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Viaud purjehti Burdeauresta helme-cuu-sa wuonna 1765, alueen cansza Laimable
Suzette nimeldä, jonga päämies oli Herr

St. Oric, ja jouga alla hän oli TyyrimieS eli
mpiläjä. Hän tuli Sc. Domingween, ja oli ta»

m tulosa Franckrikijn, cosca yri pitkällinen woi«
ctomuus, jälken ulosseisotun sairauden, waadei
da jättämään itsens aluresta maalle. Hän yli»
neidin sen jälken, andamaan itsens Lowisianaan,
warten hän myös teki lijlon yhden ystäwansä
a, että heidän yhdejä piti wuoroman aluxenvn nimeldä, jongahaldia oli Herr La Couture.
iän Laiwan päällä oli heitä caickians 16 hengea:

wan Capteim eli haldia, l)m,cn waimonsa japoi»
,sa, Peränpitäjä, 3 Matrosia, ja yxi Neger
Moriani jonga Herr Viaud oli ostanut ja piti
veliancms. He nlösottiwat laiwa»anckurin St.
isin tykönä smWl päiwnna Tammi >cuusa 176H.
maan Kymmenendeen päiwään asti helme-cuusa,
-seisoit he monencaldaisia waaroja, nijn hywin
an ilman, cuin Laiwa Capteinin taitamatwmu»

.» cautta. Heitä cohtsiS angara myrst»: heidän
:ens rupeis wuotomaan, mrka oli heidän pump-
.useus ja mahdotoin oli heille myös, päästä
n samamaan, joca cmsutaan la mobile. He

t estttyri myrstyldä, ja hciceldin nijldä pauha-
silda aalloilda elämän ja cuolcmanwaihella, sij^
?2'p:sul)<!n 16 p. asti helme cuusa, Ma he

' luotoin päälle cari peniculma
u aus " yhdenreijan aluM

-uluttqneet yhden
puolen
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puolen httke täsä cauhiasa tilasa, heitettiin he M
doin angamden cautta, awoimeen mereen tacasin,
waan ilman Slyritä eli Peräpuma, ja weden li»
sändynusen allaalurehel, joca silinan räväyxellä. Nol
ratois caicki heidän coiwons päästä enambielämään,
ja alllswäki waltnistl jo ilsiäns cuolemaan. Herr
Vian), odotti pysnwaisydellä hänen wimeistä het»
keäns )a hänen urhollisudens rohcmsi nijtä muita,
rosca yhden toiwomalloman onnellisen tapanin
ta, alus tuli syöstyxi yhdcldä äkilliseldä luulen mum
loxelda maan ala nimclda Hundöen. He olit nyt
amoastaas yhden Stykin candaman maasta, ja
pästäxens sinne, cucowat he tehdä itjellclu> yhdm
Lautan heidän mastcistans, waan cosca he olit nijsä
hanckeisa, heilcnm aius coconans kyljellens. Cuu jo-
ca oli walaisuut heitä, kätki heildä walons ja
heidän täydyi odocta paiwän tuloa. Raju« Mli,
wilu, sade ja aallot, jolka lackamata löit heidän
päänsä ylitse, jonga alla myös uckoisen pauhina
wälisii cuului, ei cuittngan saanet heitä luopu-
maan niistä eroilemista aluxen cappaleisia, joisa
he pidit itsiänsa kijni. Päiwa tuli, waan meren
lainchnmmm ej micengaan myödenandanut että uimi-sen camca päästä maalle. W mattosi muita roh«kiambi, cahdoi cokea onneansa, waan tuli cohta
kiwiluowja ja callioita wastan, cuoliaxi mllserretuxi.
Colnle muum rohkeniwat sica likin astua wenhesen,.
ja paäsiwät wastoin caickea toiwoa maalle. TämH

onnens, lisäis ainoasians muun aluswäm
epäillDM. Toinel, yö joudui päälle, ja oli myös
myrstyinen ja rajuinen, cuin sekii» edellä käuwäinen,
multa nälkä, ja puutos että sitä asetta, teki tä-
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msn yln Wielä cauhistawaisemmaxi. Glnä iz
p:nä talldlli tuuli wähäisen. Yxi Matrosi ui maalle,
»arattu wähän hampuilla tilkitäxens wenhetlä, ja
wiedärens sitä sitten aluxen tygö tacasin. Hänpääsi maalle, ja löysi colme cansza cumpanians,
zotca wihdoin saiwac wenhen corjamxi, ja mliwatsen saman cansza kello colme aluren tygö. Caicki

- ahdoit silloin mennä maalle yhtä haawa, silla se
oli tjttämätöin, jos wcnhe kärsei enä tulla
toisesti tacasin. Herr Viaud saattoi heitä arpaa
heitämään. He olit caickians n Henge: neljä me,
ni maalle. Wenhe teki toisen reilun, ja wei taas
tojsta neljä canszans. Herr Viaud, Herr Desclan
häilen osamiehens alueen, ynnä Morjanin cansza
jäit allyeen wimeiseri. Herr Viaud hawaitsi
sinä samasa, että myrsty oli eroittanut ulco puoli-
sen osan tacakeulasta; hän päästi sen coconansa ir>
ti aluresta, astui sen päälle ynnä ystäwänsa ja pal>
weliansa cansza, ja mliwat nijn maalle. Maan
»äwä on ainoastans alcu, sijhm cauhistawaiseen sur-
keuteen, cuin odotti näitä omieitomia Ihmisiä. He
löysit rannalla Simsuckaila, ja cosa he olit
syönet nijn paljo cuin hc woic, wjetil he yhden su>
loisen yön: Peränpitäiä ainoastans oli perun woi«
punut lewotwmudesta ja työstä. Hän cuoli myös
seurawaisena päiwänä. osan heidän calui,
stans ajoi meri rannalle, waan heidän suurin mur»
hcns oli saadarens walkiata. Herr Viaud oli sijtä
ajamresta, että jongun piti menemän, tacasin alureen,
mutta caicki cauhistuiwat sitä. Hän itse >sin«
ne, astui alas alureen, ja waicka se 01l nijn täy,
näus wetlä, että hän usiasti käwi rindojans myöden

wede»
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wedesH, oN hänellä cuilmgin se onck, että hsn sie«
da sai uloScorjamri, yhdenkrmi tynnerin, t Py§yä,
2 Kinvestä, mumameila sängy täckejä, ja yhdm
säkin cuiwia leipiä 40 Kiwisiän painosta. Sitte teit
he waltian, cuiwaisit heidän waattensa, ambuiccai-
ken caldaisia n,etsän eläwiä, ja culutic wielä yhd«»
»unellisen yö»,.

He pelkäisi! cuitengin sekä metsän petoia, että
myös metsäsä caswaneita Ihmisä. Heillä 01l suu»
ri<i metsiä ja leweitä jokia ylitse menbäwiä, waan
«imlenzan culjenma teitä. He äckäsiwät ; metilty»
nettä Ihmistä; yxi heistä ymmärsi wähän Span»
stan kjeldä, ja lcoco stura rucoili händä johdatta»
maan heitä yhteen paickaan jocacutsutan St. M«rc,
lupaurella cuä maxaa hänen waiwans rehellisesti.
Hän suostui tähän, ja colme Matrosja seuraisit
händä. Hän tuli tacasin, Herr <Naud, ja 5
lnuma astuwat hänen aluxeensa eli suureen wenhe,
sensä, ja wihdoin wie hän heitä caickia samaansaareen, waan estele sitte wjemästä heitä edespäin
manderehe». Monein lahjain cauna annoi hän
cuitengin wijden päiwän pnästä itsenO tähän kehoic»
ta: hän otti 6 hengeä myötans, nimittäin Herran
La Coumren, hänen waimonK ja poicans, HerrViaudin, hänen osamiehens alureen, ja Morjanin.
Se metittynyt Ihminen Waimoineng wei heitä,
ja ne muut jäit caicki maatie. Tämä mies purjehti
heidän canszans sitte saaresta saareen; malca ewas
rupeis puuttumaan, jawijmeinei ollur heillä »htäkän
muuta cuin ainoastans Siinsuckaita ja mi-
tä tämä mttittynyt ihminen sai heille metsän käy-
misellä. Hänen aicomisens oli, että anda heidänA» '"e
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yhden toisen perästä naändyä, he olit Myös io
räti woipunet näljästä. Herr V!aud piti CanjM
Cumpanins cansza sica nmwo«, että murhata tätä
heidän petollista johdcmajalims, mutta ei he sii-
hen suostuneet: jonaa päälle hän, sacnnmans heitä
maalle yhteen saareen, carcais pois heistä yöllä, ja
wei myötäns caicki heidän caluns, nijn ettei heillejäännytmuutta cuin waattet, jotcaolitheidän pclailans
jayri weitsi cuin oli Herr Waudin tykönä. Saaresi»
ej caswanut minään caldaisia hedelmitä eli juuria,
eikä myös merestä saanec Simsuctaita. Tämän saa-
ren pääsä näit he loisen, jonga he tunsit, mutta
olit sijtä eroitetut wirsta lewiän salmen cautta. He
olit cuitengin niin onnellisct, että he pääsit sinne v-
litse, waan he täydyit siellä ulosseisoa julman wilun,
eosca ei heillä ollut walkian neuwoa: he löysit cni-

Simsuckaita paljoudesa ja wähän myös syö»
täwiajmma:Hemielchensj«hdaltlwatnahnensäyhdesä
liki olewasa saaresa suuren wenhen ilman omistaja»
ta; mutta siihen saareen oli coco 5 pcniculma sijtä
paicasta, cusa he nyt olit. He jättiwät sentähden
la Couturen Frouan ja halien Poicans, Morjanin
halduun ja wartiohon, ja andowat itsens matcalle
«tsmlään sitä toiwottua Mtthettä: he waelsit ylitse
loco saaren ja uit muutamain jokein ylitse, ja tu-
lit wijmein salmeen, joca eroitti heitä sijtä saaresta
jola «lus oli, ja st salmi oliwirstaa ltwiä: he mlid
myös sen ylitse, waicka suurella waiwalla ja hen»
Zen waaralla: he löysit aluren, mutta aiwan huo-
noja lilasa: cuitengin pyytämät h< paranda sitä

'' ""un cappaleilla: nö tuli päälle, wi»
». ,s" clZiaud mui»

sti,
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sti, että cosca ft metittynyt Ihminen oli täsä la,

stenut heitä maalle, oli hän muuttanut pijn py§y-
ftäns, ja heittänyt sen huonomman pois tyköänsi
sentähden hän Mä wähallä päiwän hämärällä cuin
wiclä oli, luusi paican nlsa he olit astuneet maalle
tuhmasta, joca wielä oli jalellä heidän walkians si<
alla, ja etsi askel asselelda turhaan sijhen asti ettH
hau paljaan jalcans alla, M heidän kcngäns olit
pois culunect, tunsi tämän pijn, joca sijnä tarpeesir
oli enämmin arwattawa ja callihimln, cuin se par»
hain deamanti cocomailmasa. Hän riensi ystäwäiw
sä lygö tacaperin, ja täytti heitä ilolla: Hän isii
weicselläi.s walkianManfftttehins,jotca nyt olit tau»
lan siasa. Colmen paiwän työllä, ei hewoinnet saada
alusta paramri: H«rr La Couture ajatteli sijs, til-
kitta sitä nijllä peitteillä cuinheillä oli. Silläwalillä
«teens otit Herr Viaud ja hänen ystawans, men>
näxens yli siihen saareen, johonga se Mollinen ja
metittynyt Ihminen oli wienyt Mattosit. He jät-
tämät Frouwan la Eomuren hywästi. Vpi peni-
culmaa lewiä salmi, eroitti heitä sen nmittynem
saaresta: he tulit jällens tacasin: »uutta alus otl
paljon tullut röykyteri tällä lphyM matcalla: he
teit walkicm, ja Herr Wiaud löysi tapaturmaise«
sii yhden cuolleen Metsä- caurin: sen hän cannoi
hänen cansja- seurans tygö, jotca pitkän ajan si»
salia ei olleet syöneet milän wahwaa ruocaa: jotm-
Sin someljan «cht perästä, rakensit he uxdestans
heidän alurens japaransit sen. Waud, Desclan, ja
la Collture astumat sijhen siunaan, «tsiäxens m<"'
nermaata ja pääftäxens jongunlaiwan päälle;
la waiwoin olit he wielä wmyeseen mennet

A4



Oiz ( O
culn se rnpeis wettä ottamaan eli wajomaan. Here
Wiaud asti semähden ulos, ja waroitti Cansza<Cumpanelmns ettej yritlä edemäxi, wan he asetit wsens händä wastan ja annoit itsens yhden saaren
«ac«, jonga helkän perästä Herr Viaud ei enä
nähnyt heitä. Hän mli sijS tacasin Frouan La
Couluren tygö yxinäns, sanoden hänelle ettei hän
lahlonut seurata nijlä muita sen tähden, että wenhe
olis tullut ylön lastamxi mutia että La Couture ja
Desclan olit ollet händä rohkiammat, ja että hänmyös toiwoi heidän olewan onnellisemmat.

Tähän onnettomaan seuraan jäiwät nijn muodoin
«inoastans Herr Viaud ja hänen Morjanins, La
Couturen Frouwa ja hänen poicans: nämät caxi
wijmein nimitettyä, olit hänelle wähari palwelluxeri.
Caicki olit he ilman hengen elatusta ja einettä, ja
t päiwää oli jo edesculuneet, sitte cuin Herr La
Coumre oli pois lähtenyt, nijn että hänen waimon«
sakin jorupeis epäilemään, että coscan saada nähdä
händä. He rupeisit semähden neuwoa pitämän, tey>
därens yhtä lautU, jolla he toiwoit ylitse
ja ehkä cuinga heicko heidän woimans oli, leit he
cuitengin sen saman päälle nijn cauwan työtä, että
he sait sen walmixi. Hhden heidän peitteistäns panit
he purjeheri ja langan heidän sukistans kjersiwät he
ja punoit cocoon köysiri; mutta elamrexens cocosit
he Simsuckaita ja syötäwiä juuria. Seurawaisena
aamlina aiwoit he astua tälnän heicon aluren päälle,
)>oca macais sannan päällä k>jni, japiti meren nou-sm. :, c>ansza sijmamän ulos wesille, roann yöllä

nlyrffy, joca wei lautan myötäns pois.
peräti lohduttamaltomaan tilaan ja

wjet»
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Wkttiwät coco päiwckn, caickein surkeimmisa nmr»
heisa; elämän eineht puutiuiwat heildä, ja myrs»
ky esti heilä hakemasta Simsuckaita Morjani käys
sie>!dell<sclns meren rannalla, löysi s,ellä yhden
Maarsianpään, cannoi nijden muiden
tygö; mutta waicka se jo oli mrmeldu, söit he sm
cuitengin ylös, josta heille mli puna-tami, joca
waiwais hiitä 5 päiwää, ja pian pois otti caiken
heidän woimans. Silläwahällä woimalla cuin heillä
wielä oli, yritit he cuitengin uutta lautta walmi<
starens, ja sijhen tarpeseen panit he heidän winnei-
set peittens ja suckanS. Sitte cocosit he cahdexipäiwäri elatusta, ja olit walmic lautalle astumaan,
costa Herr Naud ylös herätti sen nuoren la Cou»
turen, waan löysi hänen kylmänä ja tijckumatoina.
Sydän tykytti cuitengin wjelä, äiti hämmästyi sur»
kiasti ja taindui, walkia tehlijn, händä lämmiteldin
ja hän wircois: mutta setä poM että äidin wok
mattomuus waadei heitä ylöslyckämään heidän ai<
wonua mauaans. Herr Viaud walmisti sillä wä»
lilla äitiä kärsiwälliseen eroon pojastans, jonga woi»
mattomuus selkiäjii osotti ettei händä ollm toi«
womista, sillä hän tuli joca hetki heicommaxi. Herr<Viaud piti äiden erilläns silloil, cuin hän wimei-
sellä hengen retkellä corjas hänen poimans/ joca
myös itse waroitti heitä, hywäxens käyttämään
sitä otollista tilaa, cuin heillä oli mennä pois, ainoa«
stans että he jälit häille wähän elawren wälis
cappaleita sanoden: jos ce löydätte mrwa-pai-
can, mjn rc lähetätte miiuille awun, jonga minK
hywarenikäyrän.jos minäsilloin wielä elan;mut«
t? josminä olen cuollur, nijn re saane haudata
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minun. Toiwo että autta tätä nuorucaista 3<l
CoutMe., jos he tulisit «summn pakkaan, waati
Herr Viaudia rjendälnääll matcalle, sitte cuin hän
oli corjanut händä parasta ropimaans myöden: yri
pyörtyminen ioca sijnä samäsa tuli hänen yiWns ja
teki hänen mnnottvmari, saatti äidin sijhen luloon/
cuin olis hän jo ruollm. Moriani ja hänen He»
rans cannoit hänen sitte Laumlle. He omjchdit
12 tllndia jn jouduitsangen alhaiselle jawetelälle ran-
nalle, josa he cauwan etseit rorkiata ja miwaa
paickaa. Herr Viaud teki walknn, ja he aiwoit
pclnna maam, cosca he joca culmalda cuulit cau-
hian ulwomisen. Morjani peljästyi Hohta, ja kiruL
ylös puuhun: Frouwä La Eoumre seurais händä
ja rucoili kyneleista' händä auttamaan icsiäns ylös
puuhun. Herr Waud joca ei lijckunut wcllkian
tyköä näki hänen pakenewan, parcuwan ja ta-
caa ajettawan yhdelda CarlMda: otti sijs yhden
kekäleen, juori tätä eläwätä wastaan, pisti sillä
hänen cuonoons ja ajoi hänen pacoon. Mo«jani
joca hänen puuns tykönä oli HMsä toiselda Ca»
Hulda, mli faman wälicappaleen cautta aute:uri.
Cohta tämän iälkem pijriteltinheCarhuilda, TijM
reilda ja muilda nietsän mutta kekäletten
cansza, joillahe heitä cohtaisil, pidit he heitä cuiten-
gin itfeftans josain määräsä ulwombana, sijhen
asti että päiwän tulo wandei heitä menemään ta»
<afin heidän luoliinsa. Herr Vialld ja hänen onne-
toin seurans andawat sen päälle itsens mallalle,
mutta woimatwmudesta ej he jara culkea muuta,
«uin ainvastans puolen toista peniculma: Mä ei
Vwt «na elatusta, eikä he myös löylänet milän a»

ncheri:



neheri: metsän peloin pclco waiwais heitä alati.
Yöllä täpdyi heidän tehdä suuret walkiac, niju et-
tei pedot rohjenneet edestulla, mmm heidän ulwv,
misens oli cuitengin cauhiambi, cuin edesmennenä
yönä. Seurawaisena päiwänä mli nälkä heille pe-
räti kärsimänömäxi. He purerelit orjan tappuran
ja muiden puiden oria, he heitit itsens mahan, ja
odottiwat cuolemata. Morjani kipuis kijwaudella
puuhun ja hitcaisi lehtjä: Herr Viaud ja Frouwa
La Commt, t«kiwäc sicä samaa: multa tämä
elatus saatti heillä weren yskimisen, jocacaikenwoi,
man heildä pois otti: tuskin wolt he sylyttä hei,
dän yö walkiatans. Seurawaisena päiwänä an»
nolt he itsiäns uudestans matcalle, eli todemmin
sanottu he kipusiwat suurella luscalla yhdelle «rkeudelle,
josta he ei mitän muuta hawaita tainet, cuin yhden
lawjan ja kylmän taiwaan culmacunnan: he menit
sitten yhteen metsään, mutta ej he liytänet puisa
yhtän hedelmätä: he heitiwät itsens maan pääl»
le, wuodatit catkerita kyneleitä, ja uude-
stans cuolemata. Täsä tuli heidän
julnla neuwo, ja ilman ilmoinamata ymmär»
sit Herr Maud ja Frouwa La Coilture toinen
toistns ajaturet: Frouwa catsoo Morjanin päälle,
ja käändä julmat silmät Herr Vjaudin puoleen,
cuin sijnä samasa tahwollisella cangella weti Mor»
jania päähän, joca pyörtyi tästä lyömisestä, mutta
wircois jällens: jonga päälle tämä onnetoiu ojensi
itsens polwillens, catsoi hänen HerranS päälle häMmästyrellä, ja sanoi hänelle surkeimmalla ääl«llä:
miräs «et minui» Herrani? mitä olen minä
rietonne sinua nastan? armoa, armoa! minH
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rucoilen ainoastans mi,'.un henyeni edestä Hcr»
Wiaild oli cansza - kärsiwMisydestä nijn cuin huc«
kumallans,, muna nälkä oli läsä woimallisembi,
cuin caicki muu mndo: hän henti ilsens Morjanin
päälle, huusi itse ettei hänen pitänyt cuuleman häne»
Kuuwans, siwihänm kältns seljan taca, ja Frouwa
La Coumre pani polwenS hänen päätäns wasten,
siihen asti cuin Herr Waud leickai hänen caulcms
poicki, ja ulos juoxutti caiken wercn. He calsoit
hirroitcn sitä cuollutta ruumista, itkit, sytytit wal<
kian, leickasic poicki Morjmun pään, paistoit sen
hätäisesti ja söiwäc sen puoli uutena. Tämam

atrian perästä, sytytit he sen tawaNisen yö«
walkian, ja wjeltiwät sen yön Morjanm ruumin
cappalnhinhackamisella, ,auwu»amisella ja paistami»
sella, ettei sen pitänyt hei«dä pilaunduman. <Vhden pm»
wänja capi yötä wjetit he tämän cauhian ewään wal«
mistupesa, jonga jälkeen he taas annoit itsens mat«
calle »l)den erimaan lapitse, josa heidän jalcans ja
saäreus ttllit rewilyxi orjan tappuroilda, ja he itse
waiw.-uixi caiken pistelewaisildä hytlösil»
da ja Säästiaisilda. He seurasit meren randan pit»
kin, ja löysit uockoisia, ja stit wälimitten Morja<
nin lihaa, eosca ei he saanet muuta elatusta.

Phtenä ehtona, cosca heidän woimattomudens
<sti heitä walkjan tekemisestä, sytytit he muutanm-
ta orjan tappuran pensaita, josta cari helisewaista

cuoletcttiin: niiden lihan he cuiwaisit:
he cohcaisic sircen yhden elawän, jonga Herr Waud
tussin sai cuoliari, he leickeliwäc!sen muruixi,
cumaisit lihan, ja nahasta teit he itstllens

ja peitteitä caswoins eteen, warjellaxens
nijtä



liijtä hvtlösien puremiscsta. Nyt rli heillä elatusta
pldäkylläiscsti, mutta sitä wastacm cohcasit he wa»
siux<xi itsellens yhden wäkewän ja sywän wirranj,
jota pitkin he warlsic, waan «i cahdengan päiwän
perästä löptänet sitä josta he olisu ylitse
pääsnet: tästä uudistui heidän surunS: he löysit»hden
Skilpaddan 10 naulan painosta: he mjclit sitä pai»
staa, cosca Herr Biaud Kawaitsi, että hän oli pijnS
pois cadmanm. Mika suru jaepäillys! häl. meni
scinähden pois, etsimään sitä, heidän yö sialdans:
hän mli sinne yöllä, waan ei lrMänyt: hän lasti
ilsens sentähden heinä coolle päiwän tuloa odot»
lamaan: hänen karsimättömydens cj sallinut hända
cuiiengan maata, hän rousi ylös, cannoi heinät
pois, haki paljailla käsillä maasta ja löysi tapau»
xesta hänen pijns. Walkia jonga he aina sytytit
etehens heidän lnatcallans esti petoja tulemasta hei-
dän päällens. Herr Viaud rjensi sit« Frouwan
Ia Couluren tpaö, joca pimeisä luuli hänen metsän
pedori, jonga hän jo caucaa cuuli tulcwan. He
isiit walkjan, ja paistoit heidän Skilpaddaus: ja
; tundia maatmans, päätit he tchdäxens yhden
laman jolla heidän piti ylitse menemän: he rijsuit
waaltens/ ja panit ne cahceen cocoon, sidoitruocans
ruumijns ymbäri ja astuit laumlle, jättäin ilsens
wirran halduun, joca wei heitä myöläns. He olit jo
puolen wirranylitse, cosca he heitettijn yhtä puuta wa»
stan,! joca särki heidän lauttans: Herr Viaud tartui
yhdelläkädällä puuhun kijni, ja toisella käsitti hänFrouwan la Comuren. jocaoli huckumallans: Suu»
rella waiwalla, sai hän hänen canszanS ylitse toisel»le puolelle; multa sijnä samasa cuin he ylitse pää»

siwät,
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fiwät, studuit häidän waattens heildä wirtaan,
nijn että Herr Biaud täydyi uudestans heittä !t<sens sijhen, saadexens nijtä Uimisella tacasm. Sitte
lepäisit he ja paistoit sen wjimeisen heiden Skllpad-
dastans, joNga he myös naulitsit. He yrittäwät

suuresti rasitetut Sääffeildä ja orjanmp»
puroilda; heidän kengänS ja sääryrens ei änä woi«
net kestä, ja heidän ruumins mrpoisic nijncuin
tynnerit. Herr Viaud tunsi itsens yhtenä päiwänä
jo nijn woinmttomaxi ja ulössyödyri, että hän
luuli cuolewans; hän rucoili sen tähden että
Frouwaii Ia Couturen piti jättämän hänen, ja
tayttäinän matcans; mutta Frouwa rohcaisi hän-
dä ja ej tahtonut hänestä luopua: ja suojella»
rens händä nijldä niyrkyllisildä Säästeildä, rickoi
hän alimaisen hameensa, ja peitti Mä hänm päans
jg käsiwartens. Sillä wälillä oli Frouwa L.i Cou-
ture mennyt pois, kijniottaman yhtä Canaa, jon«
ga hän oli nähnyt, cosca Herr Viaud hänen suu<
rimman woiniattomudens alla cuuli ihmisten huu-
tckn. Hän pelkäis ne olewan metitlyneilä Ihmisia,
hän cuulusteli ja selitti, että ääni tuli meren puo<
lelda: sentähden etsi hän salon, jocaoli hänen wkönäns,
sidoi sen päähän Frouwm la Coutmen hameen, ja
«unoi merkin että hän hädäsä oli ja apua tarwit-
si. Cohta näit he yhden wenhen josa oli Englandin
miehiä, jotca tuli: hänelle awuri. Ach! mikä ilo
mli Herr Waudille ja Frouwalle la ComureUe,
joca sillä hetkellä myös tuli tacasin, kijnä saadun
Canan ja cansza. Tämä oli st cuudeS
päiwä 3ouco>cuusa: Herr Maudin woima wah«
Wistui, jc» ehtolla stit he tawallism atrian sanomat»

tomall»
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ilolla. Herr Aiaud jutteli caicki hänen wai?

a Herr Wright, joca oli sen Eng<
laiwan haldia, maistoi yhden palan Moxja-
»asta, waan ulos syöri sen cohm pahan
tähden. Nämät Enälandin miehet olit nij»
msta ja seurasta, jolck Aluxellans olic pan»

t. Marckijn. Mdesä saaresa piti heidän »vie-
män, ja Herr Wiaud mnsi sen juuri siri, josta
lähtenet, ja johonga he olit jättänet sen nuoren
mren. Herr Viaud halais itse mennä sinne cat-

>, cuinga hänell cantzalls oli kaynnyt: nmtta
ähecettin ainoastans yxi Sotamies, joca s>
nen olewan cnolluna. Herr Viaud pyysi

'>en saadarens haudata händä, ja se saAttijn
. Hän ja Frouwa Coumre meniwäl sin-

Löysit La
!asa: Hänen ruumins oli punertMa
', rupeis jo haisemaan, ja matoja oli hallen
>s taiwurisa. He caiwoit cuopan haudata»
mdä; multa cosca händä ylös nostettin, ha-
he, eitä sydän wiela löi ja hän weti jal«
casin, cosca he sijhen tartuit: Hänelle an«
viina, Haawcms puhdistectin, lyb'
'anoin, hän wircois jallens, eli, itki ja

,> ns. Herr Viaud ja Frouwa La Com
~, t hänen tygöns, hän tunsi heitä, ja l
ihe 010 pois menneet. Hän caimemjn "

"'lahittäin hän wahwistui, waan ei mui,.
'"'".'n ha.l oli .is ollut, luuli itsen >mn'u

ja >
e.' v <ian, 'ättäneet sim-

sijna < »il<i
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01l pMeselsonut 19 välwää. Wihdoin tu
Naud ja Frouwa La Comure.Englandm
canM St Marckijn, is pemculma sijtä
josta he löysit heidän. Herr Swetcenha>n>
mn Faltstarins,«wun caima, tulit he ja!
ww/ pitkällisen woiman lisänbymisen jälkc
M caderasta Matrosista cuin se metittyny'
tlen ylitse wei, oli 5 pääsnyt jaaresta, si
he olit tappaneet HHyen äitäns ja sisarens
colme oli tulleet murhaturi sildä petolliseldl,
neldä. Herr Waud ja Froua La Couc
nit ftn jälken toinen toisestans, mieli<mm>
lemmin puolin: toiu>?n mennarens tacasin El

ja toinen Meno Lowisianaan, josta hc'
tenyt oli.


