza tahtoi.
Kyla on rakettu erinomaisen kauniille paikalle,
puoliksi aukealle alalle, ci kaukana siitä paikasta,
jossa tuo Ashira-maasta tulema Niama Bembai,
monella kauniilla wedenputoutsella »vuorten wä-
lissä, laskee Ofoubouhun. Wirran uoma on
hietainen ja west niin kirkas kuin puron wesi.

Seuraawcina päiwänä, 7:tenä, menimme go-
rilla-jahtiin. Koko kylä oli sen päiwän illalla,
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jolloin minä tänne tulin, »valmistusten puuhassa
tätä jahtia warten, ja koska oli piukka lihasta,
pitiwät laitti sitä iloista toiwoa, että heidän
nälkänsä saisi pian tyydytystä ja että kylään tu-
lisi elatuswaroja taasen yltäkyllin. Wähänpä
silloin naivistimme, mikä hirmeä onnettomuus
oli kohtaama ennen tulemaa iltaa yhtä meistä.

Minä jaoin kruutia heille jokaiselle. Kuusi
miestä piti mennä yhdelle suunnalle pyytämään
kasetteja tai mitä sattumus heidän tiellensä toi,
ja, kuusi muuta, joiden joukossa minä, gorilloja
etsimään. Me menimme pimeään laaksoon, jossa
meidän, niinkuin Gambo, Igoumban poika, sa-
noi, piti löytää saaliimme. Gorilla oleskelee ta-
wallisesti pimeimmissä ja jylhimmissä metsissä
ja hän tawataan aukeilla paikoilla ainoastaan
silloin, kun hän etsii pisankeja, sokuriputkia tai
ananashedelmiä. Useasti »valitsee hän erityiseksi
olopaikaksensa metsän, joka on niin pimeä, että
sydänpäiwälläkään tuskin näkee kolmekymmentä
jalkaa eteensä. Sentähden on jahtimiehelle sitä
tarpeellisempi, että hän, ennenkuin ampuu, odot-
taa, kunnes tuo hirwittäwä eläin on tullut häntä
lähelle, niin että ensimäinen kuti hänen tappaa.
Juuri Harmoin antaa gorilla ivihollisellensa ai-
taa lataamaan uudestaan.

Meidän pieni seuramme erosi, niinkuin tapa
on, kuljeksimaan metsän läpi eri suunnilta. Gam-
bo ja minä käwimme yhdessä. Eräs rohkea nee-
keri johti kulkunsa yksinään sitä suuntaa kohden,
jossa hän luuli tapaamansa gorillan. Kolme
muuta menimät toisaalle päin. Tiiman aikaa
sen perästä kuin olimme eronneet kuulimme, Gam-
bo ja minä, ensin yhden laukauksen ja sen pe-
rästä wielä toisen, kappaleen matkan päässä meis-
tä. Me olimme jo matkalla paikalle, jossa toi-
woimme saamamme nähdä gorillan ammuttuna,
kun metsä kajahteli kauheimmasta ärjynästä. Pe-
lästyneenä tarttui Gambo minun käsimarteeni, ja
kiiruhdimme eteenpäin kuolettaman tuskan alai-
sina. Me emme olleet kauaksi ehtineet, kun ha-
waitsimme, ettei pelkomme ollut perätön. Tuo
rohkea neekeri, joka oli mennyt yksin, makasi we-
rissään maassa, ja ensin luulln hänen oleman
kuolleen. Hänen sisuksensa killuiivat ulos ritti-
rewäistystä watsasta. Pyssy oli maassa hänen
mieressänsä. Tukki oli hakattu kappaleiksi, piip-
pu taitettu ja yhteen litistetty ja selwästi woin
siinä haivaita gorillan hampaitten jälkiä.

Me nostimme seisoalle tuon mies paran ja
minä sidoin hänen haamansa, niin hywin kuin
taisin, kappalilla omista »verhoistani. Kun olin
antanut hänelle kelpo kulauksen konjakkia, tuli

hän tunnollensa jarupesi puhumaan, waikka waan
suurella ponnistuksella. Hän kertoi etta gorilla
yht'ättiä oli seisonut kaswoista kaswoihin häntä
»vastassa eitä ollut pyrkinyt pakoon. Se oli,
sanoi hän, iso koiras, joka näytti olewan kowin
hurjistunut. Yhtyminen tapahtui hymin pime-
ässä osassa metsää, ja arwattawasti oli se syynä
siihen että hän oli ampunut harhaan. Hän oli
tähdännyt hywin, kun gorilla oli neljänkolmatta
jalan paikoilla hänestä, mutta kuula haarvoitti
sitä ainoastaan kylkeen. Kohta rupesi eläin
huimimaan rintaansa ja läheni häntä «vihansa
»vimmassa. Pakeneminen oli mahdoton, sillä hän
olisi takertunut pensaisin, ennenkuin olisi ehtinyt
kymmenkunta askelta.

Hän seisoi sentähden alallansa ja latasi pys-
syn uudestaan, niin pian tuin hän saattoi. Juu-
ri kun hän kohotti sitä, ampuaksensa, löi gorilla
sen hänen kädestänsä, jossa tilassa pyssy lau-
kesi. Nyt siwalsi eläin, karjuen kiukusta, häntä
huimasti hirmuisella kämmenellänsä ja repäisi
hänen »vatsansa, niin että sisukset tuliwat näky-
miin. Kun hän kaatui werihinsä maahan, tart-
tui peto Pyssyyn, ja metsästäjä parka luuli nyt,
että hän ruhjoisi sillä hänen päänsä? Mutta go-
rilla näytti pitämän pyssyäkin wihamiehenänsa
ja puri kiukuissaan piipun melkein latuskaistksi
lujain leukainsa wälissä.

Meidän tullessamme paikalle, oli gorilla poissa.
Tällä tawoin menettelewät nämöt eläimet kun
heitä ahdistetaan — he antamat heidän raiwonsa
esineelle siwalluksen tai kaksi, jättämät sen sitten
maahan makaamaan ja siirtymät itse synkimpään
metsään.

Me etsimme nyt kumppanimme ja kannoimme
tuon neekeri paran leiriin, jossa nousi suuri suru
ja hämmästys. Tahdottiin että minä olisin an-
tanut hänelle jotakin lääkettä, mutta minulla ei
ollut mitään, joka olisi sopinut tähän kohtaan.
Minä näin että hänen päiwänsä oliwat luetut,
ja ainoa mitä woin tehdä oli kuolemantuskain
liewittäminen antamalla hänelle tuontuostakin
wähän konjakkia tai »viiniä. Wielä kerran oli
hänen kertominen tuo hirweä tapaus, ja maan-
asukkaat sanoiwat heti ettei se ollut mikään oi-
kea gorilla, joka hänen päällensä oli hyökännyt
— waan ihminen, paha, gorillaksi muuttunut
ihminen. Semmoista olentoa ei yksikään ihmi-
nen woinut wälttää, sanoiwat he, ja mahdoton
oli sitä tappaa, rohkeinkaan jahtimies ei sitä olisi
woinut tehdä. Tämän uskon malttamattomaan
sallimukseen ja fielunmaellukseen tunnustimat he
kaikissa samankaltaisissa tiloissa, pääasiallisesti
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sentähden että rohlaisisiwat metsästäjiä, joihin
tämmöiset onnettomuudet tekemät hywin mieltä-
masentawan wailutulsen. Metsämiehiä pidetään
suurimmassakunniassa näissä neekeri-kylissä. Roh-
kea ja onnellinen pyssystäjä on jokaisen naisen
ihastus, ja hänen maimonsa rakastamat, miltei
jumaloitsemllt häntä ja hänellä on monta etu-
oikeutta lumppaneinsa joukossa. Uljain on hän
tapettuansa elefantin tai gorillan ja toimitettu-
ansa kylään lihaa. Silloin moi hän tehdä mel-
kein mitä tahansa. Seuraamana päiwänä am-
muimme hirmuisen gorillan, joka luultawasti oli
sama, joka oli tappanut minun metsämiehen.,
sillä koiras-gorilloja ei lyödy juuri runsaalta.

Kesäkuun 11 päiwä. Eilen »vilustuin pa-
hasti, josta kuitenkin minun onnistui päästä li-
ninillä. Kuiwa »vuodenaika on nyi täydessä
wallassa täällä; päiwät owat pimeät ja yöt wä-
hän kylmiä. Meidän ei ole enää tarmis raken-
taa itsellemme lehtimajoja, kun lepäämme met-
sänsä, ja saatamme käydä jahdissa toto päiwän
tulematta läpimäriksi, joka minusta tuntuu mar-
sin suloiselle.

Se neekeri parka, jonka gorilla haaivoitti, tuoli
9:nä; 10:n_5 menimät muutamat miehet metsään
ja lllnpuitvat suuren gorillan, jonka he riemuiten
kantoiwat kylään, mutta minun suureksi harmik-
seni. Metsämiehen, oliwat usein nähneet minun
nylkemän gorilloja ja muita eläimiä, että he luu-
limat saattamansa tehdä sen minun puolestani,
ja kun heidän mielensä teki tämän gorillan lihaa,
ottimat he siltä nahan. Se oli marsin hywä ja
oikein, mutta nuo hyivät ihmiset eimät tietäneet
mistä armosta minulle oliwat luut, ja säästääl-
sensä aitaa ja waiwaa särtiwät he sääri- ja lan-
tio-luut. Sillä tawoin pilattiin minulta kaunis
eläin tahi tuli kumminkin kcstieräisttsi. Minä
läksytin heitä niin hywänpäiwäisesti, että he juol-
siivat metsään, päästäksensä, niinkuin he sanoi-
wat, tuulemasta minun kieleni pieksemistä.

Tämä gorilla oli täysikasmuinen koiras, »viittä
jalkaa ja seitsemää tuumaa korkea.

Wailta maa on mäkistä lähellä wirtaa, ei
st kuitenkaan ole oikein terweellinen walkea-ihoi-
sille. Minulla on ollut monta kuumeen kohta-
usta, sillä pakenema wesi jättää tuon liejuisen
wirran pohjan paljaaksi ja kosteaksi; mutta kalkki
nuo kohtaukset olimat wähäpätöisiä, ja minä luu-
len, että warowasti eläen woi olla jotenkin tur-
massa niistä. Minä makaan useasti metsässä
ja olen pakoitettu pitämään niin wähän huolta
terweydestäni kuin suinkin mahdollista, ja minä
en woi toiwoa että »vältän kuumeen kohtauksia,

jos sitä tautia maan maassa on. Maanasuttaat
omat ylimalkaan jotenkin terweet. Minä olen
nähnyt muutamain kaatuman, luullakseni, spita-
litaudista, mutta kuume ja muut määrälliset tau-
dit eiwät heitä suuresti hätyytä.

Wiikon päiwät olemme, minä ja Gambo, et-
sineet erästä toista gorillaa. Maanasuttaat ler«
toiivat että metsässä, kymmenkunta penikulmaa
itäänpäin, useat erät oli nähty hirmuinen go-
rilla, ja juuri semmoista minä tarmitsintin täy-
dentäätstni teräystäni, jonka tähden päätin tehdä
parastani, hankkiakseni itselleni sen. Kesäkuun
10:nä päiwänä onnistui meidän miimeintin pääs-

tä tämän gorillan jätille. Me olimme käyneet
monta tiimaa, kun hawaitsimme erään eläimen
tuoreet jäljet, joista woin nähdä että st eläin
mahtoi olla hymin suuri. Näitä jälkiä seura-
simme hywin warowasti ja wihdoin löysimme
saaliimme tiheässä, metsistyneessä ja ihan pime-
ässä ongelmassa. Niitä oli kaksi gorillaa, koiras
ja naaras. Kun ne huomasiwat meidän, päästi
naaras tuskallisen porauksen ja juoksi tiehensä,
ennenkuin woimme häntä ampua. Koiras sitä
wastaan, jota minun parhain teki mieleni, ei
pitänyt mitään kiirettä pakenemaan. Hän nousi
»vitkalleen istuwalta asemaltansa ja käwi lohta
meitä kohden, ärjyen mimmatusti mihoissaan mei-
dän' silminnähtäwästi hywin odottamattomasta
tulostamme. Gambon ja minun seurassa oli-ai-
noastaan ylsi metsämies ja eräs Ashira-poila,
joka kantoi ivara-pyssyä. Poika heittäytyi maa-
han, ja me seisoimme »vieretysten, odottaen että
tuo ilkeä peto tulisi meitä lähemmäksi. Tuossa
hämäräisessä rotkossa saimat gorillan raimosta
rumentuneet kasmot, nuo pahaa-aarvistawat, ka-
malat ja häijynilkiset harmaat silmät, nuo wä-
wähtelewät, peloittawat perkeleelliset juonteet hir-
wittäwän muodon, joka kyllin moi »vaikuttaa
meissä stn luulon, että edessämme todellakin oli
kirottu henki.

Gorilla läheni meitä, niinkuin näiden eläin-
ten tapa on, wähän erältänsä, seisahtaen aina
palan ajan takaa, huimiaksensa nyrkeillänsä rote-
waa rintaansa wastaan, josta lähti kolea, onto
ääni ikäänkuin suuresta bassorummusta. Sitten
ärjyi hän, niin että metsä wastaeli hänen typäh-
telewätä ärjyntäänsä ja kaiku kuului kuin ukko-
sen kolea jylinä.

Kumminkin kolme pitkää minutia seisoimme
paikallamme pyssyt kädessä, ennenkuin gorilla tuli
meitä niin lähelle että »varmasti woimme am-
pua hänen. Tällä ajalla oli minun mahdoton
kartoittaa mielestäni tuon onnettoman metsäsiä-
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jän kohtaloa muutamaa päiwää ennemmin, ja
kun näin gorillan edessämme, oli minulla sel-
mästi silmäini edessä se kauhea tila, jossa tuo
neekeri parka, laukaistu pyssy kädessään, oli ar-
motonta mihollistansa »vastassa, jota ei karan-
nut hänen päällensä äkkinäisellä hyppäyksellä niin-
kuin leopaarti, waan lähestyi witkallisesti mutta
»varmana kostostaan, kuin malttamaton sallimus.

Wihdoin seisoi gorilla meidän edessämme kah-
deksantoista jalan päässä. Wielä kerran seisahti
hän, kohotti päänsä ja rupesi ärjymään ja hui-
mimaan rintaansa. Juuritun hän wielä astui
astelen meitä päin, ammuimme, ja peto kaatui
maahan taswoillensa luottana, melkein juuri mei-
dän jllllllimme eteen.

Minä näin heti että olimme kaataneet juuri
semmoisen otuksen, jota minä tarwitsin. Se on
»vanhin gorilla koko minun keräyksessäni ja mel-
kein suurin kaikista kuin milloinkaan olen näh-
nyt. Gambo, joka oli manha metsästäjä maikka
nuori ijältään, sanoi löytywän ainoastaan Har-
massa suurempia. Eläin oli »viittä jalkaa ja
yhdeksää tuu-naa korkea. Sormien päästä sor-
mien päähän oli yhdeksän jalkaa. Rinta oli ym«
pärimitaten katsiseitsemättä tuumaa. Kädet, nä-
mä hirweät käpäläin kaltaiset aseet, joilla gorilla
yhdellä iskulla siwaltaa ihmisen sisukset ulos ja
särkee hänen käsiwartensa, oliwat tawattoman lu-
ja-jänterciset ja köyryt kuin pedon kynnet. Iso-
warwas oli koto kuusi tuumaa ympärimitaten.

Kun kannoimme gorillan kylään, karkasi kolme
pelästynyttä ivaimoa miestensä kanssa pois toi-
seen päähän kylää, eikä mikään woinut heitä
saada palajamaan takaisin, ennenkuin eläimen
nahka oli kiskottu pois ja pantu säilyyn. Hei-
tä ei moitu saada siitä luulosta, että jos waan
yksikin miehistä näki gorillan, olis waimo syn-
nyttämä gorillan penikan.

Kylän asukkaat oliwat hywin iloissaan lihasta,
ja minä toiwoin että olisin woinut syödä sitä
samalla halulla tuin be — sillä minulla ei ol-
lut mitään lihaa ja sairastin wähän gouambaa —

mutta nyt lähetti wanha Querlaouen minulle
puolen kasellista, jonka hän oli ampunut, joten
siis hetkeksi pääsin pulasta.

Heinäkuun 13:na päiwänä palasimme Obindjin
kylään. Kun sousimm. pitkin Ofoubouta, äkkä-
simme erään Bakalai-tanotin wähän matkan pääs-
sä meistä. Yht'ättiä näimme soutajan hellittä-
män airoistaan ja heittäywän päistikkaa »veteen.
Mieheni sanoiwat että kanoti oli törmännyt päin
elomay-p.sää, jonka sittemmin haivaitsimmekin
olewan totta. Me käänsimme »venheemme was

ten wirtaa, ja minun oli odottaminen tiima ai-
kaa, ennenkuin mieheni tohtimat kulkea tuon pe-
lätyn eloway-pesän ohitse, jolloin he sittenkin sou-
siivat toista rantaa myöden.

Eloway on wapsiainen ja häntä pelätään enim-
mästi kaikista Afrikan hyönteisistä. Se elää
lvedenreunalla, jossa sen samipesä killuu riippu-
milla oksilla. Tämä wapsiainen on oikea hirwtö
willeydessään eikä juuri niin iso luin mehiläi-
nen. Sen sawipesässä löytyy silminnähtäwästi
eri osastoja, sillä koko tuo pullonkaltainen pesä
on täynnä läpiä, joista jokaisella on pieni katto
päällä. Sawi on niin lujaa, ettei pienen mat-
kan päästä ammuttu kuulakaan sitä mahingoita,
niinkuin olen nähnyt useissa tiloissa. Kun näitä
irapsillisia häiritään, tulemat ne koivin hurjiksi
ja karkaamat wimmastuneina »vihollisensa kimp-
puun. Näiden eläinten pistos on erinomaisesti
polttama ja haarvaan jää katkeraa myrkkyä, joka
kirwentelee pari kolme päiwää. Tiiman aikaisen
loma-ajan perästä näyttää myrkky saaman uusia
tvoinua, se rupee tykyttämään haamassa ja pian
tulemat tuskat aiwan tuimiksi.

Rembo-wirran wesi on nyt paljoa alempana
kuin matkatessllni sitä ylös. Se on laskenut
12—15 jalan paikoille, mutta on wielä kuiten-
kin niin sywä että sitä woi kulkea. Ne lukui-
sat wesi- ja kahlo-linnut, jotka tulewat tänne
tuiwana »vuodenaikana, tekewät wirran eloisan
ja kauniin näköiseksi. Hieta on rannikoilla wal-
kea ja loistama, ja wiileällä aamuhetkellä, joka
kuitenkin toisinaan on wähän sumuinen, lemenee
matkustajan eteen suloinen maisema, jos hän luo
silmänsä wirralle päin ja metsäisiä rantoja koh-
den. Wirran wesi on wielä keltainen mutta
kuitenkin paljoa kirkkaampi kuin se oli kuukautta
ennen. Silloin tuohasi se ja oli paisunut sa-
teesta ja liejusta; nyt juoksi sen selma mesi hil-
jakseen edelleen.

Wihdoinkin Elokuun 2:na päiwänä rupesin
minä ivalmistelemaan itseäni palausmatkalle Via-
gonoon. Jo olikin aika tullut, sillä minä sai-
rastin kuumetta eikä minulla ollut niin paljon
tininiä myötäni, että olisiin saanut tarpeeksi suu-
ren annoksen. Arstnittisulatusta en uskaltanut
paljon ottaa; tätä lääkettä pitää käyttää waro-
wasti eikä liian usein kuumeen liemityksckst, sillä
siinä tapauksessa mahingoittaa se ruumista.

Minä en ollut ainoastaan lipeä maan myös-
kin löyhä ja riepalainen, niin etten todellakaan
näyttänyt paljoa paremmalta eli fimistyneemmältä
luin nuot ystäwäni neekerit. Elatuswaroista
oli myöskin puute. Kun minun ystäwäni ja
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metsämiehen!, Querlaouen ja muut antoiivat mi-
nulle mitä heillä oli, tiesin minä että he riisti-
wät itseltänsä senkin mitä heille oli tarpeellisinta,
ja maikka minä otin heidän lahjansa wastaan,
en saanut mina kuitenkaan semmoista ruokaa
kvin aloin taiwata. Kauppatawaranikin oliwat
lopussa, niin etten olist woinut, waikka terwekin
olisin ollut, mennä edemmäksi sisämaahan. Mutta
tämän retken monet wastukstt ja se seikka että
minun yhden yön toisensa perästä oli lepäämi-
nen märissä »verhoissa ja kulkeminen sateessa ja
paahtamassa helteessä, ne tuskat, joita tuo kär-
simätön gouamba minulle tuotti, ja tuo wielä
sietämättömämpi täydellinen nälänhätä — kaikki
tämä teki sen että minä rupesin kaipaamaan pit-
kää ja rauhallista lepoa. Minä sanoin sentähden
Quenguezalle että meidän oli kääntyminen takaisin.

Obindji oli tästä komin huolissaan. Minä
luulen että hän ja moni muu, erittäinkin Quer-
laouen ja hänen kumppaninsa, oliwat ruwenneet
tosiaankin minusta pitämään. He jakoiwat mi-
nulle niukista Maroistaan pyytämättä mitään hy-
witystä, eiwätta »varoneet mitään, hanttiessansa
minulle huwitusta ja iloa, waikka he kyllä nä-
kilvät minun tamaraini käymän loppuansa koh-
den. Minun ei ole tarwis sanoa, että näiden
rauttain maanasukasten ystämyys liikutti minua
suuresti. Siellä ei löytynyt ainoatakaan, jota
ei kohdellut minua ikäänkuin omaa »veljeänsä, ja
minä olisin kiittämättömyys itse, jollen olisi pal-
kinnut heitä, niin hymin kuin taisin, heidän hy-
wäntahtoisuudestansa minua kohtaan.

Minun pienet poikani Makondai ja Mongui-
lomba, jotka niin miehuttaasti oliwat kestäneet
nämä kuukaudet, olimat suuresti iloissaan malmis-
tulsistani palausmatlalle merenrannikolle. Quen-
guczakin oli kyllästynyt metsissä elämään. Hänseuraa minua Biagonoon, jossa woin palkita häntä
kaikesta hänen hywyydestään ja ystäivyydestään
minua kohtaan. Hän on todellakin kaikin tamoin
kohdellut minua kuin kuningas. Jokaisen kanan
ja kutun, jonka hän sai lahjaksi, antoi hän mi-
nulle, ja sitä wastaan olen minä pyytänyt met-
sänriistaa hänelle. Me söimme aina samassa
pöydässä, jonka minä olin tehnyt ja jota aina,
kun kylässä olimme, oli peitetty «valkealla hui-
milla. Minä tahdoin nimittäin aina näyttää
näille neekereille mikä eroitus oli siwistyneen ih-
misen ja »villin elämässä, ja tämä oli juuri yksi
niitä kohtia, joissa st minulle parhaiten onnis-
tui, sillä niinkuin kaikki siwistymättömät ihmi-
set ja pienet lapset, ottamat he tarkan maarin
pienistä silvuseiloista.

Tänään olen näiden ihmisten luona haivain-
nut wielä yhden taikauskon ilmauksen, josta en
tähän asti wielä ole mitään puhunut. Eräs
metsämiehistä oli ampunut millin härän; kun
se oli kannettu kylään, lähetti tuo kelpo metsäs-
täjä minulle oimallisen osan parasta lihaa. Se
oli tosin wähän sitkeätä, mutta muutteeksi oli se
minulle marsin termetullut. Minä annoin keit-
tää suuren kaitaleen päiwällisetst ja toiwoin että
Quengueza söisi niin runsaasti, että useat wal-
teat miehet moisimat tulla sairaiksi semmoisesta
atriasta. Woittepa siis armata kummastustani,
kun hän, istuttuansa pöytään, ei turvannut ka-
jota lihaan. Minä kysyin häneltä syytä siihen.

"Se on rund ah minulle," »vastasi kuningas.
Ia kysymykseeni selitti hän nyt että Bos bra-
chicheron liha oli kielletty ruoka hänen per-
heessänsä ja oli kauhistus sille, sillä monta suku-
polwea sitten synnytti ylsi sen waimoista lapsen
sijasta lvasilan.

Minä naurahdin, mutta kuningas »vastasi hy-
min totisena että hän woi näyttää minulle wai-
mon toisesta perheestä, jonka iso-äiti oli synnyt-
tänyt krokotilin, jonka tähden krokotiili oli run-
dah sille perheelle.

Quengueza ei tahtonut milloinkaan koskea mi-
nun suolattuun häränlihaani, eipä edes siankaan
lihaan, sillä hän pelkäsi että se oli sattunut hä-
ränlihaan. Kaikki neekerit omat hymin tarkkoja
tässä kohden, ja niinkuin minä sittemmin tulin
huomaamaan pitää jol'ainoa heistä yhtä tai toista
ruokaa runda hna. Muutamat eiwät tohdi syödä
wirtahepoja, toiset ei boa-kärmeitä, toiset ei kro-
kotiileja, toiset taasen eiwät tohdi koskea metsä-
sian lihaan, ja kaikkeen tähän on syynä tuo sama
taikausko. He kärsimät ennemmin nälän tuskia
tuin luopumat tästä uskostaan ja he luulemat
ivarmaan, että jos joku perheestä söisi semmoista
kiellettyä ruokaa, synnyttäisiwät kaikki »vaimot
samasta perheestä epäilemättäkin sen eläimen muo-
toista sikiöitä, joka on heidän rundahnsa, tai
kuolisilvat johonkin hirmeään tautiin.

Kun ivalmistelimme itseämme lähtöön, tuli-
watj Bakalai-ystäiväni minun luokseni, tuoden
muassaan muonamaroja. Kistut täynnä manio-
kia, metsäsiankiuttuja ja batateja sain minä wa-
paaehloisitst lahjoiksi, sillä maanasuttaat tiesiwät
warsin hywin ettei minulla ollut juuri mitään
heille antamista.

Wihdoin 6:na annoin Obindjille illalla lahjan,
jonka olin säilyttänyt häntä warten ja jonka hän
hywin ansaitsi, ja seuraamana päiwänä astuim-
me ivenheisin, palataksemme Gumbiin. Kaikki
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päälliköt tuliwat rantain sanomaan jäähywästi
minulle. He pyysimät kaikki etta tulisin kum-
minkin joskus takaisin ja ottaisin kauppatawa,
roita myötäni. Samoin muistuttitvat he minua
lupauksestani, etta heidän luoksensa tulisi »val-
keita miehiä, jotta opettaisiwat heitä raukkoja
mustia, ja he toistiwat nyt että he mielellänsä
ottaisiivat muutamia semmoista »valkeita opettajia.
He näyttiwät olewan huwin suruissaan että mei-
dän täytyi erota, ja melkein jokaisella oli pieni
lahja muassaan. Itse tunsin itseni hywin lii-
kutetuksi heidän teeskentelemättömästä sydämelli-
sestä hywäntahtoisuudestaan.

Kun kaikki oli walmisna lähtöön, laukaisi Ma-
kondai pyssyn ja minä panin amerikalaisen lipun
liehumaan ilmaan. Maanasuttaat huusiwat meille
jäähywästi ja me sousimme matkaamme.

Kun olimme kulkeneet useita penikulmia wir-
taa myöden, siwusinune Querlaouenin maatilan.
Hän ja hänen manha hymänlaitainen maimonsa
ja lapsensa seisoimat rannalla ja wiittasiwat mi-
nulle laskemaan maihin. Me sousimme sinne, ja
tuo kunnon ukko sälytti huomaamatta minun la-
noliini metsäsianreiden, sillä aikaa luin hänen
maimonsa antoi minulle suuren korillisen bata-
teja. Kun taasen tartuimme pagaijeihin, huusi
waimo: "Kun tulet takaisin, ota wähän myötäsi
helmiä minulle!" Lapset huusiwat: "Kun tulet
takaisin, ota myötäsi wähän kangasta meille."
Mutta tuo manha Querlaouen seisoi ääneti ja
liikkumattomana luin musta patsas, kunnes erääs-
sä wirran polwessa kadotimme hänet näkymistä.

Seuraamana päiwänä saawuimme riemuiten
Gumbiin, jossa wiiwyimme kaksi päiwää muo-
naivarojen hankkimisen tähden.

Gumbista Viagonoon oli meidän matkamme
oikea riemuretki. Quengueza saatti minua, näyt-
tääksensä Rampanolle, että hän lähetti minut
takaisin eheänä, ja kaikki Gumbin asukkaat, joilla
oli kanoteja, seurasitvat Quenguezaa huiviksensa,
rämistäen tamtamia, laulaen lauluja ja laukais-
ten pyssyjä.

Wihdoin Elokuun 13:na päiwänä olin taasen
Biagonossa, jonka koko »väestö, Rampano ja mi-
nun homimcstarini, tuo wanha Rinkimongami,
etupäässä, tuli ottamaan minua wastaan. Minä
löysin huoneeni täydellisessä tunnossa. Rinki-
mongami tulikin hymin kopeaksi, kun minä il-
maisin mielihyiväni hänen suhteensa. "Sano
minulle, mitä olen marastanut," sanoi hän. Ia
Rampano huudahti: "Ei, me emme Marasta mi-
tään »valkealta mieheltämme."

Nyt piti minun saada maksaa pitkä reisuni.

Melkein aina tapahtuu niin, että maanasuttaat,
jotka sisämaasta tulemat merenrannikolle, saawat
kuumetaudin, ja mina arwasin ennakolta, että
minäkin tulisin sairaaksi. Mitä odotin, se ta-
pahtuikin. Ps.»vä päitvältä käwiwät kuumeen-
puuskat yhä pahemmiksi, kunnes wihdoin, kun
ei minulla enää ollut mitään lääkettä ja tietysti
täällä sain olla ilman monta mukamuutta, joita
sairas tarwitste, olin kolonaan turmion omana.
Onneksi ilmaantui eräänä päiwänä laiwa me-
rellä. Muutamat miehistäni menimät laiwaan,
wieden minulta kirjeen muassaan kapteenille. Hä-
nen matkansa oli Gabuniin ja ilolla seurasin
minä häntä. Gabunissa toinnuin minä wähässä
ajassa läht.tys-ystäwäini huolellisella hoidolla, niin
etta pian woin aatella uutta retkeä, jonka aion
tehdä yksinomaisesti tuon kaukaisen sisämaan maan-
tieteellisiä tutkimuksia warten.

Seitsemästoista Luku
Afrikan länsirannikolla on kaksi »vuodenaikaa

— kuiwa ja sateinen. Nämä »vuodenajat alka-
mat ja kestämät aina sitä myöden mikä latitudi
ja longitudi kullakin paikkakunnalla on — s. t. s.
aurinko määrää wuodenajan. Kun aurinko pais-
taa johonkin paikkakuntaan keskitaiwaalta, on sillä
paikkakunnalla silloin sateinen aika. Kun siis
sadeaika on parhaimmallansa Senegambiassa, »val-
litsee päiwäntasaajan alla kuiwa »vuodenaika.

Mutta sadeajan kestäwyys riippuu myöskin
jossakin määrässä maan yleisestä luonnosta.
miten lakeilla mailla ja hietaulapoilla sataa wä-
hemman ja on lyhyempi sadeaika kuin metsää-
kaswawilla seuduilla, ja »vuorimaissa sataa enim-
mästi. Niin sataa sisämaan »vuoristoissa, paljoa
enemmän ja kauemman aikaa kuin samalla le-
wyydellä lähellä merenrannikkoa.

Sadeaika alkaa sisämaan »vuoristoissa ja lä-
henee »vähitellen merenrantaa; ja päinwvstoin
alkaa kuiwa »vuodenaika rannikolla ja menee si-
sämaata kohden. Melkein kuukausi on eroitusta
näiden seutuin »vuodenaikain wälillä, waikka niillä
on sama lewyys ja owat ainoastaan noin 159
penikulmaa toinen toisistansa.

Seuduilla kahdenpuclen päiwäntasaajaa on pi-
sin sadeaika, ja mitä likemmäksi kääntöpiirejä tu-
lemme, sitä lyhyemmäksi käy sadeaika ja sitä Pi-
temmäksi tuima »vuodenaika.

Lähellä päiwäntasaajaa alkaa sadeaika keskellä
tai lopulla Syyskuuta ja loppuu Toukokuun alus-
sa, toisinaan kuitenkin ivasta sen lopussa. Kui-
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wa wuodenaita ulottuu sillä tawoin toutotuus
ta syyskuuhun.

Mutta päiwäntasaajan kohdalla tai iähellä sitä
keskeytyy tämä pitkä sadeaika lyhyellä »väliajalla,
jolloin taukoo satamasta. Tätä "pientä kuiwaa
aikaa" kestää kuukausi tai kuusi »viittoa ja wä-
listä wielä kauemmankin. Se ulkaa Joulukuun
keskellä tai lopussa ja kestää Tammikuuhun tai
Helmikuun alkuun. Tällä ajalla sataa aiwan

Tämä "pieni kuiwa aika" on siis st aika, jol-
loin aurinko on lähinnä etelän kääntöpiiriä. Kun
maan pyörimän liikunnon tähden aurinko heit-
tää jotenkin pystysuorat säteet päiwäntasaajan
lähitienoille, alkaa sadeaika uudestaan ja on par-
haimmallansa, kun aurinko on suoraan yli päi-
iväntllsllaja-linjan.

Waikka tällä "pienellä tuimalla ajalla" sataa
wahwasti, ei ole st sentään mitään siihen satee-
sen »verraten, jota sittemmin tulee. Tornadolta
ilmaantuu nyt usein ja tuulemat tawattoman
tuimasti Helmikuussa, Maaliskuussa ja Huhti-
kuussa.

Sateen aitana paisuivat ivirrat ja noustivat
reunainsa ylitse, tulwaten yli niiden alankomai-
den, jotka omat pitkin wirtain warsia. Metsän-
wihannuus tulee runsaammaksi ja ruoho lakeuk-
silla kasivaa rajusti, ja kun west on laskenut,
jää paksu liejukerros maahan, joka tekee sen he-
delmälliseksi, mutta tuottaa samassa kuumeen ja
muita tauteja.

Sateen aikana wallitsee rannikolla tawallisesti
lounatuuli.

Lämpimin aika muodesta on sateen aikakau-
tena. Lähellä päiwäntasaajaa owat Joulukuu,
Tammikuu, Helmikuu, Maaliskuu ja osa Huhti-
kuusta lämpimät kuukaudet. Paria »viittoa en-
nemmin kuin kuiwa »vuodenaika alkaa, käywät
päiwät ja yöt kylmemmiksi, ja tuuli kääntyy «vä-
hitellen lounaasta etelään. Sadeajan ensimäisen
kuukauden kuluttua sataa tawallisesti waan yöllä.

Kuiwa »vuodenaika on kylmin aika »vuodesta
tässä osassa Afrikaa, ja maanasuttaat kärsimät
silloin useasti wilua. Lämpömittari on toisinaan
hymin alhaalla warhain aamulla ; tailvas on pil-
ivessä, jota on omituista tälle muodenajalle;
tuuli, joka tähän saakka on rannikolla aamusin
tullut maalta ja yöllä mereltä, muuttuu nyt mel-
kein yhtämittaiseksi merituuleksi, joka puhaltaa
wahwasti, erinomattainkin iltapuolla päiwää ja
ehtoolla. Nyt alkaa tuo neekereille wahingolli-
nen »vuodenaika, sillä silloin kärsimät he paljon
pistoksista ja kuumetaudeista. On hawaittu to-

deksi, että paljoa terweellisemfti ja turwallisempi
on malteille miehille tutkistella »virtoja tuon itä-
män sadeajan kestäessä, kvin sillä monessa suh-
teessa kauniilla tuimalla wuodenajalla.

Kuiwa wuodenaita on neekereille sama kuin
kesä meille. He tekemät silloin uutterammin kuin
muulloisin retkiä ja kauppamatkoja sisämaahan;
heidän kylänsä jäämät kylmille, sillä kaikki me-
nemät nyt istutusmaille; he polttamat tuimat
pensaat, kaatawat puita jaraatawat maan »vil-
jelykselle, ja kun wirrat owat käyneet takaisin
äyräittensä sisään, lähtervät he etsimään elfenluu-
ta, jota useasti lamataan noiden äsken täysi-
näisten laguncin tuimasta pohjasta ja läheltä
noita äsken weden wallassa olleita wirranrantoja.

Jos päiwäntasaajalta lähestymme kääntöpii-
rejä, tulee sadeaika lyhyemmäksi ja kuiwa wuo-
denaita pitemmäksi. Niink-nn ylhäällä mainit-
tiin, on syynä tähän aurinko; ja sadeaika ei ai-
noastaan lyhene auringon tuikeissa pikaisemmin
yli noiden lähinnä kääntöpiirejä olemain mai-
den, waan kun aurinko puolen «vuotta on lä-
hellä jompaakumpaapalauspiiriä, kaipaamat asuk-
kaat siellä sitä pientä »väliaikaista kuiwaa aikaa,
joka päiwäntasaajan alla asumille on tuon pit-
kän sadeajan liewityksenä. On myös hawaittu
etta sadeaika käy wähän auringon juoksun edellä
ja kestää jokaisessa määrätyssä paikassa niin
kauan kunnes aurinko on poistunut niin etäälle,
ettei se enää mitään moi »vaikuttaa.

Päiwäntasaajan läheisyydessä ilmaisee sadeaika
merenrannikolla tulonsa yhtämittaisella mihmoa-
misella, mutta ukkosta ei paljon kuulu ensi kuu-
kautena. Ukkosen tuullaan silloin jylisemän lau-
tana ivuorimaissa, ja wihdoin tulee sade täyttä
wauhtia ukkosen ja salaman kanssa. Silloin on
aurinko keskitaiwaalla sen paikan ylitse. Aina
sitä myöden kuin se liikkuu etelää tai Pohjosta
kohden, herkee sade mähitellen, ja kun aurinko
on Kauriin kääntöpiirin kohdalla, ilmestyy päi-
mäntasaajalla tuo »väliaikainen kuiwa wuodenaita,
josta olen puhunut.

Tulee mainita, ettei tuota tuimaa »vuodenai-
kaa päiwäntasaajan kohdalla keskeytä mikään ly-
hyt sadeaika niinkuin "pikku kuiwa aika" kes-
keyttää sen pitkän ivuodenajan, jolloin aurinko
on lähellä etelän kääntöpiiriä; ja samaten että
sade, joka alkaa auringon palatessa pohjasta, on
kestämämpi niin kauan kuin aurinko on etelän-
puolella päiwäntasajaa tuin jos se on sen poh-
joispuolella. Epäilemättäkin edistäwät myös maan
luonto ja ivllllitsttvllt tuulet sateen runsautta yh-
dellä ajalla ja poistaa sitä toisella.
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Kuiwalla wuodenajalla lankee aiwan wähän
ja usein ei mitään näkywäistä kastetta.

Ensimäinen, mitä walkean miehen, joka aikoo
»viipyä jonkun aikaa Afrikan länsirannalla, tulee
tehdä on st, että »vähitellen totuttaa ruumiinsa
lämpimään ja niihin tarttumiin höyryihin, joista
kuumetaudit saamat alkunsa ja jotka owat min
»vaarallisia «valkealle suwulle. Kun ensi kerran
tulin Afrikaan, saawuin tänne juuri lämpimäm-
pänä »vuodenaikana — keskellä sadeaikaa. Suu-
rimpana huolenani oli, että jonkun aitaa malt-
taisin kuumetta, sillä ne, jotka saamat sen kohta
tullessansa, kärsimät siitä enemmän ja heidän on
kauemman aikaa oleminen »vuoteen omana tuin
niiden, jotta muutaman aitaa sitä woiwat karttaa.

Minä tahdon tässä mainita, että laitti mal-
tea-ihoiset tällä rannikolla saamat sairastaa kuu-
metta »vähemmässä tai suuremmassa määrässä.
Ei kukaan pääse siitä täydellisesti — liiankin
useat tuolewat siihen. Että wahwa ruumis
warowasti eläen kestää koko joukon kuumeen-
puuskia, on todeksi näytetty minun omalla ja
muidenkin kokemuksella. Niiden neljän muodcn
kuluessa, jolla ajalla tämä kertomus tapah-
tui, kestin minä »viisikymmentä kuumeenpuuskaa
ja söin koko joukon kininiä.

Tässä tahdon kertoa, minkä keinon pitkällisen
kokemuksen perästä olen hawainnut parhaaksi niin
hywin waro- kuin parannuskeinona. Käyttä-
mällä sitä ja muuten eläen warowasti, saatoin
ilman »vahinkoa antaa itseni alttiiksi semmoisille
waiwoille ja ivaaroille, jotka, sitä pahempi, use-
asti tuottamat kuoleman malteille miehille Afri-
kan rannikolla.

Slita päiwästä ruweten, jolloin astuin maalle
Afrikan läntiselle rannikolle, otin kininiä joka
aamu ja ilta kolmen neljän granin annoksissa,
jonka olen hawainnut olewan erinomaisen hywä
»varokeino. Kun tunsin itseni heikoksi, sain pään-
tiwistystä ja särkyä jäseniini, jotka owat kuu-
meen enteitä, enensin minä annosta kahdeksaan
tai kymmeneen graniin. Koko oloni aikana Afri-
kassa otin minä tuontuostaku., silloinkin maitta
olin warsin terwe, tinini-annotsia tai iviiniä tii-
natuoren keralla waroteinotsi tautia wastaan.
Samaten join minä jota päiwä säännöllisesti
portiviiniä, sherryä, olutta tai punawiiniä, tun
olin lähellä rannikkoa, jossa näitä juomia oli
säätämissä, ja minä toimitin aina niin että mi-
nulla oli niitä jokumäärä vääkortteerissani. Mat-
koillani sisämaahan en woinut kuitenkaan ras-
kauttaa kuormastoani semmoisilla tawaroilla. Mut-
ta minulla oli aina muassa sen werran'puhdas-

ta konjakkia, että woin ottaa tumminkin minger-
porillisen päimässä. Tämä oli oiwallinen keino
suonenwetoa wastaan, jonka huono ruoka ja keh-
no ruo'ansulaaminen tahi kosteus ja milu tvai-
tutti, sekä myöskm erinomaisen wahwistawa lääke
puoliksi nälistyneen matkamiehen eli metsästäiän
heikontuneelle ruumiille. Konjakki ja wäkewä
kahlvi, molemmat nautittuna joka päiwä suurim-
malla kohtuudella, omat säännöllisen elämän ja
wahwan ruumiinrakennuks.n perästä Kesti-Afri-
kassa matkustaman matkamiehen parhaimmat »va-
rokeinot tauteja wastaan. Muutamat minun hy-
mistä ystäwistäni lähetyssaarnaajain joukossa nuh-
teliroat minua toisinaan että minä, heidän mie-
lestänsä, sen kautta olin maanasuttaille pahana
esimerkkinä, ja minun on tunnustaminen että he
tarkasti pidättiivät itsensä taittein wätewäin juo-
man» nauttimisesta, ellei juuri ollut malttama-
ton täytymys sitä tekemään. Mutta he olimat
silloin määrässä, ja todistuksena siihen on st että
useat heistä uupumat ilmanalan ja kuumetaudin
tähden, eitä yhdelläkään heistä ole niin hywä
terweys tuin minulla onnekseni on, maikka mat-
kustajan henki tietysti on enemmän maaroille
alttiiksi annettuna kuin miehen, joka elelee hil-
jakseen yhdellä paikalla ja jonka ei ole tarmis

kestää liikaa ponnistusta eikä nälkää.
Länsi-Afritan rannikon ilmanala tuottaa ti-

mulloisuuden ja heikkouden, ei liiallisen kuumuu-
den tähden, waan korkean kesti-lämpömääränsä,
kosteutensa ja yleisen taipumuksensa tähden liik-
kumille taudeille. Merituulen tähden ei lämpö-
mittari usein näytä »varjossa yli 90-** Fahr.
(32° 22* Cels.), mutta yhdeksän kuukauden ku-
luessa »vuodesta lasteuu elohopea harwoin alle
80° (26° 66* C.) ja jälillä olemien kolmen kuu-
kauden aikana — tuimana »vuoden aitana —

se ci lasten milloinkaan alle 64° 1.17°77'C.).
Sillä tamoin ei saa ruumis mitään milmoitusta
ja ivajpuu siten wähilellen, kunnes wiimein kuume
ilmaantuu maromattoman elämän seurauksena.

Tulee huolellisesti karttaa sitä, ettei kestipäi-
wän aurinko pääse paistamaan päälles. Kun
käwin auringon paisteessa, oli minulla aina,
aamusin ja iltasinkin, warjostin pääni ylitse ja
niistinliina hattuni päällä. Turbaani on — niin
lämpimäksi kuin sitä luulisitkin — kuitenkin so-
pimin päähine troopillisen auringon alla. Wal-
teat miehet eiwät woi tehdä paljon työtä ran-
nikolla. Heidän on lepääminen suuri osa päiwää.
Mutta yhtä kaikki on säännöllinen liikkuminen
erinomaisen hyödyllinen, ja ne jotka namusin ja
iltasin käymät täwelyllä jalkasin tai h.mosella
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woiwat aina hywin. Kello 10 wälissä e. pp.
ja 4 j. pp. on »vaarallista olla auringon Pais-
teessa, jota niiden, jotta eiwät ole ilmanalaan
tottuneet, tarkoin tulee karttaa.

Afrikan rannikolla wallitsewaan kuumetautiin
owat syynä nuo turmiolliset höyryt, jotka lähte-
mät niistä äärettömistä soista, joita löytyy pit-
kin tätä osaa rannikkoa ja jotka todellakin owat

useain wirtain ja niiden lisäjotien suita, sillä
alankomaahan tullessaan käymät ne liejuisiksi.
Niiden uoma on myöskin täynnä mätäneiviä tas-
miaineita, joita sadeaikana tulee sinne äärettö-
mässä määrässä ylemmiltä seuduilta. Wirtain
rarmat owat ylimmäisiä reunoja myöden peitetyt
mangromeilla, bamburuomoilla ja muilla wettä-
rakastawilla puilla ja ruohoilla, jotka pidättäwät
auringonsäteet, ja kun kuiwa wuodenaita alkaa,
nousee ja lewiää niistä turmiollisia höyryjä,
eikä mikään osa rannikkoa pääse niistä warsin wa-
paaksi.

Se wahwa sade, joka pitkänä kahdeksan tai
yhdeksän kuukautta testäwänä sadeaikana lanlee
taitvaasta, liottaa tarpeeksi maan ja sulattaa nuo
kokoontuneet kaswiaineet. Kuiwana »vuodenai-
kana wallitsewa kuumuus kuiwaa »virrat ja pal-
jastaa niiden uomat, joista silloin lähtee niin
myrkyllisiä kaasuja, etteiwät edes maanasuttaat-
laan woi niitä kestää. Heistä on kuiwa wuo-
denaita terweydelle wahingollisin ja enimmät wal-
teat, jotta täällä owat oleskelleet, owat tulleet
huomaamaan samaa — juuri päinwastoin yleis-
tä mielipidettä. Minä en epäile että siihen suu-
reen tuolewaisuuteen useoissa Afrikaan lähetetyissä
tutkija-retkikunnissa osaksi on syynä se tväärä luu-
lo, että kuiwa wuodenaika olisi sopiwin aika
tämmöisille rohkeille yrityksille.

Sadeajan alkupää on samoin lomin «vaaralli-
nen tenveydelle. Silloin owat wirtain uomat
wielä tuumat, ja ensimäinen sadewesi haihtuu
heti kuumeen höyryinä. Wasta pitemmän aikaa
kestämän sateen perästä sopii tutkia noita Afri-
kan »virtoja.

Niistä kuumeen cdellätäyivistä taudinenteistä,
joista aina tulee ottaa tarkka waari, että sen
mukaan sitten woi ryhtyä tautia «vastustelemaan,
eiwät äsken rannikolle tulleet tawallisesti juuri
mitään «välitä. Nämät enteet ilmaantumat yli-
malkaan paria tiimaa ennen kuin rupeet tunte-
maan miluntväreitä. Useasti alkaa kuume pi-
kemmin, jos waromllttomasti annat keskipäimän
auringon paistaa päällesi, liian kauan käytät
märkiä «aatteita tai joudut äkilliseen mielenlii-

kutuksten. Kun kuumetauti uhkaa, pitää sekä
ruumiin että sielun olla Maroillansa.

Nuo waroittawat enteet owat: ruokahalun me-
netys ja äreä mieli; sen perästä ilmaantuu ras-
kaus päähän, heikkous, särky jäseniin, paha maku
suuhun, yhtämittaisia haukottelemista ja kiskotte-
lemista.

Joka ei ota huomioonsa näitä merkkejä, saa
»vähitellen tuntea wienoja wilunwäreitä. Sai-
ras etsii tuulen suojaa ja ottaa yllensä päällys-
takin. Wiimein tulee tuo oikea kuumeen »väris-
tys, joka wälistä on mienompi mutta useammin
aiwan loiva.

Kun ivilustusta on kestänyt enemmän aitaa,
jota ei kuitenkaan tarkoin woida määrätä, lakkaa
se ja kuume alkaa. Useasti ilmaantuu, juuritun
ivilustus alkaa herkeämään, äkkinäisiä kuumeen-
puuskia, joita seuraa ivilustus. Kuumeen aikaa
kestää tawallisesti noin kuusi tiimaa ja latoo
»vähitellen. Kun se on loppunut, tuntee sairas
tilansa huokeammaksi, mutta on hywin heitto.
Hänen kaswonsa owat ryppyiset ja »värittömät
ja hän näyttää melkein ruumiilta.

Kuumetaudin puuskain wälissä pitää sairaan
ottaa kininiä, ja niin suuressa määrässä kuin
hän maan sallia woi, sillä Afrikassa eiwät ma-
hat annokset mitään hyödytä. Lääkettä pitää
käyttää sisällisesti, joka an tamallista, eli »voi-
daan myös ruumista hieroa sillä, jossa tapauk-
sessa tulee käyttää suurempi määrä sitä, sillä ki-
nini ei mene helposti hikireikiin, ja »viimein
saatetaan sitä myös ruiskatattin sisään.

Toisinaan ei kinini »voikaan estää että wilus-
tukstn puuska tai kaksikin semmoista uudestaan
ilmestyy kahdentoista tai neljänkolmatta tiiman
kuluessa. Semmoisessa tapauksessa owat sen en-
teet tuimempia. Kuumeen aikana tulee iho pu-
naiseksi ja kuumaksi, kasivot pöhistywät, silmät
käymät kiiltäwiksi ja kosteiksi, jonka lisäksi tulee
kowa päänkiwistys, hiukeewa jano, alinomaisia
ja marsin pahoja yökytyksiä. Toisinaan owat
nämä »viimeiset niin ankaria, etta on mahdoton
käyttää kininiä sisällisesti, ja semmoisessa tilassa
woidlllln edulla hieroa ihoa sillä tai ruiskuta sitä
sisään.

Kuumeiden aikana tyttii suoni aina pikaisem-
min ja loivemmin, mutta siinä on kuitenkin suuri
eroitus huomattawana, sillä lyönnit woiwat ka-
rvallisenkin kuumeen aikana waihetella 80:stä
130:teen minutissa. Janon liewitykseksi tulee
sairaan juoda heittoa limonaatia. Toipumistn
aika on tietysti eri pitkä aina taudin tuimuu-
den mukaan, mutta hymin huokeissakin kohtauk-
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sissa tarwit.ee sairas useampia päiwiä tcrweckst
tullaksensa.

Se tauti, josta olen puhunut, rannittokuume
taivallisessa, leppcämmässä muodossaan, onyksinker-
taisin ja »vähemmän »vaarallinen kaikista. Use-
asti ilmaantuu kuitenkin toistakin taudinenteitä,
jotka ennustamat wuorottawaa kuumetta, joka on
paljoa lvaarallisempi, sillä sitä on paljoa »vaike-
ampi lääkitä, kun se on tullut pitkälliseksi.

Se saa alkunsa pernan ja maksan ajettumi-
sesta. Niiden sairasten perna, jotka owat sai-
rastaneet wuorottawaa kuumetta, on taipuisa ai-
ka-ajottaiseen suurentumiseen, ja ne, joita liian
suuri perna waiwaa, eiwät saa jäädä rannikolle.
Ei ole aina helppo ilman likempää tutkimusta
sanoa, onko perna »viassa, mutta ihosta näkee
pian, jos maksa on ajettunut. Silmän mallu-
ainen muuttuu silloin keltaiseksi ja iho medähtää
ylt'ympäri keltaiselle.

Tuo wuorottelewa kuumetauti ilmaantuu usein
hywin kamalasti, sillä ensimäiset wilunwäreet owat
niin wienoja ettei niistä juuri koskaan mitään
lukua pidetä, kunnes wihdoin ankara ivilustus
ilmoittaa että kuumetauti on päässyt juurtumaan.

Mutta määrällisin laji Afrikan kuumetaudista
on se, joka on tunnettu oikein pahanlaatuiseksi
kuumeeksi. Tämä kowa tipu tarttuu paljoa pi-
kemmin wahwoibin ja wercwiin miehiin kuin
hoikkiin ja laihoihin ihmisiin. Merkillistä kyllä,
että Afrikan ilmanala on paljoa »vaarallisempi
werewille, wahwoille ja wäkcwille ihmisille kuin
hoikille ja heikoille. Waikka kauankin olisi Afri-
kassa oleskellut ja maikka oliskin hywästi tottu-
nut sen ilmanalaan, et kuitenkaan moi olla tur-
mallinen tältä »viimeiseltä Afrikan kuumetaudin
lajilta. Wanhimmattin asukkaat kuolemat wä-
listä niin pikaisesti tähän tautiin, että se todel-
lakin hirwittää, ja useasti tekee st lopun ihmis-
elämästä 24—36 tiimassa.

Tuo pahanlaatuinen kuumetauti hiipii uhrinsa
kimppuun aiwan kamalasti. Sen ensimäinen
puuska alkaa enimmissä tapauksissa tawallisilla
wilunwäreillä, joita ei seuraa mikään outo tai
huomattaiva taudinoire. Toisinaan tuntee poti-
las päiwää tai kahta ennemmin »vienoja wilun-
wawistutsia, joista hän ei pidä mitään lutua.
Wälistä tuntee hän itsensä myös wähän pahoin-
»voiivakst kymmenen, neljäntoista päiwän «ai-
heille ja »valittaa ruokahalun puutetta ja yleistä
heikkoutta, mutta kun nämät enteet eiwät erit-
täin merkitse sitä eikä tätä, jätetään ne helposti
ilman huomiota, erinomattainkin tekemät äsken
rannikolle tulleet melkein aina sen. Warsinai-

nen puuska alkaa joko ivilustamisella tai kuu-
meella, mutta molemmissa tapauksissa muuttuu
iho kohta omituisen keltaiseksi ja kaswot käywät
kuopille. Kuumeen aikana »voipuu sairas pa-
hasti, weri hyökkää päätä kohden, suoni tyttii
tuimasti ja epäsäännöllisesti ja yleinen heikkous
ilmaantuu. Toisinaan on ruumis myös kuuma
mutta tuima. Ankara jano ahdistaa sairasta ja
laitti tulee ylös mitä hän syö.

Nyt on aika täyttää kininiä suurissa annok-
sissa. Semmoisissa tapauksissa olen minä lie-
mentänyt tai wälistä poistanutkin puuskan otta-
malla 60 graaniä kininiä päiwässä, 20 graania
joka annoksessa; ja jos puuska yltyisi ylen an-
karaksi, en epäilisi ottamasta 150 graania päi-
wässä.

Kun kuumc.npuuskia tulee toistamiseen, tapah-
tuu se aina ankarammalla tuimuudella, ja kol-
mas puuska tuottaa tawallisesti kuoleman. Sitä
ennen tulee sairas tunnottomaksi; hän oksentaa
koivin, tosiaankin waan lääkeaineita, sekoitettuna
wchreäin ja teltasten nesteiden kanssa. Kohta
wilustuksen perästä, jopa ennenkin tuin st on
lakannut, muuttuu wirtsa tummanpunaiseksi tai
mustaksi. Suoni tyttii hywin epäsäännöllisesti,
hengitys on heitto ja »viimein »vaipuu sairas
tajntuneesen tilaan ja kuolee ilman tuskia.

Maanasuttaat joutumat wälistä kuumetautiin,
waitt'ei suinkaan niin usein kuin malkea-ihoiset.
Heissä ilmaantuu ivilustus toisinaan muutaman
»viikon kuluessa joka kolmas tai seitsemäs päiwä
ja lakkaa wihdoin itsestänsä. Minä olen nähnyt
muutamia — neljä tai wiist — kohtausta, jol-
loin maanasuttaita on kuollut tähän pahanlaa-
tuiseen kuumeescn, mutta se ei tapahdu usein.

Ihmiset, jotta yhtämittaa oleskelemat paikalla,
jossa kuumetauti liikkuu, joutumat pikemmin sen
maltaan kuin ne jotka eläwät liittuwalla jalalla,
ja tämä oli eduksi minulle, maitta minä usc-
oissa tiloissa, palatessani merenrantaan sisämaas-
ta, sain tuumeenpuustan, jonka warmaantin oli-
sin »välttänyt, jos koko ojan olisin rannikolla
oleskellut.

Tahdon lopettaa tämän luivun ivähäisellu sil-
mäyksellä siihen tapaan, jota minä käytin, kun
jouduin kuumetaudin maltaan. Kun huomasin
wilunwäristukstä ilmaantuman, peitin itseni hy-
wästi tullakseni hikeen. Sen perästä annoin
hieroa raajojani pippurilla ja sinapilla, saadak-
seni niihin takaisin niiden tawallista lämpömää-
rää. Kuume-janon sammutin minä kylmällä li-
monaadilla ja ulostamilla aineilla maltettiin wat-
sankowuus. Pääntiwistystä wastaan täytin kyl-
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mää mettä ja kun ci siitä apua tullut, iilima-
toja, joita runsaasti löytyy joka paikassa näillä
tienoilla. Kun maksa käwi »vioille, otin sisään
kalomclia ja käytin myös samassa iilimatoja.
Samalla ajalla käytin joka päiwä kahdentoista
ja kuudenkymmenen graanin maideille kininiä
neljästä aina kahdentoista graanin annoksissa,
aina puuskan tuimuutta myöden. Sittenkin,
kun kuume jo oli herennyt, otin minä ottamis-
tani joka päiwä kininiä neljän, »viiden graanin
annoksissa ikäänkuin »varokeinoksi.

Tautia pitää wastustella innokkaasti. Wii-
tvyttcleminen on hywin »vaarallista, ja minä olen
hawainnut hyödylliseksi, että joka eri taudinilma-
ukstssa käytetään erityistä lääkettä. Wuorotta-
missa kuumeenpuuskissa, jolloin ne tawallisesti
ilmaantumat aina seitsemän päiwän perästä, pi-
din minä tarkan waarin siitä että otin kininiä
päiwää ennen ja samana päiwänä, muutamia
tunteja ennen wilustamista. Potilaan ei ole
tarwis pelätä sitä »vienoa kuulonpuutetta ja soi-
mista korwissa, sillä ne owat waan kininin suo-
ria »vaikutuksia, jotka pian katoowat. Ne owat
todisteena etta lääke on hyödyttänyt.

Kahdeksastoista Luku.
Minä tahdon nyt mainita muutaman sanasen

hallitustawasta, uskonnollisista käsitteistä ja or-
juudesta Kesti-Afrikassa. Olen katsonut sowc-
liaakst tarkastella näitä kolmea seikkaa yhdessä,
kosta ne owat likeisessä yhteydessä toinen toi-
sensa kanssa ja koska on melkein mahdoton se-
littää niitä jokaista eriksensä.

Niissä heimokunnissa, joiden luona minä kä-
win, hawaitsin waan yhden hallitusmuodon, ta-
wallisesti plltriarkallisen. Ei yhdessäkään näis-
sä heimokunnissa löydy tarpeeksi kansallista itse-
tuntoa, että yksinwaltaisuus semmoinen kuin Da-
homeyssa ja muissa Afrikan »valtakunnissa olisi
mahdollinen. Kesti-Afrikan heimokunnat elämät
hywin hajallaan eitä ylimalkaan löydy mitään
yhdyssidettä saman heimon eri osien wälillä. Jo-
ta heimokunta on jaettu lukuisiin alaosastoihin
ja nämät taasen moniin pieniin kyläkuntiin, joilla
jokaisella on oma wapaa päällikkönsä. Kylät
owat hajullansa, niitä siirretään usein kuoleman-
tapauksen tai noituuden tähden ja joutumat use-
asti sotaan toinen toisensa kanssa.

Päällikön malta on jollakin tawoin perittäwä,
sillä perintöoikeus tulee hallitseman päällikön eli
kuninkaan iveljelle. Kylan asujamilla, erinomat-

tainkin wanhimmilla, on lieltämysivalta ja he woi-
wat, jos kylliksi syytä on, ottaa lähimmältä kruu-
nunperilliseltä perintöoikeuden ja asettaa toisen
kelivolliscmmlln hänen sijaansa. Semmoisissa li-
loissa ratkaistaan perintökysymys äänestämisellä;
jos puolueet owat yhtä suuret, nouse? toisinaan
pitkällisiä ja waarallisia palaweria ennenkuin
»voidaan sowistua waalikokelaasta. Ylimalkaan
»valitaan päälliköksi joku mahtuma mies heimo-
kunnasta; tawallisesti on hän myös iäkäs.

Waikka päällikön ivalta on suurempi kuin
»voisi luulla siitä »vähästä personalliscsta huomi-
osta, jota hänelle osotctaan, on hänellä kuiten-
kin päättämä ivalta ainoastaan jokapäiwäisissä
asioissa. Tärkeissä tiloissa, niinkuin sotatysy-
myksissä tai suuremmissa muutoksissa, kokoontu-
mat kylän wanhimmat ja pitäwät neuwoa koko
«väestön läsnäollessa, jota «viimeiseksi päättää
asian.

Kylän wanhimmilla, jotta aina kuuluivat ku-
ninkaan neuwostoon, ymmärretään armossa pi-
dettyjen perhcttcn wanhimmat jäsenet. Heitä pi-
detään kunniassa heidän itänsä tähden mutta
wielä enemmän jonkinlaisen ivanhan pcrhetawan
wuoksi, jonka olen hawainnut olewan hywin mah-
taman kaikissa Afrikalaisissa, jotka olen lamannut.
Nämä perheet owat ylimystunta.

Paitsi Gabunin tienoilla on yhteys walkeain
kanssa wiclä ivähäpätöinen. Mitään maaomis-
tuksia ei löydy; maanasuttailla ci ole mitään
kotieläimiä; ainoa omaisuus kuin miehellä on,
owat pääasiallisesti waimot ja orjat. Mitä enem-
män waimoja ja appeja, sitä enemmän mah-
tawuutta. Mitä enemmän orjia, sitä enemmän
mukamuuksia ja rikkautta. Maan luonnonlaatu
ja kansallishengen täydellinen puute tekee täällä
semmoiset roswoussodat mahdottomiksi, joista Da-
homeyssa ja muilla seuduilla olemme kuulleet pu-
huttaman. Yhtä laitti ei henki eikä omaisuus
sentään ole turmassa. Afritalaincn on hywin
tade. Hän katselee naapurinsa omaisuutta ha-
lukkailla silmillä ja mies, jolla on paljon orjia
ja waimoja, elää alituisessa hengen »vaarassa.
Hänen sukulaisensa eimät milloinkaan woi olla
ajattelematta sitä rikasta perintöä, joka lankeisi
heille, jos hän kaatuisi. Hänen naapureinsa te-
kee mieli ryöstää häntä. Hänestä lewitetään
huhu, etta hän on mahtawa ja pahanilkinen
mclho, että hänellä on noita-akka j. n.e. ; oikeu-
den käynti alkaa, todistajia woi helposti saada,
hän woi olla »varma siitä, että hän häwiää ja
— hän ottaa turwansa toiseen heimokuntaan,
jonka luona hän elää maanpaossa Mo elämänsä
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ajan. Taikka myöskin, jos hän asettuu syytöstä
wastaan, pakotetaan hän myrttykoetukseen, ja jol-
lei hänellä ole woimattaita, mahtawia ja uskol-
lisia ystuwiä — joka on harwinaista täällä —

niin on An hukassa.
Muu omaisuus, niinkuin elfenluu ja muut

klluppcttaivarat, pidetään huolellisesti kätkössä;
ainoastaan omistaja, hänen rattahin maimonsa
ja muutamat Harmat uskolliset ystäwät tietä-
wät siitä.

Kylät näillä seuduilla eiwät ole erittäin ivä-
ti-rittaita. Harmassa on tuhat asukasta; mo-
nessa on ainoastaan pari sataa ja wielä useim-
missa tuskin sataakaan. Suuret murha- ja hä-
witys-retkikunnat owat siis mahdottomat, erino-
mattaintin maan luonnon tähden, joka melkein
on yhtämittaista, läpitunkematonta metsämaata
ja tun ei maanasuttailla ole mitään juhtia ret-
killänsä.

Kuitenkin nousee useasti sotia ja muutamilla
seuduilla kuulumat ne jokapäiwäiseen päiväjär-
jestykseen. Riitoja tai palaweria syttyy epä-
rehellisyyden tähden kaupassa, rakkauden selkka-
uksista, orjain himoitsemisesta totitäytäntöa tai
myymistä warten, perättömistä tai kostonhimosta
alkunsa saaneista noituuden syytöksistä ja usein-
kin ainoastaan sentähden, että kadehtimat naapu-
reinsa suurempaa warallisuutta ja onnea kaup-
pa-asioissa tai yhteiskunnallisissa toimissa.

Maanasuttaat eiwät osota sodassa mitään ur-
heutta, »vaikka he jahtiretkillä kieltämättäkin owat
hywin rohkeita. He eiwät pidä personallista roh-
keutta juuri missikään armossa, mutta ylistä-
täwät kamaluutta; he ottawit »vihollisestansa »voi-
ton mieluimmin petoksella, jos mahdollista on;
he eiwät ensinkään sääli lvihollisen waimoja eikä
lapsia, waan teloittawat julmasti kaikki, mitä
sattuu heidän käsiinsä.

Se orjuuden tila, joka täällä «vallitsee, ei ole
ensinkään tunnettu, ja minä tahdon siis koettaa
selrvittää sitä lukijoilleni. Kaikkein ensiksi tulee
minun muistuttaa siitä, ettei se orjuus, josta
nyt on kysymys, ole missäkään yhteydessä tuon
ulkomaisen orjakaupan kanssa. Täällä oli orjia
ennenkuin mitään orjakauppalaa rakettiin ranni-
kolla, luultawasti jo ennenkin, kuin tuo kunnon
munkki Las Casas aikoi liemittää rankkain in-
dianeinsa tilaa käyttämällä neekereitä heidän si-
jassansa. Historia todistaa tätä luuloa. Eikä
myöskään pidä tuo nykyinen orjakauppa ulko-
maan kanssa täkäläistä orjuutta moimassa. Or-
juus riippuu täällä peräti toisista asianhaaroista
ja seuraa omia lakejansa.

Minä olen lamannut kahdenlaisia orjia kai-
kissa niissä heimokunnissa, joiden kanssa olen
tullut yhteyteen. Yksi laji on kotipalwelijoita,
joita ci myydä pois perheestä ja joilla, maikka
saamatkin kärsiä yhtä ja toista, kuitenkin on jo-
tenkin suuri ivapaus ja jonkinlainen äänestysoi-
keus sekä joku waikutus siinä kylässä, jossa he
asuwat. He owat herrainsa suojeluksen alaisia
ja heillä on useinkin omaisuutta; heidän päätoi-
menansa on, että hanttiwat herrallensa elatuswa-
roja joko metsästyksellä tahi pelloniviljelemisellä,
joka jälkimmäinen työ muuten on naisten tehtä-
mää, niin hymin »vapaitten tuin orjain.

Orjain omistajat omat Harmoin liian ankaria
orjillensa, sillä he pelkääwät, että orja kostoksi
noituu heidät. Orjaa pidetään muuten paljoa
alempana ivapaata miestä ja isäntä woi tappaa
orjansa, jos hän tahtoo, ilman että kenelläkään
on oikeutta sekaantua asiaan. Maan tamat ja
lait suojelemat tätä oikeutta, jonka useasti olen
nähnyt käytäntöön pantawan. Useat orjat naut-
timat niin suuressa mitassa isäntäinsä luotta-
musta, että he lähetetään kaukaisille kauppamat-
koille hywin kallisten tawarain kanssa. He owat
ylimalkaan uskollisia, tun heille annetaan sem-
moinen toimitus.

Ne heimokunnat, jotka owat yhteydessä meren-
rannikon ja ulkomaisen orjakaupan kanssa, osta-
mat tawallisesti orjia muilta heimokunnilta kau-
paksi. Tämä on kuitenkin erityistä orja-lajia
ja enimmissä tapauksissa ei kotiorjan ole tarwis
pelätä tulemansa myydyksi ulkomaalaisille orja-
kauppioille, niinkauan kvin hän ci ole tullut
minkään rikoksen' alaiseksi. Ulkomaiseen orjakaup-
paan tulee täta nykyä melkein yksinomaisesti or-
jia sisämaasta. Sillä tawoin on »viimeisinä ai-
koina koko joukko tuohon omituiseen Fan-Hei-
mokuntaan kuulumia orjia tuotu alas meren-
rannalle. Myöskin Ashiraeja, Apingejä ja nii-
den heimojen jäseniä, jotka asuwat toisella puo-
lella heitä ja jotka owat kokonaan tuntematto-
mat Europalaisille, tulee alas Kap Lopeziin ja
muihin barrakuneihin siten, että heitä kuljetetaan
heimokunnasta heimokuntaan samoin kuin elefan-
tin hampaita ja eepenpuu-pölttyjä.

Helposti woi arwata, että woitonhimo on noissa
lähellä rannikkoa asumissa heimokunnissa suure-
na syynä noita-juorujen ja muiden syytösten syn-
tymisten, jotka rangaistaan orjuudella; tämän
kautta lisääntyivät suuressa määrässä kaikki ne
epäkohdat, joiden alkuna on tämä orjakauppa.
Kuitenkin tulee muistaa, että, kun nykyään mies
on aiwan tallisarwoinen tapettawaksi ja sen si«
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jasta siis myydään, oli ennen, kuin ulkomainen
orjakauppa alkoi, se tapa mallassa, että kaikki,
joita noituudesta syytettiin, tapettiin julmalla
tawalla.

Jos tiedustelet yhden ja saman heimokunnan
jäseniltä heidän tilaansa näillä tienoilla, niin
saat kuulla, etteimät he myy omia kansalaisiansa
waan että he kaikki owat ivapaita. Kuitenkin
woi waarinottawa huomata, että metallisia usein
myydään; welhot, naisten wiettelijät ja pettäjät
joko myydään tai tapetaan; ja kaikissa pa la-
me reissä woi se, jota kowa onni noudattaa, olla
jotenkin warma siitä, että hän myydään. Mo-
komaa mäkeä ei tahdota pitää omassa heimokun-
nassa, maan he myydään, niinkuin ennen on
mainittu, lähimmälle heimokunnalle. Jos joku
heimokunta pikaisesti mähenee, ei myydä milloin-
kaan orjain lapsia maan tulee heistä erityinen
kansanluokka.

Ei woi millään paremmalla tawalla merkitä
sitä tapaa, mitenkä orjuus on juurtunut näiden
heimokuntain yhteiselämään, kuin mainitsemalla
sitä omituisuutta, että rannikosta rumeten niin
pitkälle sisämaahan, tuin minun onnistui päästä,
tamaran arwoyksittönä kaupassa oli orja. Niin-
kuin Amerikalaiset sanomat "dollari" ja Englan-
tilaiset "punta sterlingiä", niin sanoivat nämät
Afritalaiset "orja." Kun miehen tulee maksaa
sakkoa jostakin rikoksesta, tuomitaan hän anta-
lnaan niin ja niin monta orjaa. Kun hiero-
taan naimiskauppaa, sitoutuu mies maksamaan
waimosta missin määrän orjia. Jos hänellä ei
ole orjia, niin on hänellä kumminkin elfenluuta
tai muita kauppatamaroita ja niillä maksaa hän
niin ja niin monen orjan hinnan, s. t. s. niin
paljon elfenluuta tai eepenholtsia tai punapuuta
tai niin suuren määrän muita kauppatamaroita
kuin tarwittaistin, jos paikalla ostaisi tuon mää-
rätyn luwun orjia. Tulee myöskin muistaa, että
mitä edemmäksi etenet sisämaahan päin, sitä wä-
hemmäksi tulee orjain armo, niin että orja Apin-
ga-heimokunnassa maksaa ainoastaan seitsemän-
nen osan siitä, mitä hänestä Kap Lopezissa an-
netaan.

Kun joku on tuomittu wetämään sakkoa »vissi
määrä orjia, woi hän maksaa sakkonsa millä ta-
maroilla hymänsä. Jos ei hänellä ole mitään
orjia eikä tawaroita, myydään hän itse, ja mitä
hänestä saadaan, olkoon se elfenluuta tai mitä
muuta tawaraa hyivänsä, jaetaan niille, joille
sattorahain piti tulla.

Se erehtyy, jota luulee orjakaupan olewan
syynä sotiin ja riitoihin afrikalaisten heimotun-

tain kesken. Missä tämä seikka tulee lisään,
siellä pahentaa se epäilemättäkin rettelykset ; mut-
ta ylimalkaan on tyttänäinen puute kaikesta muus-
ta laista kuin wätiwallan, melkein täydellinen
tietämättömyys omistusoikeuden luonnosta ja asu-
kasten monet taikauskoiset käsitteet syynä alitui-
siin melskeistr.

Edistyneempi ja säännöllisempi kauppaliike siwis-
tyneitten kansain kanssa olisi suureksi hyödyksi näille
ihmisille. Monet kalut niinkuin pyssyt, truuti,
tupakka, messinki ja rauta kaikenkaltaisissa muo-
doissa owat tulleet malttamattomiksi tarpeiksi niille
heimokunnille, jotka omat kauppayhteydessä wal-
keain kanssa; mutta niitä ei moida milloinkaan
saada riittämässä määrässä ja owat siis towin
kalliita. Nuo korkeat hinnat taasen kiusaamat
ivoitonhimoista Afrikalaista myymään lapsensa,
muun lnaksutamaran puutteessa. Hän hamaitsee,
etta joku »virhe on lapsen kaswannossa, ettei sillä
ole hywät sielunlahjat taikka että se aitoo noitua
isänsä. Nyt pidetään neuwoa äidin sukulaisien
kanssa; heille luwataan joku osa myyntihinnasta
— sillä heilläkin on oikeus lapseen — ja kun
he owat suostuneet ehdotukseen, tulee tuo lapsi
parta myydyksi.

Samassa määrässä kuin laillinen kauppa tu-
lee milttaammllksi, katoowat semmoiset kiusaukset.
Minä olen myös makuutettu siitä, että pellon-
wlljelyksen, pumpulikaslvin ja sokuriputken edis-
tyminen waan tulee kiinnittämään orjaa »vielä lu-
jempiin kahleisin, sillä näiden teollisuustöiden kaut-
ta suurenee orjan arwo. Orja edistää nyt her-ransa mukawuutta ja maltaa; jos hänen armonsa
kauppatawarana nousee, niin tulee hän kiusaa-
maan omistajansa woitonpyyntöä. Jos omista-
ja tulee huomaamaan, että hän moi saada »voit-
toa orjansa työstä, niin ei hän luultawasti mil-
loinkaan hänestä luowu.

Moniivllimoisuus wallitsee joka paikassa. Mie-
hen suurempana kunnianhimona on suuri joukko
waimoja. Ne wiljelewät maan hänen edestänsä
ja niiden wclwollisuutena on tosiaankin ruokkia
miehensä. Hän ei sekaannu heidän peltotöihinsä.
He omat edeswastauksen alaiset siitä, että hän
saa jokapäiiväisen elatuksensa. Mies ottaa »vai-
mon tämän isältä hinnasta, josta he suostumat, use-
astikin tun tyttö wielä on lapsi. Se tulee hä-
nen ivaimotsensa toisinaan jo »viiden »vuoden
wanhana ja wälistä wielä nuorempanakin. Usein
pannaan tuo nuori lapsi tuleman miehensä ete-
wimmän ivaimon »vaarinpidon alle, joka waimo
nautitste erityisiä oikeuksia, pitää miehensä asi-
oita silmällä, on osallinen hanen salaisuuksissaan
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ja hallitsee hänen muita «aimojansa; salainen
rakkauden rettelys hänen kanssansa on erityinen
ja paljoa suurempi loukkaus tuin epäsiweelttnen
yhteys muiden »vaimoin kanssa. Jos mies »vaa-
tii appensa apua kauppa-asioissa tai p a l a m e reissä,
otetaan hanen pyyntönsä tyystin huomioon, ja
tama seikka lisää suuresti »vaimoin armoa. Sen
»verran tum olen huomannut, owat »vaimot Har-
moin riidassa keskenänsä. Liian aikainen awio-
liitto ja kowa kohtelu tekee useat ivaimoista lap-
settomiksi, jonka tähden taikakaluilla, joiden luul-
laan ivoitvan parantaa hedelmättömyyttä, on joka
paikassa suuri armo. Lapsia, olkoot sitten tyt-
töjä tai poikia, pidetään suurena siunauksena
ei ainoastaan isälle, waan toto sille kylälle, jossa
hän asuu; kylä saa nimittäin enemmän armoa
jokaisen lisäyksen kautta asukasluivun suhteen. Nä-
mät ihmiset eiwät ylimalkaan osaa pitää mitään
huolta lapsista, ja paljo lapsia kuolee hywin »var-
hain.

Miehet naimat milloinka hywänsä, kun waan
tilaisuutta on, ja missa iässä hywänsä, aina seit»
seinän- ja kahdeksankymmenen »vuoden »vanhoina-
kin. Niin kauan tuin mies woi ostaa waimoja,
pitää hän sitä kunnianansa. Tottelervaisuus on
»vaimon ensimämen welwollisuus ja sitä »vaadi-
taan ilman armotta. Jokaisessa perheessä on
ruoska, joka »valmistetaan wirtahewon nahasta
ja st on julma ase, niin kowa ja raskas tuin
rauta. Säälimättä sitä täytetään. Tuo kun-
non llwiomies huutaa useasti, pehmittäessään «vai-
monsa selkää tällä ruoskalla: "Kirottu akka,
luuletko sinä, että minä olen antanut orjani il-
maiseksi?" Waimoja kohdellaan loivemmin luin
orjia; ruoskan lyönti jättää usein jäljen peräänsä
kolo elinajaksi, ja matkoillani olen nähnyt waan
Harmoja waimoja, joilla ei ole ollut semmoisia
merkkejä ruumiissa.

Naiset jokaisessa heimokunnassa owat hywin
taipuwia rakkauden rettelyksiin ja siweys on tun-
tematon awu. Kun ei heistä pidetä »vaaria,
waan »vapaasti saawat kuljeksia ympäri ja olla
ulkona peltotöissä, ei puutu heiltä milloinkaan
tilaisuutta rakkauden kohtauksiin. Ilman sitä,
jos waimo saa paljon lapsia, annetaan hänen
syntinsä anteeksi; hän on silloin ei ainoastaan
miehensä maan koko kylän kerskauksena.

Fetischismikst kutsumat Europalaiset läntisen ja
eteläisen Afrikan asujanten uskontoa. Sana joh-
tuu Portugalilaisesta nimisanasta feiticao, joka
merkitsee: noituus. Tämä sana taasen johdetaan
neekeri-sanasta feitico, jota merkitsee: noiduttu
kalu. Niissä heimokunnissa, joiden kanssa minä

olen tullut lähempään tuttawuuteen, ei löydy mi-
tään yhteistä sanaa, joka »vastaisi meidän "us-
kontoa," eikä ole semmoinen tarpeesentaan, sillä
maanasuttailla ei ole mitään käsitystä uskonjär-
jestclmästä. Fetischismillä ymmärretään epäju-
malain, elämäin ja heng.ttömäin kappalten, niin-
kuin kärmetten, lintuin, kiivien, wuorenhuippuin,
höyhenten, hammasten j. n. e. palweleminen sekä
luottamus hywiin ja pahoin henkiin, noituuden
ivoinlaan ja unien merkitykseen.

Neekerein uskonnolliset käsitteet owat horju-
ivinta ja epämääräisintä laatua, eikä löydy kahta
henkilöä, jotka auttelemat samalla tawalla josta-
kin seikasta, josta matkustaja koettaa saada sel-
koa. Waikka minä olen tehnyt mitä huolclli-
Nmpia ja laweimpia tutkimuksia, en moi kuiten-
kaan tuoda mitään opinkappaleita esiin, joista
lukija möisi koota jonkun uskonnollisen järjestel-
män. Taikausko näyttää päässeen näissä maissa
rajattomaan maltaan, ja jokainen henki uskoo,
mitä hänen mielikuwituksensa sattumalta kurvailee
hänelle «vahingolliseksi tai hyödylliseksi.

Yksi seikka löytyy kuitenkin, josta minä olen
tullut warmaan »vakuuteen. Waikka nämä hei-
mokunnat uhraamat lahjoja ystäwäinsä haudoilla,
waikka he toisinaan wuodattawat orjain werta-
tin päällikön eli perheen-isän haudalla, waikka
he pelkääwät äsken kuolleitten henkiä, waikka hei-
dän uskonsa noituuteen on järkähtämätön, owat
he kuitenkin raaimman aineellisuuden kahleisin
kytketyt; heillä ci ole mitään tarkkoja käsitteitä sie-
lun tilasta jälkeen kuoleman, eirvätpä usko sitä
enää löytywänkään, niinpian kuin se ruumiista
on lähtenyt.

He pelkääwät äsken kuolleitten henkiä ja aset-
tamat sentähden tawaroita, wcrhoja ja ruokaa
heidän haudoillensa; he käywät myös usein wie-
mässä heille uusia clatusaineita. Kun miehiä
ja naisia wiedään tapettawikst haudalla, luule-
mat neekerit, että niiden henget yhdistyivät wai-
nlljan hengen kanssa. Murheen aikana muis-
tellaan usein ivainajaa ja häntä pelätään; mut-
ta kun hänen muistonsa wähän on haihtunut,
ei neekeri enää usko »vainajan henkeä löytywäk-
sikään.

Kysyppä neekeriltä, missä hänen iso-isänsä tai
iso-isän isän henki, jota hän ei tuntenut, löytyy,
ja hän on ihan warmaan wastaawa, että st on
"poissa", "häwinnyt,' eikä mitään muuta, taikka
mastaa hän myöskin, ettei hän tiedä, minne se
on paennut.

Minä olen usein haastellut heidän kanssansa
melkein seuraamalla tawalla:
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"Uskotko löytymän Jumalaa?'
"Uskon."
"Luuletko saamasi nähdä Jumalan, jälkeen kuo-

leman?"
"En."
"Kuolema tekee kaikesta lopun!" on sananlas-

ku, jota neekerit usein käyttämät. Pelko ivaina-
jain henkein suhteen näyttää olewan waistin ta-
painen tunne, jota he eiwät koeta tehdä itsellensä
selwäksi ja josta heillä ei ole mitään teoriaa.
He uskomat wainajcm hengen olestelewar heitä
lähellä ja että se tarwitste ruokaa ja tawaroita,
etta se »voi tehdä heille wahinkoa ja että le toi-
sinaan sitä tekeekin. He luulewat häntä koston-
himoiseksi olennoksi, jota tulee pelätä ja lepyttää.
Mutta sitä myöden kuin wainajan muisto haih-
tuu, latoo myöskin tämä pörrön pelko. Jos
kysyt neekeriltä hänen eilen kuolleen lveljensä
henkeä, saat nähdä, että hän peljästyy; jos taa-
sen kysyt häneltä, missä jo aikoja sitten näiltä
ilmoilta eronneen miehen henki on, ivastaa hän
huolettomasti: "hän on poissa," s. t. s. hän ei
ole enää olemassa.

Tämä neekerein täydellinen kykenemättömyys
järjestämään uskonoppiansa on hywin omituinen.
Sama puute on myöskin huomattawa kaikissa
heidän taikauskoisissa käsityksissään. Niin esim.
kertoi eräs neekeri minulle, että muuan miehen
henki, jonka hän tunsi, oli mennyt metsään ja
oleskeli nyt erään linnun ruumiissa, jonka täh-
den myös lintuakin pidettiin pyhänä. Mutta
kun kysyin neekeriltä, uskoiko hän sielunwaellusta,
ivastasi hän: "En!" Hän uskoi sitä tassa eri-
tyisessä tapauksessa ja jostakin erityisestä syystä,
mutta muuten hän ci sitä tehnyt. Ouganga,
eli tohtori, oli niin sanonut, eli oli hän nähnyt
siitä unta, tai oli se yleinen luulo hanen suku-
laisissansa. Pidemmälle ci hanen ajatuksensa
ulottunut.

Minä hawaitsin kaikissa niissä heimokunnissa,
joiden luona käwin, wallitsewan uskon kahteensuureen, woimallistcn henkeen, joista toista kut-
suttiin Abamboukst eli Ocoucoutsi ja toista Mbuir-

rikst. Niillä on eri nimet eri heimokunnissa,
mutta joka paikassa, missä olen liikkunut, olen
hawainnut tämän uskon olewan yleisen. Mo-
lemmat näyttämät olewan pahoja henkiä, waikka
he wälistä owat taipuwaiset hywään työhön.
Niitä ei esitellä kurvilla, mutta niille raketaan
huoneita, joissa he woiwat lewätä, tun owat
wäsyneet kulkemisesta, heille asetetaan ruokaa,
heitä pelätään ja rukoillaan, ettenvät tekisi mitään
pahaa. Toista pidetään waan niin wähän pa-

hana, että häntä muutamissa kohdin ja toisten
«verraten »voidaan sanoa hywäkst hengeksi. Muu-
tamat heimokunnat luulemat, että ne owat awio-
liitossa kahden naisellisen hengen kanssa. Nii-
den sanotaan toisinaan liittuwan kylässä yölli-
seen aikaan ja puhu.van kuuluwasti. Nämä mo-
lemmat henget owat hywin mahtawat; heillä
näyttää olewan enemmän maltaa kuin talkilla
muilla yhteen. Sairauden kohtauksissa ja muissa
huolellisissa tiloissa rutoillaan heiltä aina apun.

Nimi an iamb i 6 merkitsee, minun luullak-
seni, samaa tuin jumala. Kuitenkaan ei neeke-
reillä ole mitään käsitystä ylhäisestä, taittitval-
tiaasta hengestä, luojasta ja ylläpitäjästä. Sa-
na aniemba, jota kuuluu hywin edellisen sanan
kaltaiselta ja luultawasti johtuu samasta »varta-
losta, merkitsee "noiduttu".

Päällikön suurta tumaa talletetaan eräässä sitä
warten ratetussa huoneessa, johon neekerit me-
newät, kun heillä on aikomus käydä jahtiretkelle
tai jollekin muulle tärkeälle matkalle. He las-
kemat ratvintoa tämän kuivan eteen ja rukoile-
mat siltä sitten suojelusta, ja sillä aikaa tanssi-
mat ja laulamat he kuwan edessä.

Semmoiset , kuivat menewät sukupolwelta sutu-
polwelle ja niitä pelätään suuresti. Löytyy myös-
kin yksityisiä epäjumalan tumia, jotta owat yk-
sityisten ihmisten omia ja joita he palwelewat;
mutta näillä kumilla on wähemmän orwoa.

Heidän jumalainsa kuivain, joilla aina on hir-
wittäwä muoto, luullaan woiwan puhua, kulkea,
syödä ja juoda, sanalla sanoen, luullaan osaawan
toimittaa kaikkia tai melkein kaikkia ihmisellisiä
toimituksia. Merkillistä on, ettei neekereillä ole
mitään pappeja. Ougangan, eli tohtori, on heidän
tietäjänsä ja melhonsa; hän manaa pahoja hen-
kiä ja antaa ivoimaa taikakaluille, mutta hänellä
ci ole mitään tekemistä jumalantumain kanssa.

Kohta jumalain kuivain jälkeen tulee järjes-
tyksessä taikakalut eli grigri, myöskin mondaksi
kutsuttu. Sana "grigri" on, samoin tuin''f e-
tisch," europalaista alkua. Näihin monda'ihin
on Afrikalaisilla rajaton luottamus. Ei löydy
yhtäkään neekeriä koko tällä seudulla, joka ei
kanna yllänsä yhtä tai useampia näitä kaluja.
Niiden lvalmistus tuottaa tohtoreille suuria tu-
loja ja paljon kunniaa; tohtoreilla on myöskin
itse wahwin luottamus näihin kapineisin. Mon-
daita kannetaan tawallisesti kaulassa; ne owat
tehdyt harwinaisten eläinten nahasta, petolintuin
kynsistä, krokotilin tai leopaartin hampaista, tui-
watusta lihasta ja eläinten aimoista, harwinai-
sista linnunsuljista, muutamain puulajien tuhasta,
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kärmetten nahasta ja ruodoista j. n. e. Jokai-
sella grigrillä on erityinen taikawoimansa. Yksi
suojelee taudilta; toinen rohkaisee metsästäjää tai
sotilasta, muutamat parantamat »vaimoin hedel-
mättömyyttä ja toiset taasen tuottamat äideille
tarpeeksi maitoa heidän lapsiansa warten. Tuolla
lumotulla leopaartin nahalla on, kun sotilas kan-
taa sitä myötäisillänsä, se woima, että häneen ci
pysty mihollistn keihäs, ja jos hänellä on rau-
taketju kaulassaan, ei satu häneen mikään kuula.
Jos ci taikakalu tee matkatustansa, uskoo nee-
keri kuitenkin yhtä hywin sen ihmeelliseen ivoi-
maan, sillä hän luulee silloin, että joku mahtaja
ja pahanilkinen ivelho on täyttänyt ivastalumo-
usta, jonka uhriksi hän lankesi.

Aniembaan eli noituuden ivoimaan uskominen
on koko maan pahin kirous. Afrikalainen uskoo,
että kuolema aina on wäkiwalta luontoa was-
taan. Hän ei woi käsittää kuinka ihminen, joka
pari «viittoa takaperin oli rai.is ja tcrtvc, yht-
äkkiä taudin kautta lepäisi kuoleman kourissa,
jollei joku mahtawa noita ole sekaantunut asi-
aan ja welhomisellaan katkaissut elämänlangan
ja tuottanut tautia. Neekerissä wallitsee yli-
malkaan kauhistamin kuoleman pelko.

"Oletko »valmis kuolemaan?" kysyin minä toi-
sinaan.

"En!" sain tulisesti »vastaukseksi. "Älä puhu
semmoisesta!" ja samassa näkyi koko hänen ruu-
miinsa wllpiscwan kauhistuksesta.

Tuon neekeri paran taswoille laskeusi synkkä
pilwi; sturaawllna yönä näki hän hirweitä unia,
ja muutaman päiwän kuluessa epäili bän kolo
lähiseuraansa, pelkäsi henkeänsä ja luuli jonkun
noita-akan wainoowan sitä.

Los Afrikalainen kerran on saanut päähänsä,
että hän on noiduttu, näyttää koko hänen luon-
tonsa muuttuman toisenlaiseksi. Hän epäilee us-
kollisimpia ystäiviänsä. Isä pelkää lapsiansa,
poika wanhempiansa, mies waimojansa ja wai-
mo miestänsä. Hän luulee olewansa kipeä ja
tuleekin usein kipeäksi pelkonsa tähden. Yöllä
luulee hän pahoja henkiä pyörimän ympärillänsä.
Hän peittää ruumiinsa jumalan kumilla ja tai-
kakaluilla, hän antaa lahjoja jumalain kumille,
Ab«..A?ulle ja Mbuirrille, häntä ahdistamat cris-
kummaiset ja kauhistamat unet, jotka kaikki wiit-
taawat siihen, että kylä on täpötäynnä pahoja
welhojll. Wähitcllcn joutuu kolo kylä saman pe-
lon »valtaan. Kaikki rupeewat epäilemään. Sat-
tumus johtaa heidän epäluulonsa johonkuhun on-
nettomaan raukkaan, jonka luullaan oleman syy-
pää. Wihdoin lulee liihky liian suureksi, että

sitä enää »voisi »viihdyttää ; useasti eiwät ehdi be
odottamaan miehen kuolemaa, waan rupeewat
paikalla teurastamaan sitä, johon epäluulo noi-
tuudesta on sattunut. Jos wapaa mies kuolee,
tapetaan wähintänsäkin yksi tai kaksi neekeriä; st
ci kuitenkaan tawallisesti tapahdu, kun naisia,
lapsia tai orjia kuolee. Noituutta wastaan käy-
tetään lakia ilman eroituksctta ruhtinaan, orjan,
ivapaan miehen ja naisen wälillä.

Tämmöisissä tiloissa käyttää tohtori »valtaansa
aina pahaan päin. Hänen ivaltansa lisääntyy
jokaisen semmoisen tapauksen kautta, ja hänen
etunansa on siis, että hän pikemmin yllyttää kuin
laimistaa kiihkoa. Tärkeällä korwin kuullellaan
hänen loihtulaulujansa, ja onneton se mies tai
waimo, joka häntä on loukannut, sillä häneen
silloin sattuu tohtorin kosto. Hänen tuomionsa
lankeewllt useimmiten samaan suuntaan kuin jou-
kon ennakkoluulot, joiden mukaan yks taij toinen
harjoittaa noitumista. Tohtorin tuomiosta woi
wcdota ainoastaan mboundou-myrttyyn.

Ougangan paras mahti on siinä, että hän
todellisella taitawuudella woi juoda suuret mää-
rät mboundouta ja että hänen luullaan lvoiman
saada ilmi tvelhot sekä antaa lumouswoimaa grig-
reille ja taikakaluille, jotka ilman hänen noita-
temppujansa olisiwat armottomia. Tätä miestä
pidetään sentähden suuressa armossa hänen hei-
mossaan ja kylässään. Hänen sanoistansa riip-
puu elämä ja kuolema. Hänen käskystänsä —

eli oitcimmin hanen kehoituksestansa — muute-
tetaan kylä; miehet, naiset ja lapset tapetaan tai
tehdään orjiksi; sota aloitetaan ja rauha solmi-
taan. Minä en ole milloinkaan woinut tulla
oikein st-tville siitä, uskomatko tohtorit itse hai-
raustansa; mutta tarkoin asiaa tutkittuani ja
monen kokeen perästä olen tullut siihen makuu-
tukseen, että he enimmissä tapauksissa itse owat
pettyneet. Pari heistä tunsin mina niin suu-
riksi lurjuksiksi, etta olin warsin warma siitä, että
he oliwat pettureita; mutta suurin enimmistö,
siitä olen makuutettu, oli oinain harhaluuloinsa
uhrina. Afrikalainen on erinomaisen kerkäs luon-
teeltaan. Minä hawaitsin, että tohtorit, samoin
kuin muut, kuolinivuoteclla maatessaan, syyttiwät
jotakin pahanilkistä »velhoa ja huusiwat hänelle
kostoa. Tohtoreissa wallitsee sama pelko kuin
heidän uhreissansa ja he luottamat yhtä lujasti
omiin uniinsa kuin muut.

Se seutu, jossa minä matkasin, on niin run-
saasti medellä siunattu, ettei se tarw.tse mitään
"sateentekijää", joka muuten on hywin tärkeä jä-
sen etelä-afrikalaistssll heimokunnassa. Muuta-
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missa heimoissa löytyy ougangoja, jotka mäit-
täwät saamansa sateen lakkaamaan; näitä mie-
hiä pidetään tämän luullun mahdin tähden suu-
ressa armossa sateisena wuodenaikana. Jos heil-
lä todellakin olisi semmoinen kyky, olisiwat he
tosiaankin usein suureksi hyödyksi läpimärälle mat-
kustaja-paralle.

Iltaa ennen kuin kylä tai heimokunta ryhtyy
minkään tärkeän yrityksen toimeen panemiseen,
kysytään aina neuwoa tohtorilta, joka uskottelee
misseillä tictäjäntempuilla woiwansa ennakolta
sanoa päätöksen; ja sen jälkeen menetellään. Wä-
listä tapahtuu myöskin, että neekeri, joka ei ole
tohtori, saa mielihoureesensa, että Obumbou (per-
kele) on mennyt hänen ruumiisensa. Sisälmyt-
sissä tämä saastainen wieras pitää asuntoansa.
Tuo riiwattu menctteletse tuin mieletön, näkee
näkyjä, unia ja sanoo woiwansa ennustaa tule-
mia tapauksia, jonka kautta hän toisinaan saa
suurta mahtawuutta muutamaksi aikaa.

Yhdeksästoista Luku.
Tässä luwussa aion minä supistetussa muo-

dossa kertoa lukijalle seuraukset tutkimuksistani
niiden ihmisen-näköisten apinain elintapain suh-
teen, jotka Keski-Afrikan metsissä olen tawannut.
Näistä apinoista on gorilla etewin, ja minä olen
ensimäinen walkea mies, joka olen pyytänyt tätä
eläintä säännöllisesti ja tunkenut aina sen tyys-
sioille asti. Nuo toiset apinat — nshiego mbou-
wsn (Troglodytes calvus) ja kulu-kamban
— tunsin jo ennen säilytetyistä eksemplareista
jn kertomuksista. Semmoisia siwuseikkoja, joita
jo tämän kertomuksen kuluessa on esiintullut, en
tahdo tässä toistaa, koska toitvoni on waan
tassa antaa yleinen silmäys näistä eläimistä,
niiden ruumiinrakennuksesta ja elintamasta, joka
olisi häirinnyt esittelyä ja ollut »vähemmän lu-
kijalle mieliksi, jos se olisi hajotettuna niin mo-
neen paikkaan.

Monet »Vuosisadat oli luonnontutkijoilla ollut
hämäräinen tieto erään eriskummaisen ja mer-
killisen apina-lajin olosta Länsi-Afrikassa. Ty-
fon (1699) nimitti sen Homo syl wc s tri s,
eli pygm6ksi, kääpiöksi. Eräässä Systema Na-
tur aen painoksista kutsuu Linns sen Homo
troglodytes. Blumenbach antoi sille nimeksi
Sim i a troglodytes, jolla nimityksellä kim-
panst sittemmin tuli yleisesti tunnetuksi. Tämä
jälkimäinen eläin on se laji ihmisen-näköisistä
apinoista, jonka tiedemiehet ensiksi omat tulleet
tuntemaan.

Aikaa myöden tuliwat oppineet luonnontutkijat
tuntemaan erään toisen apina-lajin Borneossa,
nimittäin orang-utangin. Tämä eläin erosi afri-
talaiststa apinasta punasen-ruskean karmansa ja
monen muun omituisuuden kautta. Se sai ni-
men Simia satyrus.

Wuonna 1780 lähetti Vatawian kuwernöri,
paroni Wurmb erään toisen suuren apinan luu-
rangon Hollantiin. Tälle apinalle antoiwat luon-
nontutkijat nimen Pongo Wurmbi.

Wuoteen 1829, jolloin Cuvier järjesti teok-
sensa Rögne Animal, rajottui meidän tietom-
me ihmisen-näköisistä apinoista näihin kolmeen
lajiin.

Etewiä oppineita löytyi, jotka luuliwat kauan
että Wurmbin pongo oli maan täysitasmanut
orang-utang. Toiselta puolen luultiin että tuon
nuoren, Borneosta kotoisin, orang-utangin ja nuo-
ren afrikalaisen timpansin taswoin kulma ulto-
newan pääkallon ja noiden pienten leukain ja
hammasten tähden enemmän kuin mikään toinen
imettllwä eläin oli ihmisen ja erittäinkin tuon
alhaisemmalla siwistyksen kannalla seisowan nee-
kerin kaltainen. Semmoinen luulo wallitst suu-
rimmissa »vertailemissa anatomeissa, joista muu-
tamat tväittiivät näiden muotojen kuuluman eri-
tyistiin ja hywin edistyneisin lajeihin, kunnes
wuonna _835 professori Richard Owen, tuo
kuuluisa brittiläinen wertailewa anatomi, tutti
näiden pääkalloin hampaat ja näytti todeksi että
ne kuuluiivat erään suuremman apinalajin pe-
nikalle.

Wuonna 1812 kutsui Geoffroy S:t Hilaire
timpansin Troglodytes'eksi, ja tämän nimen
owat kaikki hänen jälkeläisensä hywätsyneet.

Sillä aikaa letvisi epäselwiä huhuja erään toi-
sen wielä suuremman apinalajin olosta Afrikas-sa. Wasta 1847 joutuimat kuitenkin tiedemie-
het kummastukseen, kun ättiarmaamatta ilmaan-
tui todistus tämän uuden lajin olosta. Wuo-
dcn 1846 lopulla löysi minun hywä ystäwäni
pastori I. Leighton Wilson, joka silloin kuului
aineritalaisecn lähetyssaarnaajatuntaan Gabunissa
Länsi-Afrikassa, sattumalta pääkallon. T:ri Wil-
son sai sittemmin wielä toisen pääkallon ja osan
luurankoa, jotka hän lahjoitti luonnonhistorial-
liselle seuralle Bostonissa.

Ensiksi löydetyn kallon lahjoitti t:ri Wilson
t:ri Savagelle Bostonissa, joka sittemmin hankki
itsellensä wielä yhden pääkallon nimittäin erään
naaraan; ja juuri näistä eri luista teki t:ri
Savage ja professori leffries Wyman sen ker-
tomuksen, joka on painettu Bostonin Journal
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of Naturat History'n »viidennessä siteessä ja
jonka kautta tämän uuden ja merkillisen eläimen
010 ensimäiscn kerran annettiin tiedoksi oppineille.
T:ri Wyman ja t:ri Savage kutsuiivat stn uu-
den eläimen gorillaksi, jonka nimen Harmo, eräs
Karthagilainen merenkulkija, antoi niille milleille,
karwaisille ihmisille, joita hän tapasi Afrikan
rannikolla.

Tästä saan minä aiheen tutkicikseni niitä ker-
tomuksia, joita useat matkustajat aina Hannosta
nyky-aikaan asti owat ilmoittaneet eräästä eläi-
mestä, joka enemmän tai wähemmän on oikean
gorillan kaltainen, joiden kertomusten on luultu
tarkoittaman tätä eläintä ja näyttämän todeksi
että nämä matkustajat owat nähneet ja tappa-
neet sen. Kertomus Harmon matkasta on mttä
huwittawimpia paikkoja meillä muinaisajasta on
jäljellä. Sen luullaan tapahtuneen kuudennella
»vuosisadalla e. Kr., waikka kuitenkin muutamat
tutkijat lyttäätvät sen paljoa myöhempään aikaan.
Karthagon hallitus lähetti hänen purjehtimaan
Afrikan manteren ympäri. Hänen päiiväkirjansa
alkaa sturaawilla sanoilla, jotka kylliksi stlivittä-
wät hänen matkansa tarkoituksen: — "Kartha-
gilaiset päättiwät että Harmo tekisi retken toi-
selle puolelle Herkuleen pylwäitä ja perustaisi
lybo-fcnikialaisia kaupunkeita. Hän lähti siis
purjeille kuudellakymmenellä laiwalla, joista jo-
kaisessa. »viisikymmentä airoa, ja 30,000 henkeä
waimoja ja miehiä yhteensä sekä muonatvaroja ja
muita tarpeita."—

Pliniuksen mukaan piti hänen seurata man
teren rannikkoa, kurmes hän tulisi Punastlle me
rclle.

Se paikka Periplossa, eli Harmon matkassa,
jossa hänen luullaan tarkoittaman sitä eläintä,
joka nyt on tunnettu gorillan nimellä, kuuluu
näin : "Kolmantena päiwänä sitte kun sieltä olim-
me purjehtineet ja kun olimme kulkeneet tuliivir-
rat tulimme erääsen lahteen, jota sanotaan Ete-
län-sarweksi. Tässä lahdessa oli saari ja sillä
saarella oli järwi, jossa järwcssä löysimme toi-
sen saaren, täynnä millejä ihmisiä. Suurin osa
heistä oli naisia karwaisella ruumiilla, ja tulkit
kutsuiivat heitä gorilloiksi. Miehiä emme »voi-
neet saada kiini, waitta ajoimme heitä takaa ;

he wälttiwät meitä suurella nopeudellaan, sillä
he oliwat cremnobates'ia (s. t. s. he woiwat
kiipiä ylös jyrkkiä kallioita ja puita myöden),
ja puolustitvllt itseänsä heittämällä kiiviä mei-
dän päällemme. Me saimme kiini kolme naista,
jotka puriwat ja repiwät kiiniottajiansa, eiwätkä
tahtoneet tehdä seuraa. Meidän oli sentähden

tappaminen heidät. Sitten nyljimme heidät ja
»veimme nahat totia Karthagoon, sillä koska muo-
nciwaroista rupesi tulemaan piukka, emme pur-
jehtineet edemmäksi."

Pliniuksen mukaan ripustettiin nahat Innon
temppeliin.ja nimi gorilla muutettiin gorgoneksi.
Kaksi näistä nahoista löytyi temppelissä wielä
siihen aikaan kvin Karthago häivitettiin.

Kun merrcttaan tätä kertomusta gorillan elä-
mään, semmoisena kuin sitä edempänä tulemme
kuivaamaan, luulen lukijan tulemat» samaan pää-
tökseen kuin minä, nimittäin että se eläin, jonka
Harmo näki ja otti kiini, ei ollut meidän aikui-
nen gorilla waan mahdollisesti kimpansi. Tuo
hirmuinen gorilla syö niin paljon kaswiaineista
ruokaa, ettei millekään suuremmalle joukolle olisi
ollut kylliksi rawintoa semmoisella saarella, josta
Harmo puhuu. Jollei juuri koirasten elintapa
ole suuresti muuttunut, ci ole luultawaa että he
olisiwat paenneet ja jättäneet naaraat »vaaraan.
Mitä minä olen nähnyt, käy koiras aina »vi-
hollista wastaan, että naaras saisi aikaa siirty-
mään pois. ja semmoisissa tiloissa näyttää hän
itsensä hurjan rohkeaksi. Ilman sitä pidän minä
mahdottomana yhdistyksenä ottaa kiini naaras-
gorillaakaan paljain käsin ja ihmiswoimalla. Ei
kukaan, joka on nähnyt tämän eläimen hänen
kotimaansa metsissä ja on tullut hawaitsemaansen tawattoman woiman, woi uskoa tätä kerto-
musta.

Minusta näyttää siis todenmukaiselta että se
eläin, jonka Harmo näki, oli Kimpansi (Trog-
lodytes niger), joita löytyy yleisesti Senegam-
bian »vuoristoissa ja metsissä ja jotka eiwät kar-
kaa ihmisen kimppuun. Mutta sitäkin epäilen
minä, jos ne muuten owat olleet täysikaswaneita
eläimiä, joita Hannon miehet ottiwat kiini. Luul-
taivaa on että ne oliwat puolikaswuisia naaraita,
jotka eiwät woincet tyllin sukkelaan pötkiä tiehensä.

A.idrew Vattel, afrikalainen matkustaja, jonka
onnen »vaiheet oivat kerrottuna hänen Pilgrims'
issään, on uudemmassa ajassa ensimäinen, joka
puhuu kahdesta erilaisesta apinasta, pongosta
ja en gekosta Afrikassa. Hän oleskeli kauan
aikaa Angolassa Portugalilaisten »vankina ja sa-
noo näin apinoista:

"Suurinta näistä hirwiöistä sanowat maan-
asuttaat pongoksi ja pienempää engekoksi. Pon-
go on muodoltaan ihmisen näköinen, sillä se on
pitkä, sen kaswot owat ihmisen kastvoin kaltai-
set, stn on silmät kuopissa ja sillä on pitkät kul-
makarwat. Sen ruumis kaswaa karwan, joka
on punaisenruskea eikä erittäin mahiva. Se er-
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kanee ihmisestä ainoastaan säärtensä suhteen, sillä
hänellä ei ole pohkeita. Hän käy aina pys-
tyssä ja pitää käsiänsä niskassansa, kun hän liik-
kuu. Hän makaa puissa ja rakentaa suojuksen
sadetta wastaan. Hän elää hedelmistä, joita
hän löytää metsästä, ja muurahaisista, mutta
minkäänlaista lihan ei hän syö. Hän ei osaa
puhua eikä hänellä ole enemmän järkeä tuin eläi-
mellä. Kun maanasuttaat wiettäwät yötä met-
sässä, pitämät he »valkeita, ja kun he owat men-
neet matkoihinsa aamulla, tulemat pongot ja as-
tumat walkean ympärillä, kunnes se sammuu,
sillä heillä ei ole ymmärrystä lisätä »virikkeitä.
He eläwät yhdessä parwittain ja tappawat monta
neekeriä, joita kohtaamat metsissä. Usein käy-
mät he elefanttein kimppuun, jotka tulemat lai-
tumelle, missä he oleskelemat, ja hakkaamat niitä
niin nyrkeillänsä ja puiden haaroilla, että nuot
eläinparat poraten pötliwät tiehensä. Pongoja
ei saada milloinkaan elämältä kiini, sillä he owat
niin wäkcwiä, ettei kymmenen miestä woi pidät-
tää yhtä heistä; mutta maanasuttaat ampumat
monta nuorta eläintä myrkytetyillä nuolilla. Pon-
gon penikka kietoutuu kiini emän mahaan, sy-
leillen häntä lujasti käsillään, jonka tähden maan-
asuttaat, kun he tappawat naaraan, saawat pe-
nikan kaupanpäälliseksi. Kun joku näistä eläi-
mistä kuolee wapaassa olossaan, peittäwät toiset
ruumiin sammalilla, puun oksilla ja risuilla, joita
kylliksi löytyy metsissä."

Tämä Vattelin kertomus näyttää minusta to-
denperäisemmälle kaikista aina Vowditchin lerto-
tomukseen asti, josta edempänä tulen puhumaan.
Minä en luule, että gorilloja löytyy etelän puo-
lella Setti-Kamnia-wirtaa, sillä stn toisella puo-
lella en ole löytänyt tämän eläimen jälkiä. Waik-
ka otaksuisimme, että Battel tunsi gorillan ja tim-
pansin, woi lukija kuitenkin huomata, että hän
on tehnyt suuria wirheitä, tuwaellcssaan niiden
elintapoja ja muotoa. Hänen kertomuksensa owat
waan matkatarinoita eiwätlä sowellu yhdellenkään
Afrikan suurista apinoista.

Hänen perästänsä tulee toisia matkustajia, jotka
kuitenkin kertomat semmoisia mahdottomia tari-
noita, että stlivästi saattaa nähdä kuinka he owat
parantaneet neekerein jo muutenkin ylellisiä lu-
ivaelmia.

Temminck tuopi Esquisses Zoologiques-ni-
miscssä teoksessaan Guinean matkasta erään pai-
kan esille Vosman'ista, joka näyttää wiittaawan
gorillaan ja kimpansiin. Jos täta tulee pitää
jonakin parempana kvin paljaana tarmana, on
fe hywin ylellinen ja epäluotettawa kertomus.

Bosman sanoo: "Niitä (näitä apinoita) löytyy
tässä maassa tuhansittain. Etewin ja yleisin
laji owat ne apinat, jotta meidän wäestö kut-
suu hulluiksi. Niillä on sama karwa kuin met-
säwuohella ja ne tulewat hywin korkeiksi. Minä
olen omin silmin nähnyt muutamia, jotka oli-
wat »viittä jalkaa korkeat ja ainoastaan wähän
pienemmät ihmistä. Ne owat hywin pahanilki-
siä ja rohkeita, ja eräs Englantilainen kauppias
on kertonut minulle sen melkein uskomattoman
jutun, että sen linnoituksen takana, joka Eng-
lantilaisilla on Wambassa, löytyy suuri joukkonäitä
apinoita, jotka owat niin rohkeita, että ahdista-
mat ihmisiä."

Bosman jatkaa : "Löytyy neekereitä, jotka sa-
nomat näiden apinain osaaivan puhua, mutta
sitä eiwät he tee, ettei heidän tarwitstsi tehdä
työtä. Näillä apinoilla on inhottawa muoto"
j. n. e. — "Näiden apinain paras omaisuus
on se, että he woiwat oppia kaikkia mitä heidän
isäntänsä tahtoo."

Jos menemme useain toisten tänkaltaisten mat-
katarinain ohitse, tulemme wihdoin ensimaiseen
todellisten kertomukseen gorillasta. Se on luet-
tawana T. E. Vowditch'in Narrative of a Mis-
sion from Cape Coast Castle to Ashan-
tec'ssa, ilmaantunut Lontoossa 1819. Hän on
myöskin ensimäinen, joka antaa eläimelle sen oi-
kean mpongivclaistn nimensä. Siinä ysassa te-
oksestaan, jossa hän kertoo käyntiänsä Gabunis-
sa, sanoo hän: "Miellyttäwin aine meidän luon-
nonhistoriallisissa keskusteluissamme oli ing en a,
eläin, joka on hywin orang-utangin näköinen, mut-
ta paljoa suurempi kuin se; hän on nimit-
täin »viittä jalkaa korkea ja neljää jalkaa yli
olkapäiden. Sen eturaajain sanotaan oleman
wielä monta mertaa suuremmat kuin rinta, ja
yksi siwllllus stn toisella kädellä tappaa mie-
hen. Maanasuttaat näkemät usein ingenan, kun
menewllt Mybeen. Hän mäijyy metsissä mat-
kustajia ja elättää itseänsä enimmästä päästä
metsä-hunajalla, jota täällä löytyy runsaasti. Tä-
män eläimen criskummaisia tapoja, joista Mpong-
welaiset ja Shikailaistt (shelianilaiset) miehet, mai-
mot ja lapset alati puhumat, on sekin, että in-
gena rakentaa itsellensä asunnon, joka on löm-
pelömäinen jäljitelmä maanasukasten huoneista ja
jonka katolla hän lepää."

Niinkuin huomata moi, owat laitti ylhäällä
mainitut matkustajat puhuneet joko kimpansista
tahi kertoneet mitä he owat kuulleet gorillasta.
Pastori Wilsonille oli suotu antaa maailmalle
ensimäinen luotettaiva todistus tämän hirmuisen
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eläimen olosta, ja t:ri Savage ja prof. leffries
Wyman tutkimat ensimäifiksi sen pääkallon ja luu-
rangon. Mutta wielä ei ollut kukaan matkus-
taja eli maanasukas etsinyt eläintä hänen oike-
assa kodissaan noissa sisämaan tuntemattomissa
metsissä, ja ne kertomukset sen elintamoista, jotka
tuliwat Europaan tai Amerikaår, saiwat alkun-
sa maanasuttaista, joissa pelko tämän hirmuisen
eläimen suhteen herättää koko joukon liiallisia
luuloja siitä itsestä ja stn elintamoista.

Oleskellessa!», kauan aikaa Afrikassa tulin minä
tietysti alituisesti yhteyteen maanasukasten kanssa,
ja kosta minun uteliaisuuteni näiden kertomusten
kautta tästä tuntemattomasta hirwiöstä suuresti
kiihottui, päätin minä tungeida sen kotiin, omin
silmin häntä nähdäkseni. Minun osakseni on tul-
lut se onni, että olen ensimäinen walkea mies,
joka omasta kokemuksesta woi puhua gorillasta,
ja waikka olen hawainnut, että paljon, mitä tästä
eläimestä kerrotaan, on perätöntä ja tietämättö-
mäin neekerein ja herkkäuskoisten mattustajain
tyhjää luuloa, menen minä kuitenkin takaukseen,
ettei mikään kertomus woi liiaksi kuwailla stn
hirwittäwäa näköä, sen ahneutta ja syntyperäistä
kamaluutta.

Minun on mieleni paha, että minun täytyy
hämittää semmoiset suloiset tuuletukset, mutta go-
rilla ei tosiaankaan wäijy puissa, temmataksensa
kynsillään mitään pahaa aawistamattomia mat-
kustajia luoksensa, kuristaakstnsa heitä rautaisilla
käsillään; hän ei hyökkää elefantin päälle eikä
hakkaa häntä kuoliaaksi kepeillä; hän ei ryöwää
naisia neekerikylistä; hän ci rakenna itsellensä
majaa puihin lehdistä ja oksista eikä istu sen ka-
tolla, niinkuin herttäuskoisesti hänestä on ker-
rottu. Hän ci myös elä joukoissa, ja niissä lu-
kuisissa tarinoissa, kuinka svuret parwikunnat näi-
tä eläimiä tekemät yhteisen päällekarkauksen, ei
ole toden einettäkään.

Gorilla elää Afrikan yksinäisimmissä ja syn-
kimmissä metsiköissä; hän oleskelee mieluisimmin
sywissä metsääkaswawissa laaksoissa, mutta myös-
kin korkeuksilla, joihin on waikea päästä. Sa-
moin näyttämät korkeat tasangot, joilla on pal-
jon kallionlohkareita, olewan hänen suotuisim-
pia tyyssijojansa. Wettä löytyy jota paikassa
tässä osassa Afrikaa, ja minä olen huomannut,
että gorilloja aina löytyy siellä, missä märkyyttä
on runsaasti.

Hän on lewoton, kuljeksima eläin, joka muut-
telelse paikasta paikkaan eikä juuri milloinkaan
laivata häntä kahtena päiwänä samalta seudulta.
Osaksi on syynä tähän gorillan epäwakaisuuteen

se »vaikeus, joka hänellä on mieliruokansa sac^
misessa. Waikka hänellä on hirmuiset kulma-
hampaat ja maikka hänen suunnaton woimcmsa
tekee hänet kykenewäkfi tappamaan miltei jokai-
sen eläimen metsässä, elää hän kuitenkin yksin-
omaisesti kaswi-ruo'asta. Minä tutkiskelin jo-
kaisen gorillan mahan, jonka onnistuin kaatamaan,
enkä löytänyt sieltä milloinkaan muuta kuin mar-
joja, ananaslehtiä ja muita kaslviaineita. Go-
rilla syö paljon ja kuluttaa epäilemättäkin pian
loppuun sen wähän »varaston hänen mieliruo-
kaansa, mitä kussakin paikassa on, jonka tähden
hän on paloiteltu kuljeksimaan ympäri, alituisesti
taistellen nälkää wastaan. Hänen hirmuinen
mahansa, joka tulee esiin, kun hän seisoo pys-
tyssä, todistaa hänen oleman suuri syömäri, ja
todellakin hänen suurta ruumistansa ja tawatto-
mia jäntäreitänsä ci ylläpidetä wähillä ruoan
muruilla.

Siinä ei ole mitään perää, että hän suurimmaksi
osaksi tahi yksinomaisesti oleskelisi puissa. Minä
tapasin gorilloja tawallisesti maasta, maikka he
useasti kiipeewät puihin poimimaan marjoja ja
pähkinöitä, mutta syötyänsä ne, tulewat he taa-
sen alas. Tutkimalla useain gorillain mahaa,
onnistui minun saada joltinenkin wisseys goril-
lan ruoan laadusta, ja siitä, mitä niissä hawait-
sin, tulin minä siihen makuutukseen, ettei goril-
lan ole tarwis kiiwetä puuhun, saadaksensa ra-
wintoansa. Hän pitää paljon metsä-soturi-
putkista ja erinomattainkin ancmaslehden mal-
leista syistä; ilman sitä syö hän marjoja, jotka
kasmaivat pitkin maata, muutamain puu-lajien
ydintä ja yhtä lajia pähkinöitä, joilla on niin
kown kuori, että saa lyödä lujasti rastaalla iva-
saralla, ennenkuin st särkyy. Tässä jälkimmäi-
sessä kohdassa on tvastustetemattakin todistus go-
rillan leukain suunnattomasta «voimasta, joka kau-
an näytti minusta tarpeettomalta eläimelle, joka
ei syö lihaa. Minä olen kuitenkin saanut näh-
dä riittämän todistuksen tästä woimasta silloin,
kun koiras-gorilla puri jahtitowerini pyssynpiipun
latusklliseksi.

Ainoastaan gorillan penikat lepääwät puissa,
ollaksensa turwassa patoeläimiltä. Minä olen
useissa tiloissa lamannut tuoreita jälkiä gorillan
lepopaikoista ja olen woinut nähdä kuinka hän
itse oli istunut selkä wasten puuntyireä. Koi-
ras-gorillan selässä löytyykin useimmiten pilkku,
jossa karma on harmempj kuin muussa ruumiis-
sa; st tulee siitä, että eläin useasti on istunut
ylhäällä mainitussa asemassa. Sitä wastaan on
Troglodytes calvus'ella, eli kaljupää nshie-
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golla joka tawallisesti lepää oksalla lehtikcttot-
sensa alla, tarwaton pilkku kyljessä. Minä puo-
lestani luulen, että sillä aitaa tuin koiras-go-
rilla lepää puun juurella tai jossakin muualla
maassa, kupee naaras ja penikka toisinaan ylös
puun latwaan.

Niillä apinoilla, jotka elelewät puissa, niinkuin
kimpansi, on käsissä ja jaloissa paljoa pitem-
mät sormet kuin gorillalla, joka raajainsa raken-
nuksen puolesta paljoa enemmän on ihmisen kal-
tainen ja on siis wähemmän kykenewä puihin
tiipeemään. Simu-mennen tahdon mainita että
maikka Muni-, Mundah- ja Gabun-lvirtain mar-
silla elelewät neekerit useasti ottawat nuoria kim-
panseja kiini, jota todistaa, että näitä apinoita
löytyy siellä runsaammin, minä en kuitenkaan
milloinkaan lamannut timpansin leposijoja, josta
johdan sen päätöksen, ettei se eläin semmoisia mal-
mista.

Gorilla ei elä joukoissa. Mitä »vanhoihin
eläimiin tulee, olen melkein aina nähnyt koirak-
sen ja naaraan yhdessä, waikka wälistä lama-
taan joku »vanhempi koiras kuljeksimana yksin;
hän on silloin, niinkuin yksinään elelewä elefantti,
erinomaisen pahanilkinen ja määrällinen lähestyä.
Nuoria gorilloja näin toisinaan yhdessä seurassa,
noin wiist luivultaan, wälistä »vähemmän, mutt-
ei milloinkaan enempää. Waikea on niitä lä-
hestyä, sillä heillä on tarkka kuulo ja lähtemät
pikaisesti pakoon, kun sitä wastaan maanlaatu
on suureksi esteeksi takaa ajamalle metsämiehelle.
Tllyfikastvuinenkin gorilla on hywin arka, ja mi-
nulle on tapahtunut, etten koko päiivakautena on-
nistunut kohtaamaan wihollistani, joka «varmaan-
kin tartti minua huolellisesti. Mutta kun met-
sästäjän wiimeinkin on onnistunut tawata, ei
ole hänen tarivis pelätä, että se pakenee hä-
nen käsistänsä. Kun ättiarwaamatta yllätin go-
rilla-parin, istui koiras tawallisesti jollakin kal-
liolla tai nojasi puuta »vasten tviidakon pi-
meimmässä sopessa, sillä aikaa kuin naaras sei-
soi mieressä ja söi; merkillistä oli, että juuri naa-
ras melkein aina antoi hätämerkin pakenemisel-
laan, päästäen samassa huikean parun. Koiras
jäi silloin istumaan, julmistuen hetkenaikaa ka-
malia kaswojansa; sitten nousi hän witkalliscsti
pystyyn ja rupesi, luotuansa ensin uhkaaivan sil-
mäyksen »vihollisiinsa, huimimaan rintojansa, ra-
wistelemaan suurta, pyöreätä päätänsä ja pääs-
telemään kauheita ärjäyksiä. Mahdoton on ku-
ivata gorillan hirmuista näköä semmoisissa ti-
loissa. Minun oli antaminen anteeksi urheille
jahtimiehilleni, että he joutuiivat taikauskoisen

pelon maltaan entä minä enää ihmetellyt, että
maanasuttaat kertomat eriskummallisimpia tari-
noita gorillasta.

Kaikki gorillan pyytäjät, jotka ymmärtämät
asiansa, noudattamat sitä periaatetta, ettei pidä
ampua ennenkuin miimeistllä hetkellä. Joko pi-
tää tuo raiwoawa eläin pamausta uhotutsena
tahi löytyy joku toinen syy, hän hyökkää, jos
metsämies ampuu harhaan, suorastaan hänen pääl-
lensä eikä kukaan moi kestää hänen päälletarta-
ustansa. Yhdellä ainoalla suunnattoman suu-
ren, kynsillä ivarustetun kätensä iskulla repäisee
gorilla ihmisen kappaleiksi ja ruhjoo hänen rin-
tansa tai päänsä. Semmoisissa tiloissa on nee-
kerein nähty pelkonsa lvimmassa asettuman go-
rillaa wastaan ja tawoittawan laukaistulla pys-
syllään häntä, mutta he eiwät ole saaneet aikaa
muuhun kuin yhteen ainoaan mahingoittamatto-
maan iskuun. Seuraamassa tuokiossa kohtasi
heitä ivihollistn hirmuinen tammen koto painol-
laan, rusentaen setä tiwäärin että tuon onnetto-
man pyssymiehen pään. Minun luullakseni ei
ole minkään eläimen hyökkäys ihmistä wastaan
niin ivaarallinen kvin gorillan, juuri sentähden
etta hän asettuu kaswoista taswoihin »vihollis-
tansa wastaan ja täyttää käsiänsä aseinansa, juu-
rituin nyrttisillä-olija, ainoastaan sillä eroitut-
sella että gorillalla on pitemmät kädet ja hän on
paljoa mätemämpi tuin taittein uhkein nyrtti-
uros mitä maailmassa on ollut.

Wälistä asettu gorilla istumaan ja lyö rin-
toihinsa, jolloin hän ärjyen ja raiwosta rumeen-
tuneilla kaswoilla katselee wastustajaansa. Sit-
ten käy hän eteenpäin, horjuen molemmille puo-
lin, sillä hänen säärensä, jotka owat hywin ly-
hyet, näyttämät tuskin kannattaman tuota hir-
muista ruumista. Hän pysyy tasapainossa hei'
lutellen käsillään, niinkuin matruusit tekewät käy-
dessään lairvan kannella. Hänen suuri mahan-sa ja suunnaton, pyöreä päänsä, joka istuu suo-
rastaan ruumiin kanssa yhdessä, niin ettei woi
mitään kaulaa nähdä, hänen jykeät, jäntewät jä-
senensä ja sywä, ontewa rintansa telewät hänen
horjuwan kulkunsa hywin kamalan-kaltaiseksi, joka
wielä enemmän julmentaa hänen hurjaa näkö-
änsä. Samassa islewät nuo harmaat, sywällä
päässä olewat silmät salamoita, nuo rumat kas-
wot käyivät areille rypyille, ja kun nuot ohkaset
huulet aukenewat, tulee kaksi kauhistamaa ham-
masriwiä näkymiin ja niiden wälissä ivoisi ih-
minen musertua muruiksi kuin korppu.

Kun neekeri hyökkää wirtahewon kimppuun
yölliseen aikaan, ottaa hän turtvansa täpälämä-
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teen, niinpian kun on ampunut, mutta tähdät-
tyänsä gorillaa, seisoo hän alallansa samalla pai-
kalla. Minä kysyin neekereiltä miksi eiwät he
pötki tiehensä jälkimmäisessäkin tapauksessa ja sain
»vastaukseksi, ettei se olisi miksikään hyödyksi. Jo-
ta pakenee, on surman suussa; jos metsästäjä
ampuu harhaan, on hänen taisteleminen henges-
tänsä mies miestä wastaan ivihollisensa kanssa,
toiwossa että jonkun onnellisen sattuman kautta
saa ivältetyksi tuon turmiota tuottaman iskun.
Se tapahtuu kuitenkin harwoin, ju hän woi ol-
la iloinen, jos pääsee hengissä pulasta, mutta
siinäkin tapauksessa täytyy hänen usein elellä lo-
put päiwiänsä raajarikkona. Ne monet raaja-
rittoiset neekerit, jotka olen nähnyt wirran ylä-
puolta olewissa kylissä, todistamat sitä. On-
neksi kuolee gorilla yhtä helposti kuin ihminen.
Luoti, joka hywin on tähdätty rintaan, tekee hä-
nestä pian lopun. Hän kaatuu päistikkaa maa-
han, nuo pitkät jäntewät kädet oikaistuina mo-
lemmin puolin, ja päästää kauhistaman kuole-
man huudon, joka,waikka se ilmaisee metsästäjälle
että hän on »vaaratta, kuttenkin kaikuu hänen
lorwissaan luin kuoleman kanssa kamppaileman
ihmisen hätähuuto.

Gorilla ei tawallisesti kulje takajaloillaan waan
nelin kontan. Käsiwarsien pituuden tähden ulot-
tuu pää ja rinta korkealle, kun hän liikkuu tässä
asemassa, ja kun hän juoksee, wiipauttaa hän
takajalkansa kauas ruumiin alle. Samalla puol-
la ruumista olema käsi ja jalka liikkuu yhdellä
haawaa, josta seurauksena on eristummainen kei-
numinen eläimen juoksussa. Hän liikkuu erino-
maisen nopeasti. Ne nuoret gorillat, joita minä
hätyytin, eiwät ottaneet turmansa puihin waan
juoksiivat pitkin maata; kun katseli heitä wähän
matkan päästä puiden wälistä, näyttiwät he jo
tentin pakenewain neekerein kaltaisilta. En ole
koskaan nähnyt naaras gorillan karkaaman met-
sästäjän päälle; neekereiltä olen kumminkin kuul-
lut että emä, jolla on penikka muassaan, wälistä
pistää ivastakynteen, suojelluksensa penikkaansa.
Wiehättäwä on nähdä emän leikittelewän penik-
kansa kanssa. Minä olen useasti saanut nähdä
semmoista metsissä, mutta kuinka mielelläni oli-
sinkin tahtonut enentää keräykstäni, en kuiten^
kaan hennonnut laukaista, kun piti se tehdä. Nce-
kereitäni ei waiwannut semmoinen hellätuntei-suus, waan he tappoiwat arwelematta.

Kun emä pakenee metsämiehen edeltä, killuu
penikka käsin kiini emänsä kaulassa ja pitää it-
sensä hänen rinnallansa, heittäen pienet säärensä
emän ruumiin ympäri.

Minä pidän mahdottomana kesyttää täysikas-
manutta gorillaa; tumminkaan en tiedä kuinka
se täivisi laatuun, sillä minun ymmärtääkseni ei
«voida milloinkaan saada täysikaswanutta gorillaa
eläwänä kiini, koskei ole saatu edes täysikas-
«vuista timpansiataan, jota eläin tumminkin on
paljoa leppeämpi. Mitä gorillan penikkoihin tu-
lee, on lukija nähnyt etten kowuudella enkä hy-
ivyydellä ole onnistunut lannistamaan heidän pe-
rittyä willeyttänsä ja juurtunutta pahanilkisyyt-
tänsä sillä lyhyellä ajalla, kuin he oliwat mi-
nun luonani ennenkuin tuottivat. Heidän on
mahdoton unohtaa »vankeuttansa, niinkuin näkyi
niistä penikoista, jotka minä onnistuin saamaan
käsiini. He eiwät tahdo syödä mitään muuta
kuin hedelmiä metsistä, jotka owat heidän to-
tinsa, he purestelewat ja repiivät hampain ja
kynsin sitäkin, joka antaa heille ruokaa, ja mih-
doin kuolemat he, niinkuin näyttää ilman tau-
tia kärsimättä, ainoastaan sentähden etteiwät woi
sietää »vllnkeuttll eikä elää yhdessä ihmisen kanssa.

Sitä wastaan on nshiego-mbouwon penikka
helposti kesytcttäwä; minulla on ollut semmoi-
nen useat kuukaudet. Useasti on kesytetty nuo-
ria orang-utang.ja ja kimpanseja. Ei ole on-
nistunut saada kiini yhtäkään elämää kulu-kam-
baa, mutta koska se on waan timpansin toisin-
to, luulen minä että setin moitaisiin kesyttää,
jos hän nuorena otetaan kiini.

Kimpansin penikka on keltanen ; nshiego-mbou-
wen wlllllean-harmaa, mutta gorillan sysimusta.
Minulla on ollut aiwan pikkunen semmoinen,
jota ei woinut käydä ja oli musta kuin kiivi-
hiili.

Gorillassa asuu, niinkuin olemme nähneet, erin-
omainen woima. Neekerit eiwä hätyytä häntä
milloinkaan muilla aseilla kuin pyssyillä, ja niillä
seuduilla sisämaassa, joissa ei europalaisten am-
puma-aseet wielä ole tunnetut — esim. Avin-
gien luona — elelee se hirmuinen eläin häirit-
semättömässä rauhassa metsäin yksiwaltiaana isän-
tänä. Gorillan kaataminen on sankarityö, joka
tuottaa ivoittajalle katoomattoman rohkeuden ja
urouden maineen urhollistmpainkin neekeri-heimo-
kuntain luona, jotka ylimalkaan — se tulee heis-
tä sanoa — omat pelkäämättömiä metsästäjiä.

Sen werran kuin minä tiedän, ei gorilla anna
muita ääniä tuin mitä jo kertonut olen - ni^
mittain koiras, kun häntä ahdistetaan, tuon ly-
hyen kimakan haukunnan ja ärjynän; ja naaras
tai penikka, kun he säikähtyivät, huikean lira-
uksen. Wälistä kutsuu warowa naaras penik-
kaansa kotkottamalla äänellä. Nuo pienet go-
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rillat päästätvät hätähuudon, kun he peljästyivät,
mutta st huuto on kähisewä ja kuuluu pikemmin
tuskan ähkynälle kuin lapsen parulle.

Gorilla ei käytä mitään muita ryntäys-aseita
tuin käsiänsä, waikka warmaankin hänen ham-
paansa owat toimittaneet tärkeän työn monessa
taistelussa. Tutkiessani useita pääkalloja olen
huomannut että kulmahampaat oliwat katkenneet
— eiwätkä siis ainoastaan kuluneet, niinkuin
monen täysikaswaneen gorillan hampaitten laita
on ja joka tulee siitä, että he owat jyrsineet puita,
joita owat tahtoneet katkaista. Neekerit wäitti-
wät että nämä hampaat oliwat warmaankin kat-
kenneet niissä taisteluissa, joita koiratset pitämät
keskenänsä naaraan omistamisesta, ja se on hy-
win todennäköistä. Semmoinen taistelu kahden
yhtä wäkewän gorillan wälillä mahtaa olla yhtä
suurellainen tuin hirwittäwä näky, jommoista ei-
mät edes nuo ylellisiä mielenliikutukstarakastawat
Roomalaisetkaan olleet »voineet aatella.

Waiwanneeko näitä eläimiä niinkuin ihmistä
hammaskipu? Useain tapettuin gorillain leuois-
ta olen minä löytänyt hampaita, jotta oliwat
madonsyömiä pitkin koko pituuttansa aina; kär-
jestä juureen asti. Samaa olen myös hawain-
nut kimpanseissa. Jos niin on todellakin laita,
tulee niitä eläin-parkoja sääli, jotka omat jou-
tuneet samaan kadotukseen kuin me, eikä heillä
ole edes hammaslääkäreitäkään.

Epäilemättäkin moi gorilla käydä pystyssä hel-
pommin ja enemmän aikaa kuin kimpansi ja nshie-
go-mbouwö. Kun hän seisoo takajaloillaan, owat
polwet »väärässä ulospäin ja selkä on töyryssä.
Kun hän juoksee nelin kontan, eiwät hänen ta-
kajalkainsa »varpaat jätä mitään jälkiä maahan,
johon ainoastaan jalkapohja ja peukalo, joka »vas-
taa meidän isoa warwasta, näyttää sattuwan. Ai-
noastaan eturaajain sormet jättämät jäljet jäl-
teensä.

Sisämaan asukkaat pitämät paljon gorillan ja
muiden suurten apinain lihasta, joka on tum-
man punaista ja sitkeätä. Rannikolla asumat
heimokunnat sitä wastaan eiwät syö sitä ja ot-
tamat hywin pahaksensa, jos heille sitä tarjoo,
johon syynä on se läheinen sukulaisuus, jonka he
luulemat oleman heidän itsensä ja tämän eläi-
men wälillä. Muutamat perheet sisämaassa ei-
wät tahdo syödä gorillan lihaa sen taikauskon
tähden, josta jo ennen on puhuttu, että nimit-
täin joku heidän naisellisista esimanhemmistansa
aikanansa synnytti muka gorillan penikan mall-
imaan. Nahka on melkein yhtä paksu kuin

häränwuota, mutta maitta se on paksumpi kuin
muiden apinain, on se kuitenkin hauraampi ja
menee helposti rikki, erinomattainkin kainaloin
alta, kun se kuiwataan. Marraskesi woidaan sil-
loin, juuri päinwastoin kuin toisten apinain lai-
ta on, helposti ottaa pois.

En aio tässä enää kostea niihin taikauskoi-
siin käsitteisiin, jotka neekereissä gorillan suhteen
lvallitsttvllt, koska jo olen laweasti lausunut niis-
tä useassa kohdin tässä teoksessa.

Täysikllstvuisen gorillan korkeus »vaihtelee sa-
moin kuin ihmisen pituus. Koiratset minun kc-
räykstssäni owat 5 jalasta 2 tuumasta 5 jal-
kaan 8 tuumaan korkeita. Ne osat eräästä luu-
rangosta, jotka minun ystäwäni professori leff-
ries Wylnan omistaa, owat paljoa suuremmat
kuin yksikään minun, ja minulla on syytä luulla
että se eläin, jonka luita ne oivat olleet, on ol-
lut wähintänsäkin 6 jalkaa ja 1 tuuma korkea.
Naaras on paljoa pienempi, heikompi ja hienom-
pi rakenteeltaan. Eräs täyfikaswuinen naaras
minun keräyksessäni on 4 jalkaa ja 6 tuumaa
korkea.

Setä nuorten että »vanhain gorillain nahka
on tuiki musta. Tätä maria löytyy sekoittamat-
tomana ainoastaan taswoissa, käden sisäpuolella
ja rinnassa. Täysikaswaneen waan ei ivanhan
eläimen nahka on iväriltään raudanharmaa. Sii-
nä näkyy »vuorotellen mustia ja harmaita juo-
mia, josta tuo mainittu »väri syntyy. Kästwar-
sissa on karwa mustempi ja pitempi, wälistä on
jokainen suorturva yli kahta tuumaa pitkä. Kä-
siwarren alapuolessa taswaa se alhaalta ylös-
päin, yläpuolessa ylhäältä alaspäin. Kun go-
rillat tulewat «vanhoiksi, muuttumat he, niinkuin
neekerit sanomat, warsin harmaiksi. Minun ke-
räyksessäni löytyy koiras, jonka kuluneet hampaat
osoittamat korkeata ikää ja jonka nahka tosiaan-
kin on likaisen-harmaa »väriltään, paitsi noita
pitkiä, mustia karwoja käsiwarsissa. Pää on
peitetty lyhyellä punaisen-ruskealla karwalla, joka
toisinaan ulottuu aina kaulaan eli oikeimmin
siihen paikkaan asti, jossa kaulan pitäisi olla.

Täysikaswaneen koiraksen rinta on paljas. Erääl-
lä nuorella naaraalla, jonka otin kiini, oli rinta
harwa-karwllinen. Naaraan nisät eiwät ole suu-
resti edistyneet ja rinta on alaston. Hänen nah-
kansa on musta ja wedähtää wahwasti punai-
selle eikä ole juowuinen niinkuin koiraksen. Kä-
sitvarsissa on karwa wähän pitempi kuin ruu-
miissa ja se on samanwärinen. Sitä ruskean-
punaista tukkaa, joka peittää koiraksen päälaen,
ei ole naaraalla ennenkuin hän ehtii melkein tän-
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sikasivuiseksi, mutta nuorilla koiraksilla on se sel-
wästi nähtäwänä.

Koiras-gorillain on karwa selän takaa kulu-
nut, samoin on laita »nyös naarasten, kun tule-
mat hywin wanhoiksi, joka luultawasti tulee siitä
että ne, samoin kuin koiratset, lepääwät selin puu-
ta masten, tun ei heidän enää penittain tähden
ole tarwis tiiwetä puiden oksille.

Gorillan silmät owat sywullä päässä, erittäin-
kin koirasten, ja nuo suuret ulkonewat ripset an-
tamat hänen kaslvoillensa hurjan kiukkuisen muo-
don. Suu on leweä, huulet eiwät ole niin pu-
naiset kuin ihmisen, leuat owat hirmuisen suu-
ret ja wätewät. Koiraksen suuret kulmahampaat,
jotka tulewat näkywiin, tun hän hurjistuneena
aminottelee ja näyttää punaista kitaansa, teke-
mät hänen wielä willimmän näköiseksi. Naa-
raan kulmahampaat owat pienemmät.

Kun ci taulaa ole juuri ollenkaan, näyttää
pää ikäänkuin olisi se painettu hartioiden »väliin,
ja syynä tähän on st, että pääraiwon nimelsol-
mut, jotka kannattamat pääkalloa, owat siirty-
neet niin kauaksi taaksepäin. Pääkallo on ma-
tala ja latistunut. Nuo wahwasti waurastuncet
ohimojäntereet, jotka lähtewät harjanteen kaltai-
sesta ylängöstä pääkallon päältä, ja nuo hir-
muiset leukaluut owat todistuksina eläimen ta-
mattomaan woimaan.

Kulmakarwat owat harwat ja peittyivät mel-
kein totonaan tutkaan; silmäkarwat owat samoin
harwat ja silmät owat kaukana toinen toisestansa.
Korwilla, jotka owat pienemmät kuin ihmisen,
on melkein sama muoto kuin ihmisen törmillä
ja ne owat melkein tasan silmäin kanssa. Etu-
puolelta katsoen, on nenä litteä, mutta kuitenkin
hieman »vähemmän ulkonewa tuin muilla api-
noilla, johon syynä on tuo waan pikkusen koho-
uiva nenäluu. Gorilla on ainoa apina, jossa
tämä omituisuus löytyy, ja tässä kohden lähes-
tyy hän ihmistä enemmän kuin mitään toinen
suuri apina.

Ruumis, siwultapäin katsoen, tekee wähän ku-
periaisen kaaren. Rinta on suunnattoman'awa-
ra, hartiat owat tawattoman leweät ja olkaluu
hywin ulkonewa niinkuin ihmisellä ja muilla api-
noilla. Maha on mahdottoman suuri, pistäk-
sen kauas esille ja on pyöreä molemmin puolin.
Käsiivarret, joiden jäntäreet waurastuwat ihme-
teltäwään määrään, owat hywin pitkät ja «tot-
tuivat polwiin asti. Kästwarren alipuoli on mel-
kein joka paikasta yhtä paksu, kalwoisimista kyy-
näspäähän asti. Noiden tawattoman pitkäin
kättensä ja lyhyitten jalkainsa kautta eroaa go-

rilla silmiin pistäwimmällä tawalla ihmisestä. Kä-
det eiwät ole liian pitkät ruumiistn werraten,
mutta noiden lyhyitten säärien rinnalla näyttä-
mät ne suunnattomilta. Jalat ornat nimittäin
hywin lyhkäset ja käywät yhä pienemmiksi nilk-
kaa kohden; gorillalla ei ole ensinkään reisiä.
Jos wertaa käsiwarren ylipuolen pituutta alipuo-
len pituuteen, on suurempi yhtäläisyys huomat-
tawana gorillan ja ihmisen luurangon wälillä
kvin minkään muun apinalajin.

Gorillan — erinomattaintin koiraksen — käm-
menet owat mahdottoman suuret, lujat, lyhyet
ja paksut. Sormet omat lyhyet ja hymin pak-
sut; muutamain gorillain pittäsormi on ensimäi-
ststä niwelestä enemmin tuin kuutta tuumaa ym-
pärimitaten. Nahka sormien takana on känsäi-
nen ja hywin paksu, josta selwästi nähdään, että
luonnollisin tapa eläimen liikunnolle on nelin
kontan kulkeminen, jolloin hän käy nyrkeillänsä.
Peukalo on lyhyempi kuin ihmisen ja tuskin puo-
leksi niin suuri tuin etusormi. Kämmen taswaa
tarivcm siihen asti, mista sormet alkamat, ja sor-
missa näkyy siellä täällä pieni karwan-kuittu niin-
kuin ihmisellä. Nahka kämmenen sisäpuolella on
paljas, paksu ja hywin musta. Kynnet omat
mustat ja samanmuotoiset tuin ihmisen, mutta
owat werraten pienemmät ja ulottumat ainoas-
taan wähän yli sormen päiden. Ne owat pak-
sut, wahwat ja aina hywin kuluneet. Gorillan
kämmen on melkein aina yhtä leweä kuin pitkä;
tässäkin kohden on hän enemmän ihmisen kal-
tainen kuin muut apinat.

lalka on werrattain lcweämpi kuin ihmisen.
Jalkapohja on paksu ja hywin musta. Gorillan
jalka on tawattoman wahwan jättiläis-kämmenen
näköinen. Keskimmäinen eli kolmas warwas on
pitempi kuin toinen ja neljäs, ja »viides lyhin
kaikista, juuri samoin kuin ihmisellä.

Warpaat owat, niin sanoakseni, jaetut kolmeen
osaan, sisämäisellä puolla isowarwas, ulkomai-
sella puolla pittuwarwlls ja keskellä nuo kolme
muuta warwasta, jotka osaksi owat yhdistetyt
toinen toisiinsa kedellä. Yhdellä minun säikys-
säni olemista gorilloista oli isowarpann kaksi ni-
weltä 6^ tuumaa ympärimitatcn. Ylimalkaan
näyttää gorillan jalka hymin ihmisen jalan kal-
taiselle, ja paljoa enemmän kuin minkään muun
apinalajin. Minkään muun eläimen jalka ei ole
niin stivelills pitämään ruumista tasapainossa
pystyssä asennossa. Kaikista apinoista kupee
gorilla siis kaikista mähimmän puissa. Hänen
jalkansa on, samoin' kuin ihmisen, pitempi kuin
kämmen, kun sitä wastaan muiden apinain ja-
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lat owat wähän lyhyemmät kuin kädet. Goril-
lan jalka on peitetty karmoilla aina siihen asti,
mistä warpaat alkawat. Paitsi isöwarwasta owat
muut warpaat hywin ihmisen warpaitten kaltai-
set siinä kohden, että ne ainoastaan toisesta ni-
welestä woiwat liikkua »vapaasti; ne owat har-
»vasti tarmoilla peitetyt.

Sitä ei woi kieltää, että gorilla elämänä ol-
lessa ja hänen pääkallostansa päättäen ensi sil-
mäyksellä ylimalkaan näyttää paljoa enemmän
elukan kaltaiselta kuin nshiego-mbouws, kulukarn-
ba tai orang-uwng. Gorillassa, erittäinkin koi-
raksessa, on kaikki liioiteltu, pää on pitempi ja
soukempi, aiwot owat kaukana pään takapuolel-
la, kuhmut pääkallossa owat hirmnisen suuria,
leukaluut ulkonewat suuresti ja owat erinomai-
sen ivahivat ja kulmahampaat owat aimolliset.
Pääkallo on merkillinen eriskummaisen takarai-
won tähden, mutta muuten on gorillan luuran-
ko enemmän tuin minkään muun apinan ihmi-
sen luurangon kaltainen.

Jonkinlaisen käsityksen siitä, mikä eroitus on
ihmisen ja gorillan luurangon wälillä, saa lu-
kija kurvasta, joka ivertaillen esittelee molempain
luustoa.

Paitsi pääkalloa on gorillan luuranko, niin-
kuin jo mainittiin, enemmän ihmisen luuraken-
teen kaltainen kuin minkään muun ihmisen nä-
köisen apinan. Lantioiden muoto ja suhteet, kyl-
kiluiden lukumäärä, tasiwarsien pituus, kämme-
nen lcwyys ja pituus, jalan rakenne ja muoto
setä muutamat tämän eläimen tawat owat mi-
nun wäitteeni tukena.

Ihmisen näköisillä apinoilla on kaikilla sama
määrä hampaita kuin meillä, mutta kulmaham-
paat owat paljoa suuremmat, erittäinkin goril-
lalla. Etuhampaat owat myöskin tawattoman
svuret. Apinoilla on noissa etumaisissa ham-
paissa kolme eri juurta, kaksi ulkomaista ja yksi
sisämäinen, ja toinen noista ulkomaisista on »vuo-
rostansa jaettu. Ihmisillä on niissä hampaissa
ainoastaan taksi juurta, ulkomainen ja sisämäi-
nen. Kaukasilaisessa rodussa ornat nuo kaksi juur-
ta wälistä yhtcenkaswaneet.

Waikka niin wähän yhtäläisyyttä löytyy ihmi-
sen ja gorillan luurangon wälillä, owat ne kui-
tenkin kauhistamalla tawalla toinen toisensa kal-
taiset. Kun näet gorillan, luulisit hänen ole-
wan jonkun irwihampaan teleinä luwa ihmises-
tä. Mutta siitä mitä nyt tiedetään ihmisen nä^
loisista apinoista, joka tieto perustuu heidän luu-

rankoinsa ja hampaittensa suhteen tehtyihin tark-
koihin tutkimuksiin, joita useat oppineet, niin-

tuin Tiedeman, Cuvier, Owen, Wyman, Geof-
frey Saint-Hilaire, Duwernoy y. m., owat toi-
mittaneet, tulemat nuot anatonnlliset omituisuu-
det, jotta owat ihmisen näköisten apinain tun-
nusmerkkinä, helposti näkymiin. Nämä omitui-
suudet osoittamat ihmisen ja heidän walillään
olewan niin suuren eroitukstn, että suurimmat-
kin erilaisuudet alhaisimmalla ja ylhäisimmällä
kannalla seisowain ihmisrotujen wälillä katoowat
mitättömiin heidän rinnallansa.

Niissä paikkakunnissa Afrikasta, jotka minä
olen tutkinut, oleskelee gorilla ja muut ihmisen
näköiset apinat samoissa metsissä, jossa maan-
asukkaat käymät, ja sillä tawoin eläwät he lähellä
toinen toisiansa. Ollessani siellä, tutkin minä
huolellisesti niitä eriskummallisia tarinoita, joita
maanasuttaat minulle kertoirvat, esim. että api-
nat oliwat ryöwänncet naisia, joita tarinoita he
uskolvat yhtä lujasti ja »vakaasti tosiksi kuin
kaikkia muita jo ennen mainittuja juoruja. Mutta
kun ahdistin heitä ankarammin, ottiwat he tur-
ivansa jo aikoja sitten edesmenneisin, joille muka
oli niin tapahtunut. Nämä tarinat owat kul-
keneet perintönä suwusta sukuun ja tehneet yhä
sywemmän ivaikutuksen taikauskoisiin maanasuk-
kaisin, jotka pitämät suuresti kaikesta, mikä on
salakähmäistä ja eriskummaista. Erinomattain-
kin sillä aikaa, kuin olin Owenga-wirran war-
rella asuwain heimokuntain luona, koetin kaikin
mokomin saada tietää, löytyikö joku rotu eli pi-
kemmin useita rotuja, jotka olimat ikäänkuin yh-
dyslenttinä maanasukasten ja gorillan wälillä,
mutta laitti minun «vaitvani oli turha. Mina
en löytänyt yhtään olentoa, nuorta tai tvanhaa,
jota olisi woitu pitää semmoisena yhdyssiteenä
ihmisen ja gorillan wälillä, ja semmoinen lenkki
olisi epäilemättäkin ollut löydettäwänä, jos ihmi-
nen on saanut alkunsa apinasta. Näistä todis-
tuksista johdan sen päätöksen, että ihminen kuu-
luu apinoista jyrkästi eroitettuun sukuun.

Mieltäni pahoittaa etten woi ilmaista mitään
uutta kimpansista, eläimestä, jonka luonnontut-
kijat owat tunteneet kauan aikaa, waikka eiwät
kuitenkaan täydellisesti. Waikka näitä apinoita
laivataan kaikissa niissä paikkakunnissa Afrikasta,
joissa minä olen ollut, on hän kuitenkin hywin
harwinainen joka paikassa paitsi Dangerin, Ga-
bunin ja Kap Lopezin lähitienoilla. Retkelläni
Kap Lopeziin tapoin yhden timpansin ja näin
toisen, ja ensiaitoina kuin Afrikassa olin, oli
minulla kaksi nuorta elämää kimpansia, mutta ne
tuottivat molemmat ennenkuin ehdin heitä likem-
mältä tarkastella. Europan eläintarhoissa ja
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menllsereissa on useasti ollut näitä apinoita, mut-
ta ne owat aina olleet hywin nuoria.

Kimpansi eroaa gorillasta erinomattain seu-
raamissa kohdissa. Hän kupee mielellään puihin
ja oleskelee melkein aina pitkäin puiden oksilla
troopillisessa Afrikassa. Waitt'ei häntä woi ke-
syttää, kun hän on ehtinyt ivissiin ikään, ei ole
hän kuitenkaan »villi eikä kiukkuinen niinkuin go-
rilla. Ei ole milloinkaan kuultu, että hän olisi
hyökännyt ihmisen päälle, ja nuorena »voidaan
häntä helposti kesyttää ja opettaa. Toisin tuin
gorilla, pakenee kimpansi paikalla metsään, kun
hän näkee ihmisen. Tämän eläimen pyytäminen
on paljoa waikeampi kuin gorillan.

Kimpansi on siinä kohden isomman sukulai-sensa kaltainen, ettei hän elä joukoissa. Nuoria
kimpllnscja tawataan toisinaan suurissa partvissa,
mutta täysikaswaneita ainoastaan parittain tai
yksittäin. Kimpansin penikan naama on keltai-
nen, mutta tulee aikaa moittain marsin mustaksi.
Hywin waikea on pitää kimpansia penikkana hen-
gissä; hän kuolee melkein aina itämään tai pu-
naiseen tautiin.

En tunne yhtään semmoista tapausta, että
täysikaswuinen kimpansi olisi otettu elämältä kiini.
Tahdon tässä huomauttaa siihen, että maitta nee-
kerit owat kyllin näppäriä ja taitamia kaiken-
laisten paulain walmistamisessa suurten cläwäin,
niinkuin elefantin, wirtahewon, antiloopin, lvie-
läpä leopaartinkin pyytämistä warten, en ole kui-
tenkaan koskaan kuullut, että mitään apina olisi
puuttunut tämmöiseen satimeen. Emä tapetaan
penikan kiinisaamis.n tähden.

Merkillistä on, että timpanseja löytyy hywin
llwaralla alalla. Niitä tawataan melkein kaik-
kein leiveysastciden kohdalla Gambia-ivirrasta
S:t Philipc Benguelaan asti. Suurin osa tätä
awaraa aluetta on tiheitä metsiä täynnä, jotka
owat malttamattomat tämän eläimen menestymi-
seen. Näiden eri leweysasteiden alla wallitsee
tietysti hywin crillainen lämpömäärä, johon luul-
lakseni eiwät toiset apinat woi tottua.

Kimpansi syö hedelmiä, lehtiä, pähkinöitä j. n. e.
Gabunin lähitienoilla sanotaan häntä nshiegoksi,
sisämaassa ntc t oksi, joka sana ääntyy melkein
samoin tuin leopaartin nimi: ngego.

Nshiego-mbouivö elää paljoa ahtaammalla alal-
la tuin kimpansi ja gorilla. Minä olen laman-
nut häntä ainoastaan sisämaan ylängöillä ja kaik-
kein tiheimmissä metsissä etclänpuolclla päiwän-
tasaajaa. Hän oleskelee samoilla paikoilla tuin
gorilla, ja minulla on syytä luulla, että nämä mo-
lemmat apinalajit elämät huwässä sowussa toi-

nen toisensa kanssa. Kimpansi eroaa gorillasta
sen kautta, että hän on pienempi, rauhallisempi,
oppiivaisempi eitä niin wäkewä kuin gorilla, mut-
ta erittäinkin stn kautta, että hän rakentaa pe-
sänsä eli lehtitaloksensa puun haurain »väliin.
Useat terrat olen katsellut tätä apinaa, kun hän
illalla etsii pesäänsä, minä olen nähnyt hänen
kiipeervän sinne ja ascttuivan niin mukawaan
astmaan kuin mahdollista, pää katoksen alla ja
toinen käsi ympäri puun. Pesä on tehty leh-
distä, jotka owat ladotut niin, ettei sade pääse
läpitse. Katoksen oksat owat kimitetyt puunrun-
koon töynnöskaölvcilla, joita löytyy runsaasti
näissä metsissä. Katto on tawallisesti kuutta
tai kahdeksaa jalkaa läpimitateu ja näyttää ihan
aukaistun sateenmarjostimen kaltaiselta. Tawal-
lisesti tawataan kaksi semmoista pesää kahdes-
sa lähellä toinen toistansa seisomassa puussa,
josta johdan sen päätöksen, että koiras ja naa-

ras elämät yhdessä koko wuodeu ympäri. Luul-
tawasti oleskelee penikka emäinsä luona, kunnes
hän on kasrvanut niin isoksi, että hän woi ra-
kentaa itsellensä oman pesän. Hywin merkilli-
seltä on minusta aina näyttänyt se osaamuus ja
näppäryys, millä nämät eläimet wa.m.stawat pe-
sänsä. Narinaankaan ei gorilla saa semmoista
toimeen.

Ne tunnusmerkit nshicgo-mboumsssa, jotta osoit-
tamat, että hän on erityinen muutelaji timpan-
sia, owat seuraawat: hänen päänsä on kalju, kiil-
tämän musta ja melkein ympyrä kuin pallo; nenä
on hywin litteä, korwat suuremmat tuin gorillan
mutta pienemmät kuin kulukamban ja kimpansin;
silmät owat sywällä päässä; etuhampaat ja kul-
mahampaat owat pienet gorillaan werraten; kä-
det ulottuwat heti alapuolelle polwien; käm-
menet owat pitkät ja obkasct ja jalat lyhemmät
kuin kädet; warpaat liilkuwat ivapaasti; tuo ko-
wa nahka sormien takapuolella näyttää, että eläin
tawallisesti kulkee nelin kontan nyrkeillään; nahka
on yksivärinen ja mustan punainen; koiras on
isompi tuin naaras. Minä olen tappanut «van-
han koiraksen, jonka luurakenne osoitti suurem-
paa .voimaa kuin niilläkään naaras-gorillalla olen
hawainnut olewan; mutta minä luulen, että se
oli laatuunsa tawattoman suuri eläin ja kummin-
kin oli se paljoa suurempi tuin mitään minun
toisista täysitasivuisista eläimistäni.

En woi warmaan sanoa hyökkäisikö nshiego
ihmisen päälle, jos hän haaivoitettaisiin, mutta
minä en sitä luule. Ne, jotka näin, pakeniwat
päistikkaa niin pian tun minut ättäsiwät.

Nyt tulemme »viimeinkin tulu-kambaan. Ta-
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mä apina, joka eroaa sukulaisistansa eriskummai-
sella äänellään, ivetää huomiota puoleensa suu-
ren yhdenkaltaisuutensa tähden ihmisen kanssa,
jota hän muutamissa kohdin tulee ehkä lähem-
mäksi kuin kaikki muut tunnetut apinat. Hän
on hywin harwinainen eläin enkä minä ole on-
nistunut löytämään muuta kuin yhden ainoan.
Hän on pienempi kuin koiras-gorilla ja ylimal-
kaan ivahtvempi kuin »naaras-gorilla, mutta jäl-
kimmäisellä on suurempi pää. Merkillisin osa
kulu-kamban ruumiista on pää, jossa kohta olin
huomaaminani omituisen yhtäläisyyden Estimo-
laistn tai Kiinalaisen taswoin kanssa. Se on
kalju ja musta. Otsa on hänellä korkeampi kuin
millään toisella apinalla ja pääkallo myöskin suu-
rempi korkeuteensa werraten. Silmät owat etääm-
pänä toisistansa kuin mitä muiden apinain laita
on. Nenä on litteä, poskiluut ulkoncwat ja kul-
makarwllt hywin ulospäin törröttäwät. Suu tu-
lee jotenkin näkyiviin, mutta on ivcrrattain le-
ivcämpi kuin muilla apinoilla Kaswot kaswa-
wat kahdenpuolin wahwaa tarwaa, joka leuan
alla näyttää poskiparratta ja tekee koko pään hy-
win siliniinpistäivällä tawalla ihmisen taswoin
kaltaiseksi. Kädet ulottumat alipuolle polwien.
Karroat, jotka käsiwarrcn alipuolcssa kaswawat
ylöspäin ja ylipuolessa alaspäin, sattuivat toi-
nen toisiinsa kyynäspaässä. Ruumis on karwai-
nen, hartiat owat lcweät, kämmenet pitkät ja sou-
kat sekä hywin sowcltuwat puussa kiipecmiscen.
Käsiwarret ja kämmenet owat hywin jäntewät.
Maha on ulkonewa samoin tuin gorillalla. Nuo
aiivan lcweät korwat owat, paremmin kuin min-
kään muun apinan, ihmisen torwain näköiset.

Kahdeskymmenes Luku.
Lokakuun kuluessa Maltasi minut uudestaan

matkahalu ja minull mieleni hehk. i saada näh-
dä uusia seutuja. Lokakuun 10 päiwänä päätin
lähteä matkalle. Rampano ja hänen »väkensä
oliwat hartaasti pyytäneet, etten jättäisi heitä.
Kun wanha kuningas näki, että matkaivalmis-
tukscnt oliwat tehdyt, kutsui hän suuren kokouk-
sen kokoon, jossa minäkin olin läsnä; tarkoitus
oli, että kehoitcttaisiin minua luopumaan päätök-
sestäni sisämaan retken suhteen.

Minun wanha ystäwäni Rampano oli todel-
lakin hywin huolissaan minusta. Hän piti pu-
heen, jossa hän ilmoitti minulle, että sisämaan
neekerit, stn jälkeen, mitä hän oli kuullut, ai-
koiivat ottaa minut kiini ja tappaa minut, tch-

däksensä itsellensä fetischin minun hiwuksistani.
Heillä oli tosin jo ennenkin paljon fctischejä, mutta
he toitvoiivat, siltä st näytti, tehdä koko senkutäy-
dcllistksi.

Minä »vastasin, etten heitä pelännyt, että ai-
na olin tullut eheänä takaisin pitkiltä retkiltäni
ja että minä tälläkin erällä asetin luottamukseni
Jumalaan.

Siihen ivastasi Rampano: "Me rakastamme
sinua, sinä olet meidän walkea mies ja teemme
mitä sinä tahdot; kun sinä sanot jotakin oleman
pahasti, emme sitä tee. Me »vartiomme sinun
huonettas, sinun kuttujas, kanojas, papukaijojas
ja apinoitas. Sinä olet ensimäinen walkea mies,
joka olet asettunut asumaan meidän kanssamme,
ja me rakastamme sinua."

Kaikki neekerit yhtyiivät tähän, huutaen : "Niin,
me rakastamme häntä! Hän on mcidä walkea
mies eitä meillä ole ketään toista »valkeata miestä."

Sitten lausui kuningas: "Me tiedämme, että
sinun kirjotukses woi puhua. Kirjota siis kirje,
josta ystäwäsi woiwat nähdä, ettei ole meidän
syymme, ellet tule takailin."

Joka haaralta wastusteltiin nyt minun mat-
kaani, jotka estelyt minun kuitenkin oli jyrkästi
poistaminen.

Kun wiimeinkin näkiwät, ettei mikään autta-
nut, huusiwat he yhtä suuta: "Oi, walkea mies,
mistä se tulee, ettet sinä pelkää mitään? Si-
nun lumalas on antanut sinulle leopaartin sy-
dämen, sinä olet syntynyt ilman pelkoa!"

Wuotta ennemmin oli Kamma-mäki antanut
minulle nimen "m a ka g a," kunnia-nimitykstn, jota
ainoastaan yksi mies, nimittäin heimon kaikkein
rohkein ja parahin metsästäjä, saa kantaa. Ma-
lagan tvellvollisuutena on olla johtajana kaikissa
määrällisissä yrityksissä. Kun esim. joku mies
on lappanut jonkun toisen kylän asujamista ja ne,
joiden luotsi murhaaja on paennut, eiwät suos-
tu antamaan häntä pois (jota melkein aina ta-
pahtuu, sillä pakolaisen ulosantamista pidetään
häpeällisenä), on makagan wclwollisuus kutsua
parhaimmat soturit kokoon ja wiedä heidät sitä
kylää wastaan, joka suojelee murhaajaa, häwit-
tää asunnot ja teloittaa asujamet. Koko Kam-
lna-maassa woi wapaun miehen surman sowittaa
ainoastaan murhaajan kuolema. Minun muta-
ni oli ainoastaan kunnia-sija, sillä minua ei mil-
loinkaan »vaadittu ratkaisemaan heidän riitojansa.

Rampano antoi minulle wiimein kuusitoista
miestä saattamaan minua Gumbiin, josta Quen-
guezan mäen piti wiedä minua edemmäksi. Ma-
kondai, tuo pieni »veitikka, joka oli seurannut
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minua »viimeisellä retkellä ja vii osoittanut it-
sensä niin uljaaksi, Pyysi päästä nytkin mukaan,
johon minä ilolla suostuin. Hän on reipas ja
järkemä poika; hän on paljon edistänyt minun
hyminlvoimisecni sillä waiwalla, jota hän on näh.
nyt minun kahiviani keittäessään ja minua muul-
lakin tawalla hoitaessaan

Quengu.za, joka ei itse wo»nut seurata myötä,
käski »veljensä, joka hallitsi Gumbissa hänen pois-
saollessaan, hanttia minulle niin paljon mäkeä kuin
tarwitsin, ja antaa minulle sitä suojelusta kuin
oli tarpeesen. Hän määräsi myös Adouman sen
joukon johtajaksi, jonka piti saattaa minua Ashi-

ra-maahan.
Kun kaikki tämä oli toimitettu, piti wielä

waan otettaman jäähywästi afrikalaisella tawalla.
Quenguezan, Rampanon ja minun iväkeni ko-
koontui »vanhan kuninkaan ympärille, joka juh-
lallisesti sanoi minulle jäähywästi, tarttui käsii-
ni ja puhalsi niihin, niinkuin tapa on, sanoen:
"Mene rauhassa ja palaja rauhassa!"

Me olimme nyt keskellä sadeaikaa (Lokakuussa).
Tämä wuodenaita ei ole hupainen matkustamille.
Kuitenkin luulen, että se on terweellisin, ja muu-
ten ci ollut minulla mitään muuta ivalitsemista.
Paitsi elatuswaroja kuljetin minä muassani wä-
hän »viiniä ja konjakkia, wirwoittaakseni itseäni
sateisina öinä, ja jotenkin suuren määrän kini-
niä, joka on hymin tarpeellinen kalu, jota ilman
ei woi tehdä mitään retkeä Länsi-Afrikassa. Minä
tunnen warsin hywin millä pelolla tätä lääkettä
katsellaan, mutta minä olen neljän wiimeksiku-
luneen muoden sisässä ottanut sitä neljätoista un-
sia ja elan wielä ikäänkuin todistuksena siihen, että
st on hyödyllinen lääke ja hywin «vitkalleen wai-
kuttawaa myrkkyä.

Me saawuimme Gumbiin 13päiwänäLokakuuta,
kestettyämme matkalla kaksi hywin ankaraa sade-
puuskaa. Kansa kyseli kuninkaastansa, joka oli
lähtenyt terweenä ja raitisna heidän luotansa ja
jonka siis piti tulla takaisin yhtä wirttuna.

Minua pyydettiin menemään katsomaan erästä
wanhaa ystäivääni, Mpomoa, joka nyt oli sai-
ras. Koto yökausi oli jämistetty tamtamia hä-
nen wuoteensa äärellä, että paha henki lähtisi
matkoihinsa. Minä näin heti ettei mikään tam-
tami tahi muu lääke-keino woisi auttaa tuota
miesparkaa. Kuolema oli jo painanut sinettinsä
hänen kaswoillensa ja minä olin warma siitä et-
tei hän eläisi iltaan saakka. Niinpian kuin hän
sai nähdä minun oikaisi hän minulle kätensä ja
lausui riutuwaUa äänellä: "Chailly, auta mi-
nua, sillä minä kuolen!"

Hänen ympärillänsä seisoi sadottain ihmisiä,
enimmät kyynelet silmissä hänen kurjan tilansa
tähden.

Minä sanoin hänelle, etten woinut häntä aut-
taa, että sekä hänen että minun henkeni oli Ju-
malan kädessä ja että hän heittäisi ruumiinsa ja
sielunsa kaittiivaltiaan Jumalan haltuun. Mutta
niinhywin Mpomo itse tuin laitti muut oliwat
makuutetut etta mina woin hänen parantaa, jos
tahdoin. He seurasiwat minua minun asuntoo-
ni ja pyysiwät lääkkeitä. Etten olisi näyttänyt
tunnottomalta, lähetin hänelle waiwoja wähen-
täwää rohtoa; »voihan se kumminkin liewittää
tuskia hanen iviimcisillä Heikillänsä. Samalla
haawaa sanoin minä sentään että sairas oli kuo-
lema ja etteiwät he saisi syyttää minua hänen
kuolemastansa. Tämä oli tarpeesen, sillä heidän
tietämättömyytensä tekee heidät hywin epäluu-
loisiksi.

Kun heräsin seuraamana aamuna, kuulin su-
ruhuutoja jotka ilmoittiwat minulle että Mpo-
mo parka oli päässyt lepoon. Näiden Afrika-
laisten parku surun tähden on mitä haikeutta
kuullut olen. Sen kerto on waan: "Kaikki on
loppu. Ei löydy mitään toimoa. Me rakas-
timme häntä. Me emme saa häntä milloinkaan
nähdä enää." He suremat juurikuin ne, joilla ei
mitään toiivoa ole.

Kun Kamma-mies lepää luolinivuoteella, tu-
lee hänen rattahin »vaimonsa ja heitäksen wuo-
teelle hänen »viereensä, laulaa rakkauden lauluja
ja puhuu Hellimpiä hywäilysanoja, sillä aikaa
kuin laitti kylän wäki seisoo ympärillä, walit-
taen ja itkein. Semmoiset tapaukset ornat mi-
nusta aina olleet hymin liikuttamia.

Kun minä saawuin Mpomon huoneesen, näin
hänen waiwaisien »vaimonsa istuman ja itkcwän
lattialla, sirottawan tuhlaa ruumiin päälle ja
repimän «aatteitaan rilli.

Iltapuolla sain tuulla puhuttaivan noitajuo-
rusta.

Surua kesti kaksi päiwää. 17 päiwänä «vie-
tiin ruumis, joka jo rupesi mätänemään, kano-
tilla Gumbin kirttotarhaan, joka oli noin mii-
denkymmenen penikulman paikoille alaspäin wir-
taa. Oli todellakin sydäntä-särkewää nähdä hä-
nen rankkain waimoinsa surua. He näyttiwät
tosiaankin rakastaneen Mpomoa, ja niinkuin he
ennen hanen kuolemaansa oliwat hoitaneet häntä
huolella ja rakkaudella, murehtimat he häntä nyt
suuresti. Sinä yönä, jolloin hän kuoli, näin
heidän istuman ja itkemän hänen wuoteensa ää-
ressä ja syleilewän häntä yksi toisensa perästä.
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Omituista kyllä, ettei mitään kateutta ollut ha-
maittamalla heissä näinä surullisina hetkinä. Kaikki
oliwat yhdistetyt rakkauden kautta tuohon yhtei-
seen puolisoon.

Joka on tutkinut afrikalaisten luonteen ja tun-
tee heidän teeskentelernistaitonsa, ei moi milloin-
kaan tietää, onko heidän surunsa todenperäinen
wai onko se teeskelty. Tietysti täytyy joka »vai-
mon näyttää hywin surulliselta, sillä jollei hän
osoittaisi suurta surua, tulisi hän warmaankin
syytetyksi miehensä noitumisesta.

Samana päiwänä, jona Mpomo haudattiin,
rumettiin tiedustelemaan, kuka hänet oli noitu-
nut. Ei kukaan tahtonut uskoa, että nuori mies,
joka muutamia wiittoja takaperin oli ollut rai-
tis ja terwe, oli kuollut luonnollisen kuoleman.
Etewä tohtori tuotiin ylempänä wirran warrel-
la olemasta maakunnasta ja kaksi kokonaista
päiwää sai nyt kuluneeksi niiden temppujen toi-
messa, joista ennen olen puhunut.

Wihdoin kolmantena päiwänä, kun kiihko oli
noussut ylimmillensä ja kun kaikki, nuoret ja
»vanhat, miehet ja naiset, eiwät muuta ajatelleet
kuin kostaaksensa niille tuntemattomille welhoille,
kutsui tohtori koko wäestön keskelle kylää ja alotti
sitten wiimeisen toimituksensa, jolloin syyllisten
nimet piti annettaman ilmi.

Kaikki miehet ja pojat olimat aseilla »varus-
tetut, muutamat keihäillä, toiset lyhyillä miekoil-
la ja toiset kilväreillä ja kirweillä; kaikkein kas-
ivoissa oli nähtäivänä luja päätös kostaa »veri-
sesti sille, jota tulisi osoitetuksi syylliseksi. Ko-
ko »väestö oli kiihotettu sanomattomaan raiwoon
ja kauhistamaan werenhimoon. Tämä oli ensi-
mäinen kerta, jolloin en hawainnut sanaini he-
rättäwän mitään huomiota Gumbissa. Minä
en saanut heitä kuulemaan minua. Kun näin
mikä lopuksi oli tulema, sanoin minä, että olin
kehoittaiva Quenguezaa rankaisemaan heitä niistä
murhista, joita he oliwat tehneet hänen poissa-
ollessansa; mutta he olimat pahaksi onneksi men-
neet minun edeltäni. Samana päiwänä, kuin
Mpomo kuoli, oliwat he salaisesti lähettäneet sa-
noman Quenguezalle ja kysyneet saiivatko he ot-
taa hengen welhoilta, johon tuo mies parka, joka
itse oli kipeä ja pelkäsi welhoin woimaa ja kun
ei hänellä ollut minua neuwonantajana, kohta
»vastasi, että laitti »velhot piti teloitettaman sää-
limättä. He saattoiwat siis nauraa minulle mas-
ten silmiä.

Kun hawaitsin, että laitti yritykseni oliwat
turhat ja että tuo »verinen työ oli pantawa tot-

meen, päätin minä kumminkin olla saapumilla^
kun sitä toimitettiin.

Kun tohtori oli merkin antanut, tuli hiljai-
suus äkisti asukasten kesken. Tätä äkillistä äänet-
tömyyttä kesti minutin aikaa, jonka perästä kuul-
tiin tohtorin korkea, karisema ääni:

"Löytyy hywin musta nainen, jota asuu huo-
neessa" — sen asema ilmoitettiin tarkasti —

"hän on noitunut Mpomon."
Hän oli tuskin puhunut loppuun kun neeke-

rit, kirkuen ja raakuen, hurjasti juoksiwat wii-
tattua paikkaa kohden. He saiwat sieltä käsiinsä
tyttö paran, jonka nimi oli Okandaga, ja joka
oli minun hywän ystäwäni ja oppaani Adou-
man sisar. Heiluttaen aseitansa yli hänen pään-
sä, laahasitvat he hänen alas wirralle, jossa hän
sidottiin nuorilla ; sen perästä tiiruhtiwat h? uu-
des:aan tohtorin luotsi.

Kun Akondaga parka joutui tuon raiwoisan
joukon käsiin, sattui hän näkemään minun, maik-
ka mina olin kätkenyt itseni hanen näkymistän-
sä. Mina käänsin kaswoni toisaalle päin ja käs-
kin, ?ttei hän katsoisi minua päin. Minä en
woinut häntä auttaa. Minä kuulen wielä hä-
nen huutonsa: "Chailly, Chailly, älä anna mi-
nun kuolla!"

Se oli sydäntä särtewä hetki minulle. Tuo-
kion aikaa arwelin minä tungeida joukkoon ja
koettaa pelastaa tuota onnetonta uhria. Se ei
kuitenkaan olisi mitään hyödyttänyt. Wäkijoutto
oli niin raiwoisa ja kuhkoinen, ctteiwät he olisi
minunkaan läsnäolosta huolineet. Olisin waan
pannut oman henkeni alttiiksi »voimatta auttaa
häntä. Mina asetuin sentähden seisomaan erään
puun taakse ja «vuodatin katkeria kyyneliä, kun
en kyennyt auttamaan tuota nais-raukkaa.

Nyt tuli taasen täydellinen hiljaisuus neeke-
rein kesken. Sitten rupesi tuon pirullisen toh-
torin karisema ääni uudestaan kuulumaan. Se
kuului hywin kuolemaa ennustaman korpin huu-
dolta.

"Löytyy wanha akka eräässä majassa; hänkin
on noitunut Mpomon/' pitkitti tohtori ja selitti
joukolle tuon kysymyksessä oleman huoneen muo-
don ja aseman.

uudestaan riensiwät neekerit pois. Tällä ker-
taa ottiivllt he käsiinsä kuningas Quenguezan wcl-
jen tyttären, erään jalon ja melkein majcsteetil-
lisen ivanhan »vaimon. Kun he keräytyiwät hä-
nen ympärillensä säihkymin silmin ja uhkasiwat
tappaahanen, kohosi hän ylewänä maasta, kat-
soi heitä uljaasti silmiin ja antoi heille »viitta-
uksen, ctteiwät kostisi häneen. Sitten sanoi hän:





Mpongwe-waimo (siwu 3).

Mestaus gumbissa (siwu 181).

fanisaisten seppiä (siwu 48). Ogana, haltija Afhiralaisilla (siwu 194).
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"Minä juon mboundoun'; mutta woi minun syyt-
täjiäni, jollen kuole!"

Sitten »vietiin hänkin »virralle, ei kuitenkaan
sidottuna. Hän antautui alttiiksi kaikelle, »vuo-
dattamatta kyyneltäkään ja pyytämättä mitään

Uudestaan — se oli kolmas kerta — tuli ka-
mala hiljaisuus kylään ja tohtorin ääni alkoi
taasen kuulua:

"Löytyy waimo, jolla on kuusi lasta. Hän
asuu eräällä istutusmaalla, joka antaa itää koh-
den. Hänkin on noitunut Mpomon."

Wielä kerran kuului hirweä riehuna ja muu-
tamassa tuokiossa »vietiin alas roirralle Quen-
guezan orja, eräs hywä ja hywin arwokas wai-
mo, jonka minä tunsin.

Tohtori läheni nyt wettä ja häntä seurasiwat
mllllnasuttaat. Korkealla äänellä mainitsi hän
sen rikoksen, josta näitä waimoja syytettiin. Hän
joka ensimäiseksi »vangittiin, nimittäin Otandaga,
oli — niin lausui tohtori — muutamia Miik-
koja sitten pyytänyt Mpomolta suoloja; hän oli
näet Mpomon sutulain.n. Oli kuitenkin suo-
loista »uutta ja Mpomo ei luwannut antaa hä-
nelle mitään. Sitten oli hän sanonut Mpomolle
epäkohteliaita sanoja ja jälestäpäin noituudellaan
ottanut häneltä hengen.

Sitten tuotiin Quenguezan weljen tytärtä was-
taan tehty syytös estin. Hän oli hedelmätön ja
Mpomolla oli lapsia. Hän kadehti häntä. Sen-
tähden oli hän noitunut hänet.

Quenguezan nais-orja wiimein oli pyytänyt
Mpomolta peiliä. Mpomo oli kuitenkin kieltä-
nyt antamasta hänelle semmoista, jonka tähden
orja oli tappanut hänet noituudellaan.

Joka kerta kun syytös tehtiin, puhkesiwut nee-
kerit kiroussanoihin. Noiden rauttain uhrein
sukulaistenkin oli yhtyminen samaan toimeen.
Jokainen koetti «voittaa lähimmäistänsä sadatte-
lemisessa, peläten muuten huolettomuutensa tähden
tämmöisissä tiloissa joutumansa samaan kadotuk-
seen.

Nyt pantiin nuo kolme naista erääsen isoon
tanotiin, johon myöskin heidän teloittajansa, toh-
tori ja monta muuta astuiwat, kaikki »varustet-
tuna aseilla.

Sitten rämistettiin tamtamia, sillä aikaa kuin
sitä warten «valitut neekerit «valmistiwat myrk
kyä. Quabi, Mpomon »vanhin weli, piti myrt-
ty-astiaa. Kun Otandaga parta näki sen, ru-
pesi hän huutamaan surkeasti ja Quenguezan wcl-
jentytär waaleni — sillä neekerinkin kaswot täy-
wät semmoisissa tiloissa hymin huo*nattawasti

kalpeiksi. Kolme muuta kanotia asettui sitten
sen ympärille, jossa uhrit oliwat. Kaikki oliwat
täynnä aseilla marustettuja miehiä.

Sitten annettiin myrkky-astia ensin tuolle «van-
halle nais-orjalle, sitten kuninkaan »veljentyttä-
relle ja wiimein Okandagalle. Sillä aikaa kuin
he joiwat, huusi joukko: "Jos he owat noitia,
ottaa kyllä mboundou heidän henkensä; jolleiwät
he ole, ci st heitä »vahingoita."

Milloinkaan en ole nähnyt, kamalampaa nä-
kyä. Weri jähmistyi kauhusta suonissani, muti-
en woinut kuitenkaan luoda silmiäni muualle.
Kuoleman kaltainen hiljaisuus »vallitsi hetken ai-
kaa. YtMttiä kaatui orja. Hän oli tuskin
ehtinyt nykertymään wenheen pohjaan, kun jo
kymmenkunta miekkaa irroitti hänen päänsä ruu-
miista.

Nyt tuli Quenguezan weljentyttären wuoro.
Hänenkin päänsä hakattiin tuokiossa poikki ja
hanen »verensä »värjäsi wirran weden punaiseksi.

Otandaga parta kamppaili turhaan myrkyn
»vaikutusta wastaan. Hän kaatui wihdoin, hän-
kin, ja hänen kaulansa katkaistiin samoin tuin
noiden muiden.

Nyt nousi yleinen häiriö; rumettiin hakkaa-
maan ruumiita kirweillä, ja »vähässä ajassa oli-
wat ne siltvotut pieniksi kappaleiksi, jotka »viskat-
tiin «virtaan.

Kun tämä oli tehty, hajost lväkijoutto, jokai-
nen meni kotiansa ja lopun päiwää oli kylä tyyni
ja rauhallinen. Muutamat näistä raaoista olen-
noista hawaitstwat että heidän jo muutenkin »vä-
hälukuinen heimokuntansa tulisi »vähenemään, ja
kuoleman pelko maltasi heidän sydämensä. Illan
päälle tuli tuo Adouma parka salaisesti minun
asuntooni, kewentääksensä surullista sydäntänsä mi-
nun luonani. Hänenkin oli ollut ottaminen osaa
tuohon hirwittäwään toimeen. Hän ei ollut edes
uskaltanut olla yhtymättä niihin kirouksiin, joita
hänen sisa»estansa lausuttiin. Hän ei tohtinut
häntä julkisesti surra, kun häntä pidettiin niin
suurena pahantekijänä.

Minä lohdutin Adoumaa niin hywin kuin tai-
sin ja puhuin hänen kanssansa totisesta Juma-
lasta ja siitä määrästä työstä, jota tänään olim-
me nähneet harjoitettaivan. Hän lausui wihdoin:
"Oi Chailly, kun tulet takaisin kaukaiseen isän-
maahasi, lähetä meille muutamia miehiä, jotka
woiwat opettaa meille sitä mitä Jumalan suu,
niinkuin sinä sitä kutsut, puhuu." Tällä tar-
koitti hän pyhää raamattua. Minä lupasin Adou-
malle saattaa nämä terweiset perille ja täytän
täten tämän lupaukseni.
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Minä olen usein koettanut tutkia näiden toh-
torein eli ihmeentekijäin ajatuksia. He johtamat
maanasukasten taikauskoa sillä tawoin, että on
melkein mahdoton otaksua, että he itst olisiwat
petetyt, ja kuitenkin on warma, että useimmat
heistä kantamat jonkinlaista epäluuloa taikaus-
koa kohtaan. Luultawaa ei kuitenkaan ole, että
he olisiwat niin taikauskoisia kuin rahwas ylei-
seen, sillä he owat itse mitä häivyttömimpiä pet-
täjiä. Saadatsensll enemmän arwoa, ripustawat
he yllensä taikakaluja kiireestä kantapäähän asti.
He kertoivat mitä kummimpia unia ja ylenluon-
nollistmpia näkijä, jotka warmaankin owat kek-
sittyjä. He harjoittamat kaikenlaista petosta, ja
kun he syyttälvät yhtä tai toista noituudesta, on
mahdoton otaksua, että he itse uskomat niitä juo-
ruja, joita he keksilvät. Muuten saan ilmoittaa
että niitä, jotka osoitetaan »velhoiksi, »väestö use-
at kuukaudet jo ennemmin on pitänyt semmoi-
sina. Minua kohtaan eiwät he milloinkaan ole
olleet suopuisat eiivätkä ole tahtoneet koskaan
myöntää tai kieltää mitataan. Yhden asian woin
sentään heistä warmaan sanoa, sen nimittäin,
että he woiwat juoda suunnattomat määrät mboun-
douta tlman mitään »vahinkoa siitä kärsimättä.
Tämä on tärkeä syy heidän maltaansa neekerein yli.

Ennenkuin jätin Gumbin, koetettiin suurella
waiwalla saada ivarma tieto, mikä kuninkaan tau-
tiin oli syynä. Quengueza oli lähettänyt sanan
minun miesteni kanssa kysymään neuwoa Ilo-
golla, eräältä hengeltä, jonka sanottiin asuwan
kuussa. Tämän neuwottelemisen temput oliwat
hywin omituista laatua. Ilogolta woidaan ky-
syä neuwoa ainoastaan silloin, kuin kuu on mel-
kein täysinäinen. Warhain ehtoolla kokoontui-
wut kylän naiset Quenguezan huoneen eteen ja
lauloiivllt lauluja Ilogon kunniaksi. (Ilogoa kut-
sutaan myöskin Ogouaylitsi eli kuun hengeksi,
jota jälkimäistä nimeä usein matkitaan.) Yksi
naisista istui keskellä laulawain kehää ja otti
osaa lauluun ja katseli yhtämittaa ylös kuuta
kohden. Hänen piti saada hengen ilmoituksia ja
julistaa ne muille.

Katsi naista toettiwat parastansa tällä pai-
kalla, mutta turhaan. Wiimein tuli eräs kolmas,
»vähäinen, laiha ja herkkähermoinen nainen esille.
Kun hän istui, käwi laulu kahta «vertaa tuli-
semmaksi. Nyt rämistcttun tamtamia ja huu-
dettiin wimmatusti. Pian rupesi nainen, joka
itse lauloi hurjasti ja joka yhtämittaa oli sil-
mäillyt kuuta kohden, puhumaan näkyjä. Hä-
nen hermonsa wetäytyiwät kokoon, hänen kas-
toonsa rumentuiivat wäänneskclystä ja lihasuo-

net paisuiwat; wihdoin oikaisi hän raajansa ja
lankesi tunnotonna maahan.

Kiihko käwi nyt hirmuiseksi ja melske eneni
kauhistamassa määrässä. Lauluja laulettiin Ilo-
gon kunniaksi katkeamatta. Sanat eiwät paljon
»vaihdelleet; ne oliwat melkein seuraamat:

Ilogo, me pyydämme sinua!
Sano meille ken noitui kuninkaan?
Ilogo, me rukoilemme sinua!
Kuinka parannamme me kuninkaan?
Metsät omat sinun, Ilogo!
Wirrat omat sinun, Ilogo!
Kuu on sinun oinas!
Oi, kuu! Oi, kuu! Oi, kuu!
Sinä Ilogon asunto!Kuoleeko kuningas? Oi, Ilogo!
Oi, Ilogo! Oi. kuu! Oi, luu!

Näitä sanoja matkittiin lakkaamatta maan wä-
hillä muutoksilla. Luultiin että nainen, joka
makasi tunnotonna hyrvän hetken aikaa, sillä ai-
taa oli nähnyt, mitä Ilogon mailmassa tapahtui,
ja odoteltiin nyt, että hän kertoisi näkynsä. Kun
hän puolen tiiman kuluttua tuli taasen tuntoi-
hinsa, oli hän hywin alakuloinen. Hän kertoi
tosiaankin nähneensä Ilogon, ja että se oli sa-
nonut hänelle, ettei Quengueza ollut noiduttu ia
että kuningas tulisi terweeksi, jos nauttisi eräästä
kaswistn »valmistettua keitosta j. n. e. Minä
olen warma siitä, että nainen itse uskoi mitä
hän sanoi, niinkuin kaikki läsnäolewat. Tämä
seikka oli hywin omituinen esimerkki siitä, mitä
mielikuwitus yhdistettynä hermojen ylellisen kii-
hotuksen kanssa woi matkaan saada.

Minun olisi jo ennen pitänyt mainita että
meidän oli kestäminen pieni kähättä matkallamme
ylös wirtaa myöden. Se tapahtui wähän mat-
kan päässä yläpuolella Viagonon. Erään ta-
notin miehistö joutui riitaan muutaman toisen ta-
notin kanssa, joka oli jostakin kylästä kotoisin,
ja pian syntyi siitä täysi tappelu. Melske oli
korwia huuhmaawa ja iskut, joita jaeltiin kah-
den puolin, oliwat hirmuisia. Ne oliwat todis-
teena afrikalaisten paksuin pääkalloin lujuudesta.
Aseina käytettiin jonkinlaisia lankia eräästä erin-
omaisen raskaasta ja lomasta puulajista, jota
kutsutaan to n g oksi Se on kömpelömäinen kalu,
seitsemää jalkaa pitkä ja noin tuumaa paksu lä-
pimitaten. Se on raskaampi toisesta päästä
luin toisesta ja sillä «voidaan antaa hywinlin
kipeitä iskuja. Mina hawaitstnkin, kun tappelu
oli loppunut, joka tongon olewan tahratun we-
rellu. Warmaaantin särkisi yksi ainoa isku ton-
golla walkean miehen pääkallon. Kun tongo on
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niin pitkä, on sitä hymin waikea käyttää. Syy-
nä sen pituuteen on luultawasti se, ettei afri-
kalainen mielellään tahdo tulla mihollistansa lii-
an lähelle.

Kun olimme antaneet wihollisillemme hywin
päiwin selkään, wctäytyiwät he takaisin ja heitä
scurasiivat pilkka-laulut meidän wenheistärnm...
Me olimme tietysti ylpeät «voitostamme. Tama
on neekerein heikoin kohta.

"Teidän johtajallanne on sääret tuin elefan-
tilla!" lausui yksi.

Toinen lisäsi: ''Niin, ja hänen »vanhimmalla
meljcllänsä on kaula tuin metsähärällä !"

"Teidän naisenne owat likaiset ja rumat!"
"Teillä ci ole mitään ruokaa kylässänne, te

»viheliäiset!"
Tällä tawoin tekiivät he muutaman aikaa woi-

tctuista wiho Uijistansa pilkkaa. Mlkään ei har-
mita neekeriä niin suuresti kuin se, että hän teh-
dään naurun alaiseksi, ja minä olen makuutettu
siitä, että mieheni kyllä saamat sen palatessansa
maksaa. Heidän sanansa näkyimät tekemän suu-
remman maikutuksen kuin istut.

21:tenä päiwänä lähetin minä Viagonosta
saadut miehet takaisin. Seuraamana päiwänä
lätsin matkalle Obindjin kylään ja sisämaahan
päin iviiden-neljättä Gumbi-miehcn seurassa, joi-
den johtajana oli Adouma. Minun oli anta-
minen heille palkaksi jokaiselle kuuden dollarin ar-
woinen kankaankappale. Adoumalle lupasin ai-
noastaan, että "tekisin hänen sydämensä iloiseksi,"
jolla ymmärretään, että hän tulisi hywin palki-
tuksi.

Olin warsin hywilläni, että saatoin ottaa Adou-
,na paran mukaani, ci ainoastaan sentähden, että
sillä tawoin woin häntä lohduttaa, waan myös-
kin sentähden, että sen kautta, kumminkin muu-
tamaksi aitaa, woin pelastaa hänet joutumasta
saman kohtalon omaksi kuin sisar. Nämä hei-
mokunnat owat siinä luulossa, että noituudentaito
menee perintönä muutamissa perhekunnissa su-
musta sukuun. Useat Adouman esi-.isistä oliwat
eri tiloissa saaneet surmansa noitumisen syytök-
sen tähden. Nyt oli »viimeiseksi hanen sisarensa
joutunut samaan kadotukseen, eikä näyttänyt cpäil-
tälvältä, etta hän itse tulisi samankaltaisen kohta-
lon uhriksi ensi kerralla kun kysymys nostettai-
siin lvclhon ilmisaamisesta.

Sillä aikaa tuin oleskelin kylässä, en tahto-
nut rumeta puheisin niiden kanssa, jotka enim-
mästi oliwat olleet osallisina noiden nais-rauk-
kain murhaamiseen. He häpesiwät, kun näkiivät,
etten luonut heihin mitään huomiota, josta he

toettimllt olla oleminansa hywin pahoillansa; minä
en kuitenkaan tahtonut kuulla heiltä mitään se-
lityksiä. Minä olin »vakaasti päättänyt osoittaa
heille inhoani siitä rikoksesta, jonka he oliwat
tehneet, ja uhkasin jättää heidät siksensä, jos he
he wielä terran harjoittaisiwat semmoista jul-
muutta.

Kun nyt tällä erällä oleskelin Gumbissa, ha-
vaitsin minä, eiteiwät maanasuttaat mielellään
tahtoneet juoda mettä mirrasta. Tämä inho wir-
ran «vettä wastaan on huomattarvana kaikissa
heimokunnissa, jotka asuwat suurempain wettcn
marsilla. Naisten on kantaminen juomawettä
lähteistä jaj puroista, useastikin hywin lautaa.
Syynä tähän kauhuun wirtaweden suhteen on se,
että he petkääwät juoda «vettä, johon on wis-
lattu kuolleita orjia ja neekereitä, jotta noituu-
den tähden on teloitettu.

22:na läksimme wiimcinkin liikkeelle. Minun
kuormastoni oli niin raskas, että tarwittiin usei-
ta kanoteja sen kuljettamiseen. Minulla oli il-
man sitä koko joukko ampumaivarojll, helmiä, tu-
pakkaa, kallikoota, peilejä, »viiloja, tulirautoja
y. m.

Me jätimme Gumbin ilman tuota tamallista
hyivästijättö-temppua laulun kanssa. Tuskin sa-
naakaan hiiskuttiin tummaltakaan puolelta. Mei-
dän matkamme käwi tuntemattomaan paikkakun-
taan, jota neekerit pelkäsiwät; ilman sitä olisi
Mpomon kuoleman tähden kaikenlainen laulami-
nen ollut sopimatonta tätä näkyä.

Päiwä oli hywin lämmin; mutta illan päälle
saimme ankaran myrskyn sateen kanssa wilwoi-
tukseksemme. Olin iloissani kun auringon lasteissa
saawuimme Acaca-kylään, jossa ystäwäni Acoun-
die pian teki oloni mukamaksi ja hantti minulle
kuiivat »vaatteet. Olin ivalmistaunut ivupymään
täällä kokonaisen päiwän pyytääkscni ma n g aita,
yhtä lajia merilehmiä, jonka lihaa neekerit syömät.

Päiwän kuluessa sousimme erään oloumi-puun
ohitse, jonka tykönä «väkeni rupesi ivirkistämään
mieltänsä eräällä eriskummaisella uskonnollisella
tempulla. He astuiwat nimittäin maalle ja tis-
koiwat puusta kuorta, jota sitten teittiwät wc-
dessä. Tällä wedellä rupesiwat he sitten pese-
mään itseänsä yli koto ruumiin, että stn kautta
sllisiivat, niinkuin he luuliwat, onnea matkallen-
sa ja menestystä useissa kauppatoimissa, sillä he
toiwoiwat nimittäin saamansa Ashiraein maasta
orjia, elfenluuta ja »vaatteita toimittaaksensa niitä
kaupaksi merenrannikolla.

Aamulla sen jälteen kun olimme Acacaan saa-
puneet astuimme muutamiin pieniin lakea-poh-
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jäisiin tanoteihin, jotta juuri tätä jahtia warten,
jolle nyt lähdimme, oli tehty. Eras tohtori seurasi
meitä rettelläinme. Me sousimme pitkin Niem-
baita, jonka wirran ruohoa kaswawalla pohjalla
manga oleskelee. Täällä asetuimme wenheinemme
leskelle sitä pitkää kaislaa, joka taswaa pitkin
rantoja. Tohtori otti taskustaan jonkinlaista
pulweria, jota hän ripotti weteen. Kun sitten
olimme marsin hiljaa tuokion aitaa, ilmaantui
suuri eläin »vedenpintaan ja rupesi halukkaasti
syömään pulweria. Samassa sai miehistö sen
näkymiinsä ja wiskast häneen harpunin, kun se
oli tullut tarpeeksi lähelle. Harpuniin oli sidot-
tu pitkä köysi. Eläin sukelsi silmänräpäyksessä
pohjaan, mutta tuli wähän ajan perästä taasen
ylös »veden pintaan ja tuoli muutaman terran
wäwähdeltyänsä. Sitten ivedcttiin eräs tyhjä wen-
he esille, jota sitä warten oli tvaroilla pidetty;
eläin hinattiin siihen, jonka jälkeen palasimme
kylään.

Ennenkuin ehdimme teurastamaan hirwiötä,
rupesi tohtori toimittamaan kaikenlaisia temppuja,
joita mina en woinut nähdä; ei kukaan saanut
likemmin tarkastella eläintä, ennenkuin hän oli
rumennut aukaisemaan sitä.

Tämä manga on uusi merilehmän laji. Sen
nahka on sinisen-harmaa, sileä, hywin paksu ja
taswaa yksityisiä karwoja eli oiteimmin harjaksia,
jotka omat puolesta tuumasta koko tuumaan saak-

ka paksuja. Sillä on hywin pienet silmät ja
lyhyet jalat ilman kawioita. Se, jonka tapoim-
me, oli kymmentä jalkaa pitkä ja suunnattoman
suuri, mutta minulla ei ollut tilaisuutta sitä mit-
taamaan. Se etaa lehdistä ja ruohoista, joita
taswaa wirranrannoilla.

Kylän asukkaat tuliwat erinomaisen iloisiksi.
Eläin painoi noin 1,500 naulaa, ja tarwittiin
kahdeksantoista miestä sitä maalle wedettäissä.
Liha on warsin hywä ja wedähtää wähän sian-
lihalle, mutta on hienompaa ja maistuu parem-
malle. Koko yö sai kuluneeksi sitä saivustettais-
sa. Tohtori oli hywin kopea onnestaan eikä
säästellyt itseltänsä ylistyssanoja. Minä en saa-
nut tilaisuutta tutkimaan hänen pulweriansa,° mut-
ta se on totta, että se näytti oleman erinomaisen
tehokasta.

24:nä pitkitimme matkaamme sisämaahan päin.
Kun tulimme Mpopoon, hawaitsin minä, cttei-
wät mieheni »voineet kantaa kaikkia minun ka-
pineitani, jonka tähden minun oli pestaaminen
muutamia lisäksi. Päällikkö käski ivaimoinsa hank-
kia minulle muutamia orjia, mutta ne oliwat
niin mahdottoman kalliita, etten woinut antaa

mitä he niistä tahtoiwat. Merkillistä on näh-
dä, kuinka wähän mies tässä maassa sekaantuu
»vaiinoinsa asioihin, maikka heidän tulee kiittää
häntä kaikesta. Naiset pitämät lujasti kiini oi-
keuksistaan, ja kun he waan hankkimat miehel-
lensä ruokaa ja pitämät huolta hänen hywin-
»voimisestaan, ornat he useassa kohdin »vapaat
hänestä.

26:na tulimme Obindjin kylään. Wanha
päällikkö riemastui, nähdessänsä minut uudes-
taan. Täältä pestasin mina muutamia Ashira»
eja ja kaksi Vakalaijia, joten miesteni luku nousi
kahteennetjättä, ja nyt pitkitin iloisesti matkaani.

Yksi Ashiraeista, Otcndjo nimeltä, oli men-
neenä kewäänä tässä kylässä, kun minä käwin
siellä. Hän oli tuonut muassaan orjan, jonka
oli myynyt Obindjille, eikä ollut wielä saanut
maksua. Jollen minä olisi tullut, olisi hän ken-
ties saanut odottaa »vuoden tai kaksi wielä, jo-
hon hän, minun luullakseni, ei olisi suuttunut,
sillä semmoisissa tiloissa elää meltoja welallisen
kustannuksella. Obindjin »vaimoin täytyi pitää
huolta Okendjosta, ja ettei hanen luttst itämä
sillä aitaa tum hän odotti, oli Obindji ilman
sitä lainannut hänelle yhden maimoistansa, sillä,
niinkuin ennen olen maininnut, on tassa osassa
Afrikaa tawallista, että isäntä antaa yhden mai-
nioistansa «vieraansa käytettäwäksi. Kaikissa ky-
lissä, joissa minä olen käynyt, on päällikkö aina
antanut osan tai toisinaan kaiken waimowäkensä
minun haltuuni. Aika ci ollut mistään arwosta
Okendiolle. Hän eli kylässä, jossa oli yhtä hu-
painen asua tum missa kylässä hywänsä hänenomassa maassansa; kerran oli hänen, ennemmin
tai myöhemmin, saaminen palkintonsa ja siihen
asti woi hän hywästi Obindjin luona.

Kun hän sai tietää minun matkani määrän,
juohtui heti loistama ajatus hänen mieleensä.
Mitä etuuksia heruisitaan hänelle, kun hän ku-
ninkaallensa esittelisi ensimäisen walkean miehen,
jota käwi hänen maassansa, ja minkä tatoomat-
toman kunnian saawuttaist hän sen kautta ? Minä
tulin hywin iloiseksi, että sain hänet myötäni,
sillä hän oli erinomaisen ymmärtäwäinen neekeri.

Päiwää ennenkuin saawuin Obindjin kylään,
tulin minä wanhan ystäwäni Querlaouen is-
tutusmaan kohdalle. Minä astuin maalle ter-

wehtiinään tuota kunnollista wanhaa afrikalaista,
hänen »vaimoansa ja tapsiansa, mutta pahaksi on-
nekseni en löytänyt minä mitään majaa enkä is-
tutukrnaata; paikka oli jätetty kylmille. Quer-
laoucnin pelloilla kaswoi nyt tiheätä pensastoa,
jonka tähden käännyin takaisin, petettynä toiivos-
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sani ja pahaa aawistaen. Wirralla kohtasin erään
Kalalajin, joka kertoi minulle Querlaouenin pa-
ran surullisen kohtalon. Muutamia kuukausia
takaperin oli tuo manha metsästäjä pyytänyt ele-
fanttia. Orja, joka seurasi häntä wähän mat-
kan päässä, kuuli pyssyn paukauksen, mutta kun
ei hän missälään nähnyt isäntäänsä, rupesi hän
häntä etsimään. Hän löysi pian Querlaouenin
makaamasta luoliaana metsässä ruhjottuna liha-
losona. Pahoin haawoitettu elefantti oli hyö-
kännyt «vihollisensa päälle ja tappanut hänet.
Ruumis kannettiin kylään ja haudattiin. Tässä
on taasen esimerkki tarjona maanasukasten tai-
kauskosta. Wainajan perhe ali aina elänyt yh-
dessä, somussa ja rakkaudessa, mutta yhtä kaikki
iväittiivät kylän asukkaat, että Querlaouenin we-
li oli noitunut hänet ja matkaan saanut hänen
kuolemansa. Weljen oli kestäminen myrttyloe-
tus ja kuoli. Waimo ja lapset siirtyiwät niiden
uutten isäntäinsä tulo, joiden omiksi he perintö-
oikeuden lautta lanlesitvat, ja tuliwat sillä tawoin
asumaan eri kylissä. Mina en saanut siis ti-
laisuutta suorittaa sitä kiitollisuuden mellaa, jossa
mina tälle perheelle olin.

2?:nä päiwänä herätti Obindji meidät »var-
hain aamulla, ja tehoitti Okcndjoa pitämään
tarkkaa huolta «valkeasta miehestänsä ja »varti-
oimaan, ettei mikään onnettomuus minua koh-
taisi. Pian olimme matkalla. Meidän piti en-
sin seurata Ofoubou-mirran juoksua 3'/, peni-
kulmaa ja sitten poiketa itään päin. Puolen tii-
maa kahlattuamme järweä pitkin, joka lewcnee
wirran warrella, tulimme erään wuorenselänteen
juurelle, jota myöden tie käy Ashiraein-maahcm.
Mieheni päästirvät kolmekertaiscn ilohuudon, ja
suur»a toiweita täynnä läksin minä näille tun-
temattomille seuduille.

Kun pystytimme leirin kl. 5 j. pp., olimme
jo kulkeneet lähes kaksikymmentä penikulmaa Ofou-
bousta. Maa oli muorista, koleata ja kaswoi
pitkiä puita. Yltympäri loikoi hajallansa suu-
ria tallionlohtareita, melkein samankaltaisia tum
matkallani Fanilaisten maassa sam nähdä. Kmart-
fin lohkareita oli kuitenkin siellä paljoa runsaam-
malta kvin täällä. Joka taholla kohtasin lris-
tallikirttaita puroja, jotka saiwat alkunsa kallion
rotkoista, waahtoawina kuohasiwat alas kallioita
myöden ja »vienosti soristen hyppirvät «valkeissa
piiliwisissä uomissaan.

Tänä yönä ei yllättänyt meitä mikään raju-
ilma, joka oli onneksi meille, sillä kun asetuim-
me leiriin, olimme liian wäsyneet rakentamaan
mitään majoja. Aina siitä asti kuin Biagonon

jätimme, olimat meitä joka yö hätyyttäneet tälle
»vuodenajalle omituiset, wäkewät ja sateen kanssa
yhdistetyt hirmumyrskyt. Pari kertaa yllättiwät
ne meidät päimällälin.

Meidän leirissämme pidettiin iloista elämää,
mieheni rieinuitsiivat jo edeltäkättä niistä hymistä
kaupoista, joita he tuliwat tekemään orjain ja
elfenluun kanssa, ja antoiwat aatoksillensa »va-
paan juoksun. Kun tämä aine oli loppuun pu-
huttu, iloitsiwat he aatellessansa mitä rakastet-
tamia naisia he tulisimat kohtaamaan Afhiraein
luona, jotka tietysti ottiwat wieraitansa wastaan
parhaimmalla tawalla. Wihdoin saatti Okendjo
riemun kukkurallensa lumaten heille kuttuja ja
pisankeja, joita Ashiraein maassa on yltäkyllin.

Kello I:stä 3:een aamulla piti erään leopaar-
tin kiljuminen meitä hereillä. Peto ei uskal-
tanut kuitenkaan tulla meidän tullemme piirin
sisään ja sai siis olla ilman halattua murkina-
palaansa. Neekerit pelkääwät leopaartia oikein
pahasti, ja sen he tekewät täydellä syyllä. Minä
olen nimittäin toisinaan nähnyt että yksi ja sa-
ma leopaarti, niin pian kun hän maan kerran
on saanut ihmisen lihaa maistaa, on ryömännyt
niin monta asukasta kylästä, että jälille jääneit-
ten on ollut jättäminen kylä kylmille.

Seuraawana aamuna (29:nä) hawaitsin minä
että mieheni oliwat heittäneet pois osan pisan-
kiwarastostani, kewentääksensä sillä tawoin taak-
kojansa. Minä ilmoitin heille stntähden että, jos
clatusmaroistll puute tulisi, saisimat he laittein
en simaisiksi kuolla nälkään.

Seutu, jota nyt kuljimme, näytti minusta sa-
mankaltaiselle kuin st, jonka läpitse edellisenä päi-
wänä olimme matkanneet. Eepcnpuita kasmaa
täällä joka paikassa runsaasti; mitä laihempi
maa on, sitä pitemmikst ja lukulsemmikst tulemat
nämä puut. Muutamista paikoista oli mesi syö-
nyt pois maan ja paljastanut nuo hirmuiset,
amaralle haarautumat juuret, jotka näyttiwät kie-
muroinutta karmeilta. Tänä päiwänä näimme
marsin oudon puun, jota seuralaiseni sanoiwat
indunuksi. Se on hirmuisen suuri ja paljoa
pitempi kvin apinapuu, jota muuten ci löydyl-
tään tassa osassa Afrikan. Mina mittasin yh-
den niistä, joka oli keskinkertaisen iso ja jonka
tuuli oli kaatanut, ja hawaitsin että se pari jal-
kaa juuresta oli kahdeksan jalkaa läpimitaten.
Tämä puu, jota ei löydy Rem^on »varrella, oli
yhtä suuri uutinen Bakalaieilleni kuin minulle,
mutta Ashirait tuntemat sen warsin hywin.

Luulen että twartsi-lohtareet täywät yhä suu-
remmiksi mitä edemmäksi tulemme. Tänään olen.
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nähnyt muutamia oikein hirmuisen suuria, ja
kun kuljimme näiden suunnattomain lohtarcitten
wälistä, olimme tuin kääpiöt jättiläisten rinnalla.

Illan päälle rupesimme näkemään kuinka maa-
laatu wähän alkoi muuttaa muotoansa. Silloin
tällöin kohtasimme jonkun istutusmaan, maa tuli
enemmän sawensckaiseksi, ja kun wiimein tulim-
me ulos tuosta suuresta metsästä, näin minä
eräältä korkeudelta ison lakeuden, joka on Ashi-
raein maa, lewenewän eteeni, täynnä kyliä, jotta
taulaa katsoen näyttiwät muurahaispesiltä. Mi-
nä seisoin kauan maipuneena tämän maiseman
katselemiseen, joku oli mitä kauniimpia milloin-
kaan nähnyt olen. Niin kauaksi kuin silmä kan-
toi, näkyi maan lainehtima lakeus. Niinkuin
sittemmin sain tietää, on st lakeus noin iviittä-

kymmentä penikulmaa pitkä ja kymmentä peni-
kulmaa leweä. Joka taholla näkyy ryhmittäin
pieniä Ashira-möttejä. Yli korkeuksien ja läpi
taksoin käy polkuja, jotta näyttämät tuin rihmat.
Siellä täällä wälttyy silmään hopealta hohtawa
puro, jota luikertaa tuon aaltoileman maiseman
läpitse, ja etäällä nousemat wuorct niin korkealle
etten milloinkaan ole senkaltaista nähnyt, sillä
niiden huiput katoowat pilwiin. Se oli suuren-
lainen näky.

Yhdeskolmatta Luku.
Walmistaaksensa meille armollista wastaanrt-

toa Ashiraein maussa, lähetti Okcndjo kaksi mies-
tä edeltäpäin ilmoittamaan heille, että eräs henki
aikoi tulla heidän tykönsä ja että hän (Okendjo)
oli määrätty johtamaan häntä. Hetkessä oli lä-
himmäinen kylä liitteellä ja puolen tiiman perästä
oli toto seutu saanut tiedon siitä edcssäolewasta
merkillisestä tapauksesta. Sillä aikaa lähtiivät
lähellä-asuivat meille wastaan ja minä käwin
heitä kohden; mutta niinpicm kuin he näkiwät
minun, seisahtiwat he äkisti ja suurin osa heistä
pötki hädissään patoon. Me etenimme »verkal-
leen. Oli melkein pimeä, kun saawuin cnsimäi-
seen kylään. Ainoastaan harwat tohtirvat lähes-
tyä minua ja hekin juoksiwat tiehensä, niinpian
tuin katsoin heitä päin — warmaankin peläten
että minun silmäykseni tuottaisi heille onnetto-
muutta.

Okendjo käwi minun edelläni ja julisti in-
nokkaalla puheella niitä suuria awuja, joita tällä
suurella walkealla miehellä eli tällä suurella hen-
gellä, jota hän toi maamiestensä luoksi, oli, ja
maanasuttaat mastasimat: "Tanganin on täällä!

Herki on tullut katsomaan meidän maatamme,
jota ei hän koskaan ennen ole nähnyt."

Onneksi oli sen kylän päällikkö, johon ensiksi
tulimme, Otendjon weli. Hänen nimensä oli
Atunga. Hän käwi meille wastaan ja sanoi
weljellensä: "Onko se totta, mitä kuulen, että
sinä kuljetat tätä miestä tänne? Eikö se ole
maan houre, semmoinen joka syntyy liiallisesta
palmuwiinan nauttimisesta? Onko hän todella-
kin se henki, joka tekee pyssyjä, kankaita, helmiä,
sormirenkaita ja maskirentaita?"

"Niin, hän st on," ivastasi Okendjo, "hän
on se mies, josta olette niin paljon kuulleet pu-
huttaman, hän tulee kaukaisesta maasta katso-
maan meitä."

Neekerit ilmaisirvat ihmetystänsä suurilla huu-
doilla. Minulle osoitettiin maja asunnokseni, ja
niinpian kuin olin astunut siihen, tuli päällikkö,
kaksi ivaimoistaan seurassaan, joista kumpikin
kantoi kahta kimppua pisankeja, jotta he, wawis-
ten pelosta, laskiwat minun jaltaini juureen. Sit-
ten annettiin minulle neljä tuttua, kaksikymmen-
tä kanaa, useita koreja maapähkinöitä ja sokuri-
putki-kimppuja.

Kun olin ottanut tämän kaiken wastaan, sa-
noi Akunga weljellensä: "Sano hengelle, että
minä kiitän häntä, että hän on tahtonut miel-
tää yötä minun kylässäni. Sano hänelle, että
hän niin bywin kuin laitti muut, jotta seuraa-
mat häntä, owat terwctullect ja että hän on
isäntänä täällä niinkauan kuin hän täällä »vii-
pyy. Nämä clatuswarat owat häntä itseä war-
ten, hänen miehillensä walmistawat minun »vai-
moni ruokaa."

Minä kiitin.
Osoittaen sormellaan erästä mökkiä, lisäsi hän :

"Tuo mökki on sinun, minun »vaimoni owat si-
nun ja minun iväkeni on sinun."

Kun olin ivuhrvistanut itseäni hyrvZllä atri-
alla, menin minä leivolle. Ennenkuin nukuin,
kuulin päällikön sanoman wäcllensä: "Olkaa hil-
jakseen, älkää häiritkö hengen unta ja ällää pu-
huta niin isosti, että hän herää. Emme me, eiwät-
tä meidän esi-isämme ole milloinkaan nähneet
mitään niin merkillistä."

Tämä odottamaton kohteliaisuus tuottikin mi-
nulle häiritsemättömän lewon.

Minun laskuni jälkeen on Akungcm knlä kak-
sisataa neljäkymmentä penikulmaa itäänpäin Kap

Lopezista.
Warhain seuraamana aamuna rupesiwat kylän

asukkaat käymään minun luonani. He eiwät
näyttäneet nyt olewan niin pelonalaijia kuin edel-
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lisellä päitvällä ja he lerääntyiwät minun ym-
pärilleni niin tiheään, että olin milt'en tukeh-
tua. Niinkuin tawallisesti herättiwät erittäin-
kin minun hiwulseni heissä kummastusta. Minä
mukauduin tähän liila-..keisyytcen niinkauan luin
minulla mahdollista oli, mutta kun en wihdoin
enää kauemmin woinut sitä sietää, pyysin minä
päällikön iviemään heidät pois. Ettei näyttäisi
siltä luin olisin ajanut heidät pois, lupasin käydä
kaivelemaan kylän kaduilla jolainoa tai joka toi-
nen tiima, että he sillä tawoin saisirvat tilai-
suuden katsella minua. Tämä huolellisuus heitä
lohtaan miellytti heitä suuresti.

Iltapuolla päiwää lähetti Olenda, Ashiraein
kuningas, kaksi miehistänsä minulle kuttuin, pi-
sankein sekä terweisten kanssa, että käwisin häntä
katsomassa hänen kylässään. Minä annoin »vas-
taukseksi, että seuraamana päiwänä aioin tulla
hänen tykönsä, mutta että minä wielä olin liian
»väsynyt edemmäksi matkaamaan.

Kuningas »vastasi silloin, että hän antaisi kan-
taa minua, kun maan tahtoisin tulla. Minä
lähetin termeistä hänelle, että olin saapuma hä-
nen luoksensa sinä päiwänä, jonka olin määrän-
nyt, sillä minä en syönyt milloinkaan sanaani,
enkä myöskään muutellut kerran tehtyä päätöstä.

Marraskuun 2:na päiwänä herättiwät siis mi-
nut laululla ja tanssilla muutamat kuningas Olen-
dan miehistä, jotka oliwat tulleet minua saatta-
maan. Minä sanoin jäähywästiAkungalle, jolle
lahjoitin 150 kyynärää kangasta, wähän helmiä
ja erään ivanhan paidan, josta hän erinomai-
sesti ihastui.

Minun wäkeni piti hywiä päiwiä tällä ret-
kellä; Ashirait, jotka johtiwat kulkua, kantoiwat
kaiken kuormastoni, laulaen täyttä kurttua mi-
nun tuloni kunniaksi.

Noin kymmenen penikulman paikoille kuljet-
tuamme yli ruohoisen lakeuden, tulimme Ölen-
dan kylään, jota «voidaan pitää tämän maan
pääkaupunkina. Minä tvietiin kylän parhaim-
paan asuntoon ja noin puolen tiiman kuluttua
ilmoitti kendo n tilinä, että kuningas oli tu-
lossa.

Kendo on kuninkaan maltitta muutamissa Kes-
ti-Afrikan heimokunnissa. Se on kömpelösti teh-
ty rautakello kahwalla, joka samoin on raudasta.
Ääni, joka meillä ilmoittaa lehmäkarjan tai lam-
maslauman lähestymistä, antaa täällä Afrikassa
kuninkaan tulosta tiedon. Hän ei käytä sitä
muuten milloinkaan, paitsi matkoilla ollessaan ja
muissa juhlallisissa tiloissa.

Wihdoinkin seisoi kuningas Olenda minun

edessäni. Hän oli wanha mies, hänen willuri-
tullansa oli walkea kuin lu:r.i, hänen kaswonsa
oliwat hywin rypistyneet ja hänen laiha, kutis-
tunut ruumiinsa oli »varsin köyryssä. Hänennaamansa oli maalattu punaiseksi toiselta puo-
lelta ja »valkeaksi toiselta. Minä ihmettelin, näh-
dessäni häntä, warmaankin yhtä paljon kuin
hän nähdessänsä minua.

Kun pari minutia olimme katselleet toinen tois-
tamme, piti hän minulle tuliaispuheen Ashira-
tielellä, jonka puheen Okendjo paikalla käänsi.
Se kuului näin: "Minulla ei ole mitään sisäl-
myksiä. Minä olen kuin Owenga-wirta; minua
ei ivoida jakaa kahtia. Mutta minä olen myös
tuin Niemba ja Owenga-wirrat, jotka juoksemat
yhteen ja joita ei mikään moi croittaa."

Tämä sekasotku, jolla kenties muinoin on ol-
lut joku salainen merkitys, oli, niinkuin minulle
sanottiin, pysywäisenä kaawana Olendan edeltä-
jäin, Ashiran kuningasten, puheelle, jolla he en-
nenmuinaisista ajoista asti omat ottaneet »vie-
raita wastaan. Jokaisella päälliköllä eli arwoi-
salla miehellä on samaten määrätty laamansa,
jota sanotaan lo mb oksi.

Kuningas pitkitti puhettansa: "Sinä olet tul-
lut katsomaan Olendaa. Henki, sinä olet aset-
tanut jalkasi sinne, jossa ei yksikään sinun mertaises
wielä ole ollut. Sinä olet terwetullut."

Tuon ivanhan kuninkaan poika, joka itse oli
wanha, walkea-tuttainen neekeri, toi nyt esille
kaksi orjaa, jotka hänen majesteettinsa lahjoitti
minulle, ynnä kolme tuttua, kaksikymmentä pisan-
ki-kimppua, iviisi korillista maapähkinöitä ja use-
ampia sokuriputki-kimppuja.

"Nämä," sanoi hän, "annetaan sinulle sinun
tännetulosi kunniaksi. Jos sinä muuten jotakin
tarwitstt, sano se minulle. Minä olen tämän
maan kuningas. Mitä sinä tahdot, st tulee si-
nun ainoastaan ilmoittaa minulle."

Minä wastasin, etten tarwinnut orjia, mutta
jos joku hänen alamaisistansa tahtoi seurata mi-
nua merenrannikolle, opettaisin minä mielelläni
hänelle muutamia walkeain miesten tapoja ja tai-
toja, joita hän sitten palattuansa ivoist opettaa
muille.

Sitten tuli toisia tuon »vanhan kuninkaan lap-
sia esille, jotka kaikki oliwat wanhoja, ryppyisillä
kastvoilla ja ivnlkeatuttaisia. He astttuiwat mi-
nun eteeni ja katsella tuijottiwat minua, kum-
mastuksen ja pelon mallassa, sillä aikaa kuin «vä-
kijoukko, jota tuhansittain tulla tulwasi paikalle,
silmäili minua niin hiljakseen ja ääneti, että
tuskin heidän tuiskutuksensa, jolla he ilmoittimat
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toinen toisillensa kummastustansa, oli kuultawa.
Wiimein kääntyi kuningas heidän puoleensa

jn sanoi: ''Minä olen nähnyt monta seikkaa elä- >

massani ja hyminkin merkillisiä; minä olen nyt ?

»valmis kuolemaan, nähtyäni hengen, jolta saam- j
me kaikellaisia kaluja. Meidän jälkeentulewai- >

semme tulemat polwesta polween kertomaan, että
se tapahtui Olendan aikana, että henki ilmestyi <

ensimälsen kerran meidän luonamme ja asui mei-
dän seassamme." Sitten mirtti hän minulle:

"Sinä olet terwetullut," ja kääntyen uudes-
taan tväkijouttoa kohden, lisäsi hän: "Pitäkää
hywää huolta hengestä ja minä tahdon teitä sii-
nä toimessa auttaa."

Tämä puhe, jonka aikana ivanhus osoltti suur-
ta armollisuutta, teki minuun symän »vaikutuksen.

Marraskuun 9:s päiwä. Olen täyttänyt tä-
män iviikon katselemisten ja katsotuksi tulemiseen.
Puolestatoista sadasta lakeudella olemasta kyläs-
tä tulla tulrvast lakkaamatta neekereitä, joiden
halu oli nähdä henkeä. He tuliwat yölliseen ai-
taan, lepäsiivät paljaalla maalla kylän ulkopuo-
lella ja tiiruhtimat aamulla minun tyköni; suu-
rimmalla uteliaisuudella pitiwät he yhä silmällä
minun liikuntojani ja toettimat martain ottaa
minun katseestani ivaarin, mutta niinpian tuin
loin silmäni heihin, riensiwät he tiehensä päis-
tikkaa, erinomattamtin naiset ja lapset. Afrita-
laiset eiwät woi kestää walkean miehen katsetta;
heidän urhoollisimmattin soturinsa tulemat hämille,
tun ivaltea mies heitä katselee. He luulemat
walkeain miesten silmäin tuottaman onnettomuut-
ta, ja st on todellakin tehokkain mälikappale nee-
kerein hillitsemiseen, kun he tulemat uppiniskai-
siksi ja riitaisiksi.

Kelloni on heidän alituisena ihmeenänsä. He
omat huomanneet sen yhtämittaisen napsutuksen
ja luulemat, että minua sen lautta »vartioitsee
joku olento yöt ja päiwät. Wälistä olen minä
pannut pelituosani käymään ja he luulemat lu-
jasti, että sekin on wälewä perkele, joka palive-
lee minua. Waikka heillä on yksinkertaisia pys-
syjä ja osaamat niitä käyttää, herättää kummin-
kin minun rewolwerini heissä kummastusta ja
maistintapaista kunnioitusta. He eiwät woi mil-
lään tamoin ymmärtää kuinka sillä lakkaamatta
moi ampua.

Ashiraein tasanko, jota tämän »viikon olen tut-
kiskellut, on mitä kauniimpia ja suloisempia seu-
tuja Afrikassa. Maa on höllää, mutta kuiten-
kin oikein hywää. Koko joukko pieniä puroja
juoksee täällä. Tuo aaltoilewa lakeus, joka to-
siaankaan ei ole muu luin korkeiden tvuorten ym-

päröimä ylänkö, leivenee silmiin lumoamimpana
ja waihtelewimpana maisemana. Ntoumou-Na-
bouali-wuoret pohjassa, Andele ja Ofoubou ete-
lässä ja Ocoucoun kukkulat idässä, jotka kaikki
taswawat wahwaa, wehreätä metsää, antamat
seudulle juhlallisen ja majesteetillisen muodon.
Nuo mainitut »vuoret ympäröimät lakeutta joka
taholta ja niiden metsät ulottumat aina »vuor-
ten juurelle asti ja osoittamat sen rajan, jonka
ylitse ihmiset täällä eiwät wielä ole käyneet.

M..anllsuttaat tertoiwat minulle, että toisella
puolella Ntoumou-Nabouali-selänteen löytyi suuri
ivedenputouZ. Eräs wirta, nimeltä Rembo- Ngou-
yai, syötsty hirmuisen korkealta alastomain kal-
lioin wälistä alas lakeudelle, jossa se pitkittää
juoksuansa pitkin wuoren juurta. Se kohina,
joka lähtee tästä wedenputouksesta, tun se waah-
toawassa «vauhdissaan kiitää alas wuoren rin-
nettä myöden, kuuluu etäälle.

Minä olin toimonut sittemmin saada nähdä
tätä wedenputousta, jota kutsutaan Samba Na-
goshilsi, mutta, niinkuin lukija tulee näkemään,
tielsiwät asianhaarat minulta tämän nautinnon.
Minä sousin ylös Rembo Ngouycuta ja olin eh-
tinyt niin pitkälle, että »voin nähdä tuon tuo-
huawan kosken ja luulla sen kamalan kohinan,
mutten tohtinut »viheliäisellä »venheelläni käydä
lähemmäksi; maata myöden kulkeminen oli liiaksi
»vaaranalaista ja minulta puuttui siihen sekä ai-
kaa että »voimia samoin kuin myös elatuswaro-
ja. Kuitenkin tertoiwat neekerit tästä putouk-
sesta tuhansia taruja. He uskoivat wuoren ta-
kapuolella asuman jonkun hengen, joka ajaa »vettä
juovaan.

Kylät owat raketut niin harmakselta lakeudelle,
etten woinut niitä tarkoin lukea, mutta minä
luulen niitä oleman 150 ja 200 paikoille. Ne
owat puhtaimpia, mitä Afrikassa nähnyt olen.
Huoneet owat pienet, mutta hywin pidetyt ja teh-
dyt karpusta. Jokaisessa kylässä on tawallisesti
yksi pitkä katu, jonka kahden puolin huoneet owat
raketut. Kadut owat puhtaat ja tämä on ai-
noa heimokunta, joka raataa maan talon takaa.
Kyliä ympäröimät pisankipuut ja ne owat keske-
nänsä yhdistetyt teillä. Sanottiin että näitäkin
kyliä siirretään noituuden tähden samoin kuin
tapa on muissa heimokunnissa, mutta he pysy-
ivät kuitenkin lakeudella.

Jokaisen kylän takana ja erittäinkin lähellä
metsiä löytyy suuria, hywin wiljeltyjä istutus-
maita, joissa tupakkaa, maapähkinöitä, pisankeja,
jamsia ja sokuriputkia taswaa wiljawasti. Maa
on niin hedelmällinen, ettei täällä tiedetä mitään
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nälänhädästä. Paikka paikoin', taswaa pumpu-
liakin »viljelemättä.

Asbirait owat kauniimpia neekereitä kuin Afri-
kassa olen nähnyt. Näkyy selivään, että he owat
erityinen kansakunta, sillä Bakalaieilln ja muilla
heimokunnilla on »valkeampi iho. Ashirait owat
nimittäin hiilimustia. Erinomattamtin wnimot
owat soreawartaloisia ja waikka heillä on neeke-
rin taswot owat useat heistä kuitenkin merkilli-
siä semmoisen suloisuuden ja wilttauden »vuoksi,
joka ei suinkaan osoita mitään afrikalciisuutta.

Miesten ja heidän ivaimoinsa pukuna on las-
toksinen werho, kutsuttu ndengui, jonka tvaate-
aine kudotaan eräästä ruoholajista ja jonka minä
useasti olen hawainnut olewan sekä kaunista että
hywää. Kcmgastuolit owat jotenkin monimut-
kaiset rakenteeltaan; ne ripustetaan lahden puun
mällin tai huoneen edustalle ja kutominen ta-
pahtuu melkein samalla tawoin kuin merimiehet
lairvassa lutowat itselleen mattoja. Ne langat,
jotta tässä toimessa täytetään, saadaan eräästä
puulajista, jota olen tawannut ainoastaan täällä
ja Apingien luona. Noista paria kolmea jalkaa
pitkistä lehdistä riisutaan niiden hieno kesi, sitten
luiwataan ne ja owat nyt jonkinlaista warsin
hywää hamppua. Niinkuin minulle kerrottiin,
elää tämä puu hywin wähän aikaa, kantaa he-
delmän ainoastaan kerran ja kuolee sitten pois.

Ommellessa käytetään neulaa ja lankaa tästä
puusta.

Omituinen tapa, jota en ole hawainnut muu-
alla kuin täällä, on se, että nuorilla tytöillä ai-
na siihen asti, kuin he naidaan, on ainoastaan
soukka, ruohokankaasta tehty wyö ruumiilla. Kun
heillä ci ole mitään häwettäisyyden tunnetta, ei
tä>nu w.atetus heitä haittaa. Tämä tapa on
niin wanla, ettei kukaan sitä pane huomioonsa.

Miehillä, jo.ka eiwät ole niin hywästi tas-
waneita tuin naiset, «vaikka he tässä suhteessa
owat paljoa etewämmät naapuriheimoin neekerei-
tä, on päänpeitc, joka tehdään yllämainitusta
ruohowcrhosta ja joka on warsin hywin »valmis-
tettu. Sitä sanotaan ash i t aksi. Olallaan kan-
tamat he pussia, joka on hywin meikäläisten jah-
tirepun kaltainen, ja siitä killuu koko joukko nau-
hoja alas. Se on crinoinaisen tarpeenmukainen
kapine, jota täytetään taikellaisten kaluin kul-
jettamiseen, jotka me pistäisimme taskuun.

Sekä mies- että naiswäki pitää paljon koris-
tuksista, niinkuin rannerenkaista ja ioaskiren-
taista, joita Vakalaijit tuomat rannikolta.

Tämä heimo »valmistaa paljon sawenwalajan-
teotsia, niinkuin työttiastioita ja truutkuja ivettä

ja muita juomia warten. Usein nähdäänkin toto
joukko neekereitä tässä työssä.

Ashirait takomat myöskin rautaa ja malmis-
tawat tirweitä, keihään tärtiä, weitita y. m.
Muutamat heidän aseistaan owat hywin eriskum-
mallisia ja erinomaisen luontemia muodoltaan.

Muutamat he'dän kankaistaan saawat pitää
luonnollisen sawikeltaistn »värinsä; toiset taasen
painetaan mustiksi, ja se tapa, millä se tapahtuu,
on oikein näppärä. Eräs kaunis pensaskaswi,
jota löytyy tassa maassa yltäkyllin, kantaa ääret-
tömän joukon pieniä marjoja, joista «väri-aine
saadaan. Mutta ennenkuin sitä täytetään, hie-
rotaan ensin kangas sawella, kunnes se totonaan
tulee siitä läpimäräksi, ja stn perästä pannaan se
likoon juoksemaan »veteen koko päiwäkst. Nel-
jänkolmatta tiiman perästä pannaan kangas ja
marjat sekä wähän puunkuorta johonkin w.si-kruuk-
kuun ja kaikki keitetään sekaisin kolme, neljä tii-
maa aikaa. Kun kangas otetaan ylös. on sillä
musta tai ruskea iväri, mutta tuon kauniin mus-
tan ja kiiltämän »värm saa se ivasta sitte tun se
wielä terran hierotaan sawella ja kastetaan juok-
semaan meteen.

Ashira-naistt pystyttämät tukkansa hywin omi-
tuisella tawalla, jolle en ole »vertaa nähnyt muissa
heimokunnissa. Tuo liika iso pahka pään pääl-
lä samoin tuin nuo sarwet, jotta pistäywät
esiin etu- ja takapuolelta, owat naisten omista
hiivuksista ja owat tehdyt tankeiksi pienillä pui-
koilla tni pisangin lehdillä. Ashira-rourvasten
hiwuskiherrys on hywin monimutkainen, mutta
pysyykin sitä wastaan hylvän aikaa kunnossa.
Tukkaa siivellään palmuöljyllä.

Naiset maalaamat ruumiinsa punaiseksi. Kun
he myöskin tawallisesti kantamat kaulassaan was-
kiwlluloja, näyttämät he orjilta, jotka owat mat-
kalla orjamarkkinoille. Miehet ja naiset «viilaa-
ivcit myöskin tawallisesti keskimmäiset etuham-
paat, joka ei suinkaan lisää heidän kauneuttansa.
Minä olcn wälistä tawannut wanhoja miehiä,
jotka uscnin toisten heimokuntain tawan mukaan
oliwat »viilanneet hampaansa pois, josta heidän
kaswonsa saiwat julman muodon, joka ei hel-
posti lähde muistosta.

Kun, muutaman päiwää Olendan luona ol-
tuani, en nähnyt yhtään orjaa, rupesin luulemaan,
ettei niitä täällä ollutkaan, mutta pian sain kuul-
la, että nuo onnettomat orjat, kun kuulirvat pu-
huttaman minun tulostani, oliwat joutuneet ko-
tvan pelon ivaltaan. Nuo raukat ihmiset luu-
limat, että minä olin tullut iviemään heitä me-
renrannikolle, josta he sitten kuljetettaisiin wal-
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ten-ihoisten maahan tcurastettawi.si jasyötäwitsi,
silla siihen tarpeesen täyttämät ivalkea-ihoiset, hei-
dän luullaksensa, orjiansa. He oliwat sentähden
paenneet istutusmaillc, joissa he oliwat piilossa,
eikä mikään, ei makuutukset eikä rukoukset, woi-
nut saada heitä palajamaan. Heidän isäntänsä
waan nauroiwat heille.

Ashirait pitämät paljon käyneistä juomista, ja
se suuri pisankcin paljous, joka tässä maassa
löytyy, antaa heille tilaisuuden tyydyttämään tätä
haluansa. He tekemät sitä warten truuttuja eli
suuria sawipulloja, jotka he täyttämät puoliksi
halkaistuilla, täysitypsillä pisangeilla, puoliksi »ve-
dellä. Kolmen, neljän päiwän perästä on käy-
minen tapahtunut ja juoma on walmis. Melkein
kaikissa Ashira-kylissä. on yhteinen suojus, jossa
löytyy kymmenkunta semmoista kruuttua. Jo-
kaiselle, joka silloin, kun pisangit korjataan, on
antanut tänne osansa hedelmästä, on oikeus jä-
listäpäin käydä juomassa siellä kylläkstnsä mui-
den kanssa. Usein nähdään koko kylänmäki päih-
tyneenä. Sillä suloisella, wähän happamella
juomalla ci ole mitään paha maku ja se tekee
tawallisesti ne, jotka sitä nauttimat, oikein lys-
lillisiksi ja iloisiksi. Siitä parhaiten pidetään.

Erästä toista juomaa walmistetaan hunajasta
ja medestä; käyneenä päihdyttää sekin. Lopuksi
on heillä wielä kolmas juoma, josta he paljon
pitämät, nimittäin mambo eli palmuwiina.

Niinkuin muilla seuduin wiljelewat Ashiraein-
kin luona naiset maata. He owat hywin uutte-
ria ja näyttiwät minusta olewan leppeämpiä
luonteeltaan kuin toisten heimojen naiset, samoin
on heillä myös wahwempi terweys. He eiwät
käy naimiseen ennenkuin täydesti warttuneina ja
tässä juuri on syy etsittäwänä tämän wähän hei-
mokunnan suurempaan kauneuteen ja hengellisten
etewyyteen, joka ilmoitaksen heidän kutouksissaan
ja muuten ivakaammassa ja toimeliaammassa elä-
mässään. Moniivaimoisuus on tumallista, ja
usein myymät isät lapsensa eikä sitä lueta rikok-
seksi. Mitä Ashira-naisten siweyteen tulee, on
paras etten puhu siitä mitään; tahdon maan sa-
noa, ettei sitä löydy heidän awuinsa seassa.

Maa on runsaasti siunattu medellä. Joka ta-
holta juoksee »vuorilta pieniä puroja, jotka yhty-
mät Owengaan eli Owigiin, joka juoksee juuri
läheltä ohitse. Tuo wiimeksimainittu laskeuu Rem-
bo-Apingiin.

Marraskuun 10: späiwä. Minä käwin tä-
nään eteläänpäin antawilla »vuorilla, Ofouboulla,
Andelella ja Orerella, joiden wälissä Ofoubou-
wirralla on lähteensä. Minä jätin kuormastoni

kuningas Olendan tuoksi ja otin »vaan myötäni
joitakuita lahjoja »vuorten wälissä asuwia pääl-
liköitä warten, jotka oliwat pyytäneet minua tu-
lemaan heitä katsomaan. Olenda antoi minulle
yhden pojistansa oppaaksi ja »varoitti »väkeänsä
pitämään hywää huolta "hengestä."

Puolentoista tiimaisen matkustuksen perästä
saawuimme Nchondo-wuoren juurelle, joka on kor-
keimpia kukkuloita tällä lakeudella. Ashirait osoit-
tamat tälle »vuorelle suurta kunnioitusta, sillä he
wäittäwät sallivansa sieltä kuttunsa. Useat heistä
owat makuuttaneet minulle, että heidän maanmie-
hensä owat saaneet eläimet itse »vuoresta; minä
luulen, että muori entisinä aikoina on ollut mil-
lein kuttuin tyyssijana ja että ne, yht'ättiä hyö-
käisten esiin jostakin tuntemattomasta piilopai-
kasta, owat olleet syynä tähän «väärään luuloon.

Kun muutaman aikaa olimme kulkeneet pitkin
mainitun selänteen juurta ja siivuja, tulimme An-
dele-wuoren juurelle, jonka kukkulaa pilwet ym-
päröimät. Täällä on kylä Mouendi, jonka pääl-
likkö Mandji tuli minua wastaan, ilo ilmeisenä
joka suonessa. Maanasuttaat terwchtiwät minua
laululla, jonka sisältö oli melkein näin: " Mikä
onni, että walkea mies on tullut tänne katso-
maan meidän kylää!"

Me matkasimme tänä päiwänä monen kylmille
jätetyn kylän läpitse. Täällä niinkuin joka pai-

kassa muualla oli kuolernankohtaus ollut syynä
noitumisen syytökseen, sillä Ashiraitkin uskomat
kuoleman aina olewan wäkiwaltainen rikos luon-
non järjestystä wastaan, jonka ivelhot pahanil-
kisillä keinoillaan matkaan saamat.

Kaitti kylät, joissa minä käwin, oliwat ta-
wattoman siistit. Mökit oliwat pieniä. Tähän
on syynä m v aivon puute, josta huoneet rate-
taan; sitä rastasta rakennus-ainetta täytyy ni-
mittäin kuljettaa monta penikulmaa selässä, tost'-
ei juhtia löydy. Kadut omat huolellisesti la-
kaistut eitä niissäkään ole likaisuutta nähtärvänä.

Sillä aikaa kuin lemahdin eräässä kylässä,
näin erään raukan mielettömän neekerin tuleman
hyppien ja laulaen alas katua myöden. Minä
katselin huwitseni tuon mies paran tepastusta
ja sitä sietäiväisyyttä, jolla toiset häntä kohteli-
wat, ja lahjoitin hänelle ivanhan takin, josta
hän ilostui erinomaisesti. Hän rupesi nyt juok-
semaan ympäri ja laulamaan wielä innokkaam-
min, niin että kylän asukastenkin lopullisesti oli
nauraminen häntä. Se heikturainen käwi mi-
nun perässäni useat päiwät ja koetti osoittaa mi-
nulle kiitollisuuttansa hypyillään ja laulullaan.
Tässä osassa Afrikan inhotaan kaikkia tomppe-
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leita, erittäinkin typeriä, tyhmiä,' alakuloista ja
pelkuri-ihmisiä, ja heistä koetetaan päästä mitä
pikemmin, myymällä heidät orjiksi toiselle hei-
mokunnalle. Niitä raukkoja taasen, jotka, niin-
kuin tuo mainittu, owat iloisia ja ystäwällisiä,
kohdellaan hywästi ja he tulewat toisinaan jon-
kinlaisen kunnioituksen esineeksi. Tätä jälkimäis-
tä lajia olen nähnyt ainoastaan kolme matkoil-
lani, mutta typeräpäisiä olen tawannut useam-
pia. Koska nyt puhun ruumiin wirheistä, tah-
don mainita, että kuuroja tawataan harwoin, ja
paitsi muutamia hywin »vanhoja ihmisiä en muis-
ta kohdanneeni yhtään kuuroa. Vakalaijein luona
näin erään mykän ja eräässä toisessa heimossa
kaksi kyssäseltäistä, jotka, stwumennen lausuttu,
molemmat oliwat hywin wicttaat. Sokeita en
ole milloinkaan tawannut, en edes hywin wan-
hainkaan ihmisten joukossa.

Näissä kylissä kasivaa eräs istutuskasivi, jota
neekerit kutsumat liambaksi ja jota he wiljele-
wät suurella huolella. Lehdillä joita poltetaan
sawipiipuissa, on eläbdvttäwä ja huumaama »vai-
kutus. Kun tarkemmin tutkin muutamia näitä
lehtiä, joita olin ottanut myötäni matkalle, ha-
waitsin tämän liamban oleman sama kaswi kuin
tuo tunnettu Cannabis indica, eli Indian
hamppu, josta sitä kuuluisaa Indian rohtoa hctt-
chischia saadaan.

Matkallani tulin muutamana päiwänä erää-
sen kylään, jossa miehet oliwat wabwasti kii-
hoontuneet. Yksi miehistä oli polttanut liamba-
lehtiä ia siitä seuraamassa mielettömyyden tilassa
juossut metsään; pelättiin nyt hänen joutuneen
petojen ruuaksi. Semmoisia kohtauksia tapahtuu
usein Ashiraein luona ja minä sain nähdä sit-
temmin wielä useampia niitä. Eräs liamban-
polttaja tuli hulluksi ja minä olen nähnyt monta,
jotka owat tulleet turmion omaksi tämän onnet^
toman himon kautta.

Hatchisch ja Cannabis indica owat niin
tunnetut, että on tarpeetonta lähemmin kertoa
niistä. Kaswi, jonka kotimaa on Abyssinia,
Persia ja Hindostani, ei kuulu, minun luullak-
seni, tähän osaan Afrikan, jn se on kai syynä
siihen, ettei sitä milloinkaan tarrata »villinä ja
että Ashirait ja Apingit, jotka owat ainoat hei-
mot, jotka sitä käyttämät, näkeivät niin paljon
huolta ja ivaiivaa sen wiljclcmiststä. Minä en
tiedä, kuinka se on tullut tänne ja kuinka sen
ominaisuudet omat tulleet tunnetuiksi. Useat Ashi-
rait owat hywin taipuwaiset liamban polttoon ja
näyttämät wlllitettawasti hywin helposti tottuivan
siihen. Olen nähnyt wasta-alkawia, jotka ensi-

maisten siemausten perästä omat saaneet suonen-
«vedon. Wanhat polttajat tulewat riemastuneiksi,
möyhääwikst tahi riitaisiksi, juurituin päihtyneet.
Tuon surkean liamban wäärinkäyttämiscn loppu-
na on hulluus. Olen nähnyt neekerein tässä ti-
lassa karkaaman metsiin; he cimät^tietäneet, mitä
he tekiivät, ja mcnctteliwät tuin metsänpedot.

Waikka neekerit tuntemat tämän turmiollisen
kas.vin «vaikutuksen, encntyy kuitenkin liamba-polt-
tajain luku yhä. Rannikolla asuwat heimokun-
nat eiwät sitä wielä tunne, mutta luultawasti
ci kauwan wiiwy ennenkuin hekin tutustuivat
sen kanssa, sillä se etenee »verkkaan, mutta ma-
kaasti. Minä en ole milloinkaan nähnyt sitä
rannikolla, mutta eräässä orjakauppalassa tapasin
kerta orjan, jolla oli muutamia tämän kaswin
siemeniä, joita hän salasi huolellisesti, ja aikoi
kylmää siinä maassa, johon hän myytäisiin.

Neekerit walitstwat liamban wiljelystä warten
kostean maan ylimpänä jollakin törmällä, johon
aurinko sopii, etta kaswi saisi lämpöä niin pal-
jon luin mahdollista.

Lakeuden maalaatu on höllää ja wähän sa-
noen sekaista, mutta siitä woi tulla oiwallista
peltomaata. Erinomattainkin näyttää^st^sowel-
tuivan laidunmaaksi. Lähellä muoria on maa
hedelmällisempää ja mustempaa, ja siellä tawa-
taan awaria istutusmaita, joita keskilakeudella
asuwat wiljelewät. Wuorten juurella owat ky-
lät hywin lukuisat.

12:na tein minä, palattuani takaisin lakeu-
delle, vienen retken länteen päin, sitä suuntaa
kohden, mihin Obindjin kylä antaa ja jossa minä
aioin käydä jahdissa. Otin myötäni muutamia
Ashiraeja, jotta, tawan mutaan, ylhäältä alas-
päin oliwat ripustelleet yllensä fetischejä ja wii-
lestellcet käsiänsä, saaduksensa onnea. He oliwat
hywillä mielin, sillä eräs fetischi oli lumannut
heille hywää jahtia. Kun illalla olimme pys-
tyttäneet leirimme ja laskeneet lcwolle teltcissäm-
me, raiwoisan sade-ilman kestettyämme, rupesiwat
mieheni kertomaan gorilla-tarinoita.

Enimmät niistä olimat senkaltaisia, jotka lu-
kija jo tuntee, mutta pari niistä oli marsin uut-
ta lajia.

Ensimäinen kuului näin. Eräs gorilla kameli
kerran metsässä ja kohtasi leopaartin. Molem-
mat seisahtiivat. Leopaarti, joka oli Kivin nä-
lissään, walmistelihe karkaamaan ivihollisensa pääl-
le. Kun gorilla sen näki, rupesi hän ärjymään
kauheasti, mutta leopaarti ei ottanut pelätäksen».
sä, waan hyppäsi päälle. Kowakst onneksi siep-
pasi gorilla hänen hännästä kiini, tun hän hyp-
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päyksen teki, ja ljepotti häntä ympäri päänsä
semmoisella »vauhdilla, että häntä wihdoin kat-
kesi ja leopaarti pakeni tiehensä. Kun hän nyt
tuli takaisin kumppaneinsa luotsi, ahdistiwat he
häntä kysymyksillä ja hänen täytyi kertoa retken-
sä. Kun leopaartein päällikkö tuuli, mitä oli
tapahtunut, kiljui hän niin wahwasti ja niin
kauan, että kaikki hänen alammaisensa tuliwat
saapuwille. He oliwat tuskin saaneet tietää, mikä
häpeä heidän weljellensä oli tapahtunut, kun jo
kaikki wannoiwat kostaaksensa ja paikalla lähti-
wät he matkaan etsimään gorillaa.

Heidän ei ollut tarwis kauan etsiskellä. Heti
tun gorilla heidät äkkäsi, tempasi hän maasta
puun, jota hän kiepotti ympäri päänsä ja torjui
sillä tawoin wiholliset pois päällänsä ; mutta wih-
doin wäsyi hän ja kaikki leopaartit hyöttäsiivät
nyt gorillan kimppuun ja turistimut hänet.

Toinen tarina puhui gorillasta ja elefantista
ja se kerrottiin hywin dramallisella tawalla.

Muutamana päiwänä, kun koiras-gorilla ka-
iveli metsässä naaraansa ja pienen penikkansa
kanssa, kohtasi hän yht'sttiä hywin suuren ele-
fantin.

"Päästä minä menemään, gorilla," sanoi ele-
fantti, isillä tämä metsä on minun."

"Wai niin, tämä metsä on sinun?" mustasi
gorilla. "Enkö minä ole täällä isäntä? Enkö
minä ole metsäin ihminen? Enkö minä saa
kulkea, missä tabdon?"

Koiras-gorilla käski nyt naaraan ja penikan
wäistyä wähän syrjään ja tempasi sitten maasta
suuren puun, jolla hän löi elefantin kuoliaksi.
Muutamain panväin perästä löydettiin puu loi-
koawana elefantin ivieressä.

Kertoja makuutti minulle tarinassa todellakin
oleman perää, ja minä luulen, että hän itse us-
koi sen todeksi. Kun näissä kahdessa kertomuk-
sessa minusta näytti olcwan wähän enemmän
ajatusta kuin niissä, joita tähän saakka olin kuul-
lut, olen ne tässä esiin tuonut.

Seuraamana päiwänä onnistui minun tappaa
useampia metsä-sikoja. Kun olin saanut yhden,
peljästyi kolme muuta ja tekiivät hyppäyksen, joka
oli warmaankin kolmekymmentä jalkaa pitkä. Mi-
nä olen useat kerrat nähnyt näiden eläinten hyp-
päämän yli Owengan eräästä paikasta, jossa wir-
ta oli ncljääkolmatta jalkaa leweä. Yksi, joka
hyppäsi liian wähän, putosi »virtaan, jolloin minä
ammuin hänen.

Tämä willi sika on omituinen tässä osassa
Afrikaa. Minä olen antanut sille nimeksi Po ta-

mochoerus albifrons. Se tulee melkoisen

suureksi. Merkillisintä on, että tummallakin puo-
lella sen walkeata kuonoa löytyy useampia isoja
käsniä silmäin ja kuonon wälissä. Nämä las-
ivllnnaiset ja nuo pitkät harjakset silmäin ympä-
rillä sekä nuo pitkät korwat, jotka päättyivät kar-
watupsuilla, antawat tälle eläimelle omituisen muo-
don. Hän on punainen »väriltään.

12:na teimme retken, noustuksemme Andele-
wuoren korkeimmalle kukkulalle. Tähän nouse-
miseen kului kaksi päiwää ja st oli hywin hai-
tallinen, eikä meillä ollut mitään hywää wai-
wastamme, sillä kukkulalle saawuttuamiue, oli se
pilwien ja sumun peitossa ja niin tihecsti met-
sittynyt, ettemme nähneet mitään.

Kun kolmantena päimäna läksimme palausmat-
kalle, kuulimme auringon lasteissa nshiego-mbou-
W6N huuteleivan. Minä käskin miesteni paikalla
laskeudll maahan, ja kun itse pistäydyin piiloon,
äkkäsin erään lähellä oleman puun baarain wä-
lissä eläimen eriskummallisen pesän. Eräässä
toisessa puussa juuri lähellä löytyi toinen pesä.
Me konttasimme hywin hiljakseen lähemmäksi, sillä
minä tahdoin wielä kerran nähdä, kuinka nshie-
go laskeksen leivolle yöksi. Me laskeusimme maa-
han pitkin pituuttamme, peitimme itsemme lehdil-
lä ja risuilla ja tuskin uskalsimme hengittää, pelä-
ten, että eläin hawaitsisi meidän läsnäolomme.

Tuontuostakin kuulin tuon kutsuman äänen.
Niitä löytyi läksi eläintä, arwattawasti koiras ja
naaras. Juuri kun aurinko laski, läheni eräs
eläin puuta, kiipesi siihen, hiipi lehtikatoksen alle,
istahti paksulle ulkonewalle oksalle, jalat kyyris-
tyneenä allensa, ja kiersi wielä »vakuuden wuokst
toisen kätensä ympäri puun. Mina luvlen, etta
hän lepää koko yön tassa astmassa. Wähän mat-
kan päässä näin minä toisen pesän.

Niinpian kuin apina oli siioittanut itsensä, ru-
pesi hän kutsumaan kumppaniansa/ Toinen ääni
ivastasi ja minä toiwoin jo woiwani tappaa mo-
lemmat, kun erään mieheni maromaton liikunto
herätti tuon epäluuloisen apinan huomion. Kun
hän rupesi kiipimään alas ja kun pelkäsin, että
hän pääsisi käsistäni, ammuin minä ja apina
putosi kuolleena maahan. Se oli koiras, jonka
kaswot ja kädet oliwat warsin mustat.

Koskei meillä ollut mitään kiirettä, annoin
minä miesteni kaataa puut, joissa pesät oliwat.
Ne oliwat raketut juuri samalla tawalla kuin en-
nen olen kertonut ja jommoisina ne aina joka
paikassa olen nähnyt; ne owat tehdyt oksista,
jotka on katettu niin paksulla lehtikerroksella, et-
tei sade woi läpitsetunkea. Oksat oli kimitetty
puuhun töynnöskastvilla, joita he oliwat tuoneet
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metsästä. Se otsa, jolla apina istui, oli lähes
neljää jalkaa pitkä.

Minä wäitän arwelematta, että nshiego raken-
taa pesänsä, ollaksensa yöllä suojassa sateelta.^ Kun
lehdet rupeewat kuiwumaan niin, ctteiwät ne
enää estä sadetta, rakentaa hän itselleen uuden
suojuksen, ja se tapahtuu melkein jota neljästois-
ta päiwä.

18:tena päiwänä Pyysin minä Olendalta, jon-
ka luotsi olin palannut lataisin, muutamia mie-
hiä, silla aikomukseni oli nousta tuolle korkealle

Koumou-Nabouali-ivuorelle, joka oli neljänkym-
menen penikulman päässä. Hän »vastasi minulle
hymyillen, ettei se käynyt laatuun, että minä kuo-
lisin nälkään matkalla ja että wuorella ilman
sitä asui wäkewä henki, joka estäisi minua nou-
semasta sinne. Minä olin kuitenkin päättänyt
käydä sillä wuorella, ja kosta oli mahdoton saa-
da orjia tulemaan esille piilopaikoistaan, kään-
nyin minä »vapaitten puoleen ja sain muutamia
heistä seuraamaan minua tienoppaina noissa lä-
pitunkemattomissa metsissä, jotka ulottumat la
keudelta aina tuon suuren wuoren kukkulalle asti.
Neekerit owat tottuneita metsänkäwijöitä ja kul-
kemat Harmoin harhaan edes niissäkään metsissä,
joissa he eimät ole kodistuneet.

Me läksimme liikkeelle 21:nä ja meillä oli
muassa elatuswaroja useaksi päiwäksi. Minä kul-
jetin myötäni mattojakin, suojellatseni itseäni »vi-
lulta. Kowatsi onneksi satuimme matalalle, suo-
peräiselle ja tiheää metsikköä taswawalle seudulle,
jossa minä 22:sen päiwän illalla menetin paitani
ynnä suurimman osan muista waatteistani.

Yöllä yllätti meidät hirwittäwä sadekuuro, jota
sammutti tulemme ja teki meidän tilamme hy-
win hankalaksi. Aamulla kuulin gorillan äänen,
ja kohta unhotin kaikki waiwat ja »vastukset. Join
hätäpikaa kupin kahwia, jonka perästä läksimme
matkaan pyytämään gorillaa.

Meidän ei ollut tarwis pitkälle mennä. Noin
neljänneksen penikulman kuljettuamme kuulimme
uudestaan ärjynän, tällä kertaa juuri »vieres-
sämme. Me jäimme seisomaan liikkumattomina
ja »vaikenimme, ettemme pelattaisi eläintä, joka
selmäst. läheni meitä. Meidän warowaisuutemme
oli kuitenkin tarpeeton, sillä niinpian tum eläin
meidät hamaitsi, sysäsi hän pensaat syrjään, ko-
hosi takajaloilleen, astui edespäin pari astetta,
seisahti ja istui. Tassa astmassa huimi hän tä-
siwarsillaan leweätä rintaansa »vasten, kohosi pys-
tyyn uudestaan ja käwi suoraan meitä wastaan.
Astuttuansa pari askelta, seisahti hän uudestaan
a päästi ärjäykstn, joka kuului tuin ukkosen jy-

räys ja jota metsän kaiku monenkertaisesti matki.
Kun hän oli noin kymmenen jalan päässä

minusta, hawaitsin ajan parhaaksi tehdä lopun
leikistä. Kuulani sattui gorillaan keskelle rin-
taa ja hän kaatui silmillensä. Gorilla kuolee
hymin helposti eikä ole niin sitkeähenkinen tuin
useimmat metsän eläimet. Tässäkin kohden on
hän ihmisen kaltainen. Se gorilla, jonka nyt
ammuin, oli kesti ikäinen koiras ja hywin kau-
nis eläin.

24:nncn päiwän illalla matkasimme edemmäksi
ylös »vuorta myöden; minä en tiedä, kuinka pit-
källe ehdimme, mutta luulen, ettemme paljon edis-
tyneet. Metsä oli wielä tiheä. Jokainen askel
eteenpäin maksoi paljon maimaa. Neekerit kär-
simät nälkää ja meillä oli elatuswaroja ainoas-
taan yhdeksi päiwäksi. Repaleiset »vaatteeni py-
syiwät tuskin koossa ja monet werta-wuotawat
haawani todistiwat, mitä waikeuksia meillä oli
wuorimatkastammc. Minä päätin, etten kauem-
min »vastustelisi nälkää ja kuolemaa, waan mat-
kaisin takaisin.

Neekerit käyttämät hywin yksinkertaista keinoa,
palataksensa samaa tietä, jota omat tulleet, tun
he liikkumat metsämaissa, joissa ei löydy kuljet-
tamia teitä. He taittamat nimittäin puita mis-
sein wälimattain perästä ja jotenkin läheltä maa-
ta pieniä puun oksia, ja näitä rasteja seuraamat
he palatessaan.

Minä käskin muutamain miehistäni nousta
pisinipiin puihin, että he ehkä saisiwat nähdä, millä
kohden olimme, mutta he näkimät ainoastaan
äärettömän metsän, ja oli siis mahdoton tietää
olimmeko lähellä tai kaukana lakeutta ja kuinka
korkealla wuorella olimme.

25:tenä käännyimme siis takaisin, halullisesi,
toiwoen, ettemme waan kuolisi nälkään matkalla.
Onneksi löysi yksi miehistäni mehiläispesän onte»
masta puusta ja me söimme hunajan; iltapuolla
päiwää tapoimme leopaartin, joka istui puussa ja
jonka juuri piti hyökätä päällemme. Se oli
kaunis eläin; me teurastimme sen paikalla ja »val-
mistimme sen lihasta itsellemme illallisen.

Mutta siitä tuli hywin wähän jokaiselle meistä,
jonka tähden tulimme waan puoliksi rawitukst.
Kun seuraamana aamuna nousimme, olimme hy-
win heikot ja alakuloiset. Minä jaksoin tuskin
seisoa jaloillani. Löysimme joitakuita marjoja,
jotka söimme aamiaiseksemme, ja matkasimme sit-
ten edemmäksi. Minä otin kulauksen konjakkia
ja käwin miesteni edellä rohkaistukseni heidän
mieltänsä ja olin oleminani johonkin määrin iloi-
nen, johon ei minulla tosiaankaan ollut kykyä.
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27: späiwä. Tänä aamuna woin ainoastaan
suurella waiwalla nousta kurjalta »vuoteeltani.
Me läksimme matkaan syömättä mitään suuruk-
sen einettä. Minä en tohtinut lähettää mäkeäni
metsään etsimään hedelmiä, sillä joka hetki oli
tärkeä, eikä mitään ollut löydettämissä. Me läk-
simme siis liikkeelle tyhjällä »vatsalla ja halusim-
me sydämestämme, että pian tulisimme lakeudelle.

Me pitkitimme matkamme tuon tiheän ja syn-
kän metsän läpitse. Ei yksikään meistä »virkka-
nut sanaakaan; meidän silmillämme ja ajatuk-
sillamme oli maan yksi päämäärä, että nimittäin
taasen pääsisimme lakeudelle, josta kerran olimme
lähteneet.

Kello 3:lta jälkeen puolenpäiwän hawaitsimme
-vihdoinkin metsän walkenewan edessämme. Nyt
rupesimme uudestaan toiwomaan ja tiiman pe-
rästä, jolla ajalla meidän lewottomuutcmme oli
suuri, näimme lakeuden edessämme.

Yht'ättiä saimme uusia tvoimia. ja juoksimme
lemahtamatta lähimpään kylään metsän reunalla.
Kylän asukkaat pelkäsiivät ensialussa meitä ja mei-
dän hurjia liikuntojamme. "Ruokaa, ruokaa!"
oli ainoa, mitä sanoa woimme. Kun he huo-
masiwat, ettei meidän aikomuksemme ollut paha,
tuliwat he lähemmäksi, ja kun he saimat kuulla
syyn, riensiwät he tuomaan meille wähän kaikista
ellltusivaroista kuin heillä oli. Yksi toi jamseja,
toinen pisankeja, ja muutamat taasen toiwctt ko-
rit täynnä maniokia, ja kaikki walittiwat, ettei
heillä ollut mitään parempaa meille tarjottawana.
Päällikkö antoi teurastaa kutun, jonka söimme
sitä myöden kvin liha kypsyi. Mina pelkäsin tu-
lemani kipeäksi tästä ahrnaamisesta tuon pit<
kallisen paastoamisen perästä, mutta onneksi ci
kukaan woinut kutusta pahoin.

Seuraamana päiwänä palasimme takaisin Olen-
dan luotsi ja meitä otettiin kaikilla niillä kun-
nian osoituksilla wastaan, jotka tulewat niille,
jotka owat olleet kuolemaisillansa nälkään. Ma-
kondai itki ilosta minun onnellisen tataisintulcni
tähden. Hän kertoi minulle, että erästä lasta
oli syytetty noituudesta minun poissaollessani ja
että se teloitettaisiin seuraamana päiwänä. Minä
menin kohta kuninkaan luotsi ja sanoin hänelle,
ettei yhdeltäkään saa ottaa henkeä semmoisen
syyn tähden, niinkauan tuin minä olin maassa;
muuten lähtisin minä paikalla maasta enkä tu-
lisi sinne enää milloinkaan takaisin. Wähän asiaa
arweltuansa, jätti hän lapsen minun haltuuni,
ja se jäi olemaan kauan minulla.

Tuo pitkä tukkani oli minulle suureksi haitak-
si lomassa helteessä ja minä annoin sentähden

Makondaille keritsimet, jotka minulla oli muassa,
ja käskin hänen leikata tukkani. Hän täytti sen
toimen kaikella muulla paitsi taiteellisella lamalla,
mutta eihän täällä Keski-Afrikassa mitään muoti
tuletkaan kysymykseen. Kun hän oli tchtäwänsä
tehnyt, kotosi hän hiwukset ja heitti ne ulos ka-
dulle. Minä en woinut aawistaakaan, mitä nyt
tapahtui ja hämmästyin siis suuresti, kun sain
kuulla että minun asuntoni ulkopuolia riideltiin
ja tapeltiin.

Minä menin ulos ja sain nyt nähdä hywin
naurettawlln kohtauksen. Kylän asujamet oliwat
kilwan koonneet minun hiwuksiani ja ne, jotka
eiwät mitään olleet saaneet, riiteliwät kumppa-
neinsa kanssa. Itse kuningas Olenda seisoi kes-
kellä »väkijoukkoa ja waati osaansa. Kun joku
sai suortuivan käsiinsä, kätki hän sen hywin ja
riensi pois aartcinensa.

Minä kutsuin Olendan luokseni ja kysyin hä-
neltä mihinkä hintaan hän arwasi hiwukset." Oi
henki," »vastasi hän, "nämä hiwukset owat suu-
rimmasta armosta; me teemme niistä mondaita
(fetischejä), jotka tuottamat meille onnea ja rik-
kautta. Niinkauan kuin sinä, oi henki, olet ol-
lut meidän luonamme, on meidän toimemme ol-
lut saada mahankin sinun hnvuksistas, mutten
minä ole uskaltanut pyytää niitä sinulta, sillä
minä en tietänyt että niitä saattoi leikata."

Minä pidin itseäni hywin onnellisena, ettei
heidän mieleensä ollut pistänyt anastaa itsellensä
koko minun päätäni, tehdäksensä siitä itsellensä fe-
tischiä. Tuo wanha kuningas läksi minun luo-
tani hywin iloisena siitä, että oli saanut suor-
tuman walkean miehen himuksia.

Kun eräänä päiwänä käwin muutaman Ashi-
raein päällikön luona hänen majassaan, näin
oganan (cpäjumalankuwan), jonka minä onnis-
tuin saamaan omakseni tarjoomalla hänelle hy-
wän hinnan. Sen toimena on, että wartiritsce
omistajansa omaisuutta ja estää martaita lähes-
tymästä hanen huonettansa, ja mina hawaitsin
myöskin, ettei kukaan woinut »varastaa taikka —

mikä wielä parempi oli — ei »varastanut niin-
kauan tuin tämä "huoneenhaltija" oli talossa.

Kahdeskolmatta Luku.
Kun päätin tungeida edemmäksi sisämaahan, he-

räsi Ashiraein epäluulo minua kohtaan ja kaikki
päälliköt loloontuiwat Olendan luotsi ilmoitta-
maan, ctteiwät he hyrvälsyne.t minun aikomus-
tani. Näitä ihmisiä kiusaa alituinen pello, että
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joku sekaantuisi heidän kauppaansa. Kun wal-
kea mies waan kerran on päässyt noihin idän-
puolella heidän maatansa asuwiin heimokuntiin,
eiwät ne enää muka tahdo tehdä kauppaa Ashi-
raein kanssa. Wiihdyttääkseni heitä, ilmoitin
minä julkisesti, mikä tarkoitus minun retkilläni
oli, ja sanoin tulleeni, en kauppaa tekemään, waan
kokoomaan harwinaisia eläimiä. Wihdoin lau-
sui Olenda: "Henki tehköön mitä hän tahtoo;
ystäwäni Quengueza on lähettänyt hänen minulle
ja hänellä on »vapaus mennä mihin hän tahtoo."

Päälliköt tysyimät, mitä lahjoja minä aioin
antaa heille, jos he sallimat minun mennä edem-
mäksi. Minä olin hywin wihastuwinani tästä
kysymyksestä. Enkö minä ollut heidän wieraansa,
heidän hoitoonsa uskottu muukalainen? Kuinka
saattoiwat he olla niin häwyttömiä, että tahtoi-
siivat paljastaa minun? Nyt tuliwat he hywin
hämille. Wihdoin annoin minä heille wapatah-
toisesti muutamia pieniä lahjoja, wisseytyäkseni
heidän hywäntahtoisuudestaan.

Neekerein pelko ei ollutkaan warsin perätön.
Minun seurassani oli useita miehiä Gumbista,
jotka oliwat mahtawain henkilöin orjia, ja heille
oli uskottu tawaroita, jotka heidän piti waihtaa
elfenluuhun ja ruohoknnkaas.n, joka on Ashiraein
paras uloswier.titawara. Tietysti pelättiin etten
ainoastaan minä waan myöskin nämä minun
palweluksessllni olemat neekerit louttaisirvatAshi-
raein yksinoikeutta tuikkeen kauppaan sisämaan
kanssa. Mitä minua suurimmasti tässä kohden
ihmetytti, oli se suuri luottamus, jota näillä tie-
noin pannaan orjiin. Orjain isännillä ei ollut
mitään takausta siitä että orjat tulisiwat takai-
sin niiden tawarain kanssa, jotka heille oli us-
kottu, sillä minä en tietysti tahtonut mennä mi-
hinkään cdesivastaukseen heistä, mutta he eiwät
kuitenkaan lewottomia olleet. He woiwat sen-
tään olla jotenkin ivarmat siitä että orjat palajai-
siwat, sillä waikka ne alkuperäisesti kuuluiwat
sisämaan heimokuntiin, oliwat he ivähitellen tot-
tuneet Gumbin elämään ja katseliwat ylenkatseella
Ashiraeja, joita he kutsuiivat "metsän miehiksi."

Joulukuun 4:s päiwä. Minä olen antanut
koota ja keittää mattaani warten tarpeelliset ela-
tusivarat. Ne Ashirait, jotta seuraamat minua
Apingien maahan, saamat jokainen kaksitoista kyy-
närää pumpulikangasta. Olenda on antanut mi-
nulle lukuisan saattojoukon, jossa löytyy kolme
hänen pojistansa, Minsho. Iguy ja Aiaguy.

Sataa koko päiwäkauden ja meitä yllättäwät
usein ra.lvoisat rajuilmat. Kaikki mirrat ornat

nousseet yli reunainsa ja lakeus on peitetty iha-
nalla ruohowaipalla.

Me läksimme liikkeelle Joulukuun 6:tena päi-
wänä. Olenda kutsui meidät warhain aamulla
luoksensa ja käski poikainsa pitää minusta tark-
kaa huolta, jonka jälkeen tuo kunnianarmoisa »van-
hus antoi meille siunauksensa ja toiwotti meille
onnellista retkeä. Se oli patriarkallinen ja lii-
kuttama tapaus. Olenda otti soturiruowon, puri
sen poikki latwasta, imi mehun suuhunsa ja sylki
osan siitä jokaisen retkelle-lähtcwän käteen, puhal-
taen samassa hienosti jokaisen kättä päältäpäin.
Sen perästä sanoi hän juhlallisella äänellä : "Mah-
taa onni seurata teitä ja sallimus olla teille yhtä
leppeä kuin se hengitys, jonka äsken tunsitte kä-
teenne!" Minsho otti nyt soturiruowon wastaan
ja lupasi tuoda stn takaisin tullessansa.

Puolipäiwan aikaan kähenimme Owigui-wir-
taa, erästä »vuoripuroa, jonka ylitse tay alkupe-
räinen ja hywin »vaarallinen silta, josta jo en-
nakolta minulle oli paljon puhuttu. Koko päi-
wän olin pelolla autellut tätä siltaa, ja kun »vih-
doinkin sen näin, en suinkaan lewollisemmakst
tullut. Wirta oli lähes kolmeakymmentä jalkaa
leweä ja kuohusi läpi metsän semmoisella »vauh-
dilla, että west hyrskyt korkealle yli äyräitten.
Minä hawaitsin, ettei osaaminkaan uimari pääsisi
tästä tulematta malttamattomasti ruhjotuksi noi-
ta ylt'ympäri »virrassa wiruwia puita wastaan.
Minä itse olen hywin huono uimari. Silta oli
hywin rappiollisessa tilassa.

Näyttää siltä kuin olisi Owigui-wirran uoma
ennen ollut, ei tässä, waan muutamia satoja
syltiä edempänä. Kahden puolin nykyistä wir«
ran-uomaa tasmoi muutamia puita, joita maan-
asuttaat täyttitvät sillan pylrväinä. Tältä koh-
dalta »valittiin kaksi puuta, jotka kumpikin puo-
lellansa oliwat noin 20—25 jalan paikoille lau-
tana maasta. Molemmilta puolilta kaadettiin
sitten puita sillä tawoin, että ne ulottuiwat noi-
hin ensitsimllinittuihm kiini. Sillä tawoin »val-
mistui taksi sillan osaa, jotka eiwät uhanneet
matkustajaa juuri millään suuremmalla manialla.
Nyt oli wielä toimitettawana yhteys keskelle wir-
taa noiden kahden sillanpylwään wälillä, ja se
oli »vaikein työ. Kun eiwät maanasuttaat ym-
märrä kuljettaa rastaita puita, heittiwät he yli
wirran pitkän, hoikan ja notkean puun otsan,
jonka molemmat päät sidottiin puihin ja joka
köyristyi niin keskeltä, että ihmisen paino wcu-
wutti stn pari kolme jalkaa meden alle.

Minun rohkeuteni alkoi horjua, kun seisoin ja
katselin tätä moimistelu-telinettä. Tehdäksensä
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uhkayritystä wielä miellyttäwämmäkst, kertoi Min-
sho minulle tämän sillan oleman paljoa parem-
man kuin useat toiset edempänä alaspäin, mutta
hän lisäsi myös että tällä kohdalla oli samana
wuonna hukkunut «viisi, kuusi ihmistä.

Suurimmalla huolella katselin miehiäni, kun
he koettiwat päästä ylitse toiselle rannalle. Yksi
heistä luiskahti puoliwälissä, mutta onneksi huk-
kasi hän maan yhden laatikoistani, jossa oli taksi
paria kenkiä. Eräs toinen, jota kantoi Pyssyä,
oli putoamaisillansa, mutta hellitti pyssystä, jonka
wirta wei matkojansa. Tällä aikaa aattelin minä
itsekseni, mahtanenko itsekin saada seurata tenti-
äni ja pyssyäni.

Wiimeintin oliwat laitti tulleet ylitse toiselle
rannalle paitsi minä ja Minsho. Minä olin
riisunut »vaatteeni ja rupesin nyt tuohon määrälli-
seen tultuun ja Minsho, jolla oli joku hämäräi-
nen käsitys siitä että hän tarttuisi minuun, jos
sattuisin luiskahtamaan, seurasi minua. Tämä
täively ei suinkaan ollut huwittawa. Kun tu-
lin keskelle »virtaa ja tunsin »veden loiskiman
sääriäni wastaan, ikäänkuin tahtoisi se temmata
minut mutaansa, tein minä lupauksen itsekseni
etten milloinkaan enää ryhtyisi semmoiseen Meri-
läisen yritykseen. Minä saawuin kumminkin ehe-
änä maitta hywin »väsyneenä toiselle rannalle.
Minä olin kuitenkin oleminani hyryillä mielin,
sillä minä en uskaltanut antaa neekerein'haivai-
ta että hämmentyisin mistätään, mitä he tetiwät
ilman pelotta.

Me olimme taasen aarnio-metsässä, joka kas-
woi eepenpuita, punapuita, tautsikasroeja ja pal-
jon harwinaisia puulajeja. Kuljettuamme pari
penikulmaa, tulimme eräälle lakeudelle, joka näytti
oleman iviittä, kuutta penikulmaa pitkä ja aino-
astaan noin sataa jalkaa leweä. Tätä merkillis-
tä maakaistaletta sanotaan Odjioloksi, jonka ni-
men merkityksestä minä en saanut selkoa. La-
keus oli asumaton.

Muutaman penikulmaa edempänä kulti tie jyr-
kän wuoren ylitse nimeltä Ocoucou. Meidän oli
lupeeminen melkein pystysuoraa rinnettä myöden
ja päästäkseni päälle oli minun silloin tällöin
tarttuminen puun oksiin ja töynnöskasweihin.
Kun olimme käyneet tämän ja wielä kolmen
muun wuoren ylitse, jotta lakeuksilla ja taksoilla
oliwat eroitetut toinen toisistansa ja jotka kaikki
kaslvoiivat tiheätä metsää, saawuimme wihdoin
erään pienen puron rannalle, joka luiterti tuon
«viimeisen Aloumi-nimisen wuoren juurella, jolle
meidän piti nousta. Me teimme tulet, rakensim-
me majat ja pystytimme tähän leirin yöksi. Si-

nä päiwänä olimme kulkeneet kaksikymmentä pe-
nikulmaa, joista miisitoista suoraan itäänpäin.

Joulukuun 7:s päiwä. Mitä edemmäksi tu-
limme sitä jylhemmäksi ja koleammaksi käwi maa.
Kahden puolen tunkihe nuhaisia puroja ja tuo-
haawia wedenputoutsia kallioin wälistä esille ja
juokstlval Oivigui- tahi Apingi-wirtaan meidän
edessämme. Wälistä oli meidän matkaaminen
pitkin jotakin wirran uomaa, kun tuo Wuorinen
ja epätasainen maa teki muualta edespäin pää-
semisen mahdottomaksi. Meidän jalkamme sai-
mat tänään komaa kokea. Meidän täytyi nimit-
täin raiwata itsellemme tie läpi synkän, tiheän
metsän, jossa joka askel kalliot ja rotkot oliwat
meille esteenä. Täällä oli gorilloilla mieluiset
asuinpaikkansa. Useat kerrat päiwän kuluessa
kuulimme niiden ärjymän kaukana. Nshiego-mbou-
msntin kirkuna kuului Kun joskus joku näistä
apinoista näytti oleman lähellä, tahdoimme häntä
hätyyttää, mutta hän pääsi aina meidän käsis-
tämme. Erään puun juurella tapasimme tasan
risuja, joita piti tai täytettämän erään jo aloi-
tetun pesän «valmistukseen, tun eräs toinen sem-
moinen jo näkyi walmisna läheisessä puussa.
Epäilemättäkin oli nshiego-pariskunta ollut teke-
mässä näitä. Niinkuin neekerit minulle sanoi-
wat, työskentelewät nämät apinat aina parittain.
Kun yhdessä owat koonneet risuja ja lehtiä, ra-
kentaa koiras pesän ja naaras kurottelee hänelle
rakennus-aineet.

Niiden ärjynästä päättäen, oli yhden niistä
gorilloista, jonka iltapuolla päiwää tuulimme,
oleminen hywin lähellä meitä, jonka muoksi minä
en woinut pidättää haluani ajamasta häntä ta-
kaa. Hän oli kuitenkin kauempana tuin luu-
limme, ja löysimme hänen masta sitte tun hy-
män mattaa olimme tunteuneet metsään. Hä-
nen melkein yhtämittainen karjunansa näytti osoit-
taman että hän oli wihoissaan.

Minä en moi tottua gorillan kauhistamaan
ääneen, ja waikka olen ampunut näitä eläimiä
useampia, pöyristää minua aina tun kuulen nii-
den ärjynän. Huimiminen tuota hirmuista rin-
taa wastaan ja tuo hurja haukunta jokaisen är-
jynän edellä täyttää aina matkustajan ehdotto-
malla pelolla.

Niinpian kuin eläin äkkäsi meidät, käwi se
hämmentelemättä meitä kohden ja toisti useat
kerrat tuota läpitunkemaa haukkumista, jonka se
antaa kuulua, kun se on »vihainen. Se kuu-
luu melkein siltä tuin hullun soinnuton kirkuna.

Kun gorilla lähestyi meitä, sain taasen tilai-
suuden nähdä kuinka waikea tälle eläimelle on
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kauemman aikaa pysyä pystyssä astmassa. Sen
lyhyissä ja soukissa säärissä ei ole kylliksi ivoi-
mac» tuon aimollisen ruumiin kannattamiseen, hä-
nen kulkunsa on jonkinlaista horjumista, jolloin
hän täyttää pitkiä käsiään tasapainon pitäjinä.
Gorilla istahti kahdesti ärjymään, ikäänkuin olisi
hän huomannut ettei hänellä pystyssä nsemussa
ollut siihen tarpeeksi rooimua.

Olin wahää ennemmin ladannut pyssyni uudes-
taan ja saatoin siis siihen luottaa. Minä Pysyin wä-
hän edellä toisista ja odotin kunnes tuo hirmui-
nen eläin seisoi muun kymmenen askelen päässä
minusta. Nyt laukaisin minä ja eläin kaatui
hengetönnä maahan silmillensä.

Se oli nuori, täysikaswuinen koiras. Hänen
kullNllhllmpaansa, kämmenensä ja aimolliset täsi-
sekä rintajäntereensä todistiwat että hänellä oli
ollut suunnattomasti »voimaa.

En ole milloinkaan, tun gorillan olen ampu-
nut, tuntenut sitä »voitonriemua, jonka metsämies
aina onnellisen kutin perästä tuntee. On uina
tuntunut minusta ikäänkuin olisin tappanut olen-
non, joka tosiaankin oli kauhistama mutta jossa
kuitenkin asui jotakin ihmisen kultaista. Tiedän
kyllä hywin että tämä on erehdys, mutta se aatos
on järteäni wäkewämpi.

Eläin oli »viittä jalkaa ja kahdeksaa tuumaa.
Samana iltana tuli Minsho kotia tuoden muas-
saan nuoren naaras-gorillan, jonka hän oli am-
punut ja joka oli kolmea jalkaa kahdeksaa tuu-
maa korkea.

Mitä edemmäksi tulimme sitä suurellaisemmakst
ja iviehättäivämmäksi käwi maisema. Me olim-
me tulleet eräälle korkealle ylängölle, mutta yhä
ylemmäksi tvei tiemme meitä. Useat niistä muo-
rista, joiden yli meidän oli nouseminen, oliwat
2—3000 jalanpaikoille korkeat. Samassa mää-
rässä kuin etenimme ylöspäin, tuliwat twartsi-
ja granitikalliot yhä suuremmiksi, ja ne näytti-
wät olewan jo aitojen alussa joltakin maajäris-
tykseltä tänne luodut.

Se oli oikea alppimaisema, jolta ainoastaan
puuttui lumisia «vuorenhuippuja; mutta tähän
asti en ole nähnyt yhtäkään semmoista. Seudun
täpitse wirtaa useampia wesistöjä, ja iltapuolla
päiwää kuljimme muutamain ylitse, jotka olimat
jotenkin leiveitä. Ilman sitä oli meidän useat pel.i-
tulmat tultemincn erään joen martta myöden,
jota »virutti useampain »vuorten juurta, joiden
ylitse me perätysten kiipesimme. Korteimpain
kukkulain nimet owat Kayambi, Boundou ja Otou-
tou6. Joki, jonka nimi on Loumendji, oli noin

120 jalkaa leweä siltä kohdasta, josta käwimme
ylitse.

Toisella rannalla tulimme juuri auringon las-
teissa erääsen b and von, matkustamia
rakettuun majaan. Se oli lautasuojus, jonka
karawanit jo aikoja sitten oliwat walmistaneet,
ja se seisoi erään svuren Koungou-nimisen wuo-
ren juurella.

Bandossa oli tätä nykyä joukko Apingeja, jotka,
niinpian tuin minua hawaitstwat, juotsiwat pa-
toon minkä käpälistä lähti ja wasta monen koe-
tuksen perästä saatiin palajamaan takaisin. Koh-
ta sen jälkeen nousi hirmuinen tornado, jota seu-
rnsiwat ankarat sadekuurot, jonka tähden saatoim-
me olla iloiset että olimme suojassa. Nämä hir-
mumyrskyt tekemät usein suuria tuhoja metsissä,
jolloin matkustaja on «vaarassa tulla ruhjotuksi
kaatumilta puilta ja maahan putoowilta otsilta.

Me matkasimme tänä päiwänä noin «viisikol-
matta penikulmaa, ylipäänsä itäistä suuntaa koh-
den.

Joulukuun 8:s päiwä. Ne seudut, joidenka
kautta tänä päiwänä kuljimme, eimät olleet niin
jylhiä eikä wuorisia. Puolipäirvän aikaan äkkä-
simme kaukana muutamia Bakalai-kyliä eräällä
»vähäisellä lakeudella, mutta minä en woinut saa-
da miehiäni menemään sinne. He pelkäsiwät,
sanoi Minsho, etta tappelu syttyisi heidän ja ky-
läin sotaisten asukasten wälillä, jonka tähden mi-
nun oli pystyttäminen leiri lakeuden laidalle.

9:tenä ja 10:tenä päiwänä Joulukuuta pitki-
timme matkaamme itäänpäin ja kuljimme hymät
taipaleet, sillä meiltä puuttui elatuswaroja; seu-
raten nimittäin maan tupaa emme olleet otta-
neet myötämme ruotaaineita enemmätsi tuin kol-
meksi päiwäksi.

Kun iltapuolla Joulukuun 10:tenä tungimme
läpi tiheän metsän, kuulimme äkisti ääniä lä-
hellä meitä, ja tuokion kuluttua seisoimme tas-
woista tllstvoihin Apingi-heimotunnan kuninkaan
Remandjin kanssa, joka oli manha neekeri ja hy-
win wiehättäwä katsannolta. Kun hän ja hä-
nen seuralaisensa ättäsiwät minun, seisoiivat he
tuokion aitaa äänettöminä hämmästyksestä. Sit-
ten rupesi hänen majesteettinsa tanssimaan wä-
hän kuninkaalle sopimattomalla ja huikentelemalla
tawalla ja huusi useat kerrat: "Henki on tullut
katsomaan minua! Henki on tullut katsomaan
minun maatani!"

Kun hän oli wähän mieltänsä »viihdyttänyt, ker-
toi hän olleensa kalastusretkellä ja kehoitti meitä
käymään hänen ivaimoinsa luotsi, jotta hän oli
lähettänyt edeltäpäin ja joilla oli elatuswaroja.
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Hän neuwoi meitä myös erääsen bandoon, joka
ei juuri etäällä ollut ja jossa hänkin aikoi miel-
tää yötä, sillä hänellä oli pitkä matta totia ky-
läänsä. Me läksimme matkaan osoitettua paik-
kaa kohden, toimessa että saisimme wähän ruo-
kawaroja naisilta. Sillä aikaa yllätti meidät yö,
tuli yhä pimeämpi, ja kun emme wielä «voineet
mitään bandoa nähdä ja minä ilman sitä olin
hywin nätissäni, läksin yksin metsään saadakseni,
jos mahdollista olis, edes jonkun tastllin illalli-
seksi. Minä olin pian näkeminäni jonkun eläi-
men juuri lähellä sen tien wieressä, jota käwin,
ja riensin siis, sitä suuntaa kohden, mutta puto-
sin samassa päistikkaa erääsen elefantinkuoppaan,
joka oli kahdeksaa jalkaa pitkä, kuutta jalkaa le-
weä ja kymmentä jalkaa sywä. Nyt luulin »vii-
meisen päiwäni tulleeksi. Ilman sitä että olin
yksinäni ja pilkkopimeässä tuossa kirotussa kuo-
passa, oli minun joka hetki pelkääminen että joku
hirmuinen kärme putoisi alas minun ylitseni. Mi-
nä huusin täyttä »voimaa, ja kaikeksi onneksi tu-
lin minä tuulluksi. Mieheni tiiruhtiwat paikalle
ja tvetiivät minun ylös töynnöskasweilla, jotka
he riistiwät alas puista ja wiskasiwat minulle.

Apingilaiset pyytämät elefantteja näillä kuo-
pilla, joita sittemmin sain nähdä useampia. Ne
peitetään hywästi oksilla ja lehdillä, mutta joka
niitä on ennen nähnyt tni niihin pudonnut, niin-
kuin minä, moi ne helposti eroittaa.

Wihdoinkin tulimme bandoon, mutta tun Re-
mandji tuli oli hänellä muassa aiwan wähän
kaloja, jonka tähden meidän toisten, rankkain
nälistyneitten, oli meneminen leivolle ilman il-
lallista. Kuitenkin saimme wielä pahempaa to-
tea, sillä toto yökauden waiwasiwat meitä hir-
muisella tawalla muskitit, jotka warmaankin oli-
mat jotakin uutta lajia, sillä heidän pistoksensa
oliwat kuin ampiaisen pistos. Aamulla oliwat
ruumiimme niin ajoksissa ja pahasti pidellyt ikään-
kuin olisimme selkäämme saaneet. Nämä hyön-
teiset eimät huolineet sawusta eiwätkä tulesta.
En milloinkaan elämässäni ole saanut semmoisia
tuskia kestää.

Me läksimme liikkeelle »varhain ja kolmen tii-
maiscn matkustuksen perästä tulimme eräälle kau-
niille »virralle, Rembo-Apingille. Se oli leme-
ämpi kuin olin luullut; sen jälkeen mitä minä
woin nähdä, oli se tuhannen jalan paikoille le-
weä ja sen »veden paljous oli ääretön. Kun
minä seisoin rannalla ja ihmetellen ja ihastuk-
sella katselin tuota maiesteetillista mutaa, jota
kaukaa näytti suurelta mereltä, rupesiwat seura-
laiseni huutamaan kauheasti, ilmoittaaksensa si-

ten toisella puolella wirtaa asuwtlle, jossa kylät
oliwat, että walkea mies oli tullut. Wastai-
selta rannalta, jonne joukko neekereitä oli kokoon-
tunut, lvastattiin samankaltaisella riekunalla, ja
samassa sysättiin muutamia turjia ja soukkia ta-
noteja sekä useampia lauttoja mesille noutamaan
meitä toiselle rannalle. Apingilaisten kylät owat
laitti wirran itäisellä warrella.

Minä istuin erääsen tanotiin, jota Apingi-
laiset lauttamichet hywin osaawasti johtiwat. Ashi-
rait eiwät ymmärrä juuri mitään purjehtimises-
ta, heidän lauttansa owat tehdyt yhteenliitetyistä
hirsistä ja he kuljettamat niitä hywin witkallisesti.

Kirkunaa kesti aina siihen asti, kunnes olin
miety parhaimman kylän parhaimpaan huoneesen.
Se oli pieni hökkeli, jossa kuitenkin, Jumalan
kiitos, oli »vähäinen maja edessä; sanon Juma-
lan kiitos, sillä saatuani kaikki kapineeni sisään,
oli minulla tuskin sen werran tilaa että woin
kääntää itseni.

Pian senjälkeen tuli Remandji kylän kaikkein
»vanhain miesten ja päällittöin kanssa lähim-
mistä kylistä. Hän toi muassaan kaksi tusinaa
kanoja ja muutamia kimppuja pisankeja ja useita
korillisia maniokia. Hän laski laitti minun eteen,
lausuen näin: 'Minä olen nähnyt mitä esiisä-
ni eiwät koskaan ole nähneet ja mitä en itsek-
kään tähän päiwään asti ole nähnyt. Minä
sanon sinulle terwetullut, walkea mies ja henki!"
Sitten kääntyi hän Minshoon ja lisäsi: "Minä
kiitän isääsi että hän on lähettänyt hengen mi-
nun luokseni, sillä suurempaa onnea ei olisi mil-
loinkaan woinut meille tapahtua."

Sen jälkeen sanoi hän: "Ole iloinen, henki,
ja syö mitä sinulle tarjoomme:"

Minun suureksi ihmeekseni tuotiin nyt eräs
orja esille, kädet sidottuna takaa kiini, ja Reman-
dji lisäsi : "Tapa tämä illalliseksesi, hän on nuori
ja lihllwa ja sinä olet ehkä nälistynyt."

- Kului kottvasen aitaa ennenkuin toiwuin häm-
mästytsestäni, mutta sitten käännyin poispäin,
syljin maahan, osoittaakseni inhoani, ja sanoin
Minsholle että minua ilettimät semmoiset ihmiset,
jotka elimät ihmisen lihasta, ja etten minä eikä
se kansa, johon minä kuuluin, tuntenut tätä in-
hottawaa tapaa.

Remandji »vastasi waan: ''Meille on uinu
sanottu että te, walteat miehet, syötte ihmisiä.
Minkä muun syyn tähden tulisitte tai te niin
pitkiä matkoja noutamaan meidän miehiä, wai-
moja ja lapsia, jollette juuri sentähden että ensin
syötätte heitä ja sitten syötte heidät suuhunne.
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Sentähden annan minä sinulle tämän orjan, et-
täs hänen tapat ja malmista, iisclleshyrvän atrian."

Minun oli hywin waikea tehdä kuninkaalle
stlwäksi, että hän erehtyi tyttönään ja ctteiwät
walteat miehet syö orjia. Hän ei millään ta-
woin woinut minua ymmärtää. "Mihinkä käy-
tätte te sitten orjianne, jollette niitä syö?" ky-
säisi hän palan ajan takaa. Työn jakaminen ja
yhteiskunnallisen talouden-hoidon tarpeet malkea-
ihoisten maassa oliwat salaisuuksia, joita hänen
musta majcsteetinsa ei woinut saada päähänsä.

Kun illallistni oli walmisna, maisti Reman-
dji ruokaa ja mettä, joka tuotiin minun eteeni.
Tätä tapaa noudattamat kaikki heimokunnat. Sen
kautta osoitetaan »vieraalle ettei hänen ole tar-
mis pelätä mitään myrkytystä. Waimotkin mais-
tamat ruokaa .nnentuin he asettamat sen mies-
tensä eteen; heillä ei ole nimittäin oikeutta istua
herramsa pöytään.

Minä tahdon ohitsemennen muistuttaa, ettei
mikään ennakkoluulo pidätä neekereitä syömästä
semmoisten eläinten lihaa, jotka owat kuolleet
luonnollisen kuoleman; maitta eläin olisi kuollut
tautiinkin, sulattamat heidän »vatsansa sen mie-
lihymällä.

Niinkuin tawallisesti herätti minun ulkomuo-
toni heissä suurinta ihmetystä. Wihdoin pyysi-
wät useat minua hartaasti että riisuisin kenkäni,
että he näkisimät oliko minulla samankaltaiset ja-
lat kuin heillä.

Kun ihmeekseni kysyin heiltä minkä tähden he
sitä epäiliivät, sain kuulla että he luuliwat mi-
nun ehkä oleman samankaltaisen kuin erään si-
sämaassa asuman heimokunnan jäsenet, joita he
sanoiwat Sa pabeiksi ja joilla oliwat sorkat kuin
antiloopeilla.

Joka paikassa, missä Afrikassa olen ollut, olen
kuullut saman tarinan. Sapadilaisten sanotaan
aina asuman samoilla seuduilla, nimittäin Kesti-
Afrikan sydänmaassa. Ia Kap Lopezissa oliwat
sisämaasta tulleet orjat kertoneet minulle niistä';
Kammalaisct uskoimat lujasti saman tarinan,
Quenguezan alamaiset tunsiivat sen myöskin ja
nyt sam mina uudestaan tuulla sen Apingilais-
ten luona.

Remandji tuotti paikalla esille yhden orjistansa
ja erään Shimbolaisen miehen, jotka molemmat
makuuttiivllt oikein todenperästä nähneensä Sapa-
dilaisia ja että ne oliwat mustia kuin he itse,
ainoastaan sillä eroituksella, että niillä olimat
halkaistut jalat niinkuin metsän eläimillä.

Kysymytselleni, miksikä he eimät olleet ottaneet
ja lähettäneet muutamia näistä ihmisistä orjiksi

rannikolle, wastasiwat he että ne asuiwat niin
kaukana, ettei heidän luoksensa koslaan ole päästy.

He usloiivat siis lujasti että siellä löytyi kan-
sakunta halkaistuilla jaloilla, eikä kukaan olisi
woinut ottaa heiltä tätä luuloa. Muuten luu-
len minä että minun inboni ja tukkani näytti-
wät heistä yhtä merkillisiltä kuin sapadilaisten
halkaistut jalat.

On tosiaankin merkillistä että joka paikassa
olen kuullut kerrottaman samasta kansakunnasta
ja että joka paikassa on annettu sille sama nimi;
mutta neekereilla on min elämä mielikumitus,
että kaikki armeleminen jonkun taikauskon syystä
ylimalkaan olisi turhaa. Joku henkilö on ken-
ties uneksinut jotakin semmoista ja kohta on hä-
nen unensa letvinnyt tarttumana koko seutuun.
Kammalaisten joukossa olen lamannut neekereitä,
jotka luuliwat että ne walkea-ihoiset, jotka »val-
mistamat niitä kankaita, joita kauppamiehet tuo-
mat heille, eiwät ole samannäköisiä luin ne muut
ivalleat miehet, waan että he owat erityinen ih-
missuku ainoastaan yhdellä silmällä, joka on otsassa.

Joulukuun 16: s päiwä. Eilen »vedin peli-
tuosani käymään ja asetin sen pihalle eräälle pal-
lille keskelle kaikkia niitä, jotka oliwat tulleet
katsomaan "henkeä." He joutuimat yhtä suuren
pelon kuin ihmettelyn maltaan, kuullessansa tätä
sämelten jaksoa, erittäinkin kun minä siirryin pois
pelituosan tyköä ja se yhtäkaikki tämi. He kat-
seliwat milloin minua milloin tuosta ja huudah-
tiwat: "Kuulkaa! Paholainen puhuu hänen
kanssansa." Minä ripustin kelloni majan ulko-
puolelle ja sen säännöllinen napsutus yöllä, kun
kaikki oli hiljakseen, näytti täyttämän heidät pe-
lolla. Nytkin sanottiin sen olewan henki, joka
wartioitst minua, erinomattainkin silloinkuin nu-
kuin, ja joka tappaisi jokaisen, jolla oli jotakin
pahaa aikeissa minua itseäni tai minun omaisuut-
tani lohtaan.

Kun he näkiivät minun kirjoittaman, huusi-
wat he yhtä suuta että minä tein kangasta ja
että juuri »valmistin mallia. Kolmekymmentä
Apingi-ruhtinasta kokoontui neuwoa pitämään,
ja asiaa tarkoin harkittuansa, tuliwat he Reman-
djin johdossa minun luokseni ja sanoiwat: "Si-
nä olet meidän kuningas, henki. Sinä olet tul-
lut meidän maahan tekemään meille hywää, ja
sinä olet kaittiwaltias." He pyysiwät nyt mi-
nun tekemään heille ke'on helmistä niin korke-
an kuin pisin puu kylässä (he näyttiwät sen mi-
nulle), niin että he, heidän maimonsa ja lap-
sensa saisitvat ottaa niin monta kuin heidän ha-
luttaisi. Samaa pyysiwät he pumpulitantaiden,
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maskikllttilain, pyssyin ja kruutin suhteen. Koko
»väestö, jota oli keräytynyt minun ympärilleni
tuhansittain, huusi yhtä suuta: "yo, yo!" ikään-
kuin merkitäksensä että se heistä oli hywin pu-
huttu.

Minä hawaitsin heti että he luottiwat minuun
ja ctteiwät he rahtuakaan epäilleet toiwotuksensa
toteenkäymisestä. He luuliwat warmaan että mi-
nä yöllä tein niitä kaluja, joita päitvällä ivai-
hetin heidän kanssansa hedelmiin ja muihin ela-
tusivaroihin, ja että minä kätkin teokseni metsään
kunnes niitä tarwitsin. He eiwät »voineet saada
päähänsä, etten minä millään muotoa paljaalla
tahdollani woinut noita mainittuja kaluja toi-
meen saada; minun kieltämykseni suututti sentäh-
den suuresti kaikkia, jotka usean penikulman pääs
ta olimat tulleet näkemään ihmeitä tehtäwätst.
Useita Apingi-päälliköitä oli kolo heidän kylänsä
wäki seurannut. Kaikki nämät ihmiset ottivat
sijoittaneet itsensä metsään, jossa nälänhätä il-
maantui heidän joukkoonsa. Olipa eräs Ashan-
go-päällittö muutamain alammaistensa kanssa saa-
punut tänne aina sadan penikulman päässä itään-
päin olemasta kylästään — niin pian oli sa-
noma minun tulostani lewinnyt ympäri — saa-
duksensa osan niistä aarteista, joita minun piti
tehdä ylenluonnollisella tawalla. He tuliwat ilosta
hehkumin silmin ja niin lujalla luottamuksella
minun kykyyni, että he tuskin olisiwat kummas-
tuneet, jos heidän toiwonsa olisin täyttänyt. He
jättiwät minun surumielin; heidän uskonsa mi-
nun lvoimnani ei suinkaan horjunut, waan he
luutimat ainoastaan etten minä tahtonut tehdä
heille mieliksi.

Se etu oli minulla näiden necterem käymi-
sestä minun luonani, että woin nimittäin tar-
kastella ja tutkia heitä kaikessa rauhassa. Sen
»verran kuin minä woin harvatta, oliwat »vaimot
täällä hedelmällisempiä kuin niissäkään toisessa
afrikalaisessa heimokunnassa. Melkein kaikilla,
jotka näin, oli kolme neljä lasta. Mutta sitä
wastaan owat he kamalan rumia, hywin pieniä
miehiin werraten ja tatueratut yliyltänsä heidän
mielestänsä kauniilla, mutta minun mielestäni
ilettäwällä tawalla. Niinhywin miehet kuin nai-
set wiilaawat hampaansa, joka tekee heidät hur-
jan ja inhottaman näköisiksi.

Heidän ihonsa on mustan-keltainen. Minä
olen todellakin ottanut huomiooni, että melkein
kaikissa paikoissa Afrikan mantereella — Saha-
ran rajoilta Apingien maahan asti — muori-
asukkailla on walkeampi iho tuin rantamaan ja
lakeuden asujamilla.

Joulukuun 18.iena päiwänä »varustettiin minä
ken d olla, joka on kuninkaallisen mallan merkki-
nä. Remandji laski kendon minun hartioilleni
ja antoi minulle samassa saman mallan kuin hä-
nellä itsellä oli. Tämä juhlallisuus tapahtui ää-
rettömän mäkijoukon läsnäollessa, jota korteilla
huudoilla osoitti suostumustansa ja lupasi totella
minua. Remandji otti nyt puhuaksensa. "Sinä
olet henki, jota emme koskaan ennen ole näh-
neet. Me olemme raukkoja sinun suhteesi. Si-
nä kuulut niihin, joista usein olemme kuulleet
puhuttaman, että he tulewat maasta, jota ei yk-
sikään tunne ja jota emme milloinkaan saa näh-
dä. Sinä olet meidän kuningas ja herra, pysy
aina meidän luonamme. Me rakastamme sinua
ja teemme mitä sinä tahdot."

Tämä puhe »vaikutti uuden suostumushuudon.
Sitten nautittiin wirwoituksia, palmuwiinaa las-
kettiin ja ilo käwi yleiseksi, niinkuin kruunauk-
sissa taivallista on. Tästä päiwästä woin kut-
sun itseäni Du Chaillu Ensimäinen, Apingien ku-
ningas. Minä luulen, että Harmat ruhtinaat owat
nousseet ivaltaistuimille niin yksimielisestä alam-
maistensa toiwosta. Minä en kuitenkaan olisi
tahtonut suostua kärsimään sitä pahaa menette-
lyä, joka seuraa kuninkaaksi koroitusta Afrikassa
ja joka tapahtuu kruunauksen edellä, mintuin Ga-
bunissa ia muissa heimoissa olen nähnyt, mutta
siitä ei olluttaan mitään kysymistä täällä.

Tuo täällä käytetty kendo oli «valmistettu Shim-
baein luona, jota kansakunta asuu idässä ja jota
pidetään iaitawimpana kaikista raudan takomi-
sessa. Heiltä saamat kaikki sisämaan heimokun-
nat ne Harmat rautakatunsa, jotka heillä owat.

Tässä maassa löytyy yltäkyllin palmupuita,
joiden makeista hedelmistä puserretaan öljyä. En
ole milloinkaan nähnyt semmoista palmujen pal-
joutta, tuikki ylcnraskaina kypsistä pähkinöistä.
Tuhansia tynnyreitä ivoitaisiin helposti wiedä tääl-
tä ulos, jos kauppa waan olis wapaa. Apingit
syömät pähkinöitä, joka näyttää tekewän heille
hywää, ja minä olen taipuisa luulemaan, että
tämä ruoka on yksi syistä waimoin erinomaiseen
hedelmällisyyteen näillä tienoin. Apingit wal-
mistawat hywin wähän öljyä, jota he erinomat-
tain käyttämät hiwuksiinsa ja ruumiinsa hiero-
miseen. Tällä tamaralla on menekkia ainoastaan
Ashiraeille, jotka kuitenkin ottamat sitä niin mi-
tättömän määrän »vuodessa ja niin halpaan hin-
taan, ettei maksa maimaa siitä mitään puhua.

Kun he mielellään juomat palmuwiinaa, me-
newät he säännöllisesti metsiiin hankkimaan sitä
itsellensä. Retkilläni olen usein nähnyt kalepas-
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sin tilluwlln puuhun pistetyssä putkessa. Joka
siihen on putken pistänyt tulee tawallisesti aa-
mulla »varhain yksinään metsään tyhjentämään
kalepassia; jos hän ottaisi nimittäin miinan myö-
tänsä kylään, mllnkuisilvat kaikki hänen janoowat
ystäwänsä siitä wähän itsellensä. Täällä ei tur-
mella puuta mehun saamisen tähden, niinkuin
muissa heimoissa tehdään. Miehet juopumat mie-
lellään. Olen nähnyt enemmän kuin puolet ky-
län miehellisistä asukkaista pöhnässä yhdellä haa-
«vaa. Naisten kunniaksi tulee sanoa, että he owat
kohtuullisempia, »vaikka kyllä olen nähnyt muu-
tamia heidänkin joukossansa päihtyneinä.

Naiset tatucraawat itsensä tawalla semmoisella,
joka heidän omissa silmissään näyttää kauniille.
He maalaamat pitkiä wiiwoja niskasta yli har-
tian ja suoraan poikki rinnan, jotka linjat yhty-
mät teräwässä kulmassa »vatsalla. Pitkin selkää
ja rinnasta watsaan medellään myös wiiwoja.
Mitä enemmän wiiwoja, sitä kauniimpana pitä-
wät he itseänsä. Heillä on yllä ainoastaan kaksi
niistä pienistä neliskulmaisista wcrhoista, joita
Apingit käyttämät, kun sitä wastaan heidän mie-
hensä owat täysissä »vaatteissa. Olen turhaan
koettanut etsiä syytä tähän tapaan, joka riistää
naisilta »viimeisen baamonkin sitä häweliäisyyttä,
joka löytyy muissa heimoissa. Heitä ci näntä
mikään häpy haittaaman ja kuitenkaan eiwät ole
he irstaita eiwätkä kewytmielisiä. Remandjin en-
simäinen waimo eli kuningatar, Apingien mie-
lestä kaunis nuori nainen, käwi minun luonani
eräänä puimana miehensä kanssa. Minä lah-
joitin hänelle kappaleen kaunista pumpulitangas-
ta, josta hän niin riemastui, että hän kohta ru-
pesi riisumaan itseänsä koetelluksensa minun lah.
jacmi. Kun hän oli warsin alaston, pisti eräs
toinen kappale minun »varastostani hänen sil-
miinsä. Hän rupesi nyt puhumaan siitä ja tä^
w<>li ympäri huoneessa, ensinkään kursastelemutta;
»vasta kotivasen ajan kuluttua alottt hän uudes-
taan pukemistansa, eikä edes mieläkään pitänyt
hän kiirettä.

Erään toisen naisen kanssa oli minulla pieni
selkkaus. Kohta kylään tultuani käski kuningas
minua afritalaisen hallitsijan tawallisella wieracm?
warciisuudella ottaa joku hänen »vaimoistansa tai
kenen hywänsä kylän naisista »vaimokseni. Minä
»vastasin hänelle tietysti, eitei meidän maassa
ole tapa l aida niin pikaisesti ja sukkelaan, jota
hän ei ensinkään woinut ymmärtää. Koska kui-
tenkin ivaimöt täällä elättäwät miehiänsä ja mi-
nä ilman sitä aioin »viipyä kauemman aikaa maas-
a, malitsin minä »vanhimman ja rumimman,

jonka löytää woin, ja otin hänen emännöitsijänä
eli kyöttipiikana palwelukseeni. Pari päiwää kä-
wi kaikki hywästi, mutta eräänä aamuna sain
minä luokseni joukon miehiä ja naista, jotka sy-
dämestänsä toiwottiwat minulle onnea ikäänkuin
heidän heimonsa jäsenelle ja oliwat hywin iloisia
ja kiitollisia siitä kunniasta, jota heille olin osoit-
tanut ottaissani heidän sukulaisensa ivaimokseni;
lopuksi pyysiwät he minulta noita tamallisia lahjoja.

Minä tunnustan että paikalla menetin tärsi-
ivällisyyteni; minä sieppasin kepin ja ajoin koko
uuden sukuni ulos owcsta, ja sitten annoin eron
kyöttipiialleni, jota tästä odottamattomasta koh-
tauksesta sain kiittää, ja läksytin hänen hyrvän-
päilväiststi kaikilla solwaussanoilla tuin Apingi-
laiset tuntemat.

Kun kerroin tapauksen Remandjille, purskahti
hän täyttä kurkkua nauramaan ja sanoi: "Kas
siinä se on — miks' et ole seurannut neuwoani?"

Afrikalaisiksi owat Apingit hywin toimeliaita.
Miehet tekemät todellakin tuötä täällä, joka on
harwinaista Länsi-Afrikassa. Erään palmulajin
lehdistä, jota täällä kaswaa runsaasti, »valmis-
tamat he kauniita kankaita, jotka käymät hywin
kaupoiksi kaikissa heimokunnissa. Ne tehdään
neliskulmaisiksi kappaleiksi, joita sanotaan mbon-
goksi, ja sen muotoisina kuljetetaan niitä heimo-
kunnasta heimokuntaan rannikolle asti. Toiset,
edempänä idässä asumat heimot walmistawat myös-
kin semmoisia kankaita. Kerrottiin minulle että
se palmupuu, josta näitä kankaita tehdään ja jo-
ka on uusi minulle tuntematon laji, tuiwuu pois
terran hedelmiä kannettuansa. Se kaswaa wil-
linä, mutta istutetaan myöskin asuntoin eteen
niinkuin tawallisct hedelmäpuut; ne owat yksis-
tään perheen isännän omat.

Puunomistaja on jotakin uutta minulle Afri-
kassa, joka todistaa että Apingit seisomat paljoa
korkeammalla Bakalaijeja ja Shekianeja ylimal-
kaan, korkeammalla kaikkia niitä heimoja, joiden
luona olen käynyt. Tämän lisäksi tulee että
Apingit asumat samalla seudulla, kumminkin enem-
Mi-m aikaa; heiltä puuttuu ainoastaan karjaa ja
kotieläimiä ollaksensa hywinwoipaa kansaa. Nois-
sa muissa, tässä lujassa mainituissa heimokun-
nissa eiwät kylät muuta ole kuin satunnaisia tyys-
sijoja, jotka jätetään kulmille niinpian kuin kuo-
lema ilmaantuu siellä; maan ja puut saa ken
hywänsä ottaa haltuunsa. Gabunin tienoilla asu-
wat Mpongivctkin, jotka kumminkin kaupan kautta
owat saaneet wähän siwistystä, owat osaksi tal-
lettaneet näitä tapoja. Waitt' eiwät he siirrä
koko kylää toisaalle, häwittäwät he kuitenkin sen
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huoneen, jossa mies on kuollut, eimättä suwaitse
etta uusi rakennetaan samalle sijalle. Lukija saat-
taa lliwata minun iloni tamatessani kansaa, joka
oli asunut yhdellä pa»kalla monta meispolwea,
joka wiljclee puita ja pitää omistusoikeutensa nii-
hin »voimassa ja joka »valmistaa kankaita.

Apingien luona owat kaikki miehet tankureita.
Heidän jotenkin monimutkaiset kangastuolinsa owat
hywin Ashiraein kangastuolein kaltaiset, jotka »Vii-
meksimainitut warmaankin owat ne naapureil-
tansa lainanneet. Kangastuolit seisomat majan
edustalla, ja hupaista on nähdä noiden monien
kasien askaroiivan kauniin ja lujan kantaan ku-
tomisessa.

Apingit owal nimittäin tunnetut hienoimman
kantaan kutojiksi koko tällä seudulla. Muutamat
heidän »värjätyistä »verhoistaan owat aiwan kau-
niita. Kun tutousaineesta on piukka ja he ei-
wät osaa niitä pitemmitst tehdä, owat kankaan-
kappaleet ainoastaan kolmea jalkaa pitkiä ja kah-
ta jalkaa leweitä. Wärjätyitä kankaita «valmis-
taissa painetaan ensin langat ja sowitetaan sit-
ten hywin taitawasti tutoukseen. Kuluu toto-
nainzn päiwä yksinkertaisen, neliskulmaisen kan-
kaankappaleen tekemisten ja kaksi, wälistä kolme-
kin päiwää wärjätyn tankaan walmistukseen. Kun
he lähettämät kankaat myytäwäksi, sälyttäwät he
ne tuttuihin, noin pari-, kolmekymmentä kappa-
letta jota tutussa, ja semmoisessa tilassa tulemat
kankaat rannikolle, jossa niitä täytetään waatteit-
fi ja muskiiti-wertoitsi. Maanasuttaat pitäwät
siitä enemmän tum kauppana kulkemasta pumpu-
likllnkaasta. Apingit eiwät ole juuri taipuwia
waihtamaan kankaitansa meidän kankaisiin ja minä
en woi muuta tuin myöntää että he tekemät sii>
nä oikein.

Jos paitaa tekee mieli, neulotaan yhteen use-
ampia kankaankappaleita puunculan ia ruoholan-
gan amulla. Tämä tapahtuu yhtä sicwästi tuin
ompeleminen meillä. Miehet owat itse traata-
reita. Keikareilla Apingien luona on wielä toi-
nen paita yllä, joka killuu hartioilla, enemmän
näön kuin hyödyn wuoksi. Naiset sitä wastaan
pysyivät tarkasti ennenmainitussa »vaateparressaan.

Kolmllskolmatta Luku.
Minun lastuni jälteen oli Joulukuun 19:s

päiwä sunnuntai. Minä istuin sentähden ma-
jassani ja luin raamattua. Suuri joukko maan-
asukkaita ympäröi minua ja otti tarkan maarin
minun työstäni. Minä selitin heille että luin
Jumalan sanaa. Toiwoen tekemäni heihin jo-

tatin wllitutustci, luin muutamia kappaleita ää-
neensä ja koetin sitten selittää niitä heille. Sit-
ten kääntelin minä kirjan lehdet pikaiseen läpit-
se, näyttääkseni heille kuinka suuri se oli. Mi-
nun suureksi ihmeekseni pelästyiwät he pahoin
siitä kahinasta, jota syntyi kun kääntelin lehtiä,
ja tuokiossa oliwat kaikki tiessänsä, Remandji
kaikkein ensinnä. Semmoinen seuraus oli mi-
nun ensilnäisellä yritykselläni, kun saarnasin heille
ewankeliumia.

Wihdoin onnistui minulle kuitenkin faamaan
heidät, yhden toisensa perästä, tulemaan takaisin.
He lertoiivat nyt että se kahina, jonka minä toi-
meen sain, oli samankaltainen kuin heidän hen-
kensä uäni. He luuliwat että minä olin yhtey-
dessä heidän suuren henkensä Olnlon kanssa.

Useat heistä palasiivat samana päiwänä kyliin-
tä, kun hawaitsiwat etten minä tehnytkään kan-
gasta, rautaa ja «vaskea, niinkuin he oliwat toi-
woneet; he eiwät tahtoneet uskoa että minulla
oli mahdoton ainoastaan tahdollani luoda näitä
tawaroita ilman lukua ja määrää.

Kun 20:nä päiwänä puhuin Remandjin kans-
sa, tuli eräs neekeri ja lasti kätensä hänen pään-
sä päälle ja sanoi: "Isä, minä tahdon Palmella
sinua. Minä olen «valinnut sinun herrakseni
enkä palaja enää hänen luoksensa, jonka oma
minä tähän asti olen ollut."

Tätä temppua sanotaan Hongoksi ja on omi-
tuinen kohta afrikalaiscssa orjuudessa, zoka suu-
remmassa tai wähemmässä mitassa tulee ilmi
kaikissa heimokunnissa. Kun orja on tullut pa-
hasti pidellyksi isäntänsä käsissä tahi syystä tai
toisesta on tyytymätön herraansa, pakenee hän
toisten kylään ja »valitsee itsellensä uuden isän-
nän, joka on pakoitettu ottamaan hänet turmiin-
sa. Sentähden ei synnyllään loskaan palaiveria
semmoisesta teosta. Ei kukaan woinut esim. »ve-
tää Remandjia cdcswastauksenalaisekst siitä että
orja itsestään oli tarjonnut hänen palrveluksecnsa.
Tuo uusi isäntä woipi waittapa mennä siihen
kyläänkin, josta orja on paennut, mutta »viimek-
simainittu ei saata näyttää itseänsä siellä ilman
tulematta kenties takaisin waaditukst. Bongo kos-
kee aina jotakin henkilöä toisessa kylässä ja tois-
ta perhettä samassa heimossa. Sitä sanotaan:
"lyödä bongoa," joka arwattawasti tarkoittaa kät-
ten päälle laskemista. Tämä omituinen tapa
maikuttaa paljon orjain tilaan, joilla stn lautta
on laillinen oikeus paeta pois sietämättömän ti-
rännin käsistä. Se estää myöskin perhekuntia
hajoomastll erilleen, sillä ei mikään ahdista niin
suuressa määrässä orjaa pakenemaan isännältän-
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sä tuin se, että jälkimäinen on myynyt hänen
maimonsa.

Minulle hankittiin tänä päiwänä kanoteja ret-
keä warten ylös wirtaa myöden. Niitä kokoon-
tui koto ivenheesto, mutta nämä tanotit owat
niin teweitä ja kaatuivat pienimmästäkin syystä,
jonka tähden ne eiwät sowi semmoisille, jotka
eiwät osaa uida. Minulla ei kuitenkaan ollut
mitään lvlllitsemisen tilaa. Minä maroin kum-
minkin itseni mahdollisesti tapahtuwia onnetto-
muuksia warten ripustamalla kompassini kaulaa-
ni ja sitomalla pyssyni pitkällä köydellä wenhee-
sen, joka kaikissa kohdissa ainakin oli Pysywä
meden päällä. Ilman sitä otin mina myötäni
»vähäisen kistun, jossa talletin yhdet »vaatteet ja
talsi paria kenkiä (joita matkustawainen tässä
maassa parhaiten tarwitsee). Remandji, eräs
soutaja ja minä astuimme yhteen kanotiin, jon-
ka lyttäsimme mesille, ja ivenheesto seurasi pe-
rässä.

Nuo lakeapohjaiset tanotit uimat melkein »ve-
denpinnalla ja owat erittäin walmistetut matko-
ja warten ylös wirtaa myöden, joka tähän muo-
denaikacm tekee neljän wiiden penikulman »vauh-
tia tunnissa.

Ennen lähtöä kului minulta eräs aamupuoli-
päiwää liinawaatteitteni «viruttamiseen »virrassa.
Neekereillä on niin wähän käsitystä puhtaudesta,
ettcirvät he milloinkaan pese likaisia »verhojansa.
Sillä aitaa tuin oleskelin noiden eri heimo-
kuntain luona, koetin aina opettaa naisia pe-
semään. Se on muuten ilettärvä toimitus, jo-

hon minun on waikea tottua; ennemmin olen
kotkina, maitt' en tawallisesti mielelläni ryhdy
semmoisiin astareihin.

Me sousimme merkkaan ylös wirtaa myöden,
tehden pari kolme penikulmaa matkaa tiimassa,
jolla ajalla soutajat laulelmat. Minä istuin jo-
tenkin epämukaivasti ja ilman woimatta liikut-
taa itseäni wenheen pohjassa.

Kolmen ensimäiscn tiiman aikana lähtömme
perästä sousimme useain kyläin ohitse. Nämä
Apingilaisten kylät eiwät wiehätä niin silmää
tuin Ashiraein kylät. Wiimetst mainituissa näh-
dään aina pylwäslatta majan ulkopuolella, jossa
kyökki löytyy. Apingit sitä wastaan käyttämät
samaa huonetta aittana, makuukammiona ja kyök-
kinä. Apingien majat owat samoin kuin Ashi-
raein tehdyt karpusta ja katetut suurilla lehdillä.
Tawallisesti löytyy joka kylässä maja, joka on
suurempi toisia ja on päällikön oma. Ky.at ei-
wät ole »varustetut, josta nähdään ctteiwät Apin-
git ole sotaista heimoa.

Me astuimme maalle Agobin kylän kohdalla.
Tämän päällikön Agobin olin jo tawannut Re--
mandjin luona. Hän lahjoitti minulle muuta-
mia kanoja ja »valitti leopaartein syöneen häneltä
kaikki kutut.

Apingilaisissa wallitsee samankaltainen taika-
usko kuin lähellä merenrantaa asumissa heimo-
kunnissa, jonka tähden katson tarpeettomaksi mi-
tään siitä tässä mainita.

Samana päiwänä kysyin eräältä nuorelta mie-
heltä, jolla oli kauniin waimo kylässä, minkä
tähden hän oli niin ryysyinen. Hän »vastasi
hywin lewollisesti: "Waimoni on tehnyt minun
typi tylpäksi." Kun kysyin millä tawoin se oli
tapahtunut, selitti hän että hänen oli ollut an-
taminen laitti, mitä hänellä oli, maimonsa en-
tiselle miehelle, saadatstnsa häntä heittämään mai-
moa hänelle. Minä hawaitsin tästä Apingilais-
ten luona wallitsewlln sen tawcm, että jos joku
mies rakastuu toisen waimoon ja waimo on yk-
sissä tuumissa, woi hän saada mainitun maimon
antamalla miehelle niin monta orjaa ja muita
tawaroita tuin tämä jälkimmäinen waimosta on
antanut.

21:tenä päiwänä kuljimme noin kolmekymmen-
tä penikulmaa ylöspäin wirtaa. 22:na matka-
simme erään kauniin ja jotenkin Wuorisen seudun
poikki ja mitä ihaninta jokiwäylää myöden höy-
rypurren kapteeni milloinkaan itselleen woi toi-
ivottaa. Mitkään kosket eiwät pidättäneet mei-
dän kulkuumme, ja joki oli joka paikasta joten-
kin sywä, noin kolmea neljää syltää. Meillä
oli nyt sadeaika käsillä. Koko matkan aikana
terwehtiwät linnut meitä lauluillaan ja hyön-
teiset hyrinällään. Joka taholla tapasi silmärunsaan mihannuuden ja aina ivedenreunaan asti
oliwat rannat yhtenä ainoana »vehreänä mat-
tona.

Iltapuolla päiwää, wähän ennen auringon-
laskua, sattui meille semmoinen kommelus, jota
minä olin pelännyt ettemme totonaan »voisi »vält-
tää. Eräs tanoti, jonka piti uida suoraan poikki
wirran, joutui wihaisen »veden maltaan ja tör-
mäsi minun kanotiini, maikka kyllä koetimme sitä
karttaa. Tuokiossa suistuiwat nuo molemmat
pienet ivenheet nurin, ja nyt rupesiwat neekerit
uimaan maata kohden. Mitä minuun raukkaan
tulee, en arroannut minä uskoa itseäni meden
maltaan waan käwin -kiini wenheesen. Onneksi
emme olleet kaukana maalta, ja soutajain awulla
«veti Remandli pian kanotin semmoiseen paikkaan,
jossa woin pohjata. Waikka tilani oli «vähem-
män suotuisa, en woinut muuta kuin nauraa
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sille »vanhalle akalle, jonka kanoti oli ollut syynä
onnettomuuteen. Hän ajeli alas wirtaa myöden
kuin lieto ja huusi sillä aitaa lakkaamatta: "Pi-
sllnkini! Missä owat minun pisankini?" Kun
hän oli päässyt maalle, meni hän erääsen wir-
ran-polween odottamaan kaatunutta kanotiansa.
Saatuansa sen käsiinsä, istahti hän siihen uudes-
taan ja rupesi taasen soutamaan, yhä »valittaen
pisankeinsa kadotusta. Kaikki Apingit uiwat kuin
kalat ja heidän pähkinänkuoren kaltaiset tanotin-
sa antllivat heille useasti tilaisuutta uimis-har-
joitutsiin.

Waikka olin märkänä, menin kuitenkin lähim-
pään kylään, täpiliotettu lipas ja pyssy myötä-
ni. Tullessamme sinne löyhkäsi meille wastaan
»viimeisessä mätänemisen tilassa oleman lihan il-
kein haisu. Koko kylä oli siitä saastutettu. Mi-
nulle ilmoitettiin löyhkän lähtemän erään ihmi»sen ruumiista, joka oli kuollut kahdeksan päiwää
sitten. Näissä ihmisissä on se tapa että kät.e-
lvät ruumiit kunnes ne mätänewät tyttönään.
Ne saawat jäädä makaamaan huoneesen, jossa
owat kuolleet. Mikä minua enimmästi ihmetyt
tää on se, ettei tämä haju tuota tauteja.

Minä sanoin heti Remandjille, etten woinut
jäädä tänne, ellei ruumista kohta haudattu. Mina
mieliin siihen osaan kylästä, jostupäin tuuli pu-
halsi ja jossa haju tuntui waan heikosti. Luki-
ja woi arwata hämmästykseni, kun näin erään
neekerin lähestymän, kantaen tuota melkein alas-
tonta ja mätäneivää ruumista selässään. Mi-
nun ennakkoluuloni tähden oli päätetty tehdä tä-
mä uhraus, ja näin nyt »vietettiin hautausta.
Täällä ei tunneta ruumiinarttuja, lähin sukulai-
nen kantaa ruumiin pois selässään eikä kukaan
saata «vainajaa hänen iviimeiseen leposiaansa.
Apingilaisilla ei ole mitään hautausmaata; ruu-
mis wiskataan paljaalle kedolle jollakin aukealla
paikalla wähän matkan päässä kylästä, ja sen
»viereen pannaan elefantinhampaita, rannerenkaita
ja muita koristuksia, joita wainaja on kantanut
eläissään.

Sillä aikaa kuin m>'nä oleskelin tässä kylässä
sai eräs waimo katsoiset. Toinen niistä tapet-
tiin kohta, sillä tämän heimokunnan, niinkuin
monen muun, neekerit luulemat että äiti war-
maan kuolee, jos lapset jätetään elämään. Obin-
djin kylässä näin kuitenkin taksi seitien'muotista
poikaa, jotta oliwat katsoiset ja jotta oliwat pääs-
seet mainitusta julmasta pitelemisestä ja joiden
äiti woi oikein hymin. Mutta häntä pidettiin-
kin yleisesti erinomaisena maiinona.

Joulut. 23:späiwä. Kosken woi saada so-

piwaa kanotill, täytyy minun heretä matkaamasta
ylemmäksi wirtaa myöden. Sillä kohdalla, johon
olen saapunut, juoksee Apingi melkein suorasti
etelään päin. Sen roerran tuin minä olen woi-
nut hllwaita, on tämä 1000 ja 1200 jalan pai-
koille leweä, se on tarpeeksi sywä ja wirtaa wi«
haiststi. Kylät owat ylimalkaan raketut korke-
uksille, wähän matkan päässä »virrasta. Illalla
24:tenä päiwänä palasimme Remandjin kylään
ja seuraawcma päiwänä läksin minä, hankittuani
itselleni wahwimman ja suurimman tanotin tuin
saada »voitiin, matkaamaan alas wirtaa pitkin,
nähdäkseni maan suurinta merkillisyyttä, Samba
Nagoshi-putousta, josta jo ennen paljon olin
kuullut puhuttaman. Kymmenkunta tanotia, kaik-
ki täynnä neekereitä, seurasi minua. Wirran
wesi, joka tähän aikaan «vuodesta, sadeaikana,
on hyivm korkea, keltainen ja sakea, juoksi lähes
wiist penikulmaa tiimassa. Pikaisella matkallam-
me alas wirtaa myöden siwusimme useita kyliä,
joissa asui Kambaeja, Amiineja, Osoungaeja ja
Njawjeja.

Mitä edemmäksi tulimme, sitä suurclluisemmaksi
ja jylhemmäksi käwi maisema. Wuorct läheni-
wät wirtaa, wirran rannat tuliwat jyrkemmiksi
ja wirta käwi »vihaisemmaksi; näköala näköalan
perästä ilmaantui, kilpaillen toinen toisensa kans-
sa kauneudessa. Wihdoin kuulimme «vedenpu-
touksen kolean pauhun. Neekerit sanoiwat kui-
tenkin sinne wielä olewan hywän matkan; mutta
west rupesi jo kiehumaan ja tekemään pyörteitä,
jonka tähden tuli määrälliseksi uskaltaa edemmäksi
noilla »viheliäisillä »venheillä. Minä johdin siis
tanotini rantaa kohden ja astuin maalle. Oli
melkein pimeä. Me olimme tehneet kahdenkym-
menen penit lman paikoille matkaa alas wirtaa
myöden Remandjin kylästä rumeten. Me pys-
tytimme leirin wirran rannalle ja saatoimme nyt-
kin tuulla tuon suuren ivedenputoukstn pauhun,
jonne päätin matkata maitse seuraamana päi-
wänä.

Weden tohina soi törmissäni koko yökauden
ja jo päiwän koittaissa rupesin hankkimaan läh-

töön, muttei yksikään miehistäni tahtonut seura,
ta minua. Esteeksi sanoiwat he että metsässä,
jonka kautta meidän oli kulkeminen tullaksemme

ivedenputoukselle, asui Vakalaieja, jotka oliwat
heidän «vihollisiansa ja jotka sentähden tartaisist-
lvat heidän päällensä ja tappaisitvat heidän. Mi-
nä arivelin hetken aikaa jo lähteä yksin matkaan,
mutta minua mastassa olema, läpipääsemätön
metsikkö pakoitti minun luopumaan tästä aikees-
ta, ja koetettuani useat kerrat turhaan poistaa
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seuralaisten! pelkuruutta, oli minun täksi eräksi
luopuminen yrityksestäni saada nähdä wedenpu-
tousta. On todellakin towaa että sillä tawoin
täytyy heittää innolla halattu tilaisuus saada
nähdä suurellaista näkyä, erittäinkin kun jo olet
niin lähellä sitä, mutta joka matkustaa Afrikasisa oppii katkerasta kokemuksesta tyytymään asi-
ain menoon ja woi pitää itseänsä onnellisena,
jos hänen onnistuu saada waan suurin osa sitä
programmill toimeen pannuksi, jonka hän on teh-
nyt retkensä päämääräksi.

Että Samba Nagoshi putous mahtaa olla
mitä suurellaisimpia wedenputouksia maailmassa,
näkyy kaikkein neekerein yhtäpitäwistä kertomuk-
sista; se on suurin ihme, josta kaikki, etäarnpä-
näkin asuwat heimokunnat owat kuulleet puhut-
taman, ja he puhuwai siltä aina pelolla ja häm-
mästyksellä. Paras todistus tähän on kuitenkin
se suunnaton ivcd.npaljous, jonka Apingiwirta
siihen tuo, ja sen kauhea kohina, joka kuuluu
kumminkin »viisi penikulmaa ympäri, jonka mat-
kan päässä siitä minun oli seisahtaminen, etten
olisi joutunut meden pyörteitten maltaan. Kar-
talla olen antanut tälle erinomaiselle putoukselle
nimeksi Eugenie putous Franskalaisten keisarin-
nan jälkeen.

Mieheni kertoiwat minulle että ennen noiden
millein ja kamalain Vakalaiein tuloa tänne mat-
kasiivllt Apingit pitkin »virtaa aina Anengaeihin
asti, jotka asuwat Rembo Ngouyain ja Rembo-
Okandan yhtymäpaitoilla.

Ne heimot, jotka asuwat tämän joen warsilla,
owat Njawit, Ewilit, Ngaloijit ja Anengulaiset.
Retkelläni Ogobai-wirralla näin muutamia hen-
kilöitä noista kahdesta wiimeksimainitusta hei-
mosta, jotka puhuivat -samaa kieltä kuin Mpong-
welaiset.

Minulle on sanottu Rembo-Okandan olewan
paljoa lew.ärnpi kuin Rcmbo-Ngouyai. Minä
tiedän sen rannoilla asuman tiheässä neekereitä,
sillä sieltä tuodaan paljon orzia Kap Lopezin
markkinoille. Remandji, joka oli käynyt siellä
maata myöden, sanoi minulle että Rembo-Okan-
dalle tullaan wiiden kuuden pänvämatkan peräs-
tä Pohjoseen eli luoteesen päin ja että wälillä
olewa maa on hywin wuorista. Hänen kerto-
muksensa lälteen asuwat seuraawat heimot tuon
kauniin wirran warsilla: Meouandjit, Moshehoit,
Madoumait, Njawit, Moshoboit ja Npowit.

Lähinnä Apingeja, kun kuljetaan ylöspäin wir-
taa, asuwat Apononit. He puhumat, niinkuin
minulle sanottiin, samaa tieltä kuin Ashirait ja

asumat suurilla, pitkää ja tiheätä ruohoa käsiva-
roilla lakeuksilla. He owat sotaista heimoa.

Apononein naapureina owat Ashangoit, jotka
asuwat wirran oikealla puolella, kun sitä was-
taan Apononit owat sijoittaneet itsensä «vasem-
malle puolelle. Ashangoein kedot oivat kolmen
plliwämatkan päässä etelään ja itäänpäin. He
pyytäwät ja kesyttäwät ivillejä kuttuja, joita he
myymät läntisille naapureillensa.

Wielä etäämpänä asu.vat Njawit. Heidänmaassansa tulee wirta, joka siellä wielä on hy>
win leweä, »venheillä kulkemattomaksi meden pyör-
teitten tähden. Njarvien maan toisella puolella
on Apingilaisille tuntematon maa, jossa he eiwät
koskaan ole käyneet ja josta he eiwät tiedä enem-
pää kuin mitä orjiltansa owat kuulleet.

28:tena päiwänä läksin minä retkelle, tutti-
akseni erästä wuoren selkää, joka näytti minusta,
kun seisoin korkeimmalla töyräällä lähellä Re-
mandjin knlää, ulottuman suorastaan itään päin.
Kuningas seurasi minua. Hän ei tahtonut siir-
tyä kauaksi kylästään, mutta minä olin päättä-
nyt tehdä tutkimuksiani niin kauaksi kuin mah-
dollista. Se seikka, josta tahdoin saada selkoa,
oli, pitikö «vuorensclkä yhä tuota itäistä suuntaa
ja kuinka kauaksi se ulottui.

Ensimäisenä päiwänä kuljimme »viisikolmatta
penikulmaa itäänpäin. Yöksi poikkesimme erää-
sen Apingi-kylään ja me otettiin siellä hywin
sydämellisesti wastaan. Enimmät kylän asuk-
kaista oliwat jo ennen nähneet minun Reman-
djin kylässä. Seuraamana päiwänä matkasimme
eteenpäin ja kuljimme noin kaksikymmentä peni-
kulmaa samaa suuntaa kohden. Illalla saawuim-
me erääsen Isogolais-kylään, jonka kuningas oli
yksi Remandjin monista appi-waareista.

Miehet oliwat warustancet itsensä aseilla ja
oliwat puolustusasemassa, naiset juoksiwat tio
hensä, kirkuen pahasti, kun nätirvät minun. El-
lei Remandji olisi ollut muassani, olisiwat he
warmaankin puhkaisseet minun läpitse keihäil-
länsä ennenkuin olisin ehtinyt puhumaan heidän
kanssansa; mutta onneksi ehti Remandji ilmoitta-
maan heille että minä olin mahtawa henki, joka
en tahtonut tehdä heille mitään pahaa. Nyt tu-
liwat he hywin kohteliaiksi ja antoiwctt minulle
sekä illallista että yösian.

He puhumat samaa kielimurretta kuin Apingit,
jotka kuitenkin pitäwät heitä huonompina itseän.
sä. Syytä tähän en woi tietää, sillä heidän
majansa, «vaatepartensa ja elintapansa owat juu-
ri samat.

Me olimme nyt keskellä niitä muoria, jotka
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tetewät tuon ylhäällämainitun selänteen. Iso-
golaistt asumat korkeimmilla ylängöillä, jossa heil-
lä on kylänsä. Minä kuulin heiltä »vuorten ulot-
tuman edemmäksi itää kohden niin pitkälle kuin
he ottivat olleet s. t. s. useat päiwämatkat.

Remandjin poika seurasi minua tänne asti.
Mc matkasimme edemmäksi itää kohden ja »vii-
meisessä Isogolaisten kylässä jätti wanha pääl-
likkö minulle hywästi. Minä matkasin edespäin
Isogoein ja Apingein seurassa, jotka oliwat lu-
ivanneet saattaa minua Ashangolaisten kylille,
jotka, heidän laskunsa jälkeen, oliwat kolmen päi-
wätnattlln päässä edempänä »vuoristossa.

Näillä korkeilla muorilla on ilma jotenkin puh-
das ja raitis. Minua elähyttiwät uudet woimat.
Mina kuljin suoraan itään päin. Olin kyllä tä-
ta nykyä niukasti »varustettu tauppatawaroilla,
mutta Remandjin kylään olin jättänyt niir svu-
ren ivaraston, etta woin maksaa mitä »vaadittiin.
Toiwoin päästwäui kumminkin 460 penikulmaa
itäänpäin ja saamani selwille kulkiko tuo tunte-
maton wucrenstlkä yli mantereen.

Me läksimme liikkeelle 29:tenä. Meidän tiem-
me käwi kulkemattomia polkuja wuorietcn ja met-
säisten seutuin läpitse. Minä hawaitsin heti ct-
teiwät seuralaiseni tunteneet tietä ja otin sentäh-
den turwani kompassiin. Niin paljon kuin mah-
dollista seurasimme purojen ja wirtain juoksua.
Minun kenkäni pantiin loivalle. Jo ensimäise-
nä päiwänä tuli yksi pari kenkiäni kelpaamatto-
maksi, mutta onneksi oli minulla toinen pari
waroilla, ja seuraamana päiwänä pitkitin mat-
kustusta. Kun ensimäisenä yönä makasimme nu-
kuksissa tulemme ääressä, heräsimme leopaartin
ulinaan. Peto ei tohtinut kuitenkaan tulla am-
pumamatkan päähän emmekä uskaltaneet sitä ajaa
takaa, sillä yöllä tulee aina ihminen tappiolle
tuon pelätiäivän leopaartin kanssa taistellessaan.
Kun eläin oli herennyt ulisemasta, puhkesi hir-
«veä rajuilma meidän ylitsemme, puut ja oksat
ryskyiwät joka taholla meidän ympärillämme, ja
salamoimista ja ukkosta kesti 11. s:teen aamulla.

Minä pistin uudet kengät jalkaani ja söin
kohtuullisen pisangeista walmist.tun suuruksen,
jonka jälkeen pitkitimme matkaamme. Tuossa ai-
mollisessa metsässä, jota me kuljimme, ei näyt-
tänyt asuman muita eläwiä olentoja kuin hyön-
teisiä. Kerran näin suuren keltaisen hämähä-
kin werkon ja toisinaan kuulin pikku lintusten
wisertälvän, mutta suurempia eläimiä en nähnyt
yhtään, en edes pientä apinaakaan.

Metsän synkkyys ja hiljaisuus teki kamalan
»vaikutuksen mieleen. Se näytti olewan jonkun

metsänpeikon asuntopaikkana, joka rakasti yön
hiljaisuutta ja marjoa. Minä pidin koko ajan
»vaarin täällä mahdollisesti löytymistä gorillois-
ta; maanasuttaat sitä wastaan eiwät näyttäneet
lainkaan päästämän mieleensä näitä eläimiä, jot-
ka he kuitenkin tunsiwat.

Matkustaja tuskaantuu mieleltänsä näissä au-
tioissa metsissä, joiden wälillä noihin metsänriis-
tasta rikkaisiin Etelä-Afrikan metsiin werraten
löytyy niin suuri eroitus. Kun hän ruokansa
hankkimista warten yksistään saa turwata pys-
syynsä, on hän nälkään-kuolemisen »vaarassa, ja
neekerein elatuswarat ottawat niin suuren tilan,
ettei niitä woida kuljettaa tarpeeksi suurta «va-
rastoa muassa. Peläten nälkään nääntymistä,
riensimme joutuisasti edespäin, ja seuraaman päi-
wän illalla olimme minun laskuni jälkeen kul-
keneet wiisistitstmättä penikulmaa Isogolaisten
wiiineisestä kylästä ja wähän yli sadan penikul-
man Remandjin kylästä.

Seuraamana päiwänä (loulul. 31:nä) olim-
me toiwoneet pääsewämme Ashungoluisten maa-
han, jossa woisimme l.wähtää. Me olimme am-
puneet ainoastaan pari pientä lintua, jotka söin
illalliseksi. Miehilläni oli wielä muutamia pi-
sankeja jätillä.

Seuraamana päiwänä — uudenwuoden päi-
wänä 1859, joka walitettawasti oli wiimeinen
retkelläni itäänpäin — läksimme warhain liik-
keelle ja olimme »vakaasti päättäneet hankkia it-
sellemme elatuswaroja ennen ehtoota, sillä mitä
meillä wielä oli, oli melkein lopussa. Maa oli
käynyt wielä epätasaisemmaksi ja meidän matkam-
me kulki parhaasta päästä wirtain uomia myö-
den. Xl. 2 jälkeen puolen päiwän tapahtui »vih-
doinkin mitä olin pelännyt — minun wiimeinen
pari kenkiäni oli loppuun kulunut. Jalkani oli-
mat niin pahasti raawitut' ja wuosiwat wertä
niin wahwasti, etten woinut käydä askeltakaan
huutamatta tuskasta. Wielä ei näkynyt mitään
»vilausta ihmisten asunnoista. Niinkauaksi kuin
silmä kantoi, eikä se ollut pitkälle, ei näkynyt
muuta kuin tiheä, synkkä metsä.

Tuska pakoitti minun istumaan maahan lä-
helle erästä puroa, jossa liotin »verisiä jalkojani.
Käskin miesteni tehdä tulen, ja laskettuani pys-
syni siivulleni, jos ehkä joku metsänotus lähenisi
ampumamatkan päähän, lähetin minä heidät et-
simään, jos mahdollista oli, jotakin kylää. Se
oli warmaankin erehdys, kun minulle oli puhut-
tu kolmesta päiwämattasta; mieheni eiwät tun-
teneet maata ja oliwat wielä hywällä mielellä
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ainoastaan sentähden, ctteiwät nähneet minun
osoittaman mitään lewottomuutta.

Tiiman perästä tuliwat he takaisin eiivätkä ol-
leet nähneet mitään kylää. Nyt pystytettiin lei-
ri yöksi. Minä parantelin kenkiäni sen werran
kvin woin seuraaman päiwän matkustusta »var-
ten, me söimme loput pisankeja, ja otettuani ku-
lauksen konjakkia laskeusin maata.

Sillä tawoin päättyi meidän uudenwuoden-
päiwnmme 1859. Seuraamana aamuna olimat
minun jalkani wielä enemmän ajettuneet, niin
etten woinut saada niitä riepaleisiin kenkiini. En
tietänyt mikä piti neuwokst tulla. Matkustus
eteenpäin ilman ruokawaroja oli mahdoton. Muu-
tamat miehistäni poimimat marjoja ja pähkinöi-
tä, ja siinä oli koko aamiaisemme. Sen peräs-
tä otin minä esille kaksi pientä lippua, jotka mi-
nulla kauan aikaa oliwat olleet ivaroilla, että
pystyttäisin ne äärimmäiseen paikkaan, jonne mi-
nun onnistui päästä.

Minä pidin waan yhden miehen luonani ja
lähetin kaikki muut eräälle korkealle wuorclle, jo-
ka oli wähän matkan päässä oikealla kädellä.
Waikka muori oli korkea, oli näköala sieltä tuon
metsän tähden hywin ahdas. Minä käskin hei-
dän kertoa kaikki mitä he nakiwät ja ann«n
heille pyssyni, niin että, jos jotakin metsänriis-
taa tulisi näkymille, he woisiwctt ampua.

Kahden tiimaisen poissaolon perästä tuliwat
he takaisin, tuoden myötänsä pienen apinan ja
kahtatoista jalkaa pitkän Voa-kärmeen. He cm-
toiivat apinan minulle ja pitiwät itse kärmeen.

Kun hawaitsin olewan mahdoton tungeida edem-
mäksi, käskin kaksi miehistäni nousemaan pisim-
pään puuhun, jonka löytää woin, ja ripustaa
sen lcttwaan amerikalaiien ja franslalaiscn lipun.
Kun liput liehuiwat ilmassa, läskin miesteni
terwehtiä tähtibcmeria ja tuota kolmiwäristä lip-
pua kolmella hurraa-huudolla. Sen perästä ja-
oin heidän kesken konjakin mitä jälillä oli.

Me söimme yhdellä haawaa suurusta, päiwäl-
listä ja ehtoollista; join lasillisen »viiniä poissa-
olewain ystäwäini terweydeksi, ja sidottuani haa-
woitetut jalkani paitani hihoilla ja pistettyäni ne
warowasti parannettuihin kenkiini, läksimme pa-
lausmatkalle. Se oli minulle surullinen päiwä,
sillä edemmäksi pääseminen oli ollut minun in-
nokkain toimeni ja minua huoletti suuresti etta
täytyi kääntyä takaisin juurituin olin laamaisil-
lani selrvän eräästä tärkeästä ja huwittawasta
maatieteellisestä kysymyksestä.

Palaus^.atkaa muistan minä maan hämäräi-
sesti ja epäselwästi. Minä muistelen wähän kuin-

ka jalkani käwiwät yhä pahemmiksi; kuinka minä,
kun kurjat kenkäni oliwat kappaleiksi raukeamal-
lansa, ensin sidoin ne kokoon köynnöskasweilla ja
sitten »viskasin ne pois, käärien jalkani paitani
rääppeisiin; kuinka meillä toisena ja kolmantena
matkamme päiwänä ei ollut edes pientä lintu-
akaan syödäksemme ja kuinka käwimme koneen-
tapaisesti, sillä nälkä ja tuskal oliwat tehneet
meidät melkein tunnottomiksi. Neljäntenä päi-
wänä löysi yksi miehistäni gorillan, jota tuli är-
jyen ja lyöden rintoihinsa meitä wastaan. Hän
piti niin kauheata melua ja hänen silmänsä kii-
luiwcit niin ilkeästi, että minä ensimäisen ker-
ran elämässäni olisin paennut, jolleiivät jalkani
olisi sitä estäneet. Minä muistelen hywin epä-
selwästi että se neekeri, joka kantoi pyssyäni, am-
pui tuota hirmuista eläintä ja tappoi sen, että
he kaikki tarkastivat sen kimppuun ja pikemmin
repiwät kuin leikkastwat stn kappaleiksi ja että he
tyydyttitvät nälkänsä lihalla.

Sitten läksimme uudestaan matkaan. Minä
laahustin edespäin niin hywin kuin woin Meri-
sillä ja ajettuneilla jaloillani. Wihdoin «viiden-
tenä päiwänä tuliwat Isogoein kylät näkywiin.

Täällä makasin minä wuoteella kolme päiwää
melkein tunnottomana. Minulle pistettiin ruo-
kaa suuhun, naiset hautoiwat jalkojani ja hieroi-
wat niitä öljyllä, sillä he owat aina hyrviä ja
sääliiviä, täälläkin julmassa Afrikassa.

Tautimuoteella »venyessäni sain minä palaman
halun päästä näkemään isänmaatani ja merta.
Minun lewottomuuteni lisääntyi päiwä päiwältä,
ja ensimäisen kerran elämässäni sairastin mina
tautia, jota sanotaan kotikaipaukseksi.

Kun ilmoitin Remandjille että minun oli pa-
laaminen, kutsutti hän Minshon luoksensa ja sa-
noi hänelle^ "Henki tahtoo jättää meidät; mi-
nun on hywin mieleni paha, mutta st on hänen
tahtonsa ja meidän on sitä totteleminen. Hänen
täytyy kuitenkin odottaa kunnes olemme hankki-
neet hänelle elatuswaroja, ettei hän näänny näl-
kään matkalla." Minulle annettiin sitten kano-
ja, pisankeja ja maniokia ja käskettiin minun
pitää kendo (maltilla), "niin että sinä, kun tu-
let takaisin, uudestaan saat hallita meitä."

Remandji lahjoitti minulle ilman sitä taksi
hywin siewästi walmistettua myssyä ruohokan-
kaasta, joihin kotimaani naiset sittemmin suuresti
ihastuiivat.

Sitä wastaan annoin minä »vanhalle päälli-
kölle »veitseni ja kahwelini ja koristin hänen pyyn-
nöstänsä hänen majansa seinät muutamilla New-
Yort-sanomalehdillä, jotta minulle oli lähetetty,
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sillä aikaa kuin oleskelin Ashiraein maassa. Hän
oli hywin ylpeä tästä koristuksesta ja »vakuutti
tallettamansa sitä, kunnes joku toinen walkea hen-
ki, jolle se warmaankin oli olema jotakin outoa,
tulisi häntä katsomaan. ''Ia kun minä," lisäsi
hän, "»vuosien kuluessa kerron etäämpänä asu-
mille neekereille erään hengen käyneen minun luo-
nani ja he sanomat: "Sinä walhettelet," niin
näytän minä heille nämä kapineet, jotka sinä mi-
nulle olet lahjoittanut, ja silloin he uskomat mi-
nua."

Minulle olisi lahjoitettu suuri rauta alaisin,
mutta sen paino teki sen kuljettamisen waikeaksi,
ja koska rauta Apingcille on sama kvin kulta
meille, olisi ollut armotonta ottaa heiltä niin
tarpeellista kalva. He takomat rautaa hywästi,
eiwät kuitenkaan niin hywin kuin Fanit, jotka
owat parhaimpia seppiä mitä Afrikassa nähnyt
olen. He tekemät wcitsiä, Ashiraein wcisten nä
köisiä, ja kirweitä hywin somilla koristuksilla,
mutta heidän päätoimenansa on kankaan kuto-
minen.

Wihdoin läksimme liikkeelle Tammikuun 16:na
päiwänä ja menimme pienillä «venheillä yli wir-
ran. Kun matkasimme läpi metsän tullaksemme
Ashiraein lakeuksille, tapasin joukon apinoita. Mi-
nä käwin yhdessä erään nuoremman seuralaiseni
kanssa, nimeltä Ishoungi. Kun olin ampunut
yhden apinoista ja palasin Ishoungin tykö stn
kanssa, hämmästyin minä siitä merkillisestä muu-
toksesta kuin hänessä oli tapahtunut. Minun
nuori seuralaiseni, joka, silloin kuin tuskin tuo-
kion aikaa sitten hänen jätin, oli musta tuin
korppi, oli nyt täynnä wesikelloja ja sincrtäiviä
pilkkuja, jotka tekiwät hänen ilettäwän näköiseksi.
Se oli oudollainen ja täydellinen muutos. Sillä
aikaa kuin katselin häntä, lcwcniwät kellot lewe-
nemistänsä, ja wähemmässä kuin »viidessä minu-
tissa ci ollut yhtäkään paikkaa koko hänen ruu.
miissansa, joka olisi pitänyt luonnollisen »värinsä.
Hänen kasivonsa oliwat pullistuneet, huuttt ja
nenä rumentuneet ja silmät ummessa.

Ashiraein, Vakalaiein ja Kammalaisten luona
on tämä tauti tunnettu etita nimellä. Kellot
owat eri suuria ja eri näköisiä. Iho särkyy rik-
ki, jonka perästä ilmaantuu ankara syyhy, joka
saa sairaan päästämään walitushuutoja. Minä
hellitin apinastani ja johdatin Ishoungi paran
eräälle »vähäiselle purolle, jonka «vedessä hän pesi
koko ruumiinsa, josta hänelle näytti tuleman wä-
hän liewitystä. Yksi Ashiraeistamme tuli nyt
meidän luoksemme, ja nähtyänsä kumppaninsa ti-
lan, otti hän jahtirepustaan kappaleen keltaista

puun kuorta jota minä en tuntenut, ja musersisen pieniksi. Sitten kostutti hän tuota hienon-
nettua kuorta medellä ja pisti sen suuhunsa. Pu-
reskeltuunsa sitä hetken aikaa, sylki hän jotakin
sairaan päälle ja sairas hieroi silla itseänsä yli
koko ruumiin. Nyt käwiwät kellot wäbitcllen
pienemmiksi, ja nom kahdenkymmenen minutin
kuluttua oliwat ne kadonneet melkein näkymät-
tömiin.

Se oli ensimäinen kerta kuin minä sain näh-
dä määrällisen kohtauksen tästä taudista. Mi-
nun Rembolaisct soutajani oliwat waan wähän
saaneet sitä tuta. Mina en tabdo koettaa selit-
tää täta merkillistä ilmausta, mutta sen iverran
luvlen woiwani sanoa että äkillinen muutos an-
karasta helteestä kylmyyteen on siihen syynä.

Sadeaikaa kesti wielä ja metsä oli sen kautta
useassa kohdin muuttunut järweksi. Ensimäisen
yön, 16:nnen ja 17:nnen wälillä, «vietimme erääs-
sä Bllkllllli kylässä, jossa minulle lahjoitettiin kaselli.
Sinä yönä riisti hirmumyrsky katon mmun ma-
jastani, jonka tähden minä pysyin ulkona huo-
neista, peläten muuten tulemani haudatuksi ky-
län pirstaleiden alle.

Sataa roiskutti koko yön ja kappaleen seuraa-
w«ll päiwääkin. Kun tulin takaisin Louwendjiin,
löysin sieltä tuon tyynen wirran sijasta, lonka
ylitse helposti olimme edellisellä kerralla käyneet,
kuobaawan kosken, jonka ylitse oli mahdoton pääs-
tä. Meidän oli siis wiipyminen siellä koko yö
ja melkein koko seuraama päiwä. Sillä aikaa
kuin meitä wiiwytettim siellä, kiusasiwat kärpä-
set ja mchlläisct meitä niin ankarasti, että mi-
nun oli ottaminen turmani metsään. Nuo typ-
set pisangit, zoita me kuljetimme myötämme, oli-
wat ne tänne houkutelleet.

Kun nihdeinkin käwi mahdolliseksi soutaa yli
wirran, oli meidän «varustaminen itsemme pit-
killä, «valuvoilla seipäillä, joihin nojausimme was^
tustellllksemlne wihuisen wirran «voimaa.

Pian olimme taasen saapuneet tuolle määrälli-
selle Owigui- sillalle. Joki oli paisunut wah-
wasti, wirta tuohasi ja ylitsekäyminen oli waa-
ralliscmpi kuin milloinkaan, mutta me pääsimme
kuitenkin kaikki eheinä toiselle rannalle. Tänä
iltana rupesi satamaan ennenkuin löysimme lei-
rin pystyttämiselle sopiman paikan, ja sade oli
niin rajua ettemme saaneet tulta syttymään. Se
oli ensimäinen kerta kuin semmoista minulle ta-
pahtui, ja meillä oli siis hywin hankala yö. Mi-
nä istuin kistullcni, pyssy kädessäni, neekerit lau-
kaifilvat pyssyjänsä ja luihkiwat, karkoittaakscnsa
muutamia lähitienoolla hiipiiviä lcopaarteja. lal-
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kani oliwat hywin kankeat ja tekiivät minulle
suurta tuskaa. Oli aiwan katala istua sillä ta-
moin, »voimatta liikuttaa itseänsä ja saamatta unen
einettä silmäärsä ja peläten yhä leopaarteja, jot-
ka luultawasti pitiwät meitä silmällä.

Wihdoin koitti päiwä. Me läksimme taasen
matkaan ja saamuimme lakeudelle ilman enempiä
mastuksia. Koti-itämä kiusasi minua wielä ja
mieleni hehkui kotimatkalle, mutta suuri heikkou-
teni ja ylellisestä ponnistuksesta ja jalkaini haa-
woista alkunsa saanut kuume pakottti minun tau-
tiivuoteclle.

22:tena päiwänä ryhdyin wihdoinkin matkan-
malmistuksiin. Olenda ja hänen alamaisensa lah-
joittiwat minulle koko joukon aseita, tangastuo-
lejll, fetischejä ja ybden epäjumalan tuman ja
«varustiivit minun ilman sitä elatusmaroilla to-
to reisuani warten aina Obindjin kylään asti.
Makondai iloitsi että pääsi totia, ja minä ha-
lusin nähdä merta.

Useat noista pienistä taksoista »vuorten wä-
lissä oliwat weden »vallassa. Enstmäisenä mat-
tamme päiwänä satuin minä astumaan keskelle
bashikouay-muurahaisten armeijaa, joiden hurjis-
ta päällekarkaukststa minä tuskin pelastuin. 24:nä
saawuimme uudestaan tuon »vähäisen Ofouboun
rannoille, ja seuraamana päiwänä tulimme Obin-
djin kylään, jossa meitä otettiin wastaan ilo-
huudoilla, pyssynlaukautsilla, laululla ja tanssilla.

Kun käwimme sen muorenselänteen ylitse, joka
lännessä on Ashiraein ja Batalaiein maiden ra-
jana, näin minä ihmeekseni että kuiwa wuoden-
aita jo oli alkanut sen läntisellä rinteellä. Kaikki
pienet purot oliwat tuiwuneet, maa oli warsin
kuiwa, Ofoubousta ja Owengasta oli wesi las-
kenut tuntuwasti. Se oli ntoumou n a, jon-
kinlainen kuiwa wäliaita, joka oli alkanut kuu-
kautta ennemmin täällä, maitta sadeaika wielä
»vallitsi kaikessa »voimassaan Apingien ja Ashi-
raein maassa ja tämän wuor.nselänteen itäisillä
rinteillä.

Minä mietin yötä Obindjin luona, ja saa-
tuani sieltä kanoteja, matkustin minä Gumbiin
wanhan ystäwäni Quenguezan luotsi. Lewätty-
äni siellä pari päiwää, jätin surumielin hywästi
tuolle hyivälle kuninkaalle. Lystillinen kohta tas-
sa hyivästijcttössä oli se, tun muistoksi hänelle
annoin manhan mustan hatun, pitkän kepin, jon-
ka ylimmäisessä päässä oli suuri nuppi, ja ku-
luneen pitkän takin. Hän unohti hetkeksi tus-
kansa, syleili minua useat terrat ja hyppeli ym-
pärinsä ihastuksesta. Kun hän oli pukenut nä-
mä merhot yllensä, annoin mina hanen katsella

itseänsä minun peilissäni, jota suuressa määrässä
lisäsi hänen iloansa. Sitten pitkitin minä mat-
taani, ja Helmikuun 10.*tenn päiwänä saawuin
mina Biagonoon, jossa tamarami manha martia
Rinkimongami ja hanen herransa, kuningas Ram-
pano, ottiwat minua wastaan. He oliwat jo
melkein heittäneet toiwontin saada enää minua
nähdä, mutta yhtä laitti oliwat be yhtä tarkasti
»vartioineet minun kanatarhaani jn tnmnroitani.
He oliwat hywin kopeat siitä ylistyksestä, jota
minä heille annoin heidän uskollisuutensa tähden.
Nyt pantiin suuret kemut toimeen, joihin minä
olin erittäin auliisti awullisna jakamalla heille
stn tupakan, jonka sisämaasta olin myötäni tuo-
nut.

Käivin tuontuostakin rantaan tähystelemään
eiköhän joku alus tulisi näkymiin, mutta pahaksi
onneksi sain minä taalen kuumeenpuuskan. Olin
jo nauttinut niin paljon kininiä, ettei siitä lääk-
keestä minulle enää apua lähtenyt muuten kuin
hywin suurissa annoksissa. Arsenittisulatus ei
myöskään auttanut; minusta oli tullut toinen
Mithridates eikä myrkky tehnyt minuun enää mi-
tään ivaikutusta ollenkaan. Päiwä päiwältä kä-
win minä heikommaksi ja halasin enemmän tuin
milloinkaan saada hengittää sitä raitista meri-
ilmaa, joka weisi minun Amerikaan.

Neljä pitkää kuukautta sai kuluneeksi ennen-
kuin tuo niin halattu laiwa tuli näkymiin. Mi-
nä »vietin tämän ajan siten että sälytin sisään
kalujani, kirjoitin, olin kipeänä ja tämelin tyh-
jäntoimittajana. Kulutin monta itämää hetkeä
tarkastamalla eräsiä pientä wiehättäwää lintua,
Sycobius nigerrimus, joita lukematon jouk-
ko minun poissaollessani oli ottanut asuinsijansa
erääsen lehtoon lähellä minun asuntoani. Tämän
linnun elintapa on niin omituinen laatuansa,
etten minä milloinkaan woinut kyllästyä katso-
masta, kuinka taitawasti ja «viisaasti st teki pe-
sänsä ja kokosi ruokansa.

Tätä lintua löytyy kaksi lajia, jotka elämät
samassa puussa, muttei samassa pesässä. Koi-
ras toista näitä lintulajeja on ihan musta, mut-
ta naaras on tumman harmaa, kun sitä wastaan
koiras tuota toista lajia on keltainen, mustan-
keltaisella taulalla. Edellisen munatomat sini-
stä mustain pilttum kanssa, jälkimmäisen waa-
leanpunaisia tummilla pilkuilla.

Nämä linnut omat hymin seuraa-rakastamia,
ne eimät ainoastaan kokoonnu parwikuntiin waan
oleskelemat myöskin mieluisimmin lähellä kyliä ja
aina semmoisten paittain lähitienoilla, joissa löy-
tyy runsaasti palmuja ja pisankeja. He näyttä-
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wät yhtä paljon kuin meidän pääskyset pitämän
ihmisen seurasta.

Ne owat erinomaisen uutteria lintuja. Wa-
littuansa puun, johon aikomat perustaa uudis-
asunnon, tekemät he työtä koko päiwän, aamus-
ta iltaan, innolla, kestäwäisyydellä ja ilolla. Hei-
dän pesänsä owat ymmyrkäisiä tahi jotakin sinne
päin ja niissä on ahdas aukko sisään- ja ulos-
käytäivänä alinna toisella syrjällä. Pesä rate-
taan jonkun ulkonewan otsan päähän, luultawasti
sentähden etta st olisi turmassa apinoilta ja kar-
meilta. Ölen yhdessä puussa lähellä asuntoani
laskenut semmoisia killumia pesiä löytymän yli
kahden tuhannen, joissa jokaisessa asuu lintu-pari.

Kun nämä linnut aikomat rakentaa pesää, ko-
koomat he palmun ja pisangin lehtiä, jotka he
miiltämät soukkiin, torteintansa paria kolmea lin-
zaa leweihin kaistaleisiin. Koiras ja naaras mal-
mistelewat yksissä neuwoin rakennusaineet. Kun
owat saaneet tarpeellisen joukon kaistaleita, ru-
peewat he rakentamaan pesää käärimällä kaista-
leet ympäri sen oksan, jonka owat walinneet, ja
kutoivat ne niin, että pesä, »valmiiksi tultua, pi-
tää »vetensä. He täyttämät nokkaa ja kynsiä sa-
malla haawaa. Usein näin jonkun noista pie-
nistä työntekijöistä pitäwän lustoja kynsissään
yli minutin aikaa ja sowittawan niitä rakennuk-
seen nokallaan ja sitten iskewän kiini itsensä no-
kallaan ja wetäwän solmut piukkaan kynsillään,
ja wihdoin näin hänen hiipimän pesään anta-
maan sille tuon ympyrän »»luodon kiertämällä
ruumistaan ympäri pesässä.

Wälistä taipumat ne puut, joihin nämä uut-
terat pienet linnut perustamat asuntonsa, pesäin
painosta, joiden suuri paljous muutenkin on es-
teenä oksain »varsinaiselle »vaurastumiselle. Pe-
siä täytetään ei ainoastaan munain tallettamista
warten waan myöskin asuinsijoina. Joka pari

munii useat terrat »vuodessa ja hautoo jota kerta
kaksi poikaa. Nämä linnut lisääntyivät niin wah-
wasti, että heidän melkein lakkaamatta täytyy ra-
kentaa itsellensä uusia pestä. Merkillistä on että
joka lintu löytää pesänsä, sillä minun nähdäkse-
ni olimat ne laitti yhtäläisiä. Minun tulee kui-
tenkin lisätä, että jotenkin usein olen nähnyt yh-
den ja toisen wahwemman linnun laitin moi-
minsa koettaman ahdistaa heikompaa naapurian-
sa pois, mutta se onnistui hänelle Harmoin. Nai-
den lintuin «väisti sanoo heille loska sadeaika
on tulossa, ja he tekemät silloin ahkerasti työtä
pesäinsä rakentamisessa ja parantamisessa.

Minä tarkastelin näitä pieniä naapureitani
monta päiwää, jotka olisiwat olleet sanomattoman
itämiä, jollei noita lintusia olisi ollut. Wii-
meintin Kesäkuun I:nä päiwänä sain minä on-
nekseni nähdä laitvan merellä. Sydämeni tykki
ankarasti pelosta, ettei se laskisi rannalle, mutta
suureksi ilokseni ohjasi tuo pieni priki suoraan
tultuansa maata kohden. Illalla sain kapteenil-
ta tietää että ystäwäni Gabunissa pitiwät mi-
nua kuolleena. Kapteeni oli saanut käskyn ot-
taa selmon, mikä oli syynä minun kuolemaani
ollut. Minua ilahutti että sain makuuttaa hä-
nelle olemani wielä hengissä.

Nyt tuli tuo itämä toimitus kun sälytin eläi-
meni ja muut kapineeni laimaan, ja sillä aikaa
ahdisti kuume minua lakkaamatta. Wihdoin nos-
tettiin kuitenkin ankkuri, ja kiitollisella sydämellä
termehdin minä sitä raitista tuulta, joka wei mi-
nut takaisin siivistykseen, ystäiväini luotsi ja ter-
weyteen.

Ia täten jätän minä hywästi lukijalle, toi-
wossa ctteiwät kertomukseni maimoistani, mää-
reistäni ja retkistäni ole tuntuneet hänestä liian
itämiltä.
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