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ENSIMMÄINEN LUKU

Robinsonin syntyperä. Halu merille. Vanhempain va-
roitukset. Käynti Hullissa. Lähtö merelle. Myrsky.

Haaksirikko. Ei vieläkään kotia.

Minä synnyin vuonna 1632 Yorkin kaupun-
gissa Englannissa. Isäni, kotoisin Bremenistä,
oli ensin asettunut Kulliin kauppamieheksi, pääs-
syt siellä hyviin varoihin ja siirtynyt sittem-
min Yorkiin, jossa vietti hiljaista elämää. Siellä
hän meni naimisiin äitini kanssa, joka oli omaa
sukuansa Robinson, ja jonka mukaan minä sain
nimen Robinson Kreutznaer, mutta koska Eng-
lannissa yleensäkin nimiä käännöllään ja vään-
nöllään, niin tuli meidänkin sukunimeksi Crusoe,
ja näinpä me nyt itsekin nimemme kirjoitamme.

Minulla oli ollut kaksi veljeä. Toinen oli pal-
vellut överstiluutnanttina englantilaisessa jalka-
väessä ja kaatunut Dunquerquen tappelussa. Toi-
nen oli jo aikaisin lähtenyt kotoa maailmalle,
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enkä ole hänestä milloinkaan mitään kuullut,
eivätkä vanhemmatkaan hänestä minkäänlaisia
tietoja saaneet.

Isä, vanhan kansan miehiä, oli hankkinut
minulle, kolmannelle pojalleen, säädynmlikaisen
määrän oppia, mikäli paikkakunnan vapakoulussa
ja kotiopetuksen kautta hankittavissa oli. Hän
aikoi saada minut lakimiehen uralle, mutta minun
mieleni, jo aikaisin täynnään kaikenlaisia haa-
veiluja ja pilventavotteluja, paloi kovasti merille.
En ottanut kuuleviin korvinakaan isän neuvoja
enkä äidin rukouksia enkä sukulaisten varoituksia.
Minuun oli jo veriin mennyt tuo kovan onnen
mielihalu, joka vastustamatta veti minua kovia
koettelemuksia kohti.

Kerrankin taas isä kutsui minut huoneesensa,
josta hän kovalta leiuiltänsä ei päässyt mihinkään.
Siellä hän sitten ystävällisesti ja samalla vaka-
vasti otti puheeksi minun omituisen mielihaluni
ja pyrkimykseni. Hän selitti minulle varsin va-
kuuttavalla tavalla, kuinka muille maille seikkai-
lemaan pyrkivät ainoastaan ne, joitten varallisuus
on aivan rappiolla, Ja samoin ne, jotka ovat erittäin
varakkaita. Kotoa ja omasta maasta pois heidän
mielensä tekee, päästäkseen aivan tavallisuudesta
poikkeavia mutkateitä myöten rikkauteen tai kun-
nian kukkuloille. Moiset yritykset olivat isän
mielestä minulle sekä liian halvat että liian kor-
keat.
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Sinä olet keskisäädyn lapsia, puheli hän,
ja, mikäli minä olen pitkän elämäni aikana

kokenut, keskisääty se juuri on paras kaikista:
ei siinä ole alhaisen säädyn raskasta raatamista,
vaikeine vastuksineen ja monine murheineen, eikä
sitä toiselta puolen ole kalvamassa ylhäisönkään
säädyn ylpeys, mässäys, kunnianhimo ja kateus.
Tämän keskisäädyn onnellisuutta kaikki kadeh-
tivat, ja moni kuningaskin, korkeassa asemassaan
tuskitellen, soisi olevansa juuri tuossa keskivälissä.
Sen onnellisuuttahan todistaa sekin viisas mies,
joka rukoili Jumalalta: älä anna minulle köy-
hyyttä äläkä rikkautta.

Hän selitti edelleen, kuinka minun ei ole
lainkaan pakko lähteä maailman markkinoille,
epätietoiseen leivän hankintaan. Hän on pitävä
huolta, että minä saatan muitta murheitta val-
mistua hänen ehdottamaansa ammattiin. Hän
tekee kaiken voitavansa, auttaakseen ja kannat-
taakseen minua, jos kotona pysyn, mutta jos pois
lähden, silloin hän ei millään muotoa tahdo edis-
tää minun syöksymistäni turmioon. Niin hän
oli varoitellut vanhintakin poikaansa lähtemästä
sotaan Alankomaihin, mutta sinnepä hän vaan
läksi ja siellä sitten surmansakin sai.

En minä, virkkoi isä vihdoin, en
minä lakkaa sinun edestäsi rukoilemasta, mutta
sen minä ennalta sanon, että, jos mielettömän
aikeesi toimeen panet, niin ei Jumala sinulle siu-
naustaan anna, ja joskuspa, kun ypö yksinäsi
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olet, avutonna ja neuvotonna, saat kyllä tuta,
ettäs olet isän neuvot hyljännyt.

Aavistamattansakin hän oli ennustanut aivan
oikein. Ja itkuun purskahti vanha isä, tätä pu-
huessaan.

Isän vakava varoitus ja äidinkin neuvot sai-
vat hetkeksi aikaa hillinneiksi minun matkustus-
haluni. Mutta ei kulunut vuottakaan, niin jo
panin aikeeni toimeen.

Sattumoiksi läksin kerran Hulliin. Ei ollut
tosin aikomus mennä sieltä karkuteille, mutta
niin se kumminkin kävi. Siellä tapasin erään
entisen koulutoverini, joka juuri oli lähtemäisillään
isänsä laivalla Lontoosen. Hän se alkoi minua
kehoitella tulemaan mukaan, vetäen esiin meri-
miesten tavallisen syötin: pääset muka ihan ilmai-
seksi. Ja nyt, vanhemmilta lupaa kysymättä,
lähdöstäni heille edes tietoakaan antamatta, koko-
naan sattuman varaan jättäen, saanevatko minusta
sanomaa lainkaan, Jumalan ja vanhempain siu-
nausta vailla ja tekoni seurauksia sen enempää
punnitsematta minä löin kättä päälle. Ja niinpä
minä kovan onnen hetkenä Jumala paratkoon!

astuin laivaan l:nä syyskuuta 1651.
Ei ole nuoren seikkailijan kärsimykset luul-

lakseni milloinkaan alkaneet sen aikaisemmin ja
kestäneet sen kauemmin kuin minun.

Tuskin oli laiva laskenut ulos satamasta, niin
jo nousi tuuli. Ankara aallokko alkoi käydä, ja
ennen pitkääpä minä, ensikertalainen merellä,
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rupesin voimaan pahoin. Ja siinäkös minä miet-
timään mieletöntä tekoani: tämähän on selvää
Jumalan rangaistusta tottelemattomalle pojalle!
Isän itku ja äidin varoitukset muistuivat nyt
elävästi mieleen, ja omatunto nuhteli minua
ankarasti. Se ei silloin vielä ollut ennättänyt
paatua, niinkuin sittemmin kyllä kävi.

Tuuli yltyi vähitellen kovaksi myrskyksi. Jok’
ainoa aalto oli mielestäni niin kauhean korkea,
että tuntui kuin laiva joka hetki olisi syökse-
raässä sen syliin. Joka kerta kuin aallon pohjaan
painuttiin, luulin, etfei enää harjalle päästäkään.
Tässä kuoleman tuskassa tein sen tuhannetkin
lupaukset: jos Jumala rhinut tästä vielä hengissä
kuivalle maalle auttaa, niin kotia riennän suoraa
päätä enkä ikinä enää laivaan astu; kotia vai-
nonkin palajan kuin tuhlaajapoika ennen.

Näitä viisaita ja järkeviä ajatuksia kesti niin
kauan kuin myrskyäkin. Mikäli seuraavana päi-
vänä tuulen raivo vaimeni, sitä enemmän minä-
kin totuin merellä-oloon. Illalla tuuli tyyntyi,
taivas kirkastui, ja ilma oli mitä ihanin. Aurinko
laski mereen täydessä loistossaan, ja seuraavana
aamuna se sieltä yhtä komeana nousikin. Tuuli
tuskin lainkaan liikutteli meren välkkyvää pintaa.
Näky oli viehättävin, mitä silmieni eteen milloin-
kaan oli auennut.

Ihaillen ja ihmetellen katsellessani kaunista
merta, joka vielä eilen oli ollut niin raivoisa ja
kauhea, tuli ystäväni luokseni.
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No Bob! virkkoi hän, Miltäs tuntuu?
Kai sinua eilinen tuulen tuhaus hieman säikäytti?

Vai tuhaus vainen? vastasin minä.
Sehän oli hirmuinen myrsky.

»No Bob! Miltäs tuntuu?» S. 6,

Sekö? Voi sinuas, poika riepu! Eihän
se semmoinen ole mitfikään, kun laiva, on luja ja
ollaan väljillä vesillä. Mutta sinähän olotkin
vaan semmoinen kotilammen liikkuja. Tule pois!
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Pryätään punssia ja unohdetaan kaikki vaivat
ja vatsanväänteet. Katsos nyt, kuinka meilhon
nätti ilma!

Niin tehtiinkin sitten, oikein aimo merimiehen
tapaan. Ja sen yön hummauksiin minulta hukkui
katumus ja kaikki parannuksen aikeet. Tiessään
olivat taas vahvat valat ja lujat lupaukset. Ja
niinpä minä viiden kuuden päivän kuluttua olin
kerrassaan saanut omantuntoni äänen vaikene-
maan.

Kuudentena päivänä saavuttiin Yarmouthin
reedille. Siellä meidän täytyi sopimattoman lou-
naistuulen tähden käydä ankkuriin ja viipyä yh-
dessä kohdin seitsemän kahdeksan päivää. Sillä
välin oli reedille tullut Newcastlesta koko Joukko
muitakin laivoja, parempaa tuulta odottamaan.

Me olisimme nousuveden mukana kyllä pyrki-
neet vastavirtaa satamaan, mutta kun tuuli oli
vastainen, emme päässeet. Reedikin oli sentään
varsin turvallinen olopaikka, niin että huoleti
kelluimme siinä ankkurin varassa. Tuuli yltyi
kumminkin yltymistään Ja oli kahdeksannen päi-
vän aamulla taas kiihtynyt ankaraksi myrs-
kyksi. Puolenpäivän aikaan alkoivat jo aallot
vyöryä laivan yli. Varmemmaksi vakuudeksi
kapteeni käski laskea plihtiankkurin.

Myrskyn raivo kävi yhä hirveämmäksi. Meri-
miesten kasvoilla kuvastui kauhu Ja hämmästys.
Kuulin, kuinka kapteenikin, ohitseni kulkiessaan,
virkkoi: »Jumal’ armahtakoon meitä! Hukka mei-
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dät tässä perii joka miehen!» Kahdesta lähei-
sestä, raskaslastisesta laivasta, oli mastot hakattu
poikki. Meidän matrosit huusivat toisilleen, että
meripeninkulman päässä meistä muuan laiva oli
tehnyt haaksirikon. Kaksi muuta laivaa oli, mastot
menetettyään, ajautunut ulapalle.

Illan suussa perämies jaylipuosmanni kysyivät
kapteenilta, eiköhän olisi paras hakata fokkimasto
poikki. Kapteeni ei olisi suostunut siihen, mutta
kun ylipuosmanni vakuutti, että laiva muutoin
joutuu haaksirikkoon, niin hän vihdoin myöntyi.
Pokkimaston jälkeen täytyi pian hakata poikki
päämastokin.

Sanomattanikin on selvä, kuinka kauhistunut
minä, ensikertalainen, kaikesta tuosta olin. Paljoa
enemmän vielä kuin kuolemanpelko, ahdisti minua
se ajatus, että niin jumalattomasti olin luopunut
äskeisistä hyvistä aiheistani. Ja myrsky se vaan
pauhasi niin vimmatusti, että sain nähdä, mitä
harvoin näkee: kapteeni, ylipuosmanni ja muuta-
mat merimiehet olivat polvillaan rukoilemassa,
peljäten joka hetki laivan menevän meren pohjaan.
Puolen-yön aikaan ilmoitti yksi merimiehistä, että
laiva oli saanut vuodon: ruomassa oli jo neljä
jalkaa vettä. Koko väki riensi pumpuille, jonne
minutkin pakotettiin, ja parastani koetin pannakin.
Ei aikaakaan, niin jo käski kapteeni ampua hätä-
laukauksen. Minä kun en osannut sen merkitystä
aavistaakaan, luulin laivan lohjenneen kahtia ja
säikähdin niin, että menin tainnoksiin.
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Myrsky alkoi hieman heiketä, mutta vettä
pulppusi laivaan niin kovasti, etfei ollut toivo-
mistakaan päästä satamaan. Hätälaukauksia
ammuttiin edelleen, kunnes vihdoin muuan keveä
alus, joka sattui ajelehtimaan lähellä meitä, uskalsi
laskea venheen meitä kohti, mutta sen oli kum-
minkin mahdoton päästä meidän laivan viereen.
Meiltä viskattiin vihdoin ankkuripoijulla varus-
tettu köysi venheesen. Soutajat siellä ottivat siitä
kiinni, ja siten saatiin venhe laivan kylkeen, jonka
jälkeen me kaikki laskeuduimme venheesen.
Kosk’ei nyt kumminkaan ollut mahdollista enää
päästä sen laivan luokse, josta oli apua meille lähe-
tetty, päätettiin jättäytyä tuulen ja aaltojen va-
raan ja koettaa suunnata venhettä rantaa kohti.
Kapteeni lupasi korvata venheen, jos se sattuu
rannalla särkymään. Vuoroin soutaen, vuoroin
tuuliajona saavuttiin vihdoin likelle rantaa Win-
terton Nessln lähellä.

Tuskin olimme olleet venheessä neljännestä-
kään tuntia, niin jo näimme laivamme vaipuvan
mereen.

Aallonharjoille noustessammo näimme koko
joukon ihmisiä juoksentelevan edestakaisin meren
rannalla, valmiina auttamaan meitä. Maihin ei
kumminkaan käynyt vielä laskeminen, ennenkuin
saimme kiertäneeksi Wintertonin majakan niemen.

Siellä pääsimme hiukan tuulen kosteesen, laskimme
sitten suuremmitta vaaroitta maihin ja läksimrae
sieltä jalkaisin Yarmouthiin, jossa meidät otettiin
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ystävällisesti vastaan. Kaupungin viran-omaiset
majoittivat meidät parhaimpansa mukaan, ja
kauppamiehet jareitaajat toimittivat meille rahaa,

» jalkaisin Yaimulhiiu.» K. i).

millä palata joko Hulliin tai jatkaa matkaa Lon-
toosen.

Jos nyt olisin ollut niin järkevä, että olisin
mennyt takaisin kotiani, niin olisi isä varmaankin
minun palajamiseni johdosta, aivan niinkuin Va-
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pahtaja vertauksessaan sanoo, teurastuttanut
minulle juotetun vasikan. Mutta kova kohtalo
se ajoi minua vastustamattomalla voimalla kotoa
yhä kauemmas. Järki ja omatunto kyllä käskivät
lähtemään takaisin, mutta minussa ei ollut sen
vertaa tarmoa, että olisin heitä totellut. Pois
mua poltti vaan, yhä kauemmas.

TOINEN LUKU

Kaksi matkaa Guineaan, toinen onnellinen, toinen onneton.
Maurilaisen orjana. Xuryn kanssa karkuun.

Jalopeura.

Minulla kun oli hiukan rahoja taskussani, niin
läksin jalkaisin Lontoosen.

Matkalla sinne sekä perillä sain taas taistella
monet kovat taistelut oman itseni kanssa. Mille
uralle käydä nyt? Kääntyäkö kotia, vai men-
näkö merille jälleen? Kovin minua hävetti palata
takaisin. Kuvailin mielessäni, mitenkä minä jou-
dun kaikkien naapurieni hammasteltavaksi, ja
mitenkä masentavaa minun on astua niin van-
hempieni kuin tuttavienikin silmäin eteen. Sit-
temmin olen usein huomannut, kuinka mielet-
tömiä ja lyhätjärkisiä ihmiset ovat, varsinkin
Huoruutensa päivinä: ei heitä synti hävetä, mutta
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synnin katumus kyllä; ei teko, joka heitä halven-
taa, vaan parannus, joka heidät jälleen kohottaisi.

Neuvotonna tuossa jonkun aikaa epäröin ja
emmin, kunnes muisto vasta kestetyistä vastuk-
sista vähitellen himmeni ja hälveni ja sen mukana
k«ti-ikäväkin. Entinen mieliteko sai minussa jäl-
leen vallan ja saattoi minut sellaisiin yrityksiin,
joista myöhemmin seurasi sulaa turmiota.

Minä astuin laivaan, jonka oli määrä purjehtia
Afrikan itärannoille, elikkä, niinkuin merimiehet
meillä sanovat, käydä Guineassa.

Siinä minut onni kerrassaan petti, etfen jo
alun pitäin pestautunut laivamieheksi. Siten olisin
kyllä ollut pakotettu tekemään raskasta työtä,
mutta samalla olisin juurta jaksain perehtynyt
merimiehen ammattiin. Minusta olisi aikaa voit-
tain saattanut tulla perämies, luutnantti, mitäpä
merikapteenikin. Mutta kohtalonani oli valita
aina se pahin osa. Olihan minulla hyvä nuttu
ylläni ja rahaakin taskussani. Herroiksi sitä siis
mentiin laivaan, tyhjäntoimittajaksi.

Lontoossa olin tutustunut erääsen laivankap-
teeniin, rehelliseen, kunnon mieheen, joka vask-
ikaan oli palannut Guineasta. Hänen oli siellä
onnistunut tehdä edullisia kauppoja, ja sinne hän
aikoi pian palatakin. Kuultuaan, että minun tekee
mieleni päästä matkustamaan, hän pyysi minua
toverikseen ja hupulaisekseen, tarjoten minulle
vapaan matkan. Hän neuvoi minua ottamaan
mukaani jonkun verran kauppatavaroita, joilla
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sielläpäin on hyvä menekki. Minä kirjoitin koti-
puoleeni muutamille ystävilleni ja sain sieltä
yhteensä neljäkymmentä puntaa *). Näillä rahoilla
ostin sitten kapteenin neuvon mukaan kaikenlaista
rihkarnakalua.

Lähdettiin tuosta pian matkalle, ja tämä olikin
minun matkoistani ainoa, joka tuotti minulle hyö-
tyä. Ystäväni kapteenin johdolla perehdyin kuta
kuinkin matemaatikaan ja purjehdus-oppiin, har-
jaannuin pitämään laivan päiväkirjaa, laskemaan,
millä pituus- ja leveys-asteella milloinkin oltiin.
Sanalla sanoen, opin sen, mikä merimiehen vält-
tämättömästi täytyy tietää ja taitaa. Ja niin
minusta tällä matkalla koitui sekä meri- että
kauppamies. Ostamillani tavaroilla sain naulan
ja yhdeksän unssia kultahiekkaa, josta minulle
Lontoossa, sinne palattuani, maksettiin lähes
kolmesataa puntaa.

Tämä ensimmäinen menestys synnytti minussa
jos minkälaisia korkealentoisia suunnitelmia
suureksi turmiokseni myöhemmin. Päätin kuin
päätinkin tehdä jälleen matkan Guineaan.

Kapteeni, hyvä ystäväni, tosin sairastui, heti
Lontoosen tultuamme, ja muutaman päivän pe-
rästä kuoli. Laivan päälliköksi tuli nyt entinen
perämies, ja hänen kanssaan minä läksin matkalle,
onnettomimmalle, mitä ihminen milloinkaan on
tehnyt. Kapteeni vainajan leskelle jätin talletet-

*) 1 Engl. punta = 25 mk.
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taviksi kaksisataa puntaa ja ostin kolmannella
uusia tavaroita.

Laiva oli juuri kääntymässä Kanarian saarten
ja mannermaan välisille väylille, mutta silloin huo-
masimme aamunhämärissä maurilaisen merirosvo-
laivan, joka Säleestä päin laski täyttä vauhtia
meitä kohti. Me nostimme kaikki purjeet päälle,
mutta havaitsimme pian rosvon ennättävän yhä
lähemmäs meitä. Täytyi varustautua taisteluun.

Meillä oli kaksitoista tykkiä, rosvoilla kah-
deksantoista, Kello kolmen aikaan iltapäivällä
se oli meidät saavuttanut. Nähtävästi oli sen
aikomus hyökätä meidän päällemme perän puo-
lelta, mutta asettuikin erehdyksessä meidän kyt-
kemme kohdalle, ja silloin me laukaisimme kah-
deksan tykkiä yhfaikaa sitä kohti. Se peräytyi
hiukan, mutta vastasi heti taas tuleemme, ja sen
parisataa miestä laukaisivat muskettinsa mei-
hin, saamatta kumminkaan mitään vahinkoa
aikaan, meidän väki kun oli hyvässä suojassa.
Se hyökkäsi sitten uudestaan, kävi laita laitaan
kiinni meihin, jolloin kuusikymmentä miestä rosvo-
laivasta syöksi meidän kannellemme ja rupesivat
heti katkomaan köysiä ja viiltämään purjeita rikki.
Kahdesti saimme heidät karkotetuiksi takaisin,
mutta vihdoin meidät ylivoima voitti. Ei autta-
nut muu kuin antautua, sittenkuin meiltä oli
kuollut kolme ja haavoittunut kahdeksan miestä.
Meidät otettiin vangiksi ja vietiin Salee nimiseen
maurilaiseen satamaan.
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Olin siis vankina nyt minäkin. Niin masen-
tavaa kuin olikin se tieto, että minusta, uljaasta
kauppamiehestä, oli tullut viheliäinen orja, täytyy
kumminkin tunnustaani, ett’ei se kohtelu, jonka
alaiseksi jouduin, ollut niin ankara kuin ensin olin
peljännyt. Minua ei viety, niinkuin muita, sisä-
maahan, hallitsijan hoviin, vaan jäin rosvolaivan
päällikön luokse. Orja kuin orja sittenkin. Luulin
jo isäni ennustuksen käyneen toteen, mutta voi!
Tämä oli kärsimysten! esimakua vain.

Sanomattanikin on selvä, että minun ainaisena
ajatuksenani täällä oli, mitenkä päästä vapaaksi
vankeudesta, mutta tilaisuutta ei ilmaantunut
pienintäkään.

Verraten helppoja töitä sain toimitella: hoitaa
isäntäni puutarhaa ja kalastella. Minulla kun
useinkin oli hyvä onkionni, niin otti hän minut
pari kolme kertaa viikossa mukaansa Säleen ree-
dille onkimaan, soutuapulaisenani muuan nuori
maurilainen, nimeltä Xury. Milloin ei itse joutanut,
lähetti hän minut ja Xuryn erään sukulaisensa
seurassa ulos onkimatkoille.

Kerran oltiin tuommoisella kalastusmatkalla
vähällä joutua surman suuhun. Tuli äkkiä niin
sakea sumu, etfemme pian enää tienneet, missä
ollaankaan. Saimme soutaa koko sen päivän ja
seuraavan yönkin, ja kun aamun koittaessa
sumu vihdoinkin hälveni, huomasimme joutu-
neemme pari peninkulmaa ulapalle päin. Tuulikin
kun alkoi käydä jotenkin navakka, oli meillä täysi
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työ ja tekeminen, ennenkuin pääsimme rantaan,
puhumattakaan siitä, että ankara nälkä meitä
vaivasi.

Tämän otti isäntä opikseen ja päätti tästä
puolin olla milloinkaan lähtemättä kalalle ilman
kompassia ja eväitä. Hänellä kun oli tallella
meidän entisestä laivasta saatu isopursi, niin
laitatti hän siihen keskelle kajutan, johon sopi
pari miestä pitkälleen, ja johon asetettiin pöytä
ja muutamia ruoka- ja juomatavarain säilytys-
paikkoja. Tällä purrella, joka oli varustettu niin
sanotulla lampaanlapa-purjeella, me siitä pitäin
aina kävimmekin kalassa.

Näin kului kaksi vuotta.
Sattui sitten kerran niin, että hän päätti

lähteä purrellaan kalastelemaan parin kolmen
ylhäisen maurilaisen kanssa, jotka olivat tulleet
vierailemaan hänen luokseen. Iltaa ennen hän
lähetti purteen tavallista enemmän ruokatavaroita
ja juomia, käskien minun myös ottamaan laivas-
tansa kolme pyssyä ampumaneuvoineen, hän
kun vieraineen aikoo huviretkellä ampua vesi-
lintujakin.

Minä tein työtä käskettyä, varustin ja puh-
distin purren, nostin liput ja vimppelit ylös ja
aamusta varhain istuin odottelemassa isäntää
vieraineen. Mutta hänpä tulikin yksin, ilmoittaen,
etfeivät vieraat saatakaan tulla huviretkelle,
heidän kun välttämättömästi täytyi lähteä asioil-
leen. Illaksi he kyllä tulevat takaisin, ja minun
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pitäisi lähteä Xuryn ja hänen sukulaisensa kanssa
ongelle, saamaan tuoretta kalaa illalliseksi.

Tällä hetkellä palasivat mieleeni jälleen entiset
vapauden ajatukset: nythän oli hallussani alus,
ruokatavaroita ja juomavettä runsaasti. Minne
lähteä, sitä en tiennyt; sen vaan tiesin, että pois
minä yritän. Tuuli oli epäsuotuisa, se kun puhalsi
koillisesta. Jos olisi ollut etelätuuli, olisin helposti
päässyt Espanjan rannoille ja laskenut Gibraltarin
salmen kautta Oadizin lahteen. Mutta siitä huoli-
matta olin päättänyt lähteä, käyköön syteen tai
saveen.

Kalastettuamme jonkun aikaa rannempana,
mitään saalista saamatta, minä huomautin seura-
laisilleni, että huonostihan me muka tällä tapaa
isännän käskyt täytämme; meidän täytyy lähteä
ulommas. Maurilainen suostui, vähintäkään vaa-
raa aavistamatta, ja astui kokkaan vetämään ylös
purjetta. Minä laskin purren noin peninkulman
verran ulapalle *), jätin sitten peräsimen Xurylle
ja menin itsekin kokkaan. Siellä asetuin mauri-
laisen taakse, sieppasin äkkiä häntä vyötäisistä
ja ykskaks oli mies meressä. Hetken perästä
hän pulpahti pintaan, kohosi kuin korkki ja läksi
uimaan purtta kohti. Sen hän olisi pian saavut-
tanutkin, tuuli kun oli kovin laimea, mutta minä

*) Tässä kirjassa on pitkin matkaa puhe joko Englannin
peninkulmista tahi meri-peninkulmista. Edellinen 1,6
km; jälkimmäinen = 1,85 km.
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sieppasin pyssyn ja uhkasin ampua hänet, jos
lähemmäksi tulee.

Meri on tyyni, sanoin minä; sinä
olet hyvä uimari; käänny rantaan. Minä aion
paeta, maksoi mitä maksoi.

Hän huomasi parhaaksi palata takaisin, ja
minä olen vakuutettu, että hän onnellisesti saapui
rantaan, sillä hän oli todellakin maanmainio
uimari. Senjälkeen käännyin Xury pojan puoleen,
sanoen:

Xury, jos lupaat olla minulle uskollinen,
niin minä teen sinusta suuren miehen, mutta
elles vanno sitä Muhammedin ja isäsi parran
nimessä, niin mereen minä sinutkin sysään.

Poika myhähti ja vannoi minulle uskollisuutta,
luvaten lähteä minun kanssani vaikka maailman
ääriin.

Niin kauan kuin maurilainen oli näkyvissä,
koetin minä suunnata purtta pohjoiseen, ikään-
kuin pyrkien Gibraltaria kohti. Ja kukapa jär-
kevä ihminen olisi osannut luullakaan, että minä
kääntyisin etelää kohti, outoihin seutuihin, missä
villit neekerit minusta piankin lopun tekevät.
Mutta hämärän tultua minä muutin kurssia ja
käännyin kuin käännyinkin etelään, kovin kauaksi
kumminkaan rannasta joutumatta. Tuuli oli joten-
kin navakka, meri verraten rauhallinen, ja siksipä
matka joutuikin niin, että huomenna, noin kello
kolmen tienoissa päivällä, kun jälleen sain rannan
näkyviin, olimme noin 150 peninkulmaa eteläm-
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pänä Saleeta, siis ulkopuolella Marokkon keisarin
alueita.

Maihin en sentään uskaltanut laskea enkä
ankkuriinkaan käydä, yhä vieläkin peljäten jou-
tuvani maurilaisten kynsiin. Tuulikin kun edel-
leen oli myötäinen, jatkoin purjehtimista etelää
kohti viisi päivää yhtä mittaa. Vihdoin kääntyi
tuuli eteläiseksi, ja kosk’ei nyt enää ollut pelkoa
takaa-ajostakaan, laskin illan suussa ankkuriin
erään pienen joen suun kohdalle.

Millä leveys-asteella oltiin, siitä ei minulla
vähintäkään tietoa; en osannut arvata, minkä
maan rannalle olimme joutuneet, en tiennyt joen
nimeä. Päätettiin pimeän tultua uida rannalle
tarkastelemaan seutua ja noutamaan juomavettä.
Mutta tuskin oli aurinko mennyt mailleen, niin
jo alkoi rannalta kuulua niin kauheata petojen
ärjyntää ja kiljumista, että Xury parka kauhusta
vavisten pyysi, ett’ei yön aikana mentäisi ran-
nalle, Ja parasta olikin. Parin kolmen tunnin
perästä näimme monenmuotoisia suuria eläimiä,
emme tienneet minkä nimisiä, lähenevän meren
rantaa ja heittäytyvän veteen uimaan ja pulikoi-
maan, ja siinä ne pitivät niin kamalata karjun-
taa, etfen moista ollut ennen kuullut.

Ei aikaakaan, niin jo kuului yksi eläin uivan
meidän purttamme kohti. Emme sitä erottaneet
pimeässsä mutta sen pärskynnästä ja huohotuk-
sista päättäen se mahtoi olla tavattoman suuri peto.
Xury luuli sitä jalopeuraksi. Tuokion kuluttua
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huomasin sen lähestyneen meitä parin aironmitan
päähän. Silloin minä sieppasin kajutasta kivä-
rin ja laukaisin sitä kohti. Peto kääntyi heti
ympärinsä ja kuului uivan maihin.

Mahdoton on kuvailla sitä kauheata melua ja
kiljuntaa, mikä nyt nousi rannalla sekä kauempa-
nakin : ensi kertaa kaiketikin näillä seuduin pys-
syn pamaus oli kajahtanut. Maihin ei nyt tie-
tysti ollut menemistäkään, ja ties, olisiko tässä
hyvä odotella aamunkaan valkenemista, sillä vil-
lejä ihmisiä täytyi peljätä ainakin yhtä paljo kuin
villejä petojakin.

Oli miten oli, mutta aamun tultua meidän
täytyi päästä maihin saamaan juomavettä, joka
oli meiltä kokonaan lopussa. Xury pyysi päästä
rannalle vesiloilin kanssa: hän muka käy vettä
sieltä. Miks’enkäs minä tulisi mukaan? kysäisin
minä. Hän vastasi:

Jos villi tuli, se hotki minä ja te pääse pois.
No niin, sanoin minä, liikutettuna pojan

uskollisuudesta, mennään sitten yhdessä, Xury.
Jos villit tulevat, niin me ammumme ne; ei meitä
syödä kumpaakaan.

Me lykkäsimme purren niin lähelle rantaa kuin
suinkin laatuun kävi, otimme pyssyt ja vesileilit
mukaan ja kaalasimme rannalle. Minä en uskal-
tanut jättää venettä näkyvistä, mutta poika läksi
sisemmälle maahan, jossa oli nähnyt jonkun alan-
kopaikan. Hetken perästä hän tuli juoksujalkaa
luokseni. Minä luulin jo villien tai metsänpeto-
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jen ajavan häntä takaa, mutta pian huomasin
hänen olallaan jonkun otuksen, jonka hän oli
ampunut. Se oli jäniksen näköinen, mutta karval-
taan toisellainen ja jalatkin pitemmät. Mikä lienee
ollutkaan, mutta hyvä meidän oli mieli, kun oli
saatu lisiä matkaeväihin.

Vettä ei meidän tarvinnutkaan kovin kaukaa
lähteä hakemaan, sillä hiukan ylempänä huo-
masimme joen veden olevan luoteen aikana
makeata. Ja niinpä täytimme leilit ja palasimme
purteemme, missään näkemättä ihmisjälkiä.

Minä kun olin ennenkin näillä seuduin .pur-
jehtinut, arvasin, etfeivät Kanarian ja Kap Ver-
din saaret täältä kovinkaan kaukana liene. Le-
veys-astetta en kumminkaan pystynyt tarpeellis-
ten instrumenttien puutteessa laskemaan. Sen ver-
ran osasin sentään arvata, että nämä tienoot ovat
asumattomia. Neekerit ovat näistä tienoin siirty-
neet maurilaisten tieltä etelämmäs, ja maurilai-
set taas eivät ole katsoneet maksavan vaivaa
ottaa haltuunsa näitä karuja maita.

Olin pari kertaa kirkkaalla ilmalla näkevinäni
Pico di Teneriffan huipun ja koetinkin laskea
sitä kohti, mutta vastatuuli ja kova aallokko
pakottivat minut yhä edelleen pysymään rannem-
malla. Silloin tällöin täytyi laskea maihin, täyt-
tämään vesileilejä.

Kerrankin käytiin aamulla varhain ankkuriin
erään korkean niemennenän kohdalle. Nousu-
veden mukaan olimme juuri laskemassa lähem-
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mäs rantaa, kun Xury, jollaoli sirkeämmät silmät
kuin minulla, äkkiä virkkoi hiljaa, että paras
olisi lähteä loitommaksi täältä.

Tuolla, virkkoi hän, makata juuri
yks pitkä peto.

Minäkin näin nyt tavattoman suuren jalopeu-
ran makaavan kallionleuan alla.

Xury! sanoin minä. Mene rannalle ja
tapa se.

Minäkö tappa! huudahti hän säikäh-
täen. Se syö minun suuta. (Syöpi suuhunsa,
tarkoitti poika).

Minä käskin nyt hänen olla ihan hiljaa, otin
suurimman pyssyn, pistin siihen aimo panoksen
kruutia ja työnsin kaksi kuulaa päälle. Samoin
tein toisenkin pyssyn. Kolmannen latasin viidellä
pikku luodilla. Koetin osata petoa päähän, mutta
se makasi käpälä kuonollaan, niin että luo-
dit mursivat siltä polven. Se kavahti pystyyn,
mutta vaipui jälleen maahan, nousi sitten kol-
melle jalalleen, päästäen mitä karnalimpia par-
kuja. Minä sieppasin toisen pyssyn ja tällä ker-
taa osasin petoa suoraan päähän. Se kaatui,
möristen ja hiljaa enää nytkäytellen ruumistansa.
Nyt Xurykin rohkaisi mielensä ja pyrki maihin.
Hän otti kolmannen pyssyn ja, pitäen sitä veden
yläpuolella ui toisella kädellään rantaan. Siellä
hän laukaisi pyssynsä petoon, ihan korvan juu-
reen, jolloin se kokonaan heitti henkensä.
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Olihan tuo uljas saalis, mutta ruuaksi siitä
ei ollut, ja sääli minun kävi sittenkin kolmea
turhaan tuhlattua latinkia. Me nyljimme siltä
nahan johon meiltä kului melkein koko päivä,

levitimme sen sitten kajutan kannelle, jossa
se parissa päivässä kuivui kokonaan.

KOLMAS LUKU
Yhä kauemmas etelään. —Ystävällisiä neekereitä rannalla.

Leopardi. Portugalilainen laiva. Tilan-omistajana
Brasiliassa. Uusille matkoille. Haaksirikko.

Ensimmäinen yö puussa.

Matkaa jatkettiin taas etelään päin kymme-
nen tai kaksitoista päivää. Ruokavarat ne vähe-
nivät vähenemistään, niin että meidän täytyi olla
laihanpuoleisella muonalla. Maihin ei poikettu
kuin vettä hakemaan. Aikomukseni oli päästä
vihdoin Gambian tai Senegalin virran suuhun,
toisin sanoen Cap Verdin tienoille, missä toivoin
kohtaavani europpalaisia laivoja. Tiesin näet,
että kaikki laivat, jotka Europasta kulkevat Gui-
nean rannikolle tai Brasiliaan tahi itä-Indiaan,
poikkeavat Cap Verdin niemeen taikka saman-
nimisiin saariin. Ellei minun onnistu kohdata
tällaista laivaa, silloin olen pakotettu joutumaan
neekerien käsiin, siis surman suuhun.

Vähitellen alkoivat seudut, joiden ohi purjeh-
dittiin, näyttää asutuilta: parissa kolmessa pai-

2
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kassa huomasimme rannalla ihmisiä, mustia ja
alastomia. Eräässäkin kohden he juoksivat kap-
paleen matkaa meidän perässämme. Xuryn kiel-
loista huolimatta minä laskin purteni lähemmäs
rantaa, päästäkseni pakinoille heidän kanssaan.
Aseita ei ollut kellään heistä, yhdellä ainoalla
vaan pitkä sauva kädessä. Xury sanoi sen ole-
van keihään, jota ho osaavat heittää hyvinkin
kauas sangen tarkasti. Pysyttelin senvuoksi
tarpeenmukaisen matkan päässä ja koetin viit-
tauksilla tehdä heille selväksi, että tahtoisin
jotain syötävää. He taas puolestaan viittasivat
minua pysähtymään. Laskettuani purjeet alas,
juoksi pari kolme heistä sisemmälle maahan, eikä
kulunut puoltakaan tuntia, niin jo he toivat tul-
lessaan kuivattua lihaa ja jyviä. Mutta mitenkä
saada ne purteen? Minä en uskaltanut nousta
maihin, ja kovin hekin näkyivät pelkäilevän meitä.
Keksivätpäs viimein keinon: laskivat tuomisensa
rannalle ja menivät itse hyvin pitkän matkan
päähän, kunnes me olimme nostaneet tavarat
venheesen. Sitten he jälleen astuivat lähemmäs.

Viittauksilla me sitten osoitimme heille syvää
kiitollisuuttamme, sillä eihän meillä ollut mitään
vastalahjaksikaan antaa. Ennen pitkää me kum-
minkin saimme tilaisuuden osoittaa heille erittäin
hyvänkin palveluksen. Rannan lähellä tuossa
vielä viivähdellessämme, tuli äkkiä vuorilta päin
kaksi metsänpetoa vimmattua vauhtia merta
kohti, toinen ajaen toista. Vihoissaanko lienevät
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olleet vai leikkiäkö lyöneet, en tiedä, mutta outoa
tuo oli, sillä harvoinhan pedot keskipäivällä liik-
kuvat. Ihmiset rannalla säikähtivät pahanpäiväi-
siksi, varsinkin vaimoväki, mutta heistä välittä-
mättä pedot hyökkäsivät suoraa päätä mereen,
ja sielläkös alkoi tuima temmellys, ilmeisestikin
iloinen kisa. Nähdessäni toisen niistä lähenevän
purttani, minä latasin pyssyni kiiruimman kau-
passa, ja niin kohta kuin peto oli tullut pyssyn-
kantaman päähän, minä ammuin sitä silmien väliin.
Se upposi samassa, mutta kohosi heti kohta taas
pintaan, ja näin, vuoroin vaipuen, vuoroin nous-
ten, koetti uida maihin, kunnes vihdoin vajosi
veteen vähän matkan päässä rannasta.

Ei osaa sanoin selittää sitä kauhua ja häm-
mästystä, minkä pyssyn pamaus sai aikaan noissa
ihmis-paroissa. Muutamat kaatuivat maahan puoli-
kuolleina säikäyksestä. Nähtyään kumminkin pe-
don uponneen ja huomatessaan minun viittailevan
heitä tulemaan lähemmäs, he rohkaisivat mie-
lensä ja riensivät petoa hakemaan. Helppo se
oli löytääkin siitä kohdasta, missä veri punasi
vedenpintaa. Minä heitin heille köyden, ja sen
avulla he vetivät raadon ylös. Se oli erinomai-
sen kaunis, suuri leopardi. Neekerit nostivat
kätensä ylös ihmeissään pedon kummallisesta kaa-
dannasta. Mikä se toinen peto oli, en tiedä, sillä
laukauksen kuultuaan, se ui heti kohta maihin
ja pakeni vuorille, mistä tullutkin oli.
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Minä viittasin nyt neekereille, että pitäisivät
saaliin omanansa, ja ylen kiitollisina he kohta
rupesivatkin sitä nylkemään. Ei heillä ollut puuk-
koja eikä muita veitsiä, mutta teroitetuilla puu-
aseillaan he saivat sen ihmeellisen lyhyessä ajassa
nyljetyksi. Tarjosivat sitten osan lihoja minulle,
mutta minä kieltäydyin, viitaten heitä pitämään
kaikki tyyni omina hyvinään ja pyysin vaan saada
vuodan. Sen he antoivatkin, toivatpa vieläruoka-
varojakin entisten lisäksi. Näytin heille sitten
tyhjän vesileilin ja käänsin sen alassuin. Siitä
he ymmärsivät, että meiltä puuttuu vettä. Ei
aikaakaan, niin jo kaksi vaimo-ihmistä kantoivat
rannalle suuren astian nähtävästikin päivän-
paisteessa poltetusta savesta täynnään vettä.
Siitä sitten Xury nouti purteen kolme leilin täyttä.

Sanottuamme jäähyväiset näille ystävällisille
neekereille, läksimme taas hyvin varustettuina
purjehtimaan edelleen. Yksitoista päivää kuljet-
tiin yhtämittaa etelää kohti, kunnes vihdoin edes-
sämme näkyi maa, joka pisti neljä viisi penin-
kulmaa länttä kohti. Meri kun oli rauhallinen,
läksin suuressa kaaressa kiertämään tuota nientä.
Kuljettuamme sitten parin peninkulman päässä
niemen ohitse, näin oikealla puolen taaskin maata.
Nyt arvasin olevani Kap Verdin niemen ja Kap
Verdin saarten välisessä salmessa. Kovin kau-
kana no vielä kumminkin olivat, nuo saaret, ja
epätietoinen olin, minnekä päin tästä oikein läh-
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teä, sillä jos nousee kova tuuli, niin en pääse
mantereelle enkä saarillekaan.

Jätettyäni näissä mietteissäni peräsimen Xu-
ryn käteen, menin hajuttaan. Mutta tuskin olin
ennättänyt siellä jonkun aikaa olla, niin jo kuu-
len Xuryn huutavan: Master! master! Laiva
ja purtta (purje)!

Poika parka oli aivan suunniltaan, sillä hän
luuli, että nythän sen entisen maurilaisen isän-
nän laiva on meidän kintereillämme. Ei käsittä-
nyt poloinen, että me olemme jo aikaa sitten
olleet ulkopuolella hänen saavuttamiansa. Minä
riensin kannelle ja näin laivan, tunsinpa siinä
portugalilaisen aluksen, kurssinaan nähtävästikin
Guinea. Mutta pian huomasin erehtyneeni: sen
suunta oli jonnekin muuanne. Päätin silloinkoet-
taa päästä sitä niin lähelle kuin mahdollista.

Vedin ylös minkä vaan purjotta purressa oli,
mutta pian näytti siltä, että laiva menee ohitse,
ennenkuin saan annetuksi sille mitään merkkiä
meistä. Olin ja joutumaisillani epätoivoon, kun
vihdoinkin huomasin heidän vähentävän purjei-
taan. Arvatenkin olivat kaukoputkellaan nähneet
meidän purtemme ja lienevät luulleet meitä haak-
sirikkoisiksi jostain europpalaisesta laivasta. Minä
nostin entisen isäntäni lipun hätämerkiksi mas-
toon ja laukaisin pyssyn. Perästäpäin sain tie-
tää, että laivalla oli merkki kyllä nähty, pys-
syn savu samoin, mutta laukausta ei kuultu:
siksi kaukana olimme vielä heistä. Laiva pysäh-
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tyi, ja parin kolmen tunnin kuluttua minun pur-
teni laski sen laitaan.

Laivan kapteeni, saatuaan tietää olevani eng-
lantilainen ja kuultuaan lyhykäisen kertomuksen
minun kohtaloistani, otti meidät tavaroillemme
ystävällisesti laivaansa.

Ylen olin riemuissani pelastuksestamme
arvaahan sen. Minä tarjosin kaikki, mitä minulla
oli, kapteenille, mutta tämä ylevämielinen mies
ei vastaan-ottanut mitään, lupasipa päinvastoin
antaa minulle takaisin kaikki tyyni, tultuamme
Brasiliaan.

Minä saatan, lausui hän, milloin
hyvänsä joutua samanlaiseen tilaan kuin tekin,
ja silloin en sen parempaa soisi kuin että minut-
kin pelastettaisiin, niinkuin minä pelastin teidät
nyt. Niin, niin, seignore inglese (= herra eng-
lantilainen)! Mielelläni vien teidät perille, ja
nämä tavarat tarvitsette kyllä, tullaksenne vie-
raassa maassa toimeen ja päästäksenne kotiinne
jälleen.

Ja niin hän antoi minulle kirjallisen luettelon
kaikista tavaroistani, jotka sen mukaan olin saapa
takaisin perille tultuamme. Ei ollut unohtanut
siitä minun kolmea vesileiliänikään. Purteni hän
otti laivaansa, pakottaen minut vastaan-ottamaan
siitä kahdeksankymmenen piasterin velkakirjan.
Jos Brasiliassa ken siitä enemmän tarjoaa, lu-
pasi hän suorittaa välin. Xuryn hän niinikään
olisi ostanut omakseen, tarjoten hänestä kuusi-
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kymmentä piasteria, mutta kun on minä ker-
naasti olisi luopunut uskollisesta apulaisestani,
teki hän väliehdotuksen: hän sitoutui päästämään
Xuryn kymmenen vuoden perästä vapaaksi, jos
hän kääntyy kristin-uskoon. Xury poika suostui
mielellään tähän, ja niin hän jäi kapteenin pal-
velukseen.

Onnellisesti purjehdittiin sitten edelleen, ja
kahdenkolmatta päivän perästä laskettiin Todos
los Santos eli Pyhäin miesten lahteen.

Kapteenin ylevämielistä kohtelua en osaa kyl-
lin kiitellä. Matkastani hän ei ottanut äyriäkään,
vieläpä maksoi minulle kaksikymmentä dukattia
leopardinnahasta ja neljäkymmentä jalopeuran-
nahasta. Muut tavarani hän niinikään osti ra-
halla, niin että minulla, Brasiliaan tullessani, oli
kaksisataa kaksikymmentä piasteria.

Ennen pitkää tulin siellä tuttavaksi erään
kunnon miehen kanssa, jollaoli oma ingenio , joksi
siellä päin sanotaan viljelysmaata ja sokerinkeit-
tämöä. Nähdessäni, kuinka tuottavaa tuollainen
toimi on ja kuinka miellyttävää moinen rauhal-
linen elämä, päätin minäkin hankkia itselleni
tiluksia, asettua tänne maanviljelijäksi ja tilata
Lontoosta sinne jättämäni pienen pääoman.

Jonkun ajan perästä tapasin ystäväni kaptee-
nin, jonka oli täytynyt täällä viipyä kolme kuu-
kautta, lastia odotellessaan. Kuultuaan aikeis-
tani hän kehoitti minua kirjoittamaan sille les-
kelle, jolle pääomani olin talteen jättänyt, että
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hän jonkun lontoolaisen kauppiaan välityksellä
lähettäisi täällä kaupaksi käyviä tavaroita kap-
teenin nimelle Lissaboniin. Hän lupasi sitten ensi
matkallaan tuoda tavarat tänne.

Mutta lisäsi hän koska kaikki ihmis-
töinä on huojuvaa ja horjuvaa, niin neuvoisin
teitä käyttämään tähän yritykseen ainoastaan
toisen puolen omaisuuttanne, siis sata puntaa.
Jos hanke onnistuu, niin saattohan toisen puolen
tänne samalla lailla; ellei, niin on teillä ainakin
toinen puoli vielä jäljellä.

Minä noudatin hänen neuvoansa, ja kaikki
yritykseni onnistuivat paremmin kuin olin osan-
nut luullakaan. Tavaroita Lissabonista odotel-
lessani, olin hankkinut itselleni jonkun verran
maata ja pannut sokeri- ja tupakka-istutukseni
alulle. Ja kun kapteeni ystäväni jälleen palasi
Brasiliaan, toi hän tullessaan minulle koko jou-
kon tavaroita, parhaasta päästä verkoja ja muita
kankaita, joilla tässä maassa oli erinomainen me-
nekki. Ne minä kaikki sain myödyiksi niin edul-
lisesti, että voittoni oli lähes nelinkertainen. Pyy-
tämättänikin minä kun olin vielä nuori ja koke-
matpn toi kapteeni minulle kaikenlaisia aseita
ja työkaluja, joita kyllä istutuksillani tarvittiin.
Sitä paitsi hän oli tullessaan tuonut minulle pal-
velijan, jonka oli pestannut kuudeksi vuodeksi.
Niitten lisäksi ostin vielä yhden neekeriorjan ja
paikkasin toisen palvelijan.
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Kaikesta tästä ei tämä erinomainen ystävä
tahtonut ottaa mitään korvausta. Tyrkyttämällä
sain tyrkyttäneeksi hänelle hiukan tupakkaa,
oman maani tuotteita mukamas.

Myötämäkeä minun niinmuodoin näytti alka-
van käydä. Maat kasvoi, viljat versoi, työ tuotti
hedelmiänsä, varallisuus lisääntyi. Nyt tulin pian
aikaa olleeksi jo neljä vuotta Brasiliassa, olin
oppinut maan kieltä, saanut tuttavia ja ystäviä
sekä naapurieni että S. Salvadorin kauppiaitten
joukossa. Mutta ken ei onneansa osaa oikein
käyttää, se turmiollensa tietä tasoittaa. Ja niin
kävi minunkin. Jos olisin pysynyt nykyisessä
asemassani, olisi minulla ollut mahdollisuus päästä
juuri siihen keskisäädyn rauhalliseen, huoletto-
maan tilaan, josta isä niin kauniisti oli puhunut.
Mutta toisellainen kohtalo odotti minua, ja siihen
oli syynä minun onneton haluni päästä kiertä-
mään maita maailmoita, vastoin sekä luonnon
että kohtalon ilmeisiä viittauksia.

Olin kerran kauppiaitten seurassa kertonut
kahdestikin käyneeni Afrikan länsirannoilla, ku-
vaillen samalla, kuinka edullista siellä on käydä
kauppaa: mitättömät esineet, niinkuin napit, veit-
set, sakset, kirveet, lasihelmet ja sen semmoiset,
ovat siellä kovin haluttua tavaraa, ja niitä vas-
taan saa ei ainoastaan kultahiekkaa, jyviä ja
norsunluuta, vaan neekerejäkin, joita sitten käy-
tetään työntekijöinä Brasiliassa. Nämä hörkistele-
mään korviansa minun kertomuksilleni, kiintyen
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varsinkin viimeksi mainitsemaani seikkaan. Nee-
kerikauppa oli siihen aikaan vielä vähäinen, sii-
hen kun joka kerta tarvittiin assiento , s. o. Es-
panjan ja Portugalin kuninkaitten lupa. Neekerit
olivatkin siitä syystä sangen kalliita.

Huomenissa tuli kolme kauppiasta luokseni,
ottivat minulta vaitiolon lupauksen ja tekivät
sitten seuraavan salaisen ehdotuksen. Heillä on
kullakin suuria viljelysmaita, mutta työväestä
on tuntuva puute. Senpävuoksi he ovat aiko-
neet varustaa laivan, joka lähtisi Guineaan, tuo-
maan sieltä lastillisen neekereitä. Ei heillä ole
aikomus julkisesti myödä niitä täällä, se kun ei
ole sallittuakaan; he aikovat vaan yhden ainoan
kerran tuottaa niitä ja jakaa ne sitten keske-
nänsä, työväeksi viljelysmailleen. Kysymyksenä
oli vaan, ottaisinko minä lähteäkseni hankkeen
johtajaksi tälle matkalle. Minun ei tarvitse olla
osallinen mihinkään kulunkeihin. Palattuani saan
minäkin oman osani neekereistä.

Mikäs pakko minun olisi ollut yhtyä moiseen
uhkarohkeaan ja epävarmaan yritykseen, minun,
jolla oli niin edullinen asema täällä, ja joka
kolmen neljän vuoden perästä epäilemättä olisin
ollut kolmen neljän tuhannen punnan omistaja?
Mutta kohtaloni näkyi määränneen minut oman
onneni surmaksi. Minä kuuntelin enemmän mieli-
houreitani kuin järkeäni ja suostuin kuin suostuin-
kin esitykseen, sillä ehdolla, että he sillä välin
pitävät huolta minun viljelyksistään Samalla tein
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jälkisäädöksen, jossa määräsin kuolemani tapauk-
sessa puolet omaisuudestani ystävälleni kaptee-
nille ja toisen puolen lähetettäväksi hänen toi-
mestansa Englantiin.

Ja niinpä minä astuin laivaan kovan onnen
hetkenä l:nä syyskuuta 1659, ummelleen kah-
deksan vuotta siitä kuin olin ensi kertaa lähte-
nyt merille, vanhemmiltani karkuun.

Meidän laivamme, sadan kahdenkymmenen
tönin vetoinen, oli varustettu kuudella tykillä.
Laivaväkeä oli neljätoista miestä, siihen luettuina
kapteeni, jungmanni ja minä. Lastina oli laivan-
täysi neekereille mieluisata vaihtotavaraa niin-
kuin helmiä, lasiesineitä, peilejä, veitsiä, kirveitä
ynnä muuta sellaista.

Kaksitoista päivää purjehdittuamme pohjoiseen
ja saavuttuamme 7 asteen 20 minutin kohdalle
pohjoista leveyttä, jolloin oli aikomus ottaa kurs-
siksi NE jopa N, nousi äkkiä hirmuinen orkaani,
joka kerrassaan sotki meidät kurssista syrjään.
Se alkoi kaakosta, kääntyi äkkiä luoteesen ja
pyörähti siitä koilliseen, keiputellen meitä niin
hirvittävällä tavalla, etfemrne kahteentoista päi-
vään voineet muuta kuin olla tuulen heiteltä-
vinä. Tuho ja turmio oli alati silmäimme edessä.
Ei ollut kellään vähintäkään pelastumisen toi-
voa. Kaiken tämän lisäksi meiltä vielä kuoli
yksi mies raivokuumeesen, ja yhden merimiehen
ja jungmannin huhtaisi ankara hyökyaalto kan-
nelta mereen.
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Näiden kahdentoista päivän kuluttua orkaani
hiukan laimeni. Kapteenin mittausten mukaan
oli laivan asema silloin noin 11 astetta pohjoista
leveyttä, mutta samalla hän huomasi meidän
ajautuneen hyvin kauaksi länteen käsin, pohjoi-
semmas Amazon virran Suistamoa, lähelle Orino-
kon, niin sanotun Suuren virran suuta.

Kapteeni tuli neuvottelemaan minun kanssani,
mitä nyt tehdä. Laiva kun oli saanut vuodon,
ehdotti hän, että suoraa päätä palattaisiin Brasi-
liaan. Minä panin kerrassaan vastaan. Meri-
kartta otettiin esille. Minä osoitin, kuinka siellä-
päin ei ole mitään hätäsatamaa, minne laskea.
Meidän täytyi minun mielestäni päästä niin pian
kuin mahdollista Karibi saarten piiriin ja nimen-
omaa pyrkiä Barbados saaren turviin. Välttäen
Moksikonlahden virtaan joutumasta, pääsemme
sinne noin viidentoista päivän perästä. Afrikan
länsirannoille lähtemistä ei käy ajatteleminenkaan.
Ja niin otettiin nyt laivan suunnaksi WNW,
päästäksemme ensi alussa johonkin Englannin
omistamaan saareen.

Mutta toisin oli säädetty.
Saavutettuamme 12° 11' pohjoista leveyttä,

nousi uusi myrsky, joka jälleen kiidätti meidät
kauhealla vauhdilla kauaksi länttä kohden, ulom-
mas kaikkien inhimillisten kauppateitten aluetta.
Ja nyt oli se vaara tarjona, että jos honkiinkin
jää, niin pikemmin täällä joutuu villien raakalais-
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ten syötäväksi kuin löytää mitään mahdollisuutta
päästä takaisin omaan maahan.

Tuulen yhä vimmatusti puhaltaessa kuului
aamulla kerran äkkiä mastosta huuto: »Maa
näkyy!» Tuskin olimme kaikki ennättäneet kan-
nelle, niin jo törmäsi laiva hietasärkälle ja pysäh-
tyi siihen. Ja nyt alkoivat raivoisat hyökyaallot
lyödä kannen yli sellaisella voimalla, että mei-
dän täytyi paeta kajuttoihin, jotfei viskaisi meitä
mereen.

Ken ei itse ole tällaista kokenut, hänen ei
ole helppo käsittää meidän hätäämme ja tus-
kaamme. Ei tiedetty, missä päin ollaan, ei tie-
detty saarenko rantaan oli käyty vaiko manner-
maan, ei tiedetty, asuttujako lienevät seudut vai
asumattomia. Tuuli tuntui tosin hiukan laime-
nevan, mutta sittenkin meidän täytyi peljätä,
että laiva minä hetkenä hyvänsä katkeaa kap-
paleiksi. Äkkiä, kuni ihmeen kautta, tuuli kään-
tyi päinvastaiseen suuntaan. Me katselimme toi-
siimme, joka silmänräpäys odottaen kuolemata ja
valmistautuen lähtemään toiseen maailmaan, sillä
tässä maailmassa ei meillä enää ollut mitään
tekemistä.

Ainoana lohdutuksena oli se, etfei laiva vielä
ollut särkynyt, ja että kapteeni sanoi tuulen rupea-
van tyyntymään. Myrsky hiljenikin kyllä hiu-
kan, mutta laiva istui yhä karissa kiinni, eikä
ollut sen irtaantumisesta toivoa vähintäkään.
Mitenkä saada vaan henkensä pelastetuksi,
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siinä kysymys. Toinen laivan siirapeista oli myrs-
kyssä paiskautunut peräsintä vasten säpäleiksi,
toinen kyllä oli jäljellä, mutta ratki mahdotto-
malta näytti saada se vesille.

Mutta aika oli täpärällä. Muutamat tiesivät
jo laivan ruvenneen halkeilemaan. Perämiehen
onnistui viimein muun laivaväen avulla saada
sluupi lasketuksi mereen, rae hyppäsimme siihen,

Onun käsin perikatoa kohti. S. •!'••.

yhteensä yksitoista henkeä, ja antauduimme
Jumalan armon turvissa pauhaavan meren val-
taan. Myrsky oli tosin koko lailla hiljennyt,
mutta meri raivosi yhä edelleen. Se oli todella-
kin den wild zee, joksi Hollantilainen sanoo myrs-
kyävää merta.

Kauhea oli meidän poloisten tila. Purjetta ei
purressa ollut, eikäpä sillä nyt mitään olisi teh-
nytkään. Airoihin turvattiin nyt, mutta mei-
dän kohtalomme oli ilmeinen: rantaa kohti mei-
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dän täytyy pyrkiä, ja sinne meitä tuulikin työn-
tää, mutta rannanhan särkkiin venhe auttamat-
tomasti särkyy. Me jätimme henkemme Jumalan
huomaan ja omin käsin läksimme jouduttamaan
matkaa ilmeistä perikatoamme kohti.

Pienenä toivon kipinänä tuikahteli vielä se aja-
tus, että jonkun onnellisen sattuman kautta pääsi-
simme johonkin lahdenpoukamaan tai joensuu-
hun, jossa maa pääsisi vastaamaan, mutta mitä
lähemmäs rantaa tultiin, sitä kamalammalta se
näytti, hirveämmältä vielä kuin meri.

Kiidettyämme noin puolentoista peninkulman
verran, tuli äkkiä suunnaton hyökyaalto takaa-
päin. Vuorenkorkuisena se vyöryi meitä kohti.
Siinä meidän viimeinen armon-isku*), sen näki
nyt joka mies. Se karkasi sellaisella vimmalla
venheen kimppuun, että tämä samassa silmän-
räpäyksessä meni kumoon. Tuskin ennätimme
huudahtaa: »Jes-siunatkoon»! niin jo oli aalto
nielaissut meidät kitaansa.

Mahdoton on kuvailla niitä ajatuksia, joita
mielessäni ristiin rastiin sävähteli, veteen vai-
puessani. Taitava uimari kyllä olin, mutta en
päässyt aallon sisästä pintaan ilmaa hengittä-
mään, ennenkuin se oli viskannut minut hyvän
matkaa rannalle päin ja jälleen hulvahtanut takai-
sin. Minä olin läkähtymäisilläni, mutta saatuani

*) Armon-iskuksi sanottiin teloituksissa viimeistä, kuo-
lettavaa iskua, jolla pyöveli lopetti teloitettavan tuskat.
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hiukan hengitetyksi oli minussa sen verran tar-
moa vielä, että, huomatessani olevani lähempänä
maata kuin luulinkaan, nousin pystyyn ja läksin
pyrkimään rantaa kohti, ennenkuin toinen aalto
tulee ja tempaa minut takaisin. Ja se tuli,
tuli korkeana kuin vuori ja raivoisana kuin viha-
mies. Hengitystäni pidättäen minä peityin jäl-
leen aallon syliin pari kolmekymmentä jalkaa
syvälle. Sanomattomalla voimalla se heitti mi-
nut jälleen rantaa kohti, ja minä, ponnistaen
kaikki voimani, koetin uida samaan suuntaan.
Rintani oli jo pakahtumaisillaan, kun äkkiä tun-
sin käteni ja pääni olevan yläpuolella vedenpin-
nan. Pari sekuntia ennätin hengittää vain, mutta
sekin jo antoi minulle uusia voimia. Pian peitti
aalto minut jälleen, tällä kertaa ei kumminkaan
niin kauaksi aikaa kuin ennen. Sen mentyä
riensin taas minkä ennätin rantaan päin.

Mutta ei jättänyt raivoisa meri minua vielä-
kään rauhaan. Kahdesti vieläkin hyökkäsi aalto
minun päälleni, yhä kauemmas työntäen minua
laakaa rantaa kohti. Viimeisellä kerralla se
paiskasi minut niin ankarasti kalliota vasten,
että menin tainnoksiin. Siitä toinnuttuani tun-
sin, etfen enää kykenisi vastustamaan meren
voimaa, mutta silloin kiersin käsivarteni kallion
ympärille ja siten vältin joutumasta aallon mukana
takaisin mereen. Kiiruhdin jälleen rannemmalle
ja pääsin vihdoin ylemmäs kalliolle, jossa vesi
ei enää voinut minua saavuttaa.
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Nyt olin pelastettu, ja ensi työkseni minä kii-
tin Jumalaa, joka oli temmaissut minut ihan
ilmeisestä surman suusta.

Mahdoton on selittää sen ihmisen iloa ja rie-
mua, joka sanan täydessä merkityksessä on nos-
tettu haudasta. Nyt minä käsitin, miksikä kuo-
lemaan-tuomitulta vangilta, jolla jo on paula kau-
lassa, mutta jolle äkkiä julistetaan armahdus,
samassa lyödään suonta: äkillinen hämmästyshän
saattaisi pysäyttää hänen sydämensä sykinnän.

Mut äkki-ilo, niinkuin ukki-surukin
Ne tulien voivat tuottaa kumpikin

Kädet yhä kurotettuina taivasta kohti minä
astuskelin rannalla. Koko olentoni oli sulautunut
suloiseen pelastuksen tunnelmaan. Ja sitten muis-
tuivat mieleeni toverit: he olivat hukkuneet joka
mies. En sen koommin nähnyt heistä mitään
jälkiä, paitsi kaksi hattua, yhden lakin ja kaksi
paripuolta kenkää.

Minä loin silmäni haaksirikkoiseen laivaan.
Meri hyökyi vielä niin huimasti sen ympärillä,
että se väliin kokonaan kotosi silmistäni. Näh-
dessäni, kuinka kaukana se todellakin on, en
saattanut olla huudahtamatta: »Hyvä Jumala!
Kuinka vainonkaan oli mahdollista, että minä
pääsin rannalle!»

Rupesin tuosta sitten vähitellen silmäilemään
ympärilleni, nähdäkseni, millaiseen paikkaan olin
joutunut, ja päättääkseni, mitä ensiksikin tehdä.
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Lyhyt oli mun iloni: huomasin tilani varsin kama-
laksi. Läpimärkä minä olin, mutta vaatetta vain
se, mikä päällä oli. Ei ollut murenaistakaän syö-
tävää, ei vesitippaa juotavaa. Täällä minä kuo-
len nälkään, tai rajut pedot minut raatelevat.
Pahinta se, etfei ollut minulla mitään asetta,
millä tappaa joku eläin henkeni pitimiksi tai puo-

»Loin silmäni haaksirikkoiseen laivaan». S. 41.

lustautua metsänpedoilta. Ei ollut minulla muuta
kuin puukko, piippu ja hiukan tupakkaa kukka-
rossa. Tuo saattoi minut sellaiseen raivoon, että
jonkun aikaa juoksentelin kuin mielipuoli edes-
takaisin. Ilta alkoi pimetä, ja tuska sydämessä
minä mietin: mikähän minut vainonkin perii, jos
täällä on rajuja metsän-eläimiä, jotka tavallisesti
öiseen aikaan tyyssijoiltansa lähtevät.
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Ei ole muuta neuvoa, arvelin, kuin nousta
lähellä olevaan tuuheaan honkaan. Sinne kiipeän
yöksi. Huomenna mietin sitten, millä kuolemalla
kuolen, sillä elämästä ei ole toivoa pienintäkään.
Astuin kappaleen matkaa sisemmälle maahan,
etsimään juomavettä, jota suureksi ilokseni löysin-
kin. Juostuani ja pistettyäni hiukan tupakkaa
suuhuni, nälkääni hillitäkseni, palasin jälleen'hon-
gan luokse, kiipesin sinne ja asetuin sen oksille
niin, etfei ollut pelkoa putoamisesta, jos sattuisin
nukkumaan. Loikkasin sitten aseekseni vahvan
karangon ja asetuin sijalleni.

Peräti väsynyt kun olin, minä pian vaivoinkin
sikeään uneen, enkä luule kenenkään muun saa-
neen samallaisessa tilassa niin makeata unta kuin
minä tässä korkeassa kammiossa.

NELJÄS LUKU

Uimalla laivalle. Lautta. Ensimmäinen otus.
Useamman kerran laivalla. Varastot lisääntyvät.

Vuohi. Almanakka. Pakko paras opettaja.

Herätessäni oli ilma kirkas, myrsky oli tyyn-
tynyt, meri ei pauhannut enää eikä raivonnut
niinkuin eilen. Enimmin kaikista minua kum-
minkin ihmetytti se seikka, että laiva oli yön
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aikana siirtynyt kariltansa rannemmas. Nousu-
vesi oli irroittanut sen jakuljettanut maihin päin,
melkein sen kallion lähelle, johon aalto oli minut
eilen viskannut. Kosk’ei se ollut nyt rannasta
kuin peninkulman päässä ja näytti yhä vieläkin
olevan pystyssä, niin alkoi mieleni palaa päästä
sinne, sieltä kun lienee saatavissa yhtä ja toista
tarpeellista.

Puolenpäivän aikana tyyntyi meri kokonaan.
Luodevesi pakeni niin kauvas, etfei rannan ja
laivan välillä ollut vettä enää kuin neljännes
peninkulmaa.

Kovin löi haikeaksi mieleni, katsellessani laivaa
tuolla. Jos olisi pysytty siinä eilen, niin hengissä
nyt oltaisiin joka mies. Olisimme pelastuneet
rannalle, ja niinpä ei minustakaan olisi tullut
tällaista kurjaa erakkoa, vailla ihrnisseuraa ja
kaikkea lohdutusta. Kyynelet kiertyivät väki-
sinkin silmiini. Mutta ei auttanut tässä antautua
murheen valtaan. Päätin lähteä pyrkimään lai-
valle. Riisuin vaatteet yltäni, ilma kun oli tavat-
toman lämmin, ja heittäysin mereen. Ykskaks
olin uinut laivan luo, mutta siellä oli pulma edessä:
mitenkä päästä laivaan. Matalikolla ollen se oli
hyvin korkealla vedenpinnasta; ei ollut mitään,
jota myöten nousta kannelle. Kahdesti uin laivan
ympäri ja vasta toisella kertaa huomasin köyden-
pään riippuvan kokasta kumma, etfen sitä jo
ensi kerralla huomannut! Jonkinmoisella ponnis-



» huomasin köydenpääa riippuvan kokasta,» S. 44.
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tuksella sain vihdoin köydenpäästä kiinni ja kii-
pesin kokkaan.

Minä huomasin laivan saaneen vuotoja ja
ennättäneen ottaa vettä jo koko lailla. Se oli
iskenyt perä edellä kovan hieta- tahi oikeammin
maasärkän laitaan, niin että perä oli kohonnut
hyvin korkealle, kokka sitä vastoin vaipunut alas.
Kannet olivat niinmuodoin vapaina, jakaikki, mitä
siinä oli, näkyi jääneen kuivaksi. Ensi työkseni
rupesin tarkastamaan, mitä kaikkea on laivalla
vielä kunnollista ja mikä turmeltunutta. Kaikki
laivan ruokavarat olivat säilyneet vedeltä. Nälkä
kun oli, astuin aittaruomaan japistin housuntaskut
täyteen laivakorppuja ja niitä pureskellen ryhdyin
jatkamaan työtäni, sillä joutua tässä piti tehdä.
Isossa kajutassa löysin jonkun verran rommia,
jota otinkin hyvän kulauksen, vahvistuakseni
vastaisiin ponnistuksiin. Nyt olisi ollut tarpeen
venhe, millä .viedä tavaroita maihin. Mutta kun
sitä ei ollut saatavissa, täytyi ryhtyä muihin
keinoihin.

Laivalla tiesin olevan muutamia vararaakoja,
pari kolme paksua parrua ja moniahta varalla
pidetty huippumasto. Otin niistä muutamia, joita
jaksoin liikutella, sidoin toiseen päähän köyden ja
heitin ne mereen, kiinnittäen köyden laivaan.
Laskeuduin sitten alas laivankylkeen, vedin puut
luokseni ja sidoin neljä rakaa molemmista päistä
yhteen niin hyvin kuin osasin, niin että siitä muo-
dostui jonkinlainen lautta. Panin sitten pari kolme
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lautaa poikki puolin, Ja Jopa kannatti lautta
miestä. Koska se kumminkin oli vielä kovin
heikko raskaammalle lastille, niin sahasin käsisa-
halla huippumaston kolmeen kappaleesen Ja liitin
nämä lauttani vahvikkeeksi. Vaikeata Ja han-
kalata tämä työ kyllä oli, mutta tieto siitä, että
nyt on hankittava välttämättömiä elintarpeita,
rohkaisi ja opetti minua saamaan aikaan sellais-
takin, mihin muissa oloissa tuskin ensinkään oli-
sin pystynyt.

Lautta oli nyt kyllin luja kantamaan suurtakin
kuormitusta. Kysymys vaan oli, mitä siihen en-
siksi panna, Ja mitenkä saada tavarat tyrskyjen
läpi maihin. Mutta ei tässä ollut aikaa pitkiin
arveluihin. Ensinnäkin laskin lautan pinnalle
niin monta lautaa Ja lankkua kuin kokoon sain,
otin sitten kolme merimiehen arkkua, tyhjensin
ne Ja vein lautalle. Ensimmäiseen panin sitten
ruokatavaroita: leipää, riisiä, kolme Hollannin
juustoa, viisi kimpaletta kuivattua vuohenlihaa
ja jonkun verran Jäljellä olevia europpalaisia Jyviä,
ohria Ja nisuja sekaisin, Joita oli käytetty laivalla
mukana olleitten lintujen ruoaksi. (Linnut oli Jo
aikaa sitten syöty, ja mielipahakseni huomasin
perästäpäin, että rotat olivat Jyrsineet siemenistä
suurimman osan tärviölle.) Juomatavaroita pul-
loissa löysin useita laatikollisia, niissä muutamia
hienoja Jikörilajeja, ja viisi kuusi nassakkaa
arrakkia. Ne minä nostin semmoisinaan lautalle,
arkuissa kun ei enää ollut sijaa.
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Tällä välin alkoi vuoksi nousta, ja harmikseni
minä näin, kuinka rannalle jättämäni nuttu, liivit
ja paita kelluvat vedenpinnalla. Uimaan lähties-
säni ei minulla ollut kuin liinaiset polvihousut ja
sukat jalassa. Laivassa kyllä oli vaatetta hyvinkin
runsaasti, mutta päälleni sieppasin vain kaikkein
tarpeellisimmat, minun kun oli kiire saada paljon
tärkeämpää mukaani, nimittäin työaseita. Kauan
aikaa haeskeltuani löysin viimein kirvesmiehen
arkun. Se oli verraton aarre ja tällä haavaa
minulle arvokkaampi kuin laivanlastillinen kultaa.
Laskin sen lautalle, sisällystä sen tarkemmin tut-
kimatta, sillä tiesinhän suunnilleen, mitä siinä on.

Nyt oli saatava ampuma-aseita ja ampuma-
tarpeita. Suuressa kajutassa oli kaksi sangen
hyvää lintupyssyä ja kaksi pistolla. Ne minä
otin ensin ja samalla muutamia kruutisarvia ja
haulipusseja sekä kaksi vanhaa, ruostunutta miek-
kaa. Sitä paitsi löysin vielä pitkän etsimisen
perästä kolme kruutitynnyriä, joista kaksi oli
säilynyt ihan kuivina, kolmas oli kostunut. Nämä,
niinkuin aseetkin, ynnä edelleen saamani kaksi
sahaa, kirveen ja vasaran laskin lautalle.

Olipa lastini lisänä kolme elävääkin olentoa,
nimittäin laivan kaksi kissaa ja koira. Edelliset
kyllä pysyivät lautalla koreasti, mutta koira hyp-
päsi heti kohta mereen ja ui minun edelläni ran-
taan.

Nyt oli lautta täyteen lastattu. Mutta kuinka
päästä maihin, kun ei ollut purjetta, ei airoja, ei
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peräsintä? Heikoinkin tuulenpuuska saattaa tehdä
koko hankkeen tyhjäksi.

Kolme edullista seikkaa oli kyllä olemassa:
l:ksi meri oli tyyni; 2:ksi vuoksi nousee ja liik-
kuu rantaa kohti; 3:ksi tuuli, vaikka hiljainenkin,
puhaltaa mereltä päin. Löydettyäni sitten pari
kolme katkonnaista airoa, läksin vihdoin lautal-
lani liikkeelle.

Peninkulman verran kulki lautta varsin hyvin.
Huomasin sen vain suuntautuvan hiukan syrjään
siitä kohden, missä ensi kertaa olin maihin noussut.
Siitä päätin, että tässä mahtaa käydä virta. Täten
toivoin pääseväni johonkuhun lahdelmaan tai joen-
suuhun, jonne sopii lauttani laskea. Oikein olin
arvannutkin. Edessäpäin tuli näkyviin pieni pou-
kama, jonne vuoksi virtasi jotenkin kovalla vauh-
dilla. Koetin, niin hyvin kuin osasin, ohjata laut-
taani keskeltä virtaa.

Mutta siellä olin vähällä joutua toisen kerran
haaksirikkoon, ja jos niin olisi käynyt, olisi minulta
varmaankin sydän murtunut. Minä kun en lain-
kaan tuntenut rantaa, törmäsi lautan toinen pää
äkkiä matalikolle, jolloin tavarat olivat liukumai-
sillaan toiseen, matalammalla olevaan päähän, ja
siitä ne tietystikin olisivat solahtaneet veteen.
Ponnistin selkäni kaikin voimin arkkuja vasten,
etfeivät sijaltaan siirtyisi, ja koetin saada lauttaa
irti, mutta se oli mahdotonta. En uskaltanut
paikaltani liikahtaakaan, vaan tässä tukalassa
asemassa minun täytyi kuin täytyikin olla runsas

3
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[tuoli tuntia, kunnes vuoksi oli kohottanut lau-
tan toisenkin pään väljille vesille. Airolla sau-
voin sitä sitten eteenpäin, kunnes sain sen
uomaan, jossa nousuvesi läksi kuljettamaan ylös
virtaa. Kovin kauas merenrannasta on olisi mie-
lelläni joutunut, sillä täällä rannallahan minulla
on tilaisuus nähdä ulapalle: kukaties siellä vielä
joskus saan näkyviin laivan, joka pelastaa minut.

Huomasin joen äyräässä viimein pienen lah-
delman, ja sinne minä monen ponnistuksen perästä
sain lauttani lasketuksi. Mutta siinä oli taas se
vaara tarjona, että koko minun lastini solahtaa
veteen. Äyräs oli näet jyrkkä; ei näkynyt mitään
sopivaa laituripaikkaa. Jos lautta olisi toisella
päällään käynyt rantaan, olisi toinen pää vaipunut
veteen ja tavarat menneet sitä tietään. Ei aut-
tanut muu kuin iskeä airo pohjaan ja koettaa
pidättää lautta yhdessä kohdin lähellä erästä
tasapohjaista paikkaa, jonka arvasin pian joutuvan
nousuveden alle senkin. Niin kävikin. Kun vettä
oli sanotun paikan kohdalle noussut tarpeeksi
minun lauttani istui noin jalan syvyydessä
niin lykkäsin lautan siihen ja löin airon kum-
massakin päässä pohjaan, niin etfei se enää
päässyt mihinkään. Odottelin sitten, kunnes vesi
jälleen laski, jolloin lautta hiljalleen painui tasai-
selle tanterelle.

Läksin nyt maihin katsomaan soveliasta asuin-
paikkaa itselleni ja turvallista suojaa tavaroilleni.
En tiennyt, minne olin joutunut, mannermaalleko
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vaiko saareen, en tiennyt, lieneekö seutu autio vai
asuttuko, enkä sitäkään, onko täällä metsänpetoja
peljättävinä vai eikö. Vajaan peninkulman päässä
kohosi korkea ja jyrkkärinteinen vuori. Se oli
korkein kohta eräässä pohjoista kohti kulkevassa
seljänteessä. Otin mukaani toisen lintupyssyn,
kruutisarven ja pistolin ja läksin astumaan sano-
tun vuoren huippua kohti. Työllä ja tuskalla
minä vihdoin pääsin sinne, ja siellä minä suureksi
surukseni huomasin joutuneeni saarelle: vettä oli
ylfyrnpärillä, muutamia kallioita meressä vaan
siellä täällä ja noin kolmen peninkulman päässä
länteen kaksi vielä pienempää saarta.

Hedelmätön näkyi saari olevan ja arvattavasti
asumatonkin, elloihäu asune siinä villipetoja, joita
en kumminkaan missään huomannut. Lintuja
näkyi olevan suuret laumat, mutta en tiennyt,
mitä lajia ne ovat. Jospa niistä muutamia ara-
puisikin, niin ties mikä niistä ruuaksi kelpaa.

Takaisin tullessani ammuin erään suuren
linnun, joka istui pitkän puun latvassa, tiheän
metsän rinteellä. Tuskin oli pyssy lauennut, niin
jo pyrähti lentoon lukemattomat laumat monen-
laisia lintuja, kirkuen ja rääkyen kukin omalla
tavallaan, mutta outoja olivat kaikki tyyni.
Ampumani lintu oli väristä ja nokasta päättäen
haukkoja, mutta varpaat olivat toisenlaiset. Sen
liha haisi raadolta eikä siis kelvannut syötäväksi.

Palasin lautalle, ja rupesin nostelemaan ta-
varoitani rannalle. Siihen työhön se loput päi-
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vää minulta kuluikin. En tiennyt, missä viettää
yö. Maassa en uskaltanut maata, sillä pelkäsin
metsänpetoja, vaikka tuo pelko, kuten sittemmin
tuli selville, oli aivan turha. Rakensin itselleni
tavara-arkuista ja laudoista jonkunlaisen yömajan.
Miten täällä ruvettanee elatusta hankkimaan, en
tiennyt lainkaan. Äskeisellä matkallani en ollut
nähnyt kuin pari kolme jäniksen kaltaista eläintä,
jotka olivat hypänneet metsästä, pyssyn pau-
kausta säikähtäen.

Huomis-aamuna johtui mieleeni, että laivas-
tahan voisi saada tänne maihin vielä paljonkin
kaikenlaisia hyödyllisiä esineitä, köysiä, purjeita
ja sen semmoista. Siksipä päätinkin käydä vielä
toistamiseen siellä, jos suinkin mahdollista. Ja
kun otin lukuun, että ensimmäinen myrsky saattaa
särkeä laivan säpäleiksi, niin päätin jättääkaikki
muut toimet sikseen, kunnes olen saanut korjan-
neeksi laivasta pois kaikki, mikä suinkin mah-
dollista on. Kutsuin sitten kokoon neuvoskunnan,
s. o. omat ajatukseni, ja siinä sitä sitten punnit-
tiin, olisiko lähteä lautalla laivalle, mutta koska
se huomattiin sopimattomaksi, niin päätin lähteä
sinne ensi pakoveden, aikana samalla tavalla kuin
ennenkin. Tällä kertaa vaan riisuin päältäni jo
majassa, jättäen ylleni vaan kirjavan paidan ja
jalkaani liinahousut sekä kengät.

Laivan kannelle noustuani rakensin toisen
lautan. Nyt kun minulla oli jo kokemusta, en
tehnyt sitä enää niin kömpelöksi enkä lastannut
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sitä niin raskaaksi kuin edellisellä kerralla. Pal-
jon hyödyllistä tavaraa sain nytkin kerätyksi.
Kirvesmiehen kojusta löysin ensinnäkin pari kolme
säkillistä suurempia ja pienempiä nauloja, suuren
vintilän, tusinan mitäpä kaksikin veistokirveitä
ja erään vallan tärkeän työkalun, nimittäin tah-
kon. Tykkimestarin kajutasta sain pari kolme
rautakankea, kaksi nassakkaa musketinluoteja,
seitsemän muskottia sekä entisten lisäksi vielä
yhden lintupyssyn ja jonkunverran kruutia, samoin
suuren pussillisen hauleja ja ison käärön lyijyä.
Viimeksi mainittu oli kumminkin niin raskas,
etfen jaksanut saada sitä laivanlaidan yli. Niin-
ikään keräsin kaikki pukuvaatteet, mitä suinkin
löysin, ja sitä paitsi varalle pannun bramipurjeen,
rippumaton ja muutamia rnatrasseja.

Kaikki nämä aarteeni sain onnellisesti maihin.
Laivalla ollessani olin peljännyt, että metsän-

eläimet sillä välin kenties käyvät hävittämässä
minun ruokavarani, mutta perille tultuani näin.
etfei kuokkavieraita ollut käynyt lainkaan. Yh-
dellä arkuista istui, palatessani, muuan metsä-
kissan näköinen elukka, Joka lähetessäni karkasi
jonkun matkan päähän, mutta pysähtyi jälleen.
Siinä se sitten istua kökötti, tyynesti katsellen
minua, ikäänkuin olisi mielinyt päästä lähem-
pään tuttavuuteen. Minä ojensin pyssyni sitä
kohti, mutta ei se ollut niinä miehinäkään eikä
lainkaan yrittänyt pakoon. Viskasin sille sit-
ten palasen korppua vaikka, suoraan sanoen,
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en minä kovin runsaskätinen ollut, sillä eihän ne
omatkaan varastot kovin suuria olleet, no
niin, palasen sille viskasin. Se tuli lähemmäs,
haisteli sitä ja söi sen suuhunsa ja katsoa mur-
jotti minuun: eikö muka tule lisää? Mutta kun
ei enää mitään näkynyt lähtevän, luikki se tie-
hensä.

Uusia tavaroita rannalle siirtäessäni minun
täytyi avata kruutitynnyrit ja kantaa kruuti
vähissä erin maihin, tynnyrit kun olivat siksi
raskaita. Nostettuani sitten kaikki tyyni kuivalle
maalle, rupesin rakentamaan itselleni telttaa pur-
jeista ja veistämistäni riu’uista. Tähän telttaan
nostin sitten kaikki sellaiset tavarat, mitkä saat-
tavat pilaantua sateesta tai päivänpaisteesta, ja
kasasin teltan ympärille arkkuja ja tynnyreitä
suojaksi sekä ihmisten että metsänpetojen hyök-
käyksiltä.

Telkesin sitten teltan oven: pystytin ulko-
puolelle tyhjän arkun ja nostin sisäpuolelle lautoja.
Levitin vihdoin maahan matrassin, panin kaksi
pistolia pääpuoleen ja yhden pyssyn viereeni ja
niin laskeusin pitkästä aikaa taas oikealle vuo-
teelle. Viime yönä en ollut juuri sanottavaksi
unta silmääni saanut, koko pitkoisen päivän olin
ollut ahkerassa työssä, ei siis kummakaan,
että heti kohta vaivuin sikeään uneen.

Tuskin on kauppiaalla konsanaan ollut puo-
dissansa mointa varastoa niin kovin erillaista
tavaraa kuin minulla teltassani. Mutta eipä se
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minua sittenkään vielä tyydyttänyt, sillä niin
kauan kuin laiva yhä vielä oli entisessä asen-
nossaan, pidin velvollisuutenani käydä sieltä mai-
hin kaikki, minkä suinkin saattaa saada. Ja
niinpä minä menin sinne jokapäivä luoteen aikana,
tuoden tullessani mitä milloinkin. Kolmannella
kerralla lastasin lautalle laivan taakeluksesta
kaikki purjeet, köydet ja nuorat, mitkä vain irti
sain, samoin purjekangasta, jota oli pidetty varalla
purjeitten paikkaamista varten. Kastuneen kruuti-
tynnyrin toin niinikään pois laivasta. Purjeet
minun täytyi leikellä pienemmiksi, niitä kun tie-
tenkään ei enää saattanut käyttää laivan purjeina,
vaan kävivät nyt tavallisesta kankaasta vain.

Viisi kuusi kertaa laivalla käytyäni luulin jo
keränneeni sieltä kaikki, mistä minulle hiukan-
kaan hyötyä olisi, mutta suuri oli iloni ja häm-
mästykseni, kun eräänä päivänä laivan säiliöistä
löysin suuren tynnyrin täynnä laivakorppuja,
kolme suurta nassakkaa rommia, tynnyrin sokeria
ja astiallisen jauhoja. Minä hääräsin korput
kangasmyttyihin ja kannoin ne sillä tavoin lau-
talle.

Seuraavalla kerralla ryhdyin paksuihin tou-
veihin. Ison touvin katkaisin niin suuriksi paloiksi,
että parahiksi jaksoin kantaa, otin myöskin vielä
kaksi ohuempaa touvia ja ankkuritrossin sekä
kaikki rautaesineet, mitä irtisaatavissa oli. Lautan
laitoin pröötyn ja mesaanin raaoista ja siihen sitten
lastasin nämä raskaat esineet ja läksin maihin
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Mutta nytpä onni näkyi alkavan kääntää mi-
nulle selkäänsä. Lautta oli tällä kertaa kutakuin-
kin kömpelösti kokoonkyhätty jaraskaaksi lastattu.
Siksipä en osannutkaan, kotilahdelmaan tullessani,
ohjata sitä niin ovelasti kuin entisiä. Se keikahti
toiselle laidalleen ja minä solahdin tavaroineni
päivilleni veteen. Minulla ei siinä sen pahempaa
hätää ollut, ranta kun oli lähellä, mutta suuri
osa tavaroita meni mereen, varsinkin kaikki
rautakappaleet. Pakoveden aikana sain kyllä
suurimman osan touveja maihin ja samoin muu-
tamat rautaesineetkin, mutta niistä piti useimmat
käydä sukeltamalla, ja se oli varsin vaivalloista.

Tämänkin jälkeen kävin vielä joka päivä lai-
valla, ja aina sieltä jotain oli saatavissa.

Nyt olin ollut täällä kolmetoista päivää ja
käynyt laivalla yksitoista kertaa. Olin tuonut
sieltä kaikki, mihin kahden käden voiman suinkin
luulisi pystyvän, mutta luulenpa kuin luulenkin,
että jos tyyniä ilmoja olisi kestänyt, niin olisin
lopulti tuonut maihin koko laivan, palan palalta.

Kahdeltatoista kertaa hankkiutuessani lähte-
mään laivalle, huomasin tuulen alkavan puhal-
lella. Läksin kumminkin tapani mukaan pako-
veden aikana sinne. Olin etsinyt ja penkonut
kaikki paikat niin tyyten tarkoin, etfei olisi luullut
löytyvän enää mitään otettavaa, mutta löytyipäs!
Kajutassa huomasin pienen seinäkaapin, laatikoilla
varustetun, ja siellä oli pari kolme partaveistä,
suuret sakset, tusinan verran veitsiä ja kahveleita.
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Toisesta laatikosta löysin rahoja, osaksi europpa-
laisia, osaksi brasilialaisia kulta- ja hopearahoja.
Näitten arvo oli yhteensä noin kuusineljättä Eng-
lannnin puntaa.

Myhähdin kuin myhähdinkin, tuota kasaa kat-
sellessani. Jonninjoutava tavara! huudahdin
minä. Mitäpäs minulle hyvää sinusta? Ei ole
sinussa arvoa, ei senkään vertaa, että sinut maasta
nostaisi. Yksi ainoa veitsi tuossa on paljoa arvok-
kaampi minulle nyt. Ole siinä, missäs olet, ja mene
meren pohjaan, niinkuin elukka, jonka henkeä ei
maksa pelastaa.

Hetkisen mietittyäni kääräisin ne kumminkin
kangaspalaseen ja otin mukaani.

Rupesin jälleen rakentamaan lauttaa, mutta
kesken kaikkea huomasin taivaan vetäytyneen
pilveen, ja neljännestunnin kuluttua alkoi jo na-
vakka tuuli puhaltaa maalta päin. Lautta täy-
tyi jättää sikseen, sillä minun oli jouduttava
rantaan ennen nousuveden palajamista. Ei aut-
tanut muuta kuin heittäytyä uimaan. Eikä ollut-
kaan helppoa se työ, sillä taskuissani oli runsaasti
painoa, ja aallot alkoivat käydä jotenkin korkeina.
Tuuli yltyi yltymistään, ja ennen nousuveden
tuloa pauhasi jo täysi myrsky.

Mutta silloin minä olin jo pienessä teltassani,
turvassa tavaroitteni keskellä. Myrsky raivosi
koko yön, ja kun aamulla loin silmäni merelle,
niin laivaa ei näkynytkään enää. Apeaksi
löi mieleni silloin, mutta lohdullista oli kumminkin
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ajatella, että olinhan, hetkeäkään turhaan kulut-
tamatta, kaikin voimini koettanut saada sieltä
pelastetuksi mikä suinkin mahdollista oli.

Nyt rupesin täydellä todenteolla miettimään,
mitenkä saada itseni turvatuksi villeiltä ihmisiltä,
jos sellaisia milloin ilmaantunee, tai villeiltä pe-
doilta, jos sellaisia saarella löytynee. Kahden
vaiheilla olin: kaivaisko luolan mäen kylkeen vai
rakontaisko teltan maan päälle. Päätin tehdä
sekä puolin että toisin.

Ensinnäkin huomasin, etfei nykyinen teltan
kohta 010 oikein terveellinen, se kun sijaitsee
alavassa, suoperäisessä paikassa. Juomavesikin
on siitä kovin pitkän matkan päässä. Täytyy
hakea sopivampi ja terveellisempi paikka.

Neljä näkökohtaa minun tuli ottaa varteen:
l:ksi paikan terveellisyys ja raikkaan veden
läheisyys, kuten jo mainitsin; 2:ksi suoja hel-
teeltä; 3:ksi turva vihollisilta, olkoot ihmisiä tai
metsänpetoja; 4:ksi näköala merelle, jotta, jos
Jumala lähettää jonkun laivan näille vesille, minä
vielä voisin päästä täältä pois, sillä siitä toivosta
en olisi tahtonut suinkaan luopua.

Jonkun aikaa haeskeltuani löysin tasaisen pal-
tan erään vuoren rinteellä. Sen takana kohosi
vuori aivan äkkijyrkkänä, niin että sen huipulta
oli aivan mahdoton päästä paltalle. Vuoren ku-
peessa oli pieni aukko, joka vei umpiseinäiseen
luolaan.
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Pahalle, juuri tämän aukon eteen, minä päätin
rakentaa telttani. Tämä paltta oli noin sata
yardia *) leveä ja kaksi kertaa niin pitkä, levit-
teleiden kuin mikä ihana keto oven edessä ja
laskeutuen joka puolelta säännöttöminä penke-
reinä alas. Se kun sijaitsi pohjoisluoteisella vuo-
ren rinteellä, niin oli siinä oleva kyllä suojaa
helteeltä aamusta aikain aina siihen asti kuin
aurinko kiertää lounaiseen, johon se näissä maissa
tavallisesti laskeekin.

Ennenkuin rupesin telltaa rakentamaan, löin
luolan eteen puoliympyrän kymmenen yardin pitui-
sella säteellä aukosta lukion. Tähän puoliympy-
rän kaareen pystytin vahvoja paaluja kahteen
rinnakkaiseen riviin, lyöden ne lujasti maahan.
Ne ulottuivat puoli viidettä jalkaa maasta ja
olivat päistään vestetyt teräviksi. Rivien väliä
oli korkeintaan kuusi tuumaa. Tämän välyksen
minä täytin laivasta tuomillani köydenpätkillä
ylös asti ja pönkitin paalut sisäpuolelta puolen-
kolmatta jalan pituisilla vitaposkilla. Paljon työtä
ja vaivaa tämän lujan aidan rakentaminen kyllä
kysyi, varsinkin kun paalut piti hakata metsässä,
kantaa paikalle ja lyödä lujasti maahan kiinni.
Oviaukkoa en tähän aitaan tehnyt, vaan laitoin
lyhyet nuoraportaat, jotka kotia tullessani nostin
joka kerta sisäpuolelle.

*) 1 yarcl 91 cm.
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Näin nyt olin vallittanut ja linnoittanut asun-
toni lujan muurin suojaan, ja nyt saatoin nuk-
kua rauhassa.

Tähän linnoitukseeni minä sitten suurilla pon-
nistuksilla siirsin kaiken runsaan omaisuuteni ja
sitten rakensin teltan, teinpä sen kaksinkertai-
seksikin, jotta olisin sateelta suojassa yhden
osan vuotta täällä sataakin varsin rankasti —.

Tein ensin pienemmän teltan ja sen ulkopuolelle
avaramman, kattaen sen tervatulla kankaalla.
Enkä nyt enää maannut matrassilla, niinkuin
tähän asti, vaan paljoa mukavammin meidän
entisen perämiehen rippumatossa.

Kannettuani sitten telttaan kaikki sellaiset
ruoka- ja muut tavarat, mitkä kosteutta pelkää-
vät, minä rupesin laajentamaan luolansuuta. Kai-
ken irroittamaui mullan ja kivet kannoin teltan
kautta aitauksen sisäpuolelle, kunnes siihen muo-
dostui terassin tapainen, puolentoista jalan kor-
kuinen ylennys. Teltan taakse sain vähitellen
tilavan alan, joka toimitti kellarin virkaa.

Mouta pitkää jaraskasta työpäivää oli mennyt,
ennenkuin kaikki tämä tuli kuntoon. Siirryn siis
kertomuksessani hiukan takaisin päin, mainitak-
seni muutamia seikkoja, jotka mieltäni kiinnit-
tivät.

Luolan suuta lavennellessani sattui kerran nou-
semaan ankara ukon-ilma. Ei aikaakaan, niin jo
leimahti kirkas salama, jota seurasi hirmuinen jy-
räys. Mutta salamatakin nopeammin sävähti sii-
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loin mielessäni ajatus: »Voi kruutiani!» Ihan
sydäntä kouristi, ajatellessani, että yksi ainoa
nuoli olisi saattanut silmänräpäyksessä räjäyttää
ilmaan koko minun kruutivarastoni, jostariippuu ei
ainoastaan minun turvallisuuteni, vaan elatukse-
nikin. En läheskään tullut niin paljoa ajatel-
leeksi, kuinka suuressa vaarassa itsekin olin ollut.

Ukon-ilman mentyä ohitse, jätin kaikki muut
työt syrjään ja rupesin tekemään pusseja jarasioita,
mihin ositella kruudit, sillä ajattelin minä
jos yksi osa sattuisikin syttymään, niin ei toki
koko varasto silti hukkaan mene. Tähän työhön
meni minulta parin viikon verran. Kruutia oli
minulla yhteensä lähes sata neljäkymmentä naulaa,
ja nyt se tuli jaetuksi luullakseni sataan eri osaan.
Kastuneen kruutitynnyrin syttymisestä ei ollut
pelkoa, ja siksi sen vieritinkin luolaan, jota minua
tästä puolin miellytti sanoa keittiökseni. Muut
kruutipussit ja -rasiat kätkin vuoren komeroihin
eri haaroille, semmoisiin paikkoihin, missä eivät
päässeet kostumaan.

Loma-aikoina läksin ainakin kerran päivässä
samoilemaan pyssy olalla ympäri saarta sekä
huvikseni että nähdäkseni, olisiko jotain ruuaksi
kelpaavaa otusta saatavissa. Samallahan oli tilai-
suus saada selvä, mitä luonnontuotteita saarella
löytyy. Ensi kerralla jo huomasin siellä vuohia,
ja siitä mieleni hyvä, mutta niin olivat arkoja
ja niin ketteriä ja varovaisia, etfei ollut lähelle
yrittämistäkään. Ennen pitkää kiintyi huomioni
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seuraavaan seikkaan: jos vuohet olivat kal-
lioilla, ja minä lähestyin niitä laakson puolelta,
silloin ne säikähtäen juoksivat tiehensä, mutta
jos ne itse olivat laaksossa, ja minä ilmestyin
kallioille, silloin eivät olleet minusta tietääkseen-
kään. Siitä minä päätin niitten silmänrakennuk-
sen olevan sellaisen, etteivät ne näe yläpuolel-
lansa olevia esineitä.

Tällä tavoin pääsin niitä pyssynkantaman
päähän. Ensi kerralla ammuin emävuohen, jolla
oli pieni imevä kili vieressään. Kovin oli tuosta
mieleni paha, sillä kili parka jäi seisomaan kuol-
leen emänsä ääreen, ja nostettuani otuksen Olal-
leni, läksi se mukaani ja tuli teltalleni saakka.
Minä laskin kantamukseni maahan, otin vuonan
syliini ja nostin sen aidan yli. Toivoin sen aikaa
voittain kesyvän, mutta en saanut sitä syömään,
niin että minun lopulti täytyi teurastaa sekin.
Nyt minulle riitti lihaa pitkäksi aikaa, varsinkin
kun käytin ruokavarojani säästellen, liiatenkin
leipää.

Saatuani kerran itselleni asunnon, oli ensi
huolenani löytää sellainen paikka, mihin saisi
virittää valkean. Polttopuista oli niinikään huoli
pidettävä. Tästä kaikesta edempänä enemmän.
Otan nyt tässä välillä tehdäkseni hiukan tiliä
mietelmistäni täällä yksinäisyydessä.

Synkältä näytti edessäni tulevaisuus. Myrsky
oli minut työntänyt tänne kauas, satain penin-
kulmani päähän kaikista tavallisista kulkuväy-
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listä, heittänyt minut tähän syrjäiseen saareen.
Taivas, näin mietin itsekseni taivas on
ilmeisestikin päättänyt, että minun täytyy tällä
yksinäisellä saarella elää päiväini loppuun saakka.

»Kili parka läksi mukaani». S. 62.

Ja katkerat kyynelet silloin vierähtivät poskilleni.
Vuoroin taas sydämessäni kyselin, kuinka saat-
taakaan sallimus niin täydelliseen turmioon tuo-
mita oman luomansa olennon ja tehdä hänet niin
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sanomattoman viheliäiseksi, hyljätä hänet koko-
naan, jättää niin kerrassaan avuttomaksi, että
tuskin hänen enää kannattaa hengestään kiitol-
linenkaan olla.

Vuoroin taas ajatukseni kääntyivät toisaalle.
Minä nuhtelin itseäni moisista mietelmistä. Kerran
varsinkin, astuessani pyssy olalla merenrantaa
pitkin, tilaani tuumiskellen, alkoi järki esitellä
asiata toisellakin näkökannalta: »Kovahan sinun
kohtalosi on, totta sekin, mutta sanos, missä sinun
toverisi ovat? Yksilöistähän teitä oli venheessä?
Missäs ne kymmenen nyt? Miks’eivätkäs he pelas-
tuneet ja sinä yksin hukkunut? Miksikäs sinut
yksin koko joukosta merkittiin? Täälläkö on pa-
rempi olla vai tuolla?» ja minä viitlasin merelle.
Ennenkuin kovan onnen kovaksi tuomitsee, pitäisi
punnita, eiköhän siihen jotain hyvääkin liity, ja
eiköhän se saattaisi olla vieläkin kovempi?

Ja sitten johtui mieleeni, kuinka paljon kai-
kenlaista minulla sentään on toimeentuloni varalta,
ja ellei mikä sadastatuhannesta tapauksesta
vain kerran sattuu, laiva olisi siirtynyt haaksi-
rikkopaikastaan lähemmäs rantaa, jotenka mi-
nun oli mahdollista saada kaikki nämä varus-
tukset, kuinkas silloin? Millainen olisikaan minun
laitani, jos minun olisi ollut pakko elää niissä
oloissa, joissa ensiksi olin rannalle joutunut, ilman
mitäkään elannon tarpeita, ilman keinojakaan
niitten hankkimiseen ?



65

Mikähän vainonkaan, virkoin ääneen
itsekseni mikähän vainonkaan minut olisi pe-
rinyt, ellei olisi ollut pyssyä ja ampumavaroja,
ellei olisi ollut työkaluja, pukua, sänkyvaatteita
ja muuta ruumiin verhoa?

Ja nythän minulla on kaikkia näitä yltäkyllin,
ja rohkeasti saatan toivoa, että tulen täällä toi-
meen vastedeskin, vaikkapa ampumavaratkin
loppuisivat, enkä enää voisi pyssyäkään hyväk-
seni käyttää. Pahimmitta puutteitta täällä var-
maankin voin elää ja olla, niinkauan kuin minulle
elin-aikaa on suotu.

Täytyy tunnustaan!, ettei ukon-ilma silloin
vielä ollut tuonut mieleeni sitä ajatusta, että yksi
ainoa salama saattaisi tuhota koko minun kruuti-
varastoni. Ilmankos se ensimmäinen säväys niin
kipeästi minuun koskikin!

Ja nyt käyn jälleen jatkamaan surumielistä
kertomusta hiljaisesta, yksinäisestä elämästä, jonka
kaltaista tuskin kukaan muu koko maailmassa on
kokenut.

Laskuni mukaan minä olin ensi kertaa astu-
nut tälle kovan onnen saarelle syyskuun 30:nä.
Aurinko on silloin meillä syyspäivän tasauksen
tienoissa; täällä se puolenpäivän aikaan paistoi
kohtisuoraan pääni päälle. Saaren asema oli näet,
minun laskujeni mukaan, 9° 22' pohjoista leveyttä.

Asuttuani saarella kymmenen tai kaksitoista
päivää, johtui mieleeni, että täällähän pian unoh-
taa ajanlaskun eikä enää osaa erottaa sunnun-
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taita arkipäivistä. Siksipä pystytin suuren, ristin-
muotoisen, nelisärmäisen pylvään siihen paikkaan
meren rannalle, missä ensin olin noussut maihin,
ja koversin siihen puukolla suurin kirjaimin:

„Täällä nousin maihin se 30 p. Syyskuuta 1659.“

Tämän pylvään kylkeen vedin sitten puukolla
kunkin päivän kohdatta viirun, sunnuntaina kahta
pitemmän muita, kuukauden ensimmäisenä päi-
vänä taas kahta pitemmän sunnuntaiviivaa. Siinä
minun almanakkani, viikko-, kuukaus- ja vuosi-
laskuineen.

Minun on tämän kanssa yhteydessä mainitse-
minen, että laivasta olin muun muassa tuonut
maihin yhtä ja toista sellaista, mitä en ensi kii-
reessä ollut ennättänyt sen huolellisemmin tar-
kastaakaan, luullen niitä vähemmin tärkeiksi esi-
neiksi. Olin ne käärinyt kokoon ja vienyt lautalle
semmoisinaan. Lähemmin tutkiessani huomasin
niissä paljon hyvinkin hyödyllistä tavaraa. Niinpä
olin tuonut sieltä paperia, kyniä ja mustetta, edel-
leen kolme neljä kompassia, muutamia matemaati-
sia instrumenteja, aurinkokelloja, kiikareita, kart-
toja ja merenkulku-kirjoja. Samoin löysin kolme
hyvin säilynyttä Raamattua, jotka olivat tulleet
Englannista minun tilaamieni tavarain mukana,
muutamia portugalinkielisiä kirjoja, pari kolme
katolilaista rukouskirjaa ynnä muitakin kirjoja
kasallisen. Kaikki ne panin huolellisesti talteen.
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Paperia, kynää ja mustetta koetin käyttää
hyvin säästävästi. Kirjoittelin kumminkin muis-
tiin näkemiäni ja kuulemiani niin kauan kuin
mustetta riitti, mutta kun se loppui, niin muis-
tiinpanotkin keskeytyivät, sillä uutta mustetta
en pystynyt tekemään.

»Kaikki ampumani otukset se kantoi luokseni». S. 67.

Niinkuin ennen jo olen maininnut, olin ensi
kertaa laivalla käydessäni tuonut mukaani kaksi
kissaa ja koiran. Niittenkin merkillisistä vai-
heista saan vastedes tilaisuutta puhua lähemmin.
Koirasta mainittakoon jo ensi alussa, että siinä
oli minulla monen pitkän vuoden kuluessa uskol-
linen ystävä. Kaikki ampumani otukset se kantoi
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luokseni, mitä suinkin jaksoi. Siinä minulla ainai-
nen seurakumppali. Ei puuttunut muuta kuin
että se olisi osannut puhua.

Aikaa voittani oli minulla syytä kaivata muu-
takin kuin mustetta. Ei ollut lapiota eikä kuok-
kaa; puuttui neuloja ja lankaa. Mitä alusvaat-
teisin tulee, niin totuin jo aikaisin olemaan niitä
vailla.

Vähitelien alkoi tila teltassa tuntua ahtaalta,
se kun oli hujan hajan sullottu täyteen kaiken-
laista tavaraa. Enemmän tilaa saadakseni, rupesin
laajentamaan kyökkiäni. Eikä se varsin vaikeata
ollutkaan, vuori kun oli haurasta hiekkakiveä
Niinpä laajensin luolaa oikealle jonkun matkaa
ja siitä yhä enemmän oikealle, kunnes sain puh-
kaistuksi aukon vuoren toiseen kylkeen. Ja siten
oli minulla nyt helppo käytävä linnaani.

Kohta senjälkeen rupesin rakentelemaan tar-
peellisia huonekaluja. Istuimista ja pöydästä mi-
nulla varsinkin oli puute. Ja tässä minä taaskin
tulin siihen kokemukseen, että pakko on paras
opettaja. Minulla oli tähän saakka ollut, kuten
sanotaan, peukalo keskellä kämmentä, en ollut
ikinä vielä kunnon työkalua kädessäni pidellyt,
mutta nyt, kun tarvis käski, nyt tuli nerokkai-
suutta ja neuvokkaisuuttakin, ja kapine toisensa
perästä pyörähti kuin pyörähtikin valmiina käsis-
täni. Syntyi pöytä ja syntyi tuoleja. Luolan
seiniin ilmestyi vähitellen hyllyjä eri kaluille ja
kapineille. Seiniin lyötiin vaarnoja, joihin ripus-
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tettiin pyssyt ja muut sopivat esineet. Loppujen
lopussa oli minun luolani kuin mikäkin hyvin
varustettu kauppapuoti. Ja näin oli kullakin
kapineella oma paikkansa ja kukin kapine pai-
koillaan.

Vähitellen rupesin pitämään päiväkirjaa ja
pidinkin niin kauan kuin mustetta riitti. Liitän
muutamia otteita tähän.

VIIDES LUKU

Otteita päiväkirjasta. Uusia havainneita ja askarteluja.
Luolan laajentaminen. Kesy vuohi. Ohran ja riisin

oraita. Ankara maanjäristys.

Päiväkirjastani.

Vuonna 1659 syyskuun 30 p. Minä viheliäi-
nen Robinson Crusoe parka, jouduttuani haaksi-
rikkoon kauheassa myrskyssä, pääsin vähissä
hengin maihin tälle kolkolle ja karulle saarelle,
jonka nimitin »Epätoivon saareesi». Kaikki muut
laivalla olleet hukkuivat *).

*) Päiväkirjasta jätämme tästä puolin pois ne kohdat,
joista edellä jo on mainittu.

Toimittaja.
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Lokakuun 1—24 p. Kävin monta kertaa lai-
valla ja toin sieltä lautoilla mitä suinkin saata-
vissa oli. Näinä päivinä on satanut paljon, vaikka
välisti on kauniitakin ilmoja ollut. Näkyy ole-
van sadeaika käsissä.

Lokakuun 26—29 p. Olen ollut ankarassa
työssä, nimittäin siirrellyt tavaroita uuteen asun-
tooni. Välisti on satanut hyvinkin rankasti.

Marraskuun 1 p. Makasin yöni ensi kertaa
teltassa.

Marraskuun 3 p. Ammuin kaksi sorsan nä-
köistä lintua. Varsin makuisa liha niissä.

Marraskuun 4 p. Tänään määräsin, mitä mi-
hinkin aikaan päivästä on tehtävä. Ja tällai-
seksi se päiväjärjestys luontui: aamulla kävelen
pari kolme tuntia pyssy kädessä ulkona, milloin
ei sada; sitten teen työtä kello yhteentoista asti;
senjälkeen syön, mitä milloinkin sattuu olemaan;
sekä kahdestatoista kahteen makaan, sillä silloin
on kova helle; iltapäivällä askaroitsen jälleen.

Marraskuun sp. Kävin koirani kanssa met-
sässä ja ammuin metsäkissan. Liha ei kelvan-
nut ruuaksi, mutta nahka oli sangen pehmeä.
Tapani on nylkeä kaikki elukat, mitkä saan
ammutuiksi, ja säilyttää niitten nahat, Palates-
sani takaisin pitkin merenrantaa, näin kaikenlai-
sia vesilintuja, mutta en tuntenut niitä. Häm-
mästyin, jopa säikähdinkin, huomattuani kaksi
hyljettä. Minä katsomaan, mitä Menevätkään
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elukoita, mutta ne puikahtivat veteen ja pääsi-
vät sillä erää käsistäni.

Marraskuun 7 p. Pouta-aika näkyy alkavan.
Tämän kuun 8:s, 9;s, 10:s päivä ja osittain 12:kin
(ll:s oli sunnuntai) moni minulta tuolin tekoon.
Syntyihän siitä jonkunlainen, mutta ei se minua
oikein miellytä. Jo minä tällä välin paiskasin
montakin tekelettä säpäleiksi.

Muist. Pian minulta jäivät sunnuntaitkin
viettämättä. En näet tullut joka päivä vetä-
neeksi piirtoa almanakka-pylvääsen, niin etfen
lopulla ollut selvillä, mikä päivä milloinkin oli.

Marraskuun IS p. Tänään satoi. Se virkisti
minua sanomattomasti ja vilvoitti ilman.

Marraskuun 17 p. Päätin ruveta laajenta-
maan luolaani, mutta minulta puuttui kolme työ-
kalua, nimittäin teräkuokka, lapio ja luontirat-
taat (työntikärryt) tai kori. Minä miettimään,
millä keinoin saada nämä tarpeelliset kalut. Terä-
kuokan virkaan kelpasi kyllä rautakanki, vaikka
olikin hiukan raskas. Pahemman tenän teki
lapion hankkiminen.

Marraskuun 18p. Metsässä samoillessani löy-
sin erään puun, jota Brasiliassa sanotaan rauta-
puuksi, se kun on erinomaisen kovaa. Suurella
vaivalla sain siitä hakatuksi palasen, vaikka olin
lyödä siinä kirveeni ihan tärviölle, ja .raahasin
sen kotia. Kauan kesti, ennenkuin sain veiste-
tyksi jonkunlaisen lapion viikkoisen. Olisihan se
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tarvinnut lapaansa rautaisen leuan, mutta kesti
se minun töissäni semmoisenaankin. Tuskin lie-
nee kumminkaan mointa ja niin pitkätöistä lapiota
missään muualla nähty.

Koria en saattanut tehdä, minulla kun ei ollut
siihen tarvittavia pajuja valmiina, eikä niitä saa-
rella näkynyt kasvavankaan. Luontirattaiden ko-
pan ja aisat olisin kukaties osannut tekaista,
mutta pyörää en olisi pystynyt laittamaan, ja
mistäpäs siihen olisi rauta-akselin ottanut? Luo-
vuin koko hommasta ja tekaisin sen sijaan samal-
laisen laatikon, jossa kätyrit meillä kantavat
savea muurareille. Tämä tosin ei ollut läheskään
niin vaikea tehdä kuin lapio, mutta kumminkin
meni minulta niihin sekä rattaitten tuumimiseen
yhteensä kokonaista neljä päivää, lukematta tie-
tysti aamuhotkiä. Harvoin näet jäi minulta met-
sälle menemättä ja harvoin sieltä saaliitta kotia
palasinkaan.

Marraskuun 23 p. Nyt ryhdyin luolaani laven-
tamaan, ja tätä työtä kesti yhtämittaa kahdek-
santoista päivää. Koetin näet saada siitä aitan,
keittiön, ruokasalin sekä kellarin. Yöt makasin
teltassa, paitsi silloin kuin satoi niin rankasti,
etfei kaksinkertainenkaan teltta enää vettä pitä-
nyt. Myöhemmin laitoinkin koko aituukseni yli
katoksen, jossa pitkäin malkain toinen pää oli
kiinni vuoressa, toinen pyöreällä vallilla. Kat-
teiksi panin oksia ja suuria lehtiä.
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Joulukuun 10 p. Luulin luolani jo olevan
kyllin tilavan, kun äkkiä olin kaiketikin teh-
nyt sen liian avaraksi sen toisessa päässä
suuri joukko soraa putosi katosta maahan. Minä
säikähdin kovasti, eikä kummakaan, sillä jos sil-
loin olisin sattunut olemaan kohdalla, en ikinä
enää olisi haudankaivajaa tarvinnut. Siitä mi-
nulle uusi työ: irtaantunut sora oli kannettava
ulos ja, mikä vieläkin vaikeampaa, katto oli pön-
kitettävä, jotfei mointa vahinkoa enää sen koom-
min sattuisi.

Joulukuun 11 p. Pystytin luolan kattoa vas-
ten kaksi pylvästä, kummankin yläpäässä kaksi
lautaa ristikkäiu. Seuraavana päivänä panin vielä
muutamia pylväitä lisää, niin että katto oli vii-
kon perästä aivan taattu. Riviin pantujen pyl-
väitten kautta jakaantui nyt luolakin useampaan
eri osastoon.

Joulukuun 20 p. Täytyi laittaa monille tava-
roilleni toinenkin pöytä.

Joulukuun 24 p. En päässyt lainkaan ulos,
sillä satoi myötäänsä koko yön ja päivän.

Joulukuun 25 p. Satanut koko päivän
Joulukuun 26 p. Sade lakannut. Ilma paljoa

raittiirnpi ja kauniimpi.
Joulukuun 27 p. Ammuin nuoren vuohon ja

haavoitin toisen. Sain viimeksi-mainitun kiinni
ja talutin sen metsästä kotiani. Sorkka oli men-
nyt siltä poikki. Panin sen laastoihin.

4
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Muist. Pidin hellää huolta vuohesta, ja niinpä
se jäi eloon; sorkkakin parani täydellisesti. Olin
hoitanut sitä niin kauan, että se vihdoin kesyi,
kävi syömässä nurmea pahalla eikä enää yrittä-
nytkään karkaamaan. Tästä sain ensi kertaa
aihetta ajattelemaan, että minun pitäisi vähitellen
kasvattaa itselleni karja, jotta olisi minulla ruo-
kaa, kuu vastedes kruudit ja lyijyt loppuvat.

Joulukuun 28—31 p. Kovaa hellettä ja tyyntä.
Ei ollut menemistäkään ulos muulloin kuin illalla.
Asettelin silhaikaa tavaroitani järjestykseen.

Tammikuun 3 p. Tänään rupesin tekemään
jo ennen puheena ollutta vallia pahalleni. Olkoon
tässä kerrakseen mainittu, että tätä raskasta
työtä kosti hamaan 14:nteen päivään huhtikuuta,
jolloin sen lopullisesti sain valmiiksi.

Sillä välin kävin joka päivä metsällä, milloin
vaan sateelta saatoin, ja aina minä jotain uutta
ja hyödyllistä havaitsin. Niinpä kerrankin tapasin
eräänlaisia metsäkyyhkysiä, jotka eivät tee pe-
säänsä puuhun, niinkuin meillä, vaankallion koloi-
hin, Otin pesistä muutamia poikasia ja toin ne
kotia, kesyttääkseni muka, mutta suuremmiksi
kasvettuaan ne lensivät tiehensä, kukaties siitä
syystä, ett’ei minulla ollut heille soveliasta ruokaa.
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Usein minä kumminkin löysin yhä uusia pesiä,
ja kannoin sieltä monta makeata paistia kotiin.

Koettaessani saada talouttani yhä parempaan
kuntoon, huomasin tuon tuostakin, kuinka paljon
kapineita minulta sentään puuttuu. Enkä niitä
kaikkia pystynyt tekemäänkääu. Niinpä ei mi-
nulta milloinkaan ottanut onnistuakseen tynny-
rinteko. Olihan minulla mallina muutamia nassa-
koita, kuten jo ennen olen maininnut, ja viikko-
määrin koetin niitä jäljitelläkin, mutta turhaan.
En osannut panna pohjaa enkä liittää kimpejä-
kään niin tarkasti toisiinsa, että astia olisi vettä
pitänyt. Hylkäsin pian koko homman.

Kipeästi kaipasin kynttilöitäkin. Maata täy-
tyi vaan panna heti pimeän tultua, joka täällä
tavallisesti alkaa jo kello seitsemän tienoissa.
Muistui nyt mieleeni vahakimpale, joka. minulla
oli Afrikassa seikkaillessani, mutta täällähän ei
sellaista ollut saatavissa. Ainoa keino oli ke-
rätä ampumien! vuohien rasvat. Sitä sitten panin-
kin savesta tekemääni ja päivänpaisteessa polt-
tamaani maljaan, kiersin siihen tappuroita sydä-
meksi ja siten sain lampun, vaikk’eihän sen liekki
niin tasainen ollut kuin kynttilän.

Tavaroita penkoillessani sattui kerran käsiini
muuan pieni pussi, josta jo ennen olen mainin-
nut. Siinä oli ollut ohran ja riisin siemeniä, lai-
vassa olleita lintuja varten, mutta rotat olivat
syöneet ne kaikki tyyni, niin etfei jäljellä ollut
kuin kuoret ja tomua. Minä kun niinä aikoina
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tarvitsin pusseja, muistaakseni kruutivarastoni
jakamista varten pienempiin osiin, niin puis-
telin nyt siemenpussin tyhjäksi toiselle puolelle
linnaani, mäen juurelle.

Tämä tapahtui juuri ennen kuin edellä-maini-
tut sateet alkoivat. En siihen sen enempää huo-
miota kiinnittänyt, ja jo olin ennättänyt unohtaa
koko asian, kun kerran taisi olla kuukautta
myöhemmin näin maassa viheriäitä taimia,
joita ennen en ollut täällä nähnytkään. Ja kuinka
suuri olikaan hämmästyksen! hiukan myöhem-
min, kun huomasin maasta nousevan kymmen-
kunnan viheriätä tähkää, ilmeisesti europpalaisia,
paremmin sanoen englantilaisia ohrantähkiä.

Ei osaa sanoin selittää minun kummastustani
ja hämmästystäni. Outoja minulle tähän saakka
olivat olleet kaikki uskonnolliset tunteet; tuskin
milloinkaan olin asioita uskonnolliselta kannalta
punninnut. Kaikki, mitä minulle tähän saakka
oli tapahtunut, oli mielestäni ollut pelkkää sattu-
maa vain elikkä, niinkuin ihmiset tavallisesti
sanovat, Jumalan sallimaa. En ollut yrittänyt-
kään tutkistella Sallimuksen tarkoituksia tai
sitä säännönmukaisuutta, jota Jumala maailmaa
hallitessaan noudattaa. Mutta nyt, nähdessäni
tuon ohran kasvavan tässä ilman-alassa, mikä ei
lainkaan viljankasvulle ole suotuisaa, ja varsinkin,
tietämättä, mitenkä se oli täällä idulle noussut,
nyt minulla sydän rinnassa vavahti. Minusta
alkoi tuntua, että Jumala on ihmeellisellä tavalla
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pannut kylvämättöraän siemenen täällä itämään,
nimenomaa minun elannokseni tässä karussa,
viheliäisessä seudussa.

Tietämättä, mitenkä .se oli täällä idulle noussut». S. 7G.

Tämä liikutti mieltäni ja kiersi minulle kyy-
neleet silmiin. Miekkoinen minä, ajattelin, jonka
tähden moinen luonnon-ihrne on tapahtunut! Ja
yhä suuremmaksi kävi kummastukseni, kun
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vähän matkan päässä näin muitakin korsia. Siinä
kasvoi riisiä, minä tunsin ne, sillä Afrikassa olin
kyllä nähnyt tuon viljalajin kasvavan.

Eikä siinä kyllä, että pidin näitä Sallimuksen
lähettäminä yksin minua varten; olinpa vakuutettu,
että niitä kasvaa täällä toki runsaammaltikin.

Läksin kuin läksinkin tarkastelemaan saarta
ristiin rastiin, tähystellen jokaiseen soppeen ja
sopukkaan ja jok’ainoan mäen juurelle, mutta ei
mitä missä. Viimeinkin muistin karistaneeni
vanhan siemenpussin tähän paikkaan, ja samassa
alkoi ihmeestäkin tulla loppu, ja se täytyy
tunnustaani samalla rupesi kiitollisuudenkin
tunto Jumalaa kohtaan sydämessäni sammu-
maan: minä huomasin muka, ett’eihän tämä ihme
ollutkaan kuin varsin tavallinen asia. Kyllä mi-
nun vainonkin olisi pitänyt olla näin oudosta ja
odottamattomasta huolenpidosta yhtä kiitollinen
kuin ihmeestäkin, sillä olihan tuo ilmeistä Juma-
lan työtä minua kohtaan, että nuo kymmenkunta
siementä olivat jääneet rotilta ehjiksi, tulleet kuin
taivaasta. Ja Jumalan ohjaustahan sekin oli,
että minä tulin puistelleeksi ne juuri tällaiseen
siimespaikkaan, missä ne heti kävivät idulle. Jos
ne tähän aikaan vuodesta olisin muuanne karista-
nut, niin olisi päivä ne polttanut pilalle.

Sanomattanikin on selvä, että kun tähkät oli-
vat kypsyneet se tapahtui tuossa kesäkuun
lopulla minä huolellisesti korjasin jokikisen
jyvän siemeniksi tuleville viljasadoille, joista toi-
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voin aikaa voittain saavani niin runsaasti jyviä,
että riittäisi minulle leiväksi. Mutta neljän vuoden
perästä vasta minä uskalsin syödä oman pellon
viljaa, silloinkin vain varsin niukalti, josta myö-
hemmin vielä tulee puhe. Syynä oli se, että ensim-
mäisen sadon siemen meni minulta melkein koko-
naan hukkaan, minä kun kylvin juuri ennen
pouta-ajan alkua. Siemenet eivät jaksaneetnousta
idulle kuin varsin vähissä määrin.

Paitsi ohraa oli, minun tietämättäni, nous-
sut pari kolmekymmentä riisinkin orasta. Siitä-
kin saamani siemenet otin talteen uutiskylvöä
varten.

Mutta palajanpa jälleen päiväkirjaani.

Huhtikuun 16 p. Saatuani parahiksi linnoi-
tukseni ihan valmiiksi, olin vähällä menettää
kaikki monikuukautisten töitteni ja vaivojeni he-
delmät; olinpa itsekin joutua surman suuhun.
Työskennellessäni teltan takana kerran juuri luo-
lan oven suussa, tapahtui jotain aivan kauheata.
Kuului kumea jysäys: suuret määrät soraa pu-
tosi alas luolan katosta ja samoin vuoren hui-
pulta pääni yläpuolella; kaksi katon kannattirniksi
pystytettyä pylvästä murtui hirveällä ryminällä.
Minä säikähdin tavattomasti. Tietämättä vielä
syytäkään tähän tapaukseen, luullen vaan luolan
katon luuhistuneen, niinkuin kerran ennenkin, ja
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peljäten joutuvani itsekin alasputoilevan soran
alle, minä riensin kiiruimman kaupassa portaille
ja heilahdin alas vallin toiselle puolelle. Siellä
luulin nyt olevani turvassa, mutta tuskin olin
tullut alas, niin jo huomasin, että saarella käy
ankara maanjäristys: maassa jalkaini alla tunsin
kolme hirmuista sysäystä, noin kahdeksan minut-
tia väliä, ja niin valtavaa, että vahvinkin rakennus
olisi kukistunut maan tasalle. Erään vuoren hui-
pusta, puolen peninkulman päässä minusta merelle
päin, irtaantui suuri kivilohkare ja putosi alas niin
kamalalla jyskeellä, etfen mointa ollut vielä elä-
mässäni kuullut. Merikin oli ankarassa liikkeessä:
täräykset veden alla näyttivät olevan vielä kovem-
mat kuin maan sisässä.

Ensi kertaa nyt näin maanjäristyksen omin
silmin, ilmankos se hämmästytti minua niin,
että olin kuin puolikuollut tai kivettynyt. Huoju-
minen rupesi kääntämään mieltä, aivan kuin
meritaudin alussa. Irtaantuneen vuorenhuipun
pauhina herätti minut vihdoin huumauksestani.
Säikäyksissäni en osannut luulla muuta kuin että
vuori kukistuu minun telttani yli ja hautaa allensa
kaikki, mitä minulla on. Ja tämä ajatus se sai
veren tyrehtymään suonissani.

Kolmannen sysäyksen perästä järistys näkyi
tauonneen, ja siitä minäkin rohkaisin mieltäni.
En uskaltanut kumminkaan vielä mennä vallin
yli, vaan istahdin maahan, epätoivoissani ja neu-
votonna mitä nyt tehdä. Ei tullut mieleeni koko
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aikana yhtään uskonnollista ajatusta, paitsi tuota
tavanmukaista: »Herra armahda minua!» Mutta
kun hätä oli ohi, niin meni sekin ohi.

Taivas vetäytyi nyt paksuun pilveen, nousi
tuuli, jokapaisui paisumistaan, eikä kulunut puolta
tuntiakaan, niin oli jo mitä hirvein orkaani valloil-
laan: meri pauhasi yltäänsä lakkapäissä, ja hurjasti
pieksivät tyrskyt rantaa. Kolme tuntia raivosi
myrsky yhtämittaa, kunnes alkoi vähitellen hil-
jetä ja tyyntyi vihdoin kokonaan. Kahden tun-
nin perästä alkoi sataa hyvin rankasti. Minä
käsitin nyt, että kaikki tämä oli yhteydessä maan-
järistyksen kanssa, ja koska itse järistys nyt oli
mennyt ohitse, uskalsin vihdoin astua linnaani.
Istuin telttaani, mutta sade oli niin ankaraa, että
uhkasi lyödä koko teltan maahan. Täytyi väki-
sinkin mennä luolaan, vaikka pelottikin, että katto
putoaa päälle.

Tämä sade, jota kesti koko yön ja seuraavan
päivänkin, neuvoi minua puhkaisemaan valliini
reiän, paremmin sanoen kaivamaan vallin läpi
kourun, jota myöten linnoituksen sisään keräyty-
nyt sadevesi pääsee valumaan pois; muutoinhan
olisi luola joutunut tulvan alle.

Maanjäristys oli mennyt menojaan, raju-ilma
tyyntyi, sade lakkasi, ja mielenikin tuli enti-
selleen. Rupesin mietiskelemään, mitenkä täällä
tästä puolin elää ja olla. Tulin piankin siihen
päätökseen, että koska saarella näkyy tapahtuvan
maanjäristyksiä, niin on luolassa asuminen san-
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gen vaarallista. Sehän saattaa ensi järistyksen
aikana kukistua, vuoren huippu juuri linnoituk-
seni yläpuolelta saattaa lohjeta irti ja haudata
alleen kaiken omaisuuteni ja minut itsenikin.
Välttämätöntä siis on hakea muualta turvalli-
sempi paikka. Haikealta tosin tuntui, ajatellessani,
että minun täytyy siirtyä pois tästä asunnostani,
jossa kaikki jo oli niin hyvässä järjestyksessä, ja
johon jo olin ennättänyt perehtyä. Mutta minun
oli auttamattomasti luopuminen siitä. Niinpian
kuin sopivan paikan löydän, rupean rakentamaan
itselleni uutta linnaa. Siihen saakka minun täytyy
pakostakin asua täällä. Sellainen oli päätökseni.

KUUDES LUKU

Tahko. Laivanhylky rannempana. Hyödyllisiä tava-
roita sieltä. Kuumetauti. Kauhea uni. Raamattu.

Lohdutusta siitä.

Huhtik. 22 p. Tänään piti ryhtyäni toimiin,
niinkuin eilen olin päättänyt, mutta kovin tun-
tuva oli taaskin työkalujen puute. Olihan minulla
kolme piilua ja suuret määrät käsikirveitä (aikoi-
naan aiotut vaihtotavaraksi indiaaneille), mutta
nämä teräaseet olivat kovien puitten hakkaami-
sesta käyneet nyrkiksi ja tylsiksi. Oli tahkokin,
mutta kukapas sitä olisi minulle vääntänyt? Siinä
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oli minulla miettimistä ja pohtimista kuin hyväl-
läkin valtiorniehellä, tärkeätä valtiollista pulmaa
selvitellessään, tai tuomarilla, harkitessaan kuo-
lematuomiota. Vihdoin, monen puuhan ja pon-
nistuksen perästä, sain tekaisseeksi pyörän, joka
oli hihnalla yhdistetty polkimeen. Täten sain
tahkon käymään jalkavoimalia, niin että kumpikin
käsi oli vapaana. Mutta kokonainen viikko minulta
sen rakentamiseen meni, ja raskaanpuoleinen siitä
sittenkin tuli.

Huhtikuun 28, 29 p. Nämä päivät meni-
vät teräaseitten tahkomiseen.

Huhtikuun 30 p. Raskaaksi kävi mieleni,
huomattuani leipävarojeni alkavan tuntuvasti vä-
hetä. Päätin tästä puolin syödä vain korpun päi-
vässä.

Toukokuun 1 p. Satuin tänä aamuna pako-
veden aikana katsahtamaan merelle ja huomasin
rannalla jonkun tavattoman suuren esineen. Läksin
katsomaan ja löysin pienen tynnyrin sekä pari
kolme palasta meidän särkyneestä laivasta. Viime
myrsky oli nähtävästikin ajanut laivanjäännöksen
lähemmäs rantaa ja irroittanut siitä osia. Itse
laivanhylkykin oli entistä korkeammalla. Minä
tarkastamaan tynnyriä ja huomasin sen olevan
täynnä kruutia, joka kumminkin oli kastunut ja
kovaa kuin kivi. Vieritin sen maihin ja läksin
lähemmälti tutkimaan laivanhylkyä.

Ennen oli minun täytynyt uida laivan luokse;
nyt oli niin paljo hiekkaa noussut laivan ja ran-
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nan väliin, että pääsin sinne kuivin jaloin. Kum-
malliselta tuo ensi alussa näytti, mutta pian tulin
siihen päätökseen, että äskeinen maanjäristys oli
saanut aikaan muutoksia merenpohjassa. Laivan
asemakin oli muuttunut. Kokka, joka ennen oli
ollut painuneena hiekkaan, oli nyt kohonnut aina-
kin kuusi jalkaa. Jo aikaa sitten irti lohjennut
peräpuoli- oli kallistunut kyljelleen. Ja siksipä
aallot katkoivat siitä nyt yhä useampia palasia
ja ajoivat niitä rantaan.

Muuttohomraat jäivät nyt syrjään, minä kun
rupesin miettimään keinoja, millä päästä laivan
sisään. Se oli kumminkin mahdotonta, sillä hiekka
oli tukkinut siinä kaikki aukot. Olin kumminkin
jo oppinut sen, etfei milloinkaan saa laata toivo-
masta, ja niinpä päätin koettaa saada laivan pala
palalta maihin, sillä kaikestahan, mitä omakseni
siitä saan, on minulle oleva hyötyä tavalla tai
toisella.

Toukokuun 3p. Sahasin poikki paksun palkin,
joka näkyi kannattavan kokan kantta. Koetin
sitten luoda hiekkoja pois korkeimmalta kohdalta,
mutta palajava nousuvesi pakotti minut keskeyt-
tämään työni.

Toukokuun 4p. Läksin kalastamaan, mutta
en pitkään aikaan saanut mitään ruuaksi kel-
paavaa kalaa. Olin jo heittää valtaan koko puu-
han, kun viimeinkin sain vetäneeksi ylös kulta-
brassi-kalan. Minulla oli pitkä, purjetusta köy-
destä tehty siiraa, ja vaikka koukkujakin puuttui,
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niin sain kumminkin kaloja riittämiin asti. Minä
kuivasin ne päivänpaisteessa ja söin kapakaloina.

Toukokuun sp. Sahasin toisenkin palkin ja
sain nyt irti kolme kappaletta kuusilankkuja. Sidoin
ne yhteen ja laskin nousuveden mukana ajautu-
maan rantaan.

Toukokuun 6 p. Olin laivanhylyllä. Sain irti
muutamia rautapultteja ja muita rautaesineitä.
Kotia tultuani olin niin väsynyt, että ajattelin
hyljätä nämä ponnistukset kokonaan.

Toukokuun 7p. Menin laivanhylylle muutoin
vaan. Se oli nyt omasta painostaan lohjennut
kahtia, kosk’eivät sidepalkit enää olleet pitämässä
kiinni. Sisus oli näkyvissä, mutta melkein täyn-
nään vettä ja hiekkaa.

Toukokuun Bp. Kansi oli puhdas vedestä ja
hiekasta. Kangella irroitin kaksi lankkua ja uitin
ne rantaan. Kangen jätin sinne huomiseksi.

Toukokuun 9p. Pääsin kangen avulla laivaan
sisään. Siellä tuntui olevan useampiakin tynny-
reitä. Irroitin ne paikoiltaan, mutta en saanut
murretuiksi auki. Näin myöskin suuren käärön
englantilaista terästä, mutta liian se oli raskas
liikutella.

Toukokuun lOmnestä kesäkuun 15:nteen kä-
vin laivalla harva se päivä. Tuuli oli sillä välin
ennättänyt hajoittaa laivan ja ajanut sen jään-
nökset pari peninkulmaa kauemmaksi rantaan.
Paitsi lautoja, lankkuja ja hirsiä, sain sieltä vielä
rautaa ja lyijylevyn palasia. Nyt minulla oli tar-
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peeksi venheen aineksia. Kunpa vaan tietäisi,
miten venhettä tehdä!

Kesäkuun 17 p. Eilen sain ammutuksi meren-
rannalla suuren kilpikonnan. Tänään koetin keit-
tää sitä. Löysin sen sisästä kuusikymmentä munaa.
Liha oli makeinta, mitä milloinkaan olen syönyt.

Kesäkuun 18 p. Satoi koko päivän. Sade
tuntui kylmältä, omituista kyllä näillä leveys-
asteilla. Vilutti hiukan.

Kesäkuun 19 p. Vilunpuistatuksia. Tuntuu
kuin olisi ilman lyönyt kylmäksi. ,

Kesäkuun 20 p. Yö oli levoton. Päätä kivis-
tää kovasti. Kuumetta.

Kesäkuun 21 p. Tänään voinut peräti huo-
nosti. Tämä tuskallinen tila tuntuu kauhealta:
olen sairas eikä apua missään. Rukoilin Jumalaa

ensi kertaa myrskyn jälkeen, jossa olin ollut
Hullin edustalla. Tuskin tiesin, mitä sanoinkaan,
sillä ajatukseni olivat niin sekavat.

Kesäkuun 22 p. Hiukan parempi, mutta yhä
pelottaa, että tässä täytyy käydä vuoteen omaksi.

Kesäkuun 23 p. Vointini varsin huono, vilun-
puistatuksia ja ankara päänsärky.

Kesäkuun 24 p. Koko joukon parempi.
Kesäkuun 25 p. Kovia puistutuksia ja kuu-

metta taas. Kohtaus kesti seitsemän tuntia yhtä-
mittaa. Senjälkeen hikoilin ankarasti.

Kesäkuun 26 p. Tuntuu taas paremmalta.
Kosk’ei kotona ollut mitään tuoretta, läksin pys-
syineni metsälle, mutta kovin olin heikko. Am-



87

muin vuohen ja sain sen suurella vaivalla kan-
netuksi kotia. Paistoin palasen vartaalla ja söin.
Olisin keittänyt lihalientä, mutta ei ollut astiaa.

Kesäkumi 27 p. Tänään taas niin ankaraa
vilutusta ja kuumetta, että täytyi koko päivä
olla vuoteessa, syömättä, juomatta. Olin näänty-
mäisilläni janoon, mutta niin olin heikko, ettfen
kyennyt käymään vettä. Rukoilin jälleen, mutta
ajatukseni olivat niin sekavia, ja vaikka selvi-
sinkin, en osannut muuta kuin voivotella: »Katso
puoleeni, Herra! Herra, armahda minua!» Tätä
kesti luullakseni pari kolme tuntia. Senjälkeen
meni kuumeen puuska ohitse, minä nukuin ja
makasin myöhään yöhön asti. Herättyäni tuntui
paljoa paremmalta, mutta janotti kauheasti. En
kumminkaan jaksanut nousta vettä hakemaan.
Siinä täytyi vaan virua, kunnes aamulla jälleen
nukuin. Ja nyt näin kauhean unen. Olin istu-
vinani aitaukseni ulkopuolella samassa pai-
kassa, missä maanjäristyksen aikana olin istunut.
Paksusta mustasta pilvestä astui alas mies kirk-
kaissa tulenliekeissä, jotka valaisivat koko maan.
Niin oli räikeä valo hänen ympärillään, että silmäni
tuskin sietivät sitä katsella, ja niin kauheat mie-
hellä kasvot, ett/ei sitä kykene sanoin selittämään.
Kun hän laski jalkansa tanterelle, tuntui kuin
olisi maa tärähdellyt, kuten maanjäristyksessäkin
tuonoin, ja koko ilma tuntui sävähtelevän pit-
käisen leimauksista. Tuskin oli tuo mies ennättä-
nyt astua maahan, niin jo läksi kulkemaan minua
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kohti, kädessään pitkä keihäs, valmiina pistämään
minut kuolijaksi. Läheiselle mäenkukkulalle saa-
vuttuansa hän lausui minulle ainakin olin
kuulevinani hirmuisen äänen lausuvan mutta
muuta en hänen puheestaan ymmärtänyt kuin
nämä sanat: »Vaikkas kaikki närnät nähnyt
olet, et kuitenkaan ole katumusta tehnyt; siitä
syystä pitää sinun nyt kuoleman.» Ja näin sa-
nottuaan hän ojensi keihäänsä minua kohti, tap-
paaksensa minut.

Eihän kenkään, joka tämän lukee, saattane
odottaa, että minä kykenisin kuvailemaan sieluni
tuskaa tällä hetkellä. Siihen samassa heräsinkin,
mutta yhä vieläkin kauhusta vavisten.

Uskonnollista pohjaa ei minussa valitettavasti
ollut lainkaan. Kaikki se tieto jumalisuuden
asioissa, minkä olin isältäni saanut, oli ennättänyt
kahdeksan pitkän vuoden aikana haihtua meri-
mies-elämän moninaisissa vaiheissa ja sellaisten
ihmisten seurassa, jotka olivat yhtä kelvottomia
ja jumalattomia kuin minä itsekin. En muista
koko tämän ajan kuluessa kertaakaarl tulleeni
ajatelleeksi Jumalaa enkä tutkistelleeksi omaa
itseäni. Minut oli vallannut jonkinmoinen hengen
tympeys: ei ollut minussa pahan tuntemusta, ei
hyvän kaipausta; en peljännyt Jumalaa hädän
hetkenä, en kiittänyt Häntä hädästä päästyäni.

Mutta nyt, taudin kovissa kourissa vieritelles-
säni, nähdessäni kuoleman verkalleen astuvan
minun eteeni, tuntiessani ruumiini voimain rau-
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keavan ja ajatukseni sekavina harhailevan, nyt
minun niin kauan nukuksissa ollut omatuntoni
heräsi. Nyt johtuivat mieleeni isäni viimeiset va-
roitussanat minulle: »jos mielettömän aiheesi toi-
meenpanet, niin ei Jumala sinulle siunaustaan
anna, ja joskuspa, kun ypö yksinäsi olet, avutonna
ja neuvotonna, saat kyllä tuta, ettäs olet isän neu-
vot hyljännyt.» Isän ennustus oli käynyt toteen.
Minä olisin saattanut elää hiljaista, rauhallista
elämää, mutta minä olin itse sysännyt moisen
onnen luotani pois ja olin nyt joutunut tähän
viheliäiseen tilaan, jossa olin niin yksin, niin
neuvotonna, niin avutonna. Ja nyt minulta pääsi
huuto: »Herra, auta minua, sillä minä olen
suuressa murheessa!» Tämä oli ensimmäinen ru-
kous, mikä vuosikausiin oli sydämestäni kohonnut.

Mutta palajanpa päiväkirjaani jälleen.
Kesäkuun 28 p. Herättyäni tunsin olevani

paljoa virkeämpi, vaikka äskeinen unennäköni
yhä vieläkin minua hirvitti. Peljäten taudin-
puuskan taas palajavan huomenna, päätin jollain
tavoin vahvistaa voimiani. Ensi työkseni kaasin
suuren lasipullon täyteen vettä ja asetin sen vie-
reeni käden ulottumaan. Siltä varalta, etfei vesi
olisi oikein puhdasta ja terveellistä laadultaan,
sekoitin siihen kolmanneksen korttelia rommia.
Kävin sitten palasen vuohenlihaa ja paistoin sen
hiilillä, mutta en syönyt kuin pienen simareen.
Illalliseksi paistoin tuhassa kolme kilpikonnan
munaa, ja tämä oli muistaakseni ensimmäinen
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ateria elämässäni, johon rukoilin Jumalan siu-
nausta.

Ilta alkoi pimetä. Kun ei vielä lainkaan nu-
kuttanut, sytytin lampun ja istahdin tuolille. Aja-
tus ajeli toistaan. Mietin siinä, kuinka Jumala,

»Paistoin sen hiilillä». S. 89.

joka kaiken on luonut, kaikki myös voimassa pitää
ja hallitsee. Hän tietää kaikki. Hän tietää tämän
minunkin viheliäisen tilani, sillä Hänenpä tahdos-
taan tämäkin on tapahtunut. Ja koska niin on,
niin Hänen vallassaan ja huomassaanhan minä
olen.
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Yhä edelleen mielessäni tuo kaiketikin huo-
menna palajava taudinpuuska, satuin muista-
maan, että brasialaiset käyttävät tupakkaa lääk-
keenä melkein kaikkiin tauteihin, ja että minulla
eräässä arkussa on sekä valmistettua tupakkaa
että vehreitäkin tupakanlehtiä.

Läksin noutamaan sitä, ja itse taivas silloin
mun askeleitani johti, sillä tuosta arkusta minä
löysin lääkettä sekä ruumiilleni että sielulleni.
Avasin arkun, löysin sieltä etsimäni tupakat, mutta
samalla huomasin siellä ne moniaat kirjatkin, jotka
laivasta olin pelastanut, ja otin ulos yhden Raa-
matun. Tähän saakka ei ollut minulla ollut tilai-
suutta eikä haluakaan lukea sitä.

Millä tavoin tupakkaa olisi lääkkeenä käyttä-
minen, en ollenkaan tiennyt, mutta koetin mene-
tellä useammallakin tavalla. Pistin ensinkin pala-
sen tupakanlehteä suuhuni ja rupesin sitä pures-
kelemaan, mutta siitä rupesi päätä pyörryttämään,
minä kun olin siihen tottumaton. Panin sitten
hiukan tupakkaa rommiin tunniksi tai pariksi,
aikoen maata mennessäni juoda sen. Koetin vielä
polttaa tupakkaa hiilillä ja vetää sen savua hen-
keen! niin paljon kuin jaksoin sietää.

Näitten kokeilujen välillä koetin lukea Raa-
mattua. Päätäni huimasi kumminkin niin kovin,
ett’ei luvusta tahtonut tulla mitään. Umpimäh-
kään avattuani raamatun, sattuivat nämä sanat
silmieni eteen: »Avukses huuda minua hädässäs,
niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää
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kunnioittaman minua.» Nämä sanat soveltuivat
juuri minun tilaani. Ne tekivät minuun ensi luke-
malta jonkunlaisen vaikutuksen, ei kumminkaan
niin syvää kuin myöhemmin, sillä tuolla sanalla
»auttaa» ei vielä, niin sanoakseni, ollut vasta-
kaikua minussa. Apu oli minusta vielä niin kau-
kana, niin mahdottomissa. Kun Israelin lap-
sille ennen luvattiin lihaa, napisivat he, sanoen:
»Voiko Jumala kattaa meille pöydän korvessa?»
Samoin minäkin sanoin: »Voiko Jumala itse
tulla auttamaan ja pelastamaan minua tältä saa-
relta?»

Myöhä oli jo. Tupakka oli huumannut minua
siksi, että jo rupesi nukuttamaan. Jätin lampun
palamaan ja astuin vuoteeni ääreen. Mutta en-
nenkuin panin maata, tein jotain, mitä en ikinä
ennen ollut tehnyt: minä lankesin polvilleni ja
rukoilin Jumalaa täyttämään lupauksensa ja
auttamaan minua, kun Häntä hädässäni huudan.

Tämän katkonnaisen ja vaillinaisen rukouksen
jälkeen minä join tupakalla väkevöityä rommia,
mutta se oli niin kitkerää ja väkevää, että tuskin
pariakaan kulausta sain sitä alas. Heti sen
jälkeen panin maata. Juoma nousi valtavalla
tavalla päähäni, mutta pian vaivuin syvään uneen
enkä herännyt siitä ennenkuin seuraavana päivänä
kello kolmen tienoissa iltapuoleen. Oikeastaan
siitä olen varma vielä tänäkin päivänä minä
makasin koko seuraavankin päivän ja yön ja he-
räsin vasta senjälkeisenä päivänä kello kolmen



93

tienoissa, sillä muutoin en osaa selittää, mitenkä
minä olisin ajanlaskussani jäänyt yhtä päivää
jäljelle, niinkuin monta vuotta perästäpäin selville
kävi.

Oli miten oli, herättyäni tunsin olevani sangen
virkeä ja reippaalla mielin. Eikä seuraavana
päivänä taudinpuuska uudistunutkaan. Voimia-
kin alkoi karttua karttumistaan.

Toukokuun 30 p. Tänään kykenin menemään
metsälle. Ammuin pari hanhentapaista vesilintua,
mutta ei miellyttänyt minua niitten liha. Söin
jälleen muutamia kilpikonnan munia. Otin uudes-
taan tupakkarommia, joka nähtävästikin oli tehnyt
minun hyvää.

Heinäkuun 1 p Tänään taas puistutuksia,
paljon lieveämpinä kumminkin kuin eilen.

Taudin kourista olin nyt päässyt, mutta viik-
koja kesti vielä, ennenkuin tulin aivan entiselleni.
Usein palasivat mieleeni nuo sanat: »Minä tahdon
auttaa sinua.» Yhä vaan näytti pelastukseni
mahdottomalta, kunnes vihdoin, apeimmilla olles-
sani, tulin ajatelleeksi, että minä liiankin paljon
huolehdin pelastumistani tältä saarelta ja unoh-
dan kokonaan, mistä kaikesta minä jo olen pelas-
tettu. Olenhan pelastettu ankarasta taudista, ja



94

mitä minä puolestani olen tehnyt? Jumala on
minut pelastanut, ja minä? Olenko ollut kiitol-
linen Hänelle siitä? Kuinkas minä vielä suurem-
paa pelastusta voisin toivoa? Kipeästi tämä
pisti sydämeeni, ja silloin minä lankesin polvil-
leni ja kiitin Häntä, joka oli minut päästänyt
taudistani.

Rupesin nyt lukemaan Raamattua aamuin illoin,
en niin ja niin monta lukua kerrassaan, vaan
minkä verran milloinkin jaksoin. Mitä enemmän
sitä luin,, sitä enemmän mieleni sai rohkaistusta,
ja sitä lujemmaksi kävi se vakaumus, että Jumala
kuulee minun rukoukseni. Tästä puolin rupesin
käsittämään tuota luvattua pelastustakin toisella
tavalla: pelastuminen synnistä on paljoa suurempaa
kuin pelastuminen hädästä.

Heinäkuun 4-—44 p:nä kävin vähin erin joka
päivä metsällä. Vähin erin, sanoin, sillä heikko
olin yhä edelleenkin. Mitä käyttämään! lääkkee-
sen tulee, niin olihan se aivan uutta; tuskin sitä
siinä muodossa on kuumetta vastaan koskaan
käytetty. Enkä juuri ottaisi sitä muille suositel-
laksenikaan, sillä, vaikka se minusta kyllä taudin
taittoi, tunsin vielä kauan aikaa jälkeenpäin täris-
tystä jäsenissäni.

Nyt olin ollut tällä kovan onnen saarella
kymmenen kuukautta. Ei ollut minulla pienin-
täkään toivoa päästä täältä pois, ja varma olin,
etfei ihmisjalka vielä ikinä ollut tämän saaren
tannerta tallannut. Saatuani täällä nyt laitetuksi
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itselleni kelvollisen asunnon, päätin tutkistella
perinpohjin koko saaren, saadakseni selville, onko
siinä muitakin luonnontuotteita, paitsi mitä jo
tähän saakka tunsin.

SEITSEMÄS LUKU

Samoiluja saarella. Monenlaisia hedelmäpuita. Huvila.
Perheen lisäys. Oppirahoja. Yuoden-ajat.

Heinäkuun 15 p:nä rupesin lähemmin tutki-
maan saarta.

Läksin ensin kulkemaan ylöspäin sen joon
rantaa, johon lauttani ensi kertaa olin laskenut.
Kuljettuani pari peninkulmaa, huomasin, etfei
nousuvesi sinne saakka enää ulotu. Siellä joki
olikin vain pieni puro, jossaraikas vesi juosta lirisi.
Nyt, kuivana vuoden-aikana, se oli paikoittain
aivan vedetön. Kummallakin rannalla levisi vi-
hantia, ruohoa kasvavia nurmia. Ylevämmillä pai-
koin, jonne tulva kaiketikaan ei ulottunut, kas-
voi pitkää, paksuvartista tupakkaa. Oli muitakin,
kenties hyvinkin arvokkaita kasveja, mutta en
tuntenut niitä.

Seuraavana päivänä menin samaa tietä vähän
kauemmas. Purosta ei enää ollut merkkiäkään.
Vuorirnaitten takana alkoi maisema käydä metsäi-
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semmäksi. Täällä löytyi useammankin laatuisia
hedelmiä, varsinkin meloneja runsaissa määrin
maanpinnassa ja viinirypäleitä puissa. Köynnökset
luikertelivat puusta puuhun, ja tertut olivat par-
haimmillaan, makeimmassa mehussansa. Tämä
oli sangen hauska löytö. En kumminkaan niitä
kovin paljoa syönyt, muistaen vielä hyvin, kuinka
englantilaisia orjia, Afrikassa ollessani, oli sai-
rastunut niistä, jopa kuollutkin. Minä keksin
niille paremman käyttötavan: kuivasin ne päivän-
paisteessa rusinoiksi ja sain siten varsin terveel-
listä ruokaa niiksi ajoiksi, jolloin ei rypäleitä kasva.

Siellä sitten vietinkin koko sen illan ja nu-
kuin yöni, totuttuun tapaani, puussa. Tämä oli
niinmuodoin ensimmäinen yö, minkä olin kotoani
poissa, ja kodoksihan asuntoani tästä puolin sa-
noinkin.

Huomenissa kuljin neljän peninkulman verran
pohjoista kohti, kahden vuorenseljänteen välisen
laakson poikki, ja saavuin aukiolle, josta maa
näkyi alenevan länteen käsin. Muuan pieni, kir-
kasvesinen puro, joka läksi vuoren kupeesta, juoksi
päinvastaiseen suuntaan, itään. Kaikki oli täällä
niin raikasta, niin vihantaa, niin kukoistavaa,
että luuli olevansa ihmiskätten hoitamassa puu-
tarhassa. Minä astuin jonkun matkaa tähän
arrnaasen laaksoon. Salaisella mielihyväilä minä
ihailin kaunista maisemata edessäni, vaikka hiu-
kan haikeuttakin mieleen pyrki. Ja näin siinä
itsekseni ajattelin: minähän tässä olen kaiken tuon
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kuningas ja valtias, minullahan on kaikkeen tuo-
hon omistus-oikeus, ja olisipa viedä tuo muuanne
mukaani, niin olisi maar minulla perintömaa, niin
uljas kuin konsanaan kellään hovinherralla Eng-
lannissa.

Ylfympärillä kasvoi runsaasti kokos-, oransi-,
lirnetti- ja sitronapuita, mutta villeinä kaikki, eikä
niissä hedelmiäkään ollut kuin varsin niukalti,
ainakaan tähän aikaan vuodesta. Viheriät sitro-
nat (limetit) olivat kumminkin sangen hyvän-
makuisia. Tiesin niitten olevan terveellisiä jamyö-
hemmin pusersinkin niitten mehua juomaveteen,
joka siitä sai varsin raikkaan maun.

Työtä tässä näkyi tulevan yhtä kyliin, ennen-
kuin saa hedelmät kerätyiksi ja täältä kotiin.
Päätin seuraavalla kerralla ottaa mukaani säkin
ja kokosin nyt viinirypäleet yhteen läjään, oran-
sit (appelsiinit) ja sitronat toiseen. Mutta saa-
vuttuani parin kolmen päivän perästä tänne
takaisin, kohtasi minua harmillinen näky: suuri
osa viinirypäleistä oli syöty, muut viskelty hujan
hajan ja poljettu piloille. Nähtävästikin oli met-
sän-eläimiä käynyt täällä mellastelernassa, en
vaan tiennyt minkälaisia. Vahingosta viisastu-
neena minä keräsin jälleen suuret määrät rypä-
leitä ja ripustin no puitten oksille kuivamaan.
Sitroneja ja oranseja kannoin kotia niin suuren
säkillisen kuin suinkin jaksoin.

Niin oli mielestäni suloinen tämä hedelmälli-
nen laakso, niin rauhallinen, niin kokonaan met-

5



»Niin oli mielestäni silloinen tämä hedelmällinen laakso. S. 97.
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säin suojassa rannan raivoavilta myrskyiltä, ett’ei
sitä käynyt vertaaminenkaan minun nykyiseen
asuntopaikkaani. Kotia tultuani en kotvaan ai-
kaan muuta miettinytkään kuin siirtymistä sinne.
Tarkemmin asiata harkittuani katsoin kumminkin
parhaaksi pysyä entisessä paikassani. Täällähän
toki olen meren rannalla, ja täällähän niinmuo-
doin on ainakin mahdollista, vaikka sangen vä-
hänkin, että näkyviin tulee laiva, jolla kenties
pääsen saarelta pois. Sisemmälle muuttaminen
sitä vastoin olisi samaa kuin sulkeutua omin
ehdoin elinkautiseen vankeuteen. Päätin kuin
päätinkin asua edelleen alkuperäisin rakentamas-
sani linnassa. Mutta sittenkin olin niin ihastu-
nut tuohon laaksoon, että vietin enimmät aikan
siellä hamaan heinäkuun loppuun, rakennettuani
sinne pienen teltan purjekankaasta ja pystytet-
tyäni senkin ympärille miehenkorkuisista saloista
kaksinkertaisen aidan, jonkavälyksen täytin puit-
ten oksilla. Aidan yli johti täälläkin nuorapor-
taat. Siellä oli turvallinen olla, ja sielläpä usein
vietin pari kolmekin yötä peräkkäin. Nythän
minun sopi kuvailla mielessäni, että minulla on
päärakennus merenrannalla ja huvila sisämaassa.

Elokuun 3 p:nä kävin katsomassa puitten ok-
sille ripustamiani rypäleitä: ne olivat päivänpais-
teessa kuivuneet tarkoin, ja niin vein kotiani
täältä pari sataa suurta kimpul lista hyviä rusi-
noita. Otolliseenpa aikaan ne sainkin korjar
tuiksi, sillä heti senjälkeen alkoi sadeaika, ja
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minun täytyi pysytellä kokonaan vanhassa asun-
nossani, sillä siellähän minulla oli vuoressa suo-
jaa rajuilta tuulilta ja luolassa pakopaikka pahim-
pain sateitten aikana. Varsinaista sadekautta kesti
elokuun 14:nnestä lokakuun keskivaiheille saakka.
Vettä tuli taivaasta myötäänsä, milloin hiljommin,
milloin kovemmin, väliin niinkin rankasti, etfen
moneen päivään päässyt ulos.

Näihin aikoin tapahtui minulle suuri yllätys:
perhe lisääntyi. Kauan aikaa oli toinen kissois-
tani ollut kateissa. Luulin sen jo joutuneen sur-
man suuhun. Mutta eräänä päivänä elokuun
lopulla se suureksi hämmästyksekseni tuli kotia,
kolme poikasta mukanaan. Hauskaahan tuo ta-
vallaan oli, mutta ajan pitkään niitä rupesi lisään-
tymään siinä määrin, että niistä tuli koko risti
ja vastus. Täytyi vihdoin lopettelemalla lopetella
niitä kuin mitä rnetsänpetoja.

Elokuun 14—16:na kesti rankkasadetta lak-
kaamatta. En päässyt pistäytymäänkään metsälle,
sillä oi tehnyt mieleni kastua läpimärjäksi; mutta
kun ruokavaroista jo alkoi olla puute, täytyi
pakostakin lähteä jotain riistaa pyytämään. Ker-
ran sain ammutuksi vuohen, toisen kerran kilpi-
konnan. Nyt oli taas ruokaa, jopa herkkuakin,
yltäkyllin. Ja tällaiseksi nyt muodostui ruoka-
järjestys; aamiaiseksi rusinoita; päivälliseksi var-
taalla paistettua vuohen- tai kilpikonnan-lihaa;
illalliseksi pari kolme kilpikonnan-munaa. Vali-
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tettavasti ei ollut minulla astioita, missä ruokaani
keittää.

Sadeajan kestäessä käytin pari kolme tuntia
päivässä luolani laajentamiseen yhä suuremmaksi,
kunnes vähitellen sain vuoren toiseenkin laitaan
aukon, ja aukosta minä siitä ruveten kuljin sekä
sisään että ulos. Pääsihän nyt luolaani muual-
takin kuin aidan yli, mutta mitäpäs vaaraa
tuosta? Eihän täällä ollut sen pahempia petoja
kuin vuohia!

Syyskuun 30 p. Tänään on onnettoman haaksi-
rikon vuosipäivä. Luin näet piirut almanakka-
pylväässäni: niitä oli 365. Määräsin tämän päi-
vän paastopäiväksi. Nöyränä notkistin polveni
Herran edessä, tunnustin hänelle syntini, taivuin
Hänen oikeain tuornioittensa alle ja rukoilin armoa
Jesuksen Kristuksen kautta. Kahteentoista tun-
tiin en nauttinut einettäkään. Vasta päivän men-
tyä mailleen söin korpun ja tertun rusinoita ja
panin sitten maata, päättäen päiväni, niinkuin
olin alkanutkin. Koko täällä-oloni aikana en ollut
pitänyt sabattia: ensi alussa en ollut tuntenut
siihen turvista, sittemmin olin jättänyt pylvää-
seni vetämättä pitempiä viivoja sunnuntain koh-
dalle, niin etfen pitkään aikaan ollut osannut
viikon päiviä erottuakaan. Mutta nyt, laskettuani
piirut, pääsin taas päiväin lukuun.

Näihin aikoihin alkoi mustekin loppua, niin
että täytyi käyttää sitä hyvin säästävästä. Tästä
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puolin kirjoitinkin muistiin vain kaikkein tär-
keimmät tapahtumat.

Vähitellen selvisivät minulle sade- ja pouta-
aikain säännölliset vaiheet, ja sitä mukaa koetin
järjestää eloni ja oloni, työt ja toimet. Mutta
oppirahoja minun piti maksaa, ennenkuin tässä-
kään asiassa varman kokemuksen sain. Siitä
olkoon esimerkkinä seuraava kiusallinen tapaus.

Niinkuin muistettanee, olin ottanut talteen
tähkät niistä ohran- ja riisinkorsista, jotka oli-
vat täällä nousseet maasta ikäänkuin ihmeen
kautta. Niitä lienee ollut pari kolmekymmentä
kortta kumpaakin laatua. Nyt, kun sade oli lop-
punut, ja aurinko kääntynyt etelään, arvelin par-
haan kylvöajan olevan käsissä. Muokkasinkin
puisella lapiollani jonkun verran maata, jaoinsen
kahteen osaan ja kylvin siemenet. Kesken kylvä-
mistä johtui äkkiä mieleeni: enpäs kylväkään
kaikkia siemeniä yhfaikaa, sillä ties, lieneekö
nyt oikein otollinen aikakaan. Niinpä panin
kuin puninkin talteen kourallisen jyviä kumpaa-
kin lajia.

Hyvin siinä teinkin, sillä näistä, nyt kylvä-
neistäni jyvistä ei noussut idulle ainoatakaan, sade-
kausi kun oli loppunut, ja sitä seurasi kolmen
kuukauden yhtämittainen pouta. Vasta seuraa-
vana sadeaikana ne orastivat, niinkuin olisivat
olleet vastikään kylvettyjä. Huomattuani ensim-
mäisen yrityksen menneen aivan hukkaan, hain
kosteamman paikan lähellä huvilaani ja kylvin
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sinne loput siemeniä vähää ennen kevätpäivän
tasausta. Ja kun maalis- ja huhtikuussa taas
tuli sateita, niin nousi tämäkin kylvö oraille.
Sato oli kyllä jyvälleen hyvä, mutta määrälleen
niukka, ainoastaan noin puoli pekkiä *) kumpaa-
kin viljalajia. Paras etu näistä kokeista oli kum-
minkin se, että nyt tiesin, milloinka otollisin kylvö-
aika on. Tiesin senkin, että täällä sopii kylvää
kahdesti vuodessa ja korjata kaksi satoakin.

Viljan kasvaessa huomasin erään seikan, josta
minulla myöhemmin oli paljo hyötyä. Läksin
näet kerran huvilalleni, jossa en ollut käynyt
muutamaan kuukauteen. Kaikki oli siellä hy-
vässä kunnossa, jopa entistä paremmassakin:
riu’ut näet, joista kaksinkertainen aitaus oli tehty,
olivat tällä välin alkaneet vesoa ja lykänneet
pitkiä oksia, niinkuin tavallisesti tekeekin ensi
vuonna pajupuu, joka on latvasta katkaistu. Ko-
vin oli mieleni hyvä, nähdessäni aidaksien tuossa
vihannoivan. Minä karsin ja leikkelin niitä, saa-
dakseni ne leviämään yhdenmukaisesti, ja ne
vesoivatkin niin runsaasti, että kolmen vuoden
kuluttua minulla tässä aitauksessani oli niin hy-
vin täysi suoja päivän polttavilta säteiltä kuin
tiivis, vettä pitävä katos sateittenkin aikana.
Samallaisen vihannoivan kaksois-aidan rakensin
ennen pitkää ensimmäisenkin asuntoni ympärille,
entisen paaluaidan lisäksi, ja siitä oli minulle

>) 4 litraa.
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vasfedes verraton hyöty, niinkuin edempänä kyllä
saadaan nähdä.

Ennen pitkää olin selvillä, etfei täällä, niin-
kuin Buropassa, käy puhuminen talvesta ja ke-
sästä, vaan että vuosi jakaantuu täällä sade-
kausiin ja poutakausiin, nimittäin seuraavassa
järjestyksessä:

Puolivälistä helmikuuta puoliväliin huhtikuuta
sateita; aurinko lähellä kevättasausta.
Huhtikuun puolivälistä elokuun puoliväliin

poutaa; aurinko päiväntasaajan pohjoispuolella.
Puolivälistä elokuuta puoliväliin lokakuuta

sateita; aurinko lähellä syystasausta.
Lokakuun puolivälistä helmikuun puoliväliin
poutaa; aurinko päiväntasaajan eteläpuolella.

Poikana olin kotona usein seisoskellut katse-
lemassa korinpunojan työtä ja siinä, niinkuin
poikain tapa on, välisti pyrkinyt auttamaan mes-
taria, niin että itsekin pääsin aina jotain näpe-
lehtimään. Siten olin vähitellen oppinut korin-
punomista, ja tämä taito se nyt tuli täällä hyvään
tarpeesen. Aineksia sain niistä samoista pa-
juista, joista olin ottanut salkoja aitauksiini. Ja
niinpä minulla jonkun ajan perästä oli koko joukko
suurempia ja pienempiä koreja ja vasuja.

Korinpunontaan ja pajuaitauksen rakentami-
seen minulta kuluikin koko pouta-aika, niin etfen
muihin töihin aikaa saanutkaan. Ja kumminkin
minä jo kovinkin kaipasin astioita, niitä kun
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minulla oi ollut kuin laivalta saamani kattila,
joka oli liian suuri, Ja muutamia lasipulloja, puhu-
mattakaan parista nassakasta, Jotka vielä olivat
täynnä rommia.

KAHDEKSAS LUKU

Tutkimusmatka saaren toiselle rannalle. Papukaija.
Karjan alku. Elonkorjuun huolia ja iloja.

Päätin kerrankin taas lähteä lähemmälti tar-
kastamaan saartani siltä puolen, missä huvilani
sijaitsi. Otin mukaani kirveen, pyssyn Ja run-
saan määrän ampumatarpeita, pistin laukkuuni
kaksi laivakorppua Ja tertun rusinoita Ja niin
läksin koirani kanssa taipaleelle. Astuttuani sen
laakson poikki, missä huvila seisoi, aukeni län-
nessä meri eteeni. Kaukana taivaanrannassa ero-
tin maata. Mannertako lienee ollut vai saari, en
osannut sanoa, mutta korkealle merenpinnasta se
kohosi, ulottuen lännestä länsilounaasen. Minun
laskuni mukaan se oli ainakin viidentoista, mitäpä
kahdenkymmenen meripeninkulman päässä *).

Amerikaan tuo maa kaiketikin kuului, sijaiten,
minun harkintojen! mukaan, Jotenkin lähellä Es-
panjan alusmaita. Jos niin on, arvelin, niin tot-

*) 1 meripeninkulma = 1,85 km.
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tähän näillä vesillä ennemmin tai myöhemmin
huomaa jonkun laivan purjehtivan joko sinne tai
sieltä; ellei, niin on se Espanjan alusmaitten ja
Brasilian välistä rannikkoa. Siellä asuu kaikkein
hurjimpia villejä, ihmissyöjiä, jotka surmaavat ja
suuhunsa syövät jokaisen, ken ikinä heidän kä-
siinsä joutuu. Kuinkahan vainonkaan olisi minun
käynyt, jos olisin heidän rannallensa ajautunut?

Näissä miettein astuskelin eteenpäin, yhä enem-
män huomaten, kuinka maisemat täällä ovat paljoa
miellyttävämrnät kuin sillä puolen saarta, missä
minun linnani oli: silmäini edessä avaroita, vihan-
noita kukkaniittyjä jaylfympärillä kauniita metsiä.
Siellä asusteli suurissa määrin papukaijoja, ja kovin
alkoi mieleni tehdä saada joku niistä kiinni: ke-
sytän sen sitten ja opetan puhumaan. Monen
uutteran yrityksen perästä minun vihdoin onnistui
saada lyödyksi yhtä papukaijaa kepillä, niin että
se käpertyi huumauneena maahan. Hetken perästä
se virkosi, ja silloin vein sen kotiani. Muutama
vuosi kesti kumminkin, ennenkuin se oppi puhu-
maan. Myöhemmin tulee tästä kumppalistani
vielä puhe.

Ylen hauska minulle oli tämä matka. Alavilla
paikoin tapasin jäniksiä jäniksiksi niitä ainakin
luulin ja kettuja, vaikka nekin peräti toi-
senlaisia, kuin ennen näkemäni. Ammuin näitä
muutaman, mutta eipä niiden lihasta ollut syö-
täväksi. Ja eihän minulla puutetta ravinnosta
nyt ollutkaan. Päinvastoin oli minulla riistaa



107

runsaasti ja hyvääkin, nimittäin vuohia, kyyhkysiä
ja kilpikonnia. Ja kun rusinat ja muut hedelmät
lukuun otetaan, niin eihän minulta herkkujakaan
puuttunut.

niin että se käpertyi.» S. 106.

Päivässä en astunut milloinkaan kahta penin-
kulmaa loitommas sitä paikkaa, minkä kulloinkin
olin yöpaikakseni määrännyt, mutta sen sijaan
kuljin tienoota niin moneen kertaan ristiin ja ras-
tiin, yhä tutkien ja tarkastellen, mitä uutta olisi
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siellä nähtävänä, että väsyneenä aina saavuin
yösijalle ja nukuin makeasti yöni joko puussa tai
pylvästen suojassa, jotka löin maahan pystyyn
tahi puitten väliin.

Merenrannalla täällä liikkui lukemattomissa
joukoin kilpikonnia, sen sijaan kuin minun puo-
lellani saarta en ollut puoleentoista vuoteen löy-
tänyt kuin kolme kaikkiansa. Lintujakin oli täällä
suunnattomat parvet, vaikka outoja minulle kaikki,
paitsi pingvinit. Muutamilla oli varsin makuisa
liha. Vuohia oli täällä niinikään runsaammalta
kuin toisella puolen saarta, vaikka niitä täällä,
lakeilla mailla, oli paljoa vaikeampi päästä pyssyn-
kantaman päähän.

Kauniimpi kieltämättäkin oli saari tällä puo-
len, mutta ei sittenkään tehnyt mieleni muuttaa
tänne. Olin jo niin ennättänyt perehtyä ensim-
mäiseen paikkaani, että pidin sitä aivan luonnol-
lisena asuinsijanani; muualla tuntui niin vieraalta.
Kuljin kumminkin merenrantaa eteenpäin noin
kaksitoista peninkulmaa, pystytin rannalle mer-
kiksi pitkän pylvään ja päätin lähteä kotiapäin.

Koska nyt mielestäni tunsin saareni jo niin
hyvin, etfei eksymisestä enää pelkoa, niin päätin
lähteä takaisin toista tietä kuin olin tullut. Mutta
siinäpä erehdyin. Tuskin näet olin vaeltanut paria
kolmea peninkulmaa, niin jouduin laajaan, kor-
keain, metsäisten kallioitten ympäröimään, laak-
soon, jossa en osannut suunnata matkaani muu-
toin kuin auringon mukaan, mutta pahaksi onneksi
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löi maahan niin sakean sumun, ettei kolmeen,
neljään päivään näkynyt aurinkoa lainkaan. Har-
hailin sinne tänne ja olin lopulta pakotettu pala-
jankaan takaisin rannalle äsken pystyttämän! pyl-
vään luokse, josta sitten käännyin kotia kohti
samaa tietä kuin olin tullutkin. Lyhyitä päivä-
matkoja sitten astuskelin verkalleen, ilma kun oli
tavattoman helteistä jakantamukseni sangen ras-
kaita.

Tällä matkalla yllätti koirani kerran pienen
vuohen vuonan ja hyökkäsi sen kimppuun, mutta
minä ennätin väliin ja sain sen eläviltä kiinni.
Teki mieleni viedä se kotia, sillä usein olin mie-
tiskellyt, eikö olisi mahdollista saada kesyte-
tyksi pari vuohenvuonaa, suvun aluksi vuohi-
karjalle, joka olisi hyvä olemassa vastedes, kun
kruudista tulee loppu. Sidoin nyt sen kaulaan
nuoran, jota aina kannoin laukussani metsämat-
koilla, ja läksin sitä kuljettamaan perässäni,
vaikk’ei ollutkaan kovin helppoa tämä työ. Huvi-
lalle päästyäni jätin sen aitauksen sisään, ja läksin
itse painamaan kotia kohti, josta olin ollut poi-
kessa jo kuukauden päivät.

Ylen oli mieleni hyvä, kun taas pääsin van-
haan linnaani ja sain jälleen levätä rippumatossa
kuin ennenkin. Ja kaikki täällä tuntuikin niin
kodikkaalta, niin omalta, niin mukavalta, että yhä
lujemmaksi kävi päätökseni olla milloinkaan siir-
tymättä täältä pois, kestäköönpä oloani tällä saa-
rella kuinka kauan hyvänsä.
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Viikon umpeen lepäilin nyt täällä matkan vai-
voista, rakennellen häkkiä Polkille, papukaijalleni,
joka jo alkoi tottua minuun. Sitten johtui mie-
leeni vuona parka, jonka olin jättänyt huvilaan
sulkeisin, ja läksin peräämään sitä. Siellä se oli
entisessä paikassaan, mihinkäpäs se olisi aitauk-
sen sisästä päässytkään? mutta nälkään oli
jo elukka parka nääntymäisillään, täällä kun ei
enää ollut mitään syötävätä sille. Kiireimmiten
nyt karsin sille lehviä ja oksia puista ja pensaista,
mitä lähellä oli, ja heitin sen eteen. Nähtyäni
sen saaneen jo tarpeekseen, kytkin sen jälleen
nuoraan ja läksin taluttamaan kotia, mutta tuskin
olisin nuoraa tarvinnutkaan, sillä nälkä oli sen
tehnyt aivan kesyksi: mielellään se astua koput-
teli perässä. Ja jonkun ajan perästä se kiintyi
ruokkijaansa ja vaalijaansa niin lujasti, että siitä
tuli minulle oikea asuinkumppali, joka ei koskaan
lähtenyt luotani pois.

Syystasauksen sadekausi oli vähitellen taas
alkanut. Tuli syyskuun 30;s, täälläoloni vuosi-
päivä. Olin niinmuodoin asunut tällä saarella
kaksi vuotta, ja yhtä vähän minulla oli pois-
pääsemisen toiveita nyt kuin ensimmäisenäkään
päivänä. Tämän toisen vuosipäivän vietin juh-
lallisesti niinkuin edellisenkin, nöyränä ja kiitol-
lisena tunnustaen kaiken sen armon, mitä minun
osakseni on tullut täällä yksinäisyydessä. Har-
taasti kiitin Jumalaa, joka oli tahtonut saada
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minulle selväksi, että minä täällä yksinäisyydes-
säni kukaties olen onnellisempikin kuin ihmisten
seurassa, kesken maailman huimia huvituksia ja
riemuja. Kaiken vajanaisuuden minun yksinäi-
sessä tilassani, näin mietin silloin, kaiken
ihrnisseuran puutteen on Hän täydellisesti kor-
vannut omalla läsnäolollansa ja vuodattamalla
armoansa minun sieluuni. Hän on minua kan-
nattanut, lohduttanut ja rohkaissut luottamaan
Hänen johtoonsa täällä ja Hänen iankaikkiseen
rakkauteensa haudan toisella puolella. Uuden
suunnan nyt saivat minussa sekä huolet että
riemut; toisaanno kuin ennen tähtäsivät nyt
minun pyrintöni ja toiveeni.

Ennen - kesken metsästystä, kesken kävely-
retkiä, kesken töitäni oli minut usein vallan-
nut äkillinen sielun-ahdistus. Sydän oli pakahtua
rinnassani, katsellessani metsiä javuoria ja korpi-
maita, jotka minua täällä vankinansa pitävät.
Se tuli välisti minun ylitseni kuin raju myrsky,
niin että epätoivoisena vääntelin käsiäni, itkien
kuin lapsi.

Toisin nyt. Minä luin joka päivä Jumalan
sanaa ja sain yhä uutta lohdutusta siitä. Aamulla
kerran avattuani Raamatun, sattui seuraava lau-
selma silmiini: »En koskaan, en koskaan Minä
sinua jätä enkä hyljää.» Nuo sanat tarkoittivat
epäilemättä juuri minua, minua, joka vastikään
olin valittanut tilaani, pitäen itseäni sekä Juma-
lan että ihmisten hyljäämänä raukkana. »No
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niin», ajattelin, kosk’ei Jumala minua hyljää,
niin mikäpäs minulla hätänä, vaikka ihmiset oli-
sivat minut hyljänneetkin? Ja toiselta puolen:
jos koko maailman voittaisin ja Jumalan rakkau-
den ja siunauksen menettäisin, kuinka sanomat-
toman onneton olisinkaan?

Tällaisessa mielialassa läksin kohti kolmatta
vuottani tällä saarella.

En ole tahtonut väsyttää lukijaa, tekemällä
hänelle toisen vuoden töistä niin tarkkaa selkoa
kuin ensimmäisen. Olkoon kumminkin ohimennen
mainittu, otfen työttömänä milloinkaan ollut.
Päiväni olin järjestänyt tarkoin eri tointen kesken.
Raamatun lukemiseen olin määrännyt kolme erää
joka päivä; metsästykseen meni säännöllisesti
kolme tuntia, milloin ei sade estänyt lähtemästä
ulos; metsänriistan perkaaminen, puhdistaminen,
säilöönpano ja ruuaksi laittaminen kysyi sekin
useampia tunteja päivässä. Huomattava on sekin,
etfei puolenpäivän aikana voinut mennä ulos
lainkaan, aurinko kun täällä silloin paistaa suo-
rastaan päälakeen. Iltapäiväksi niinmuodoin ei
jäänyt kuin neljä tuntia työn aikaa.

Ja mikä minun töitäni usein kovinkin hidas-
tutti, oli sekä tarpeellisten työkalujen että tar-
peellisen taidonkin puute. Niinpä meni minulta
esimerkiksi kokonaista kaksikolmatta päivää val-
mistellessani lautaa hyllyksi luolaani. Kaksi sahu-
ria olisi kunnollisilla työaseilla saanut puolessa
päivässä kuusikin sellaista lautaa samasta puusta!
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Mutta näin se minulta kävi. Ensinnäkin minun
täytyi kaataa jotenkin iso puu, sillä hyllyn piti
tulla jotenkin leveä. Siihen meni kolme päivää.
Oksain karsiminen vei minulta kaksi päivää.
Tavatonta työtä ja vaivaa kysyi rungon hakkaa-
minen kummastakin päästä niin lyhyeksi, että
jaksoin sitä liikutella. Ja sitten alkoi se vestä-
minen puolelta ja toiselta, kunnes vihdoin olin
saanut noin kolme tuumaa paksun laudan.

Kului tuosta sitten vähitellen marraskuu.
Joulukuussa rupesin odottamaan ohra- ja riisi-
satoa. Pelto minulla ei ollut suuri, sillä, kuten
jo olen maininnut, ei kylvökään ollut kuin puoli
pekkiä. Kauniisti kyllä kasvoi laiho, mutta suu-
reksi surukseni huomasin, että taaja joukko vihol-
lisia uhkaa tehdä lopun koko viljasta. Vuohet ja
nuo jäniksen kaltaiset elävät olivat näet yötä
päivää laihon kimpussa. Ei auttanut muu kuin
kiiruimman kaupassa rakentaa aita ympärille.
Päivin sitä rakentelin, väliin aina ammuskellen
kärkkäitä kuokkavieraita. Yöksi sidoin koirani
pellon laitaan, ja siinä se haukunnallaan pidätti
viholliset loitolla. Kolmen viikon kuluttua oli
vihdoin luja aita valmiina pellon ympärillä.

Mutta tuskin oli yksi vaara vältetty, niin jo
ilmestyi toinen. Nelijalkaiset eivät enää päässeet
viljaa hävittämään, mutta kun tähkä rupesi jyvää
tekemään, samassa taivaan linnutkin alkoivat
pyrkiä osalle. Kerran näet, ulkona käyskennel-
lessäni, huomasin pellon ympärillä suuret parvet
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kaikenkaltaisia lintuja. Minä laukaisin pyssyni
niitä kohti, ja silloin pyrähti kokonainen pilvi
lintuja itse pellon sisästä ilmaan.

Kipeästi tuo koski minuun: muutamassa päi-
vässähän nuo tekevät lopun koko vainiosta. Ja
jos viljanviljelyksen täällä aina näin käy, niin
nälkäähän minä lopulti saan nähdä. Päätin suo-
jella peltoani viimeiseen asti, vaikka täytyisi olla
vahdissa yötä päivää. Pistäysin ensin peltoon
katsomaan, minkä verran vahinkoa linnut jo olivat
ennättäneet saada aikaan. Paljonhan sieltä jo oli
syöty, mutta sen verran oli vielä jäljelläkin, että
jos loput saan säilytetyiksi, niin on syytä toivoa
vielä runsaanlaista satoa.

Aidan vieressä latasin pyssyni uudestaan ja
sieltä huomasin, kuinka puut ylfympärillä ovat
täynnään noita siivekkäitä varkaita, jotka vaan
näkyivät odottelevan minun siirtymistäni loitom-
mas. Ja niin olikin. Minä olin lähtevinäni pois,
ja tuskin olin kadonnut niitten näkyvistä, niin
jo ne alkoivat yksitellen laskeutua viljapeltoon.
Ajatellessani nyt, että jok’ainoa jyvä, minkä ne
minulta ryöstävät, tekee minut vastedes koko-
naista pekkiä köyhemmäksi, minä en malttanut
odottaa, kunnes suurempi lauma olisi laskeutunut
alas, vaan käännyin takaisin ja laukaisin pyssyni,
jolloin kolme lintua putosi maahan. Enempää en
tahtonutkaan. Ja nyt minä tein, niinkuin Eng-
lannissa tehdään suurille varkaille: vedin ne hir-
teen, hirmuksi ja kauhuksi muille. Vaikutus oli
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kerrassaan valtava: ei uskaltanut enää yksikään
pahantekijöistä laskeutua viljapeltoon, ja pian ne
läksivät tiehensä koko tästä osasta saarta. En

jolloin kolme lintua putosi maahan.» S. 114,

sen koommin nähnyt ainoatakaan lintua lähitie-
noilla, niinkauan kuin peljätit puussa roikkuivat.
Siitä minun tietenkin mieleni hyvä, ja niinpä
minä joulukuun lopulla leikkasin viljani.
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Loikkasin, niin; mutta ei ollut vaikeutta väil-
lään sekään työ, minulla kun ei ollut sirppiä eikä
viikatetta. Tekaisin sentään jonkunlaisen aseen
lyhyestä miekasta, jommoisia olin laivasta tuonut
maihin. Sillä sitten niitin viljan omalla tavallani;
katkoin pelkät tähkät korsien päästä ja keräsin
ne suureen vasuun. Käsissäni sitten hieroin jyvät
tähkistä irti, ja kun tämä työ oli suoritettu, huo-
masin saaneeni puolesta pekistä siemeniä lähes
kaksi bushelia ohria ja puolenkolmatta bushelia
riisiä, arviolta nimittäin, sillä eihän minulla varsi-
naisia mittoja ollut *).

Tämä rohkaisi mieltäni taas koko lailla, sillä
nythän minulla oli hyvä toivo, että Jumalan avulla
saan syödä leipää omasta viljastani. Mutta ym-
mälle jouduin jälleen: mitenkä erottaa jyvät ruu-
menista, mitenkä saada jyvät jauhoiksi, mitenkä
paistaa jauhoista leipää? Neuvotonna kaikkeen
tähän, päätin käyttää kaiken viljani siemeniksi
ensi kylvökautena ja sitten, uutta satoa odotel-
lessani, koettaa kaikin voimin keksiä keinoja,
millä saada jyvät leiviksi.

Nyt minun sopi sanan täydessä merkityksessä
sanoa tekeväni työtä leipäni edestä. Tokkopa
kenkään oikein täydellä todenteolla on ottanut
harkitakseen, kuinka senkin seitsemiä toimia ja
puuhia on kysytty, ennenkuin leipä valmiina pöy-
tään tuodaan? Mitä enemmän minä puolestani

f ) Bushel = 3G litraa.
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asiata mietin, sitä monimutkaisemmalta se mi-
nusta tuntui, minusta, jolla ei ollut siihen väli-
kappaleita juuri minkäännäköistä.

Muitten töitten ohella minä koetin aikani
ratoksi opettaa papukaijaani puhumaan. Pilkuin
ponnistusten perästä minun onnistuikin saada se
lausumaan oma nimensä »Poli», ja tämä sana
oli ensimmäinen, minkä tällä saarella kuulin toi-
sen olennon lausuvan. Mainittu toimi oli kum-
minkin joka tapauksessa vain tuommoista niin
sanoakseni puhdetyötä. Varsinaisina hankkeinani
oli tähän aikaan saada laitetuiksi itselleni savi-
astioita, joita minulta kokonaan puuttui. Kysy-
mys oli vaan, mistä saada sopivaa savea. Siitä
kyllä olin varma, että saan ne päivänpaisteessa
kuivatuiksi.

YHDEKSÄS LUKU

Saviastioita. Huhmar ja seula. Vihdoinkin omaa lei-
pää. Kanottia tekemässä. Hukkaan monet vaivat.

Tyytyväisyyttä. Räätälinä.

Ja niin sitä nyt ryhdyttiin savenvalajan am-
mattiin, mutta jo vainonkin lukija minua sää-
littelisi tai nauraisi, jos ottaisin kertoakseni kaikki
vastoinkäymisen!, jos kävisin kuvailemaan mitä
kaikkia kömpelöitä, hassunkurisia, muodottomia
tekeleitä minun käsistäni pyörähtelik ään! Mikä
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romahti kokoon, mikä lohkesi hajalleen, savi kun
ei ollut tarpeeksi lujaa eikä jaksanut kestää omaa
painoansa. Mikä haljeta paukahti, kun oli ennen
aikojaan joutunut liian kovaan helteesen, mikä
taas hajosi palasiksi, kun vaan vähänkin siihen
käsiksi kävi. Pari kuukautta minä tein tätä tui-
keata työtä hiki hatussa, enkä sittenkään saa-

» . . . kömpelöitä, hassunkurisia tekeleitä ...» S. 117

nut valmiiksi kuin kaksi suurta, peräti rumaa
saviastian tapaista. Leileiksi tai ruukuiksi niitä
ei suinkaan sopinut sanoa.

Saatuani ne sitten kuiviksi auringonpaisteessa,
kannoin ne varovasti luolaani ja pistin varta vas-
ten tekemieni vasujen sisään, täyttäen välykset
oljilla. Näissä astioissa aioin tästä puolin säilyt-
tää jyviä ja vastedes kenties jauhojakin.

Paremmin minulta onnistui pienempäin savi-
astiani tekeminen, ja niinpä minulla jonkun ajan
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kuluttua olikin koko joukko lautasia, vateja, pieniä
patoja ynnä muita talossa tarvittavia kapineita.

Mutta yhä vieläkin puuttui minulta veden-
pitäviä ja tulenkestäviä astioita. Sattui tuosta
sitten kerran niin, että tulin paistaneeksi lihaa
suurenlaisella roviolla. Tulta sammutellessani löy-
tyi tuhasta muuan särkyneen saviastian palanen,
joka oli palanut punaiseksi kuin tiili ja kovaksi
kuin kivi. Eiköhän, arvelin silloin, eiköhän voisi
koko astiatakin saada poltetuksi samalla tavalla?

Eihän mulla ollut oikeata savenvalajan uunia
enkä osannut saada astioihin lyijykiiltoakaan pin-
taan, vaikka lyijyä minulla kyllä oli, mutta en
tuosta tuon enempää huolta itselleni tehnyt. Ase-
tin kolme suurta vatia ja pari kolme savipataa
päällekkäin ja laitoin niitten ympärille joka puo-
lelle vahvan valkean. Sivulta ja päältä lisäilin
yhä polttoaineita, kunnes astiat hehkuivat tuli-
punaisina. Annoin niitten sitten olla viisi kuusi
tuntia yhtä mittaa kovassa kuumuudessa, kun-
nes huomasin yhden niistä rupeavan sulamaan:
saveen yhtynyt hiekka oli nähtävästikin tulen
vaikutuksesta alkanut muodostua lasiksi.

Silloin rupesin vähentämään valkeata, kunnes
astiat lakkasivat hehkumasta. Valvoin siinä sitten
koko yön, jotfei tuli pääsisi sammumaan liian
äkisti, ja niinpä minulla aamun tullen oli kolme
varsin hyvää en sano kaunista vatia ja
kaksi pataa, niin kovia ja lujia, etfoi paremmilla
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mitä. Toisen pinnalle oli sulaneesta hiekasta
muodostunut ylfyleensä kirkas lasituskin.

Nyt ei minulla enää ollut puutetta saviastioista,
vaikka täytyykin tunnustaan!, että niitten ulko-
muoto oli vähän niin ja näin, siihen tapaan kuin
ne kakut ja muut piirakaiset, joita lapset hie-
kasta leipovat.

Ei ole kenkään halpa-arvoisista esineistä niin
runsaasti riemuinnut kuin minä, jolla nyt oli
tulenkestäviä savipatoja. Tuskin maltoin odottaa
niitten jäähtymistä. Heti panin tulelle yhden,
täytin vedellä ja keitin vuohenlihasta voimakasta
lientä. Ei ollut tosin rnulla ohrajauhoja eikä
muuta liemen suuruketta, mutta mainiota se
silti tuli.

Nyt oli saatava huhmar, missä survoa jyviä
jauhoiksi. Kauan aikaa haeskelin sellaista kiveä,
joka sopisi kovertaa huhmareksi, mutta sellaista
ei ollut saatavissa, kivilajit kun täällä ovat hau-
rasta lajia. Päätin vihdoin laittaa puisen huhma-
ren. Siihen sovelias puu löytyikin paljoa helpom-
min. Hakattuani siitä niin suuren rungon että
jaksoin liikutella, veistin sen ensin piilulla ja kir-
veellä pyöreäksi ja polttamalla koversin sen sitten
ontoksi, siihen tapaan kuin indiaanit Brasiliassa
tekevät kanottejansa. Senjälkeen tein rantatam-
mesta petkeleen eli varstan ja panin nämä kapi-
neet talteen ensi elonkorjuuksi.

Huolia karttui yhä useampia: ei ollut seulaa,
millä puhdistaa jauhot kuorista ja liiseistä. Kauan
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aikaa sinne tänne tuumailtuani muistin vihdoin,
että olihan minulla laivalta saamieni tavarain
joukossa muutamia merimiesten kattunaisia ja
muslinisia kaulaliinoja. Niistä tekaisin seulan,
joka varsin hyvin täytti tarkoituksensa.

Ja sitten se leivän paistaminen, kun kaikki
muut valmistukset oli suoritettu! Eihän mulla
ollut hiivaa, ja mahdoton oli minun sitä mistään
saadakaan. Entäs leivin-uuni? Mutta keinotpa
tuohonkin keksittiin. Laitoin ensin muutamia
mataloita, suuria vateja, pari jalkaa läpimitassa
ja noin yhdeksän tuumaa syviä, ja poltin ne ko-
viksi kuin entisetkin saviastiat. Poltin sitten
tiilejä, vaikk’ei niistä läheskään nelisnurkkaisia
tullut, ja rakensin arinan. Sytytin sitten vahvan
valkean siihen, ja kun puut olivat palaneet, levi-
tin hiiloksen tasaisesti yli koko arinan, kunnes
se oli kuumennut yltäänsä. Lakaisin sitten kuu-
mat tuhat pois, laskin leivät arinalle ja peitin ne
vastamainituilla suurilla savivadeilla, lykäten vih-
doin kuumat tuhat joka puolelta ympärille. Ja
näin no paistuivat minun ohrakyrsäni kuin hy-
vänkin leipurin uunissa, ja aikaa voittain minusta
tulikin aika mestari paistamaan piiraita ja lait-
tamaan puddinkeja.

Älköönhän kummasteltako, jos sanon, että
minulta näihin puuhiin kului melkein koko kol-
mas vuosi, sillä olihan minulla samaan aikaan
täysi työ ja tekeminen elonkorjuussa ja muissa-
kin talouspuuhissa.

(5
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Kun tänkertainen sato oli niin runsas, että
minulla nyt oli lähes kaksikymmentä bushelia
ohria ja ainakin sama verta riisiä, niin otin harki-
takseni, mitenkä paljon minä vuodessa tarvitsen
leiväkseni, ja riittääkö kylvää vain kerran vuo-
dessa. Laskuni osoittivat, että nämä neljäkym-
mentä hushelia riittävät minulle yllin kyllin vuo-
den tarpeiksi, jonka vuoksi päätin tästä puolin
kylvää saman määrän kuin viimeksikin.

Sanomattanikin lukija arvaa, että mieleeni
usein johtui se kaukainen maa, jonka olin näh-
nyt saaren toiselta rannalta. Jospa sentään -
näin minä välisti mietiskelin jospa sentään
olisin siellä! Se on kaiketikin mannermaata.
Sieltähän pääsisin kulkemaan yhä kauemmas, ja
siten kukaties vihdoin jollain keinoin joutuisin
pois tästä vankeudesta.

Ei johtunut mieleeni silloin, mitä kaikkia vaa-
roja siellä olisi ollut edessäni. Siellähän olisin
helposti saattanut joutua villien pakanain käsiin,
sellaisten, jotka kuten minulla oli täysi syy
luulla ovat julmemmat Afrikan jalopeuroja ja
tiikereitä. Jos heidän käsiinsä olisin joutunut,
olisivat he aivan varmaan minut tappaneet ja syö-
neet. Myöhemmin näitä epäilyjä minussa kyllin
nousi, mutta silloin vain ikävöimällä ikävöin tuonne
kaukaiseen rantaan.

Kuinka kaipasinkaan nyt Xury poikaani ja
silloista purtta lampaanlapa-purjeineen, sitä, jolla
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olimme niin pitkät matkat purjehtineet itäisen
Afrikan rantavesiä! Läksin sitten katsomaan sitä
venettä, jolla haaksirikkoon jouduttuamme olimme
lähteneet laivasta, ja joka, kuten olen kertonut,
sittemmin oli ajautunut saaren rantaan. Aallot
olivat paiskanneet sen korkealle maihin alassuin.
Jos mieli saada se täyteen käyttökuntoon, olisi
minun ensinnäkin pitänyt saada käännetyksi tuo
raskas vene ylössuin, korjata se ja lykätä sitten
vesille. Ennen pitkää huomasin kumminkin moiset
yritykset aivan mahdottomiksi, mutta halu päästä
tuonne tuntemattomaan seutuun kiihtyi minussa
kiihtymistään.

Rupesin vähitellen ajattelemaan, enköhän ky-
kenisi omin käsin rakentamaan kanottiruuhta eli
pirogia, jollaisia sen puolen alkuasukkaat tekevät
yhdestä puusta. Tuo ei ollut mielestäni ainoas-
taan mahdollista, vaan tuntuipa helpoltakin saada
aikaan: olihan minulla muka parempiakin apu-
neuvoja kuin raaoilla neekereillä tai indiaaneilla.
En vaan ottanut lukuun, mitä kaikkea minulta
puuttuu, jota heiltä ei puutu. Venhe on kenties
helposti tehty, mutta mahdotontahan minun on
saada se yksinäni vesille!

Luulisi minun, venhettä tehdessäni, yhtämittaa
ajatelleen juuri tätä seikkaa, mutta mieleni paloi
niin kiihkeästi päästä siinä ulos merelle, etfen
tuota epäkohtaa tullut kertaakaan tyyten tar-
koin punninneeksi. Melkein hurjalla innolla minä
ryhdyin työhön, siinä varmassa vakaumuksessa,
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että jahka venhe on kerran valmis, kyllä sen
aina jollain keinoin vesillekin saa.

Kaasin metsässä uljaan sedrin, miettien mie-
lessäni: mahtoikohan Salomolla olla yhtään näin
uhkeata puuta, rakentaessaan Jerusalemin temp-
peliä? Se oli viisi jalkaa kymmenen tuumaa
läpimitassa tyvestä ja kahdenkolmatta jalan kor-
keudessa vielä neljä jalkaa yksitoista tuumaa läpi-
raitaten. Siitä kohden se alkoi hoiketa ja lykkäsi
tuuhean latvan *). Sanomattoman paljo työtä mi-
nulta kysyi tämä jättiläispuu. Kaksikymmentä
pitkää päivää sain hakata nalkutella sen juurella,
ennenkuin se vihdoinkin kaatui, ja kaksi viikkoa
meni sen jälkeen latvan hakkaamiseen ja oksain
karsimiseen. Ja sitten kului kokonainen kuu-
kausi, kunnes sain sen vestetyksi jonkunkaan
verran venheen muotoon, joka pysyy veden pin-
nalla pystyssä. Ryhdyin vihdoin sisustaa kover-
tamaan, ja siinä kun en lainkaan käyttänyt vaR
kean apua, vaan suoritin koko työn kirveellä,
taltalla ja kurikalla, niin vei tämä työ minulta
kokonaista kolme kuuukautta.

Ja nyt minulla viimeinkin oli valmiina vene,
joka kyllä olisi kantanut kuusikolmatta henkeä.
Se riitti niinmuodoin vallan hyvin minulle ja kai-
kille tavaroilleni.

Ylen oli mieleni hyvä, katsellessani pirogiani
tuossa. Se oli suurin yhdestä puusta tehty alus,

l) Tyvi = 175 cm, latva = 150 cm, pituus = 6(50 cm.
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ylämäki. Päätin ensi työkseni kaivaa maata sen
alta pois, niin että saan sille viettävän uoman.
Tämä kysyi taaskin suunnatonta työtä ja vaivaa,
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mutta mitäpäs välittää vaivoista se, kellä va-
paaksi pääseminen toivona kangastaa? Val-
miiksi vihdoin tuli tämäkin työ, mutta nyt
olin yhtä pitkällä tullessa kuin lähtiessäkin: enhän
jaksanut saada liikkeelle tätä kanottia enempää
kuin laivanpurttakaan tuolla toisella rannalla!

En hellittänyt vieläkään. Kosk’en minä, ajat-
telin, kykene venettä viemään vesille, niin tuo-
daanpas vesi itse sitä hakemaan. Otan ja kai-
van joesta kanavan tänne saakka. Tuumasta
toimeen siekailematta. Jonkun aikaa tässä työssä
ponnisteltuani, rupesin kumminkin lähemmin pun-
nitsemaan tehtävääni: maaperä on kovaa savik-
koa; joen äyräs niin korkea, että kanavan pitäisi
tulla yläpäästä vähältäkin kaksikymmentä jalkaa
syvä; sen runsaampia työvoimia minulla ei ole
käytettävinäni kuin nämä kaksi kättä. Kaikesta
tuosta tulin siihen päätökseen, että kanavan kaiva-
miseen minulta menee vähintänsä kymmenen,
mitäpä kaksioistakin vuotta! Loppujen loppu oli
se, että minun täytyi väkisinkin luopua koko
yrityksestäni.

Siihen ne menivät nyt nuo monen pitkän kuu-
kauden työt ja ponnistukset! Voi kuinka karvas-
tenkaan sydän parkaa silloin! Huomasin nyt,
vaikka liian myöhään, että mieletöntä on ryh-
tyä työhön, ennenkuin on laskenut kulungit ja
tarkoin punninnut, kuinka pitkälle omia voimia
riittää.



127

Kesken näitä töitäni kului neljäskin vuosi
täällä-oloni aikaa loppuun. Vuosipäivän vietin
nöyrässä hartaudessa, niinkuin edellisetkin.

Raamatun lukemisen ja Jumalan armollisen
avun kautta oli minun maailmankatsantoni koko-
naan muuttunut entisestään. Toisin silmin kuin
ennen .katselin nyt kohtaloni vaiheita. Maailma
oli minulle jotain kaukaista, jolta en enää mitään
toivonut enkä vaatinut. Minä ajattelin maailmaa,
niinkuin me kaiketikin haudan toisella puolen
sitä ajattelemille; minä elin siellä aikani ja läk-
sin nyt sieltä pois. Teki mieleni sanoa kuin Abra-
ham rikkaalle miehelle: »Meidän välillemme on
juopa kiinnitetty.»

Tyytyväisenä ja Herralle kiitollisena minä
tällä saarellani elelin. Puutetta ei ollut minkään-
laista, päinvastoin yltäkyllin kaikkea. Täällä
minä opin senkin elämänviisauden, että kaikella
tavaralla maailmassa on vain sen verran arvoa
kuin sitä saattaa hyödyksi käyttää. Olen jo mai-
ninnut, että minulla oli kolmekymmentäkuusi
puntaa kulta- ja hopearahoissa. Arvotonta tava-
vaa kerrassaan! Kourallisen kolikoita olisin mie-
lelläni vaihtanut pahanpäiväiseen tupakkapiip-
puun tai käsimyllyyn. Olisin kaikkikin antanut
parista pivollisesta nauriin- tai porkkanansieme-
niä, pussillisesta herneitä taikka papuja tai muste-
pullosta. Minä olisin voinut kasvattaa täällä
viljaa laivanlastit täyteen, mutta ei ollut minne
lähettää; itse tarvitsin verraten vähän. Kilpikon-
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nia oli saatavissa lukemattomin määrin, mutta
yksi ainoakin riitti minulle moneksi aikaa. Met-
sää oli täällä niin runsaasti, että olisi voinut
rakentaa kokonaisen laivaston, ja viinirypäleitä
niin viljalti, että olisi niillä koko tuon laivaston
voinut lastata, mutta tuo ylenpalttisuus oli arvo-
tonta nyt!

Yksinäistähän minun elämäni täällä tosin oli,
mutta samalla se oli armoitettua elämää, ja har-
taasti minä kiitin Herraa, joka ihmeellisellä tavalla
oli minut pelastanut ja ihmeellisesti täällä mi-
nusta murhetta piti.

Aikaa voittain alkoi yksi ja toinen laji lai-
valta saamiani tavaroita kulua loppuun. Ensinnä-
kin muste. Lisäilin siihen tuon tuostakin vettä,
kunnes se vihdoin kävi niin vaaleaksi, että tus-
kin enää näkyvää jälkeä paperille jätti.

Toiseksi loppuivat laivakorput, vaikka niitä
kylläkin säästäväisesti pitelin. Leivättä olinkin
lähes vuoden päivät, ennenkuin pääsin ohrasta
paistamaan leipää.

Kulumaan rupesivat jo vaatteetkin. Kirjavia
merimiehen paitoja olin laivalta tuonut maihin
kolme tusinaa, mutta niistä ei enää ollut ehjinä
kuin muutama, sillä enimmäkseen minulla oli
vaan pelkkä paita ylläni. Oli siellä arkuissa
muutamia merimiehentakkejakin, mutta ne olivat
liian paksuja näissä helteissä. Luulisi, etfei näin
kuumassa ilman-alassa tarvitsisi vaatteita ensin-



129

kään, mutta se on erehdystä. Paidan ja ihon
välinen ilma on sentään jonkun verran liikkeessä,
niin etfei helle niin kokonaan sietämättömältä
tunnu.

Lakki tai hattu oli kuumalla ilmalla välttä-
mätön sekin. Milloin hatutta päin päiväpais-
teessa liikuin, alkoi päässä heti tuntua kirpeitä
kivistyksiä.

Täytyi koettaa korjailla ja paikkailla vaatteita
minkä suinkin osasin, vaikk’ei niistä valitetta-
vasti silmänruokaa koskaan tullut. Huono minä
olin kirvesmies, mutta vielä huonompi räätäli.
Sain kumminkin tekaistuiksi muutamia västin-
viikkoisia, mutta pahemman tenän tekivät housut.

Olen jo ennen maininnut panneeni talteen jok’-
ainoan ampumani eläimen nahan. Muutamat oli-
vat auringonpaisteessa kuivaneet liian koviksi ja
kankeiksi, mutta oli sellaisiakin, joita sopi käyt-
tää. Ensi työkseni laitoin itselleni karvalakin,
karvat ulospäin. Tämä onnistui niin hyvin, että
myöhemmin neuloin itselleni puvun eläimenvuo-
dista, nimittäin takin ja lyhyet, avonaiset polvi-
housut, kaikissa karvat ulospäin. Tällaisessa
puvussa sopi sateillakin liikkua kastumatta.

Pitkän ajan vei minulta sitten päivänvarjon
kyhääminen. Olin nähnyt sellaisia tehtävän Brasi-
liassa, jossa ne ovat varsin tarpeellisia sikäläi-
sissä kovissa helteissä. Vielä tarpeellisempi se
oli minulle täällä, sillä sijaitsihan minun saareni
vielä lähempänä päiväntasaajaa. Välttämätön
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suoja se oli minulle oleva sekä päivän polttavilta
säteiltä että rankkasateiltakin. Kauan sentään
kesti, ennenkuin syntyi jotain sinnepäinkään.
Pari kolme tekelettä meni ihan susiksi, kunnes
viimein sain kokoon jonkun päivänvalon tapaisen.
Mutta siinäkin oli taas työ ja tekeminen, miten
saada se kokoonpantavaksi, sillä työläshän olisi
ollut kuljettaa sitä myötäänsä avattuna. Onnistui
se vihdoin sekin tehtävä, ja sitten päällystin
päivänvarjon nahalla, karvat siinäkin ylöspäin.

KYMMENES LUKU

Pieni venho. Vaarallinen matka ulapalle. »Robin
Crusoe, missäs olot?» Tupakkapiippu. Vuohikarja.

Voita ja juustoa. Majesteeti aterioitsoe.

Näin minä saarellani edelleen elelin hiljaista,
yksinäistä elämääni, tyytyväisenä ja Herraan
turvaten. Usein kyllä tuntui tyhjältä, kun ei
ollut kenen kanssa sanaa vaihtaa, mutta silloin
aina kysäisin itseltäni: eiköhän keskustelut oman
itseni kanssa ja Jumalan kanssa korvanne minulle
kaikkia ihmisseuran huveja ja nautinnolta?

Seuraavat viisi vuotta kuluivat ilman sen suu-
rempia tapauksia; sama asuinsija, samat työt ja
toimet. Oli minulla sentään toinenkin hanke, johon
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käytin suurimman osan loma-aikojani; minä ra-
kentelin jälleen pirogia. Vahingosta viisastuneena
ryhdyin tällä erää tekemään varsin pientä ruuhta,
jonka vihdoin, tosin suurella vaivalla senkin, sain
valmiiksi. Kaivoin kuusi jalkaa leveän ja neljä
jalkaa syvän ojan, jota myöten sen lykkäsin
vesille.

Kaksi vuotta oli tämäkin työ kysynyt, mutta
suuri oli iloni, kun pirogi viimeinkin kellui joen
pinnalla, ja minä melomalla ja sauvomalla pääsin
liikkumaan jokea ylös ja alas.

Ei ollut ajattelemistakaan lähteä näin mität-
tömällä aluksella tuonne kaukaiseen maahan,
neljänkymmenen peninkulman pituiselle vaaralli-
selle taipaleelle. Mutta koska minulla nyt kerran
venhe oli, niin päätin käydä katselemassa saareni
rantoja laajemmaltikin.

Pystytin purteeni ensinnäkin maston ja laitoin
siihen sopivan purjeen, kangastahan minulla
oli sitä varten yltä kyllä varastossa. Koeteltuani
sitten venhettä ja huomattuani sen purjehtivan
sangen hyvin, tein sekä perään että kokkaan
arkkuja, säilytyspaikoiksi eväille ja ampumava-
roille. Veneen laitaan laitoin erityisen laatikon
pyssyäni varten. Päivän varjon panin perään suo-
jaksi auringon säteiltä.

Näin tein sitten pieniä huviretkiä rantavesillä,
ensi alussa milloinkaan laskematta kovin kauaksi
joen suusta. Mutta vähitellen heräsi minussa halu
tehdä kiertomatka koko kuningaskuntani ympäri,
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Eikä aikaakaan, niin jo rupesin hankkiutumaan
moiselle matkalle. Panin purteen kaksitoista ohra-
leipää — kyrsää, paremminkin sanoen, leilillisen
paahdettuja riisejä, pienen pullon rommia, puoli
vuohta, kruutia ja luoteja sekä makuuvaatteiksi

melomalla ja sauvomalla jokea ylös ja alas.» S. 131

kaksi paksua merimiehen-takkia, toisen alustaksi,
toisen peitteeksi.

Kuudentena marraskuuta, hallitus-aikani tai,
jos suvaitsette, vankeuteni kuudentena vuonna,
läksin tälle retkelle, joka tuli kestäneeksi kauem-
min kuin olin luullutkaan. Saari itse tosin oi
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ollut kovin suuri, mutta sen itäiseen päähän tul-
tuani, huomasin pitkän jonon kallioita, osaksi
veden päällä osaksi alla, pistävän pari meripenin-
kulmaa ulos rannasta. Kallioitten ulkopuolella
pisti mereen vielä hietamatalikko puolen penin-
kulman verran. Täytyi tehdä siis pitkä kierros
matalikon ulommaisen niemen ympäri.

Olin jo kääntyä takaisin, mutta kävin sentään
ankkuriin, joka oli tehty laivalta saamistani
änträyskekseista, otin pyssyn ja nousin maihin
tähystelemään. Kiipesin korkean mäen huipulle,
josta näki joka puolelle, ja huomasin kovan, mel-
kein rajun merenvirran käyvän itään päin kal-
lioitten kohdalla. Jos olisin pursilleni joutunut
sen kohdalle, olisi se kaiketikin vienyt minut niin
kauaksi ulos ulapalle, että palajaminen olisi enää
ollut mahdotonta, sillä sarnallainen merenvirta
kävi toisellakin puolen saarta, vaikka paljoa
kauempana, llannernmalla kulki päinvastaiseen
suuntaan toinen virta; minun tuli siis välttää
tuota ensinmainittua, päästäkseni ranneramaiseen.

Koska kumminkin ankara itäkaakko parhaillaan
puhalsi vasten rantavirtaa, luoden huimia hyrs-
kyjä niemen nenässä, niin olisi minun ollut yhtä
vaarallista laskea ulapalle kuin purjehtia ranta-
vesiäkin.

Täten olin pakotettu pitämään täällä säätä
kokonaista kaksi päivää.

Koitti kolmannen päivän aamu. Tuuli oli
yöllä lakannut, meri tyyni. Silloin läksin ulom-
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mas. Mutta tässäkin minä olon varoittava esi-
merkki kaikille kokemattomille ja huimapäisille
purjehtijoille. Tuskin olin päässyt kallioitten ulom-
maisen niemen nenään, veneen pituus erotti
minua vaan kallioista, kun äkkiä huomasin jou-
tuneeni syville vesille, pauhaavan virran valtaan,
huiman kuin myllynkourussa, Venhettäni kiidätti
niin kiivasta vauhia, etfen päässyt virran lai-
taankaan. Yhä kauemmas jouduin nyt rautavir-
rasta vasemmallani. Ei tuulenhenkäystäkään, jota
olisin voinut hyödykseni käyttää; melasta ja
airoista ei apua vähintäkään. Olin jo mennyttä
miestä mielestäni, sillä minä arvasin, että nuo
kaksi merenvirtaa saaren kummallakin puolen epäi-
lemättäkin yhtyvät jonkun peninkulman päässä,
ja jos minut sinne vie, niin olen auttamattomasti
hukassa.

Ilmeinen tuho oli silmieni edessä; merestä ei
pelkoa, sehän oli aivan tyyni, mutta nälkäänhän
minun lopulti täytyy kuolla, Olin tosin rannalta
saanut kilpikonnan, niin suuren, että tuskin jak-
soin sitä kantaa; oli vettäkin mulla purressa leilin
täysi, mutta mitä se kaikki riittää valtamerellä,
missä ei rantaa, ei saarta, vaan pelkkää aukeata
ulappaa tuhannen ja taas tuhannen peninkulmaa!

Kuinka tuskallisella kaiholla katsojinkaan nyt
tuota yhä etenevää, yksinäistä saartani! Nyt se
oli mielestäni ihanin paikka koko maailmassa.
Sinne, sinne jälleen mieleni paloi. »Voi sua armas
maa, onnen maa!» huusin minä, kurottaen
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käsiäni sitä kohti. »En näe sua enää milloin-
kaan. Voi poloisen päiviäni, minne joutunen-
kaan nyt!»

Niinpä ihminen ei milloinkaan osaa oikein
käsittää tilansa todellisuutta, ennenkuin hänelle
näytetään, kuinka toisinkin voisi olla; ei osaa
nautinnoillensa antaa oikeata arvoa, ennenkuin
ne otetaan häneltä pois.

Voineeko kukaan mielessänsä kuvailla tuskaa,
joka minut valtasi, nähdessäni joutuneeni jo pari
peninkulmaa kauemmas saarestani! Sousin itseni
melkein näännyksiin, koettaessani pyrkiä pohjoista
kohti, se on rannommaisen merenvirran tienoille.
Puolipäivän ajoissa, kun aurinko jo oli kulkenut
meridiaanin yli, tunsin äkkiä kasvoissani tuulen
leyhäyksen eteläkaakosta. Siitä mieleni hyväksi,
varsinkin, kun puolen tunnin kuluttua alkoi pu-
haltaa koko navakka tuuli. Minä nostin maston ja
vedin purjeen ylös, pitäen venhettä niin paljon
kuin mahdollista pohjoista kohti, päästäkseni
merenvirrasta ulos. Puolen peninkulmaa purjeh-
dittuani, näkyi idässä tyrskyjä kallioita vastaan.
Siinä kohden jakaantui merenvirta kahtia: pää-
virta kulki siitä edelleen etelämmäs, mutta toinen
osa kääntyi takaisin, virraten jotenkin kiivaasti
luoteiseen.

Sain tuossa venheeni suunnatuksi viimoksi-
mainittuun, ja verraton oli riemuni, kun tuulenkin
yhä yltyessä, purteni alkoi aika vauhtia kulkea
suoraa päätä saarta kohti, vaikka aivan päin-
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vastaiselle puolen sitä paikkaa, mistä olin läh-
tenyt.

Kello neljän maissa pääsin vihdoin tyyneesen
veteen ja laskin pian senjälkeen maihin.

ensi työkseni kiitin Herraa.» S. 136.

Rannalle noustuani minä ensi työkseni kiitin
Herraa pelastuksestani ja samalla päätin, etfen
enää milloinkaan yritä päästä purressani saaresta
pois. Nautittuani hiukan virkistystä mukana ole-
vista eväistä, vedin venheeni erääson turvalliseen
kohtaan puitten suojassa ja panin maata, nään-
tynyt kun olin matkan vaivoista.
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Kovin olin aamulla epätietoinen, mitenkä saada
venheeni kotirantaan takaisin. Samaa tietä en
ruvennut yrittämäänkään: siksi paljon olin eilen
kovia kokenut. Läksin astumaan rantaa pitkin
länteen käsin ja, kuljettuani kolmen peninkulman
verran, saavuin suistamolle, jokavähitellen kape-
nee maahan päin pieneksi joeksi tai puroksi.
Sen äyräässä oli vähäinen poukama, ikäänkuin
varta vasten telakaksi tehty, ja sinne sitten pur-
teni voinkin turvaan.

Nousin sieltä ylängöille katselemaan, millä tie-
noin saarta olenkaan, ja pian huomasin olevani
lähellä niitä seutuja, joissa ennenkin olin liikkunut,
vaellellessani tutkimusmatkoilla. Kävin senvuoksi
venheestä vain pyssyn ja päivänvalon ja läksin
astumaan. Mieluista olikin tämä jalkamatka eili-
sen tuskallisen seikkailun perästä, ja illan suussa
saavuin huvilaani, jossa kaikki oli entisessä hy-
vässä kunnossa.

Menin aituuksen sisään, laskeuduin levolle ja
nukuin pian sikeään uneen. Mutta ken voi ku-
vailla mielessään hämraästystäni, kun äkkiä olin
kuulevinani nimeäni mainittavan useampaan ker-
taan: »Robin, Robin, Robin Grusoe? Robin Crusoe
rukka! Missäs olet, Robin Crusoe! Missäs olet?
Missä olet ollut?»

Luulin ensin näkeväni unta, mutta kun huu-
toja yhä jatkui, minä säikähtäen kavahdin pys-
tyyn. Mutta tuskin olin saanut silmäni ihan
auki, niin jo huomasin Poli poikani, papukaijan,
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istua kököttävän aidan harjalla. Nyt tiesin, että
se se juuri oli minua puhutellut, sillä juuri tuom-
moisella ruikuttavalla tavalla minäkin olin puhu-
tellut sitä ja opettanut sitä puhumaan. Se oli
tottunut istumaan sormellani, painamaan päänsä
minun kasvojani kohti ja huutelemaan: »Robin
Orusoe rukka? Missäs olet? Missäs olet ollut?
Mitenkä sinä tänne tulit?» ja sen semmoista.

Hetken aikaa olin yhä vieläkin hiukan häm-
mästynyt siitä, mitenkä Poli oli osannut tulla
juuri täältä minua hakemaan. Toinnuttuani kut-
suin ystäväni luokseni. Se lensi peukalolleni ja
alkoi taas: »Robin Orusoe rukka? Mitenkäs sinä
tänne tulit? Missäs sinä olet ollut?»

Läksin sitten kotia, kantaen Pölliä kädelläni.

Olisihan ollut hauska saada purteni nyt takai-
sin omalle rannalle, mutta itäpuolitse en enää
uskaltanut ruveta tuomaan sitä, enkä taas tiennyt,
miten lienee laita saaren toisella puolella: kenties
sielläkin merenvirtoja kiivaina käy. Jätin kuin
jätinkin sen äsken löytämääni poukamaan, vaikka
haikealta tuntuikin luopua niin monen kuukauden
työn ja vaivan hedelmistä.

Ja niin sitten elelin taas lähes kokonaisen
vuoden hiljaista elämääni. Jumalaan turvasin ja
onnellinen olin, mitään muuta kaipaamatta kuin
ihmisseuraa.
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Aikaa myöten minä opin yhä taitavammaksi
kaikenlaisissa käsitöissä ja muissa näperryksissä.
Savenvalajan ammatissa edistyin niinikään koko
lailla siitä pitäin kuin olin keksinyt pyöritettävän
pöydän. Nyt ne saviastiatkin tulivat siloisia ja
siroja. Mutta suurin oli iloni silloin, kuin sain
tekaisseeksi itselleni piipun. Savesta se kyllä vaan
oli jarumanpuoleinenkin, punaiseksi poltettu kuin
muutkin saviastiat, mutta henki siitä kulki, ja
ylen hauska oli sillä vedellä savuja. Tupakkaa
kasvoi saarella kyllä.

Vasuja ja koreja kerääntyi minulle samoin niin
runsaat kokoelmat, etfei säilytys-astioista milloin-
kaan ollut puutetta.

Kruutivarastoni alkoivat jo huveta huomatta-
vissa määrin. Rupesin jo vakavasti miettimään,
mitenkäs sitten olla ja elää, kun kerran kruuti
loppuu. Uuttahan en saa mistään. Kolmantena
vuonna, niinkuin muistettanee, olin saanut kiinni
vuohenvuouan ja aikonut kasvattaa siitä itselleni
vähitellen kesyn vuohilauman. Mutta se oli yhä
edelleen saanut olla yksin ja kuoli vihdoin van-
huuttansa.

Nyt, yhdentenätoista vuotena täällä-oloni aikaa,
huomattuani kruutivarojen! vähentyvän, päätin
jälleen ruveta pyytämään vuohia eläviltä, Aset-
telin ensin ansoja eri paikkoihin, mutta ne eivät
pitäneet, minulla kun ei ollut vanunkia. Koetin
loukkuja ja hautoja, mutta hukkaan menivät nekin
yritykset. Viritin viimein lujia pauloja, ja silloinpa
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aamulla kerran, pyydyksille tultuani, näin yhdessä
vanhan vuohipukin ja toisessa kolme vuonaa,
niistä kaksi uuhta.

Pukki oli niin tavattoman äkäinen, etfei sitä
ollut yrittämistäkään saamaan kotia. Siksipä pääs-
tinkin sen menemään. Vuonat sen sijaan sain
suurella vaivalla asuntooni.

Pitkään aikaan no eivät huolineet ruuasta lain-
kaan, mutta tarjottuani niille makeita jyviä, ne
rupesivat syömään, eikä aikaakaan, niin jo kesyi-
vät hyvinkin. Minulla oli niinmuodoin hyviä toi-
veita oman vuohikarjan kasvattamisesta.

Mutta jos mieli pitää vuohikarjaa, täytyi vält-
tämättömästi ryhtyä toimiin, jotfeivät minun vuo-
heni pääsisi metsävuohien pariin, sillä silloinhan
ne olisivat metsistyneet jälleen ja karanneet tie-
hensä. Ei auttanut muuta kuin ruveta rakenta-
maan tarhaa, sellaista, missä karjallani olisi run-
saasti ruohoa ja vettä ja samoin siimestä helteeltä.
Kahden käden varaan tosin tämäkin tehtävä jäi,
mutta rohkeilla mielin ryhdyin työhön. Löysin
sopivan laidunkentän, jossa oli pari kolme läh-
dettä ja jonka toisessa laidassa oli tuuhea vii-
dakko. Erotin siitä ensi aluksi puolitoista sataa
yardia pitkän ja sata yardia leveän lohkon. Jos
tämä aikaa voittain ahtaaksi käy, ajattelin, niin
onhan tilaisuutta laajentaa sitä.

Kolmen kuukauden kuluttua oli tarha valmis.
Sillä välin olivat vuonat olleet lie’ossa aina lähel-
läni, siten yhä enemmän kesyen minuun. Tuon
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tuostakin toin niille ohran- tai riisinjyviä, joita
ne tottuivat syömään kädestä. Ja kun nyt, saa-
tuani tarhan valmiiksi, päästin ne valloilleen, ne
myötäänsä juoksivat perässäni, jyviä määkien.

Puolentoista vuoden perästä minulla oli kym-
menkunta vuohta; kahden vuoden kuluttua oli
tarhassani kolme viidettäkymmentä, lukematta
niitä, jotka olin teurastanut. Aikaa voittain täytyi
laittaa yhä uusia tarhoja, niin että niitä lopulti
oli kokonaista viisi.

Mutta ei siinä kyllä, etfei pöydästäni nyt
milloinkaan puuttunut vuohenlihaa; nyt oli
minulla runsaasti maitoakin. Välisti sitä tuli
kaksikin gallonia päivässä *). Omituista, kuinka
luonto itse opettaa ihmistä käyttämään tarjoo-
miansa lahjoja. Minä, joka en ollut milloinkaan
lypsänyt lehmää ja pikku poikana vaan jonkun
kerran nähnyt, mitenkä voita ja juustoa tehdään,

minä lypsin nyt vuohiani, kirnusin voita ja
laitoin juustoa! Monta turhaa yritystä ja koetta
siinäkin ensin tuli tehdyksi, mutta onnistua niitten
vihdoin täytyi, varsinkin kun olin oppinut saa-
maan suoloja kallionkoloista merenrannalla, jossa
auringon helle ne oli kuivattanut merivedestä.

Olisipa tuikea stoilainenkiu filosofi myhähtä-
nyt, nähdessään minut päivällispöydässäni, kes-
kellä perhettäni. Siinähän istui minun ylhäinen
majesteetin!, tämän saaren herra ja valtias, jonka

*) Gallen - 41(» litraa,.
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käsissä oli alarnaistensa onni ja menestys. Siinä
minä istuin, ympärilläni kuninkaalliset palvelijani.
Poli oli minun erityinen suosikkini, ja hänen yksin
oli lupa puhella pöydässä majesteetin kanssa.

»Siinähän istui minun majesteetini.» S. 111.

Koirani, joka nyt jo alkoi käydä vanhaksi ja
raihnaiseksi, istui minun oikealla sivullani; kaksi
kissaa, yksi kummallakin pöydän laidalla, odot-
telivat suosion-osoituksia, nimittäin makupaloja
minun omasta kädestäni.
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YHDESTOISTA LUKU

Minun muotokuvani. Uusi vaihe. Rannan hiekassa
ihmisen jälki. Säikäys, Kaksoismuuri.

Tutkimusretki saaren ympäri vesitse oli jää-
nyt sikseen, mutta yhä paloi mieleni saada kai-
kinpuolinen selvä tästä valtakunnastani, ja niinpä
päätin kerran lähteä rantoja myöten kiertämään
koko saaren. Ja iäksinkin.

Matkalle hankkiutuessani tulin ajatelleeksi:
mitähän ne vainonkin Englannissa sanoisivat,
nähdessään äkkiä ihmis-olennon tällaisissa taan-
neissa? Säikähtäisivät kaiketi tai nauraisivat
hänelle vasten silmiä. En saattanut olla myhähtä-
mättä itsekään, kuvaillussani vaeltavan! näin
puettuna halki Yorkshiren kreivikunnan.

Kas tällaiselta minä näytin:
Päässä suuri, muodoton, pukinnahasta tehty

karvalakki, josta pitkä läppä laski alas harteille,
sekä suojana auringonsäteiltä että estämässä sade-
vettä valumasta niskaan, sillä kastuminen vaa-
tetten alla on tässä ilman-alassa sangen hai-
tallista.

Yllä lyhyt takki, pukinnahasta sekin, karvat
ulospäin. Sen liepeet ulottuivat hyvän joukon
alapuolelle lanteitten. Jalassa avolahkeiset
housut, vanhan pukin pitkävillaisesta nahasta,
jonka karvat roikkuivat puolitietä sääriin. Suk-
kia ei ollut eikä kenkiäkään. Niitten asemesta
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oli jonkunlaiset töppöset, joitten varret ulottuivat
säärille ja olivat nauhoilla kiinnitettävät. Tavat-
toman kömpelötekoiset ne olivat, niinkuin muut-
kin tammeeni.

Vyötäisillä leveä hihnavyö, edestä solmittava.
Siihen oli pistetty, miekan ja tikarin sijasta, pieni
saha toiselle ja käsikirves toiselle puolelle. Toi-
nen, vähän kapeampi hihna kulki oikean olan yli,
ja siinä riippui vasemmalla puolella kaksi nahka-
kukkaroa, toisessa kruutia, toisessa hauleja ja
luoteja. Seljässä oli pajuista tehty vasu ja olalla
pyssy. Ja kaiken tämän yli levittelihe minun
suuri, hirmuisen ruma, pukinnahkainen päivän-
valoni, lähinnä pyssyä tärkein kapineeni.

Mitä kasvojen väriin tulee, ei se sentään ollut
ihan niinkuin mulatilla, vaikka elinkin yhdeksän-
nellä tai kymmenennellä piirillä eteläistä leveyttä.

Parran olin ensi alussa päästänyt kasvamaan
puolentoista korttelin pituiseksi, mutta myöhem-
min saksista ja partaveitsistähän minulla ei
ollut puutetta leikkasin sen lyhemmäksi. Viik-
seni vain jätin pitkiksi, niinkuin olin nähnyt
turkkilaisilla Säleessä. Eihän ne tosin niin pit-
kiksi kasvaneet, että olisi niihin voinut hatun
ripustaa, mutta oli ne sentään siksi hirmuiset,
että Englannissa olisi niitä säikähdetty.

Mutta vähätpä siitä, miltä minä näytin: kuka-
pas minua täällä olisi katsellut?

Tällaisena läksin matkalleni ]a viivyin kotoa
poissa viisi kuusi päivää. Ensi työkseni menin
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sille mäeuhuipulle, josta tuonoin, venematkalla
ollessani, olin tähystellyt ympärilleni. Meri oli,
kumma kyllä, aivan rasvatyyni. Merenvirtoja ei
näkynyt missään. Lähemmin asiata tutkittuani,
huomasin, että lännestä lähtevä pakovesi yksin
voimin jonkun suuren virran kanssa mannermaalta
onkin syynä noihin merenvirtoihin, jotka aina eri
tuulia myöten käyvät milloin lähempänä, milloin
kauempana rantaa.

Olisinpa silloin tuon tiennyt, niin olisin, nousu-
ja pakovettä hyväkseni käyttäen, päässyt takaisin
omille rantavesille. Mutta oli miten oli, ei teh-
nyt mieli enää toista kertaa purjehdusmatkalle
lähteä.,

Mutta nyt alkaa uusi vaihekohta elämässäni.

Puolenpäivän aikana kerran, astuessani sinne-
päin, missä kanottini oli suojassa, hämmästyin
sanomattomasti, nähtyäni rannan hiekassa ihmis-
jalan jäljen aivan selvästi. Tuntui kuin olisi
ukonnuoli minuun iskenyt; tuntui kuin katselisin
aavetta hirmuista. Minä kuulahtelemaan, minä
tähystelemään ympärilleni, mutta ei näy, ei kuulu
mitään. Nousen mäen kukkulalle katselemaan,
mutta ei ole mitään huomattavissa. Juoksen-
telen rantaa edes takaisin, mutta ei näy muuta
kuin tämä ainoa jälki. Luulin nähneeni väärin,
mutta ei! Siinä oli selvä ihmisjalan jälki: kanta-

7



selvä ihmisjalan jälki». S. 145.
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pää ja jalkapohja ja varpaat ihan selvät. Mitenkä
se tähän oli painunut, sitä minun oli mahdoton
käsittää.

Tuhansia ajatuksia alkoi risteillä aivoissani,
mutta yhä vaan sekavammaksi sotkeutui tämä
kummallinen ilmiö, ja silloin minä läksin juokse-
maan linnaani päin, juoksin niin, että tuskin
maata jalkaini alla tunsin, hirveässä ahdistuk-
sessa aina parin kolmen askelen perästä viluisten
taukseni ja epäluuloisia katseita luoden joka puu-
hun ja pensaasen. Mieheltä näytti matkan päästä
jok’ainoa kanto ja kivi.

Linnaani syöksin sitten hurjaa vauhtia, niin-
kuin joku olisi takaa ajanut. Nuoraportaitako
myöten lienen sinne noussut, vai aukonko kautta
kalliossa, en muista enää ensinkään. Ei ole mil-
loinkaan jänis pensaasen piilottanut eikä kettu
koloonsa puikahtanut pahemmin säikähtäneenä
kuin minä linnaani nyt.

En koko yössä ummistanut silmääni. Mitä
kauempana säikäykseni aihetta olin, sitä enem-
män minua hirvitti. Välisti luulin jo tuota
ilmiötä paholaisen työksi, ja niin se koetti järkikin
selitellä. Mitenkäs se ikinä ihmisen tekemä
saattaisi olla? Missä laiva, joka hänet olisi tänne
tuonut? Missä muut jäljet? Mutta jos paholai-
nen olisi tahtonut minua säikäyttää, niin olisi se
toki osannut sen tehdä muullakin keinoin eikä
polkemalla jälkeä sellaiseen paikkaan, missä minä
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ylen harvoin liikuin, ja missä ensimmäinen tuuli
saattaa lakaista jäljen näkymättömiin.

Ei! Arvatenkin on mannermaalta tullut vil-
lejä kanoteissaan tänne, joko merenvirran tai
tuulen ajamina, ja sitten jälleen soutanut ula-
palle pois. Kuinka kiitollinen olin mielessäni siitä,
etfen samaan aikaan sattunut olemaan senpuoli-
sella rannalla! Mutta entäs, jos villit ovat löy-
täneet venheeni? Siitähän ne ovat huomanneet,
että saaressa on asukkaita. Ensi kerran he tule-
vat tänne miehissä, löytävät minut, tappavat ja
syövät suuhunsa. Ja elleivät minua löytäisi, niin
keksivät asuntoni, hävittävät viljapeltoni, raasta-
vat karjani kaiken! Hirvittäviä ajatuksia!

Omituista tämä ihmis-elämän kirjavuus jaristi-
riitaisuus! Mitä tänään rakastaa, sitä huomenna
vihaa; mitä tänään etsii, sitä huomenna vieroo.
Minä olin koko täällä-oloni aikana surrut sitä,
että olon tänne jätetty olemaan yksinäni, ilman
ihmisseuraa. Minun suurin riemuni niin ajat-
telin aina olisi saada joku ihmis-olento seura-
laisekseni. Ja nyt? Nyt minä vapisin pelvosta,
että ihmisiä oli käynyt saarella! Yksi ainoa
ihmisen jälki rannan hiekassa oli viedä minut
suunniltani.

Oli ensi alussa hetkiä, jolloin luottamukseni
Jumalaan horjahti. En kyennyt hurjalta pelvol-
tani käsittämään Hänen tarkoituksiansa. Raa-
mattu se kumminkin johti minut oikealle tielle
taas. Minä antauduin kokonaan Herran liuostaan,
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varmana kuin ennenkin siitä, etfei hän muuta
tarkoita kuin parastani, ja että Hän yhä edelleen
on minusta murheen pitävä. Mieleni tyyntyi, ja
rohkeus elämään palasi jälleen.

Pariin kolmeen päivään en liikkunut linnastani
mihinkään. Muonat olivat lopussa, vuohet lypsä-
mättä, Läksin kuin läksinkin ulos, lohduttaen
itseäni sillä ajatuksella, että koko tuo jälki oli ollut
pelkkää harhanäkyä. Astuin huvilalleni, mutta
yhä vieläkin arjistellen ja ympärilleni tähystellen,
joka hetki valmiina pujahtamaan piiloon. Vuohi-
parat olivat jo kovinkin kaivanneet minua. Pariin
kolmeen päivään ei näkynyt mitään epäiltävää,
ja siitä yllyin yhä rohkeammaksi. Käväisin vielä
kerran rannalla tutkimassa tuota kummallista
jälkeä. Siinä se oli yhä edelleen. Olisikohan se
vainonkin omia jälkiäni, joka oli painunut hietaan
silloin kuin venettä suojaan saatoin? Ei! Vene-
hän oli siksi kaukana täältä. Mittasin jälkeä
omalla jalallani: jälki oli paljoa suurempi. Silloin
minut valtasi jälleen pelko ja kauhistus; minua
puistatti kuin horkassa. Täällä on kuin onkin
käynyt joku tai joitakuita. Kenties lienee saari
asuttukin, ja minut yllätetään, ennenkuin hiilien-
kään. En tiennyt, miten olla, mitä tehdä.

Kuinka nurinpäisiä päätöksiä ihminen tekee-
kään, säikäyksen valtaan jouduttuansa, aivan
päinvastaisia kuin hänen turvansa ja pelastumi-
sensa vaatisi! Ensi kiihkossani minä aioin hajoit-
taa vuohitarhani ja ajaa elukat kauas saloille,
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jotfei vihollinen niitä löytäisi ja läksisi vielä lisää
saalista hakemaan. Edelleen aioin, mieletön mies,
kääntää molemmat viljavainioni ja hävittää huvi-
lani maan tasalle, jotfei vaan vihollinen vai-
nuaisi asukkaita täällä.

Näissä hurjissa ajatuksissa kului yö, ja vasta
aaraupuolella nukuin sikeään uneen. Herättyäni
tunsin olevan! koko lailla tyynemmällä mielin. Jä
näin mietin silloin: Tämä saari ei olekaan niin
asumaton kuin olin tähän saakka luullut. Joskus
näkyy mannermaalta käyvän täällä ihmisiä. Vii-
teentoista vuoteen en ollut nähnyt heitä ainoata-
kaan. Luultava niinmuodoin on, että he vain
sattumalta, pakosta kenties, rannalle nousevat ja
ensi tilaisuudessa taas kiirehtivät pois. Minulla
ei siis muuta tehtävää, kuin pysytellä piilossa,
jos sattuisin heitä näkemään.

Minua kadutti nyt, että olin luolaani tehnyt
aukon toiselle puolen vallitusta, jonka olin raken-
tanut linnani edustalle. Tarkoin punnittuani, pää-
tin rakentaa entisen ympärille puolipyöröön toisen
vallituksen siihen paikkaan, johon kaksitoista
vuotta sitten olin istuttanut puita kahteen riviin.
Nämä olivat niin lähellä toisiaan ja olivat lykän-
neet niin tiheästi oksia, etfei vahvikkeeksi tar-
vinnut kuin lyödä joitakuita pylväitä väliin. Mi-
nulla oli niinmuodoin nyt kaksinkertainen valli
linnani edustalla, ja ulommaisen minä vahvistin,
niinkuin edellisenkin, köydenpalasilla, vitaposkilla
ynnä muilla sopivilla esineillä. Sisäpuolelle lai-
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toin kymmenen jalkaa paksun seinän luolasta
tuomastani mullasta ja sorasta. Ulommaiseen
aitaukseen tein seitsemän aukkoa, niin suurta,
että käsivarsi parahiksi mahtui läpi, ja asetin näi-
hin aukkoihin seitsemän laivalta tuomaani mus-
kottia, kiinnittäen ne lavetintapaisille alustoille
niin lujasti, että saatoin tarpeen tullen kahdessa
minutissa lauaista ne kaikki perätysten.

Tähän työhön meni minulta useampia kuu-
kausia, mutta en hellittänyt, ennenkuin olin saa-
nut sen valmiiksi, sillä nyt vasta uskoin olevani
täydessä turvassa.

Äärimmäisen vallin ulkopuolelle istutin sitten
pajuja, tietäen, että niistä jonkun ajan perästä
kasvaa tiheä viidakko. Sen ja vallin väliin jätin
sentään jotenkin laajan aukon, niin että helposti
voin vallin takaa nähdä jokaisen, ken aikoo pyr-
kiä meren puolelta linnaani kohti.

Kahden vuoden perästä kasvoikin jo sillä pai-
kalla taaja viidakko, ja viiden kuuden vuoden
perästä oli siihen muodostunut niin kerrassaan
läpipääsemätön tiheikkö, etfei kenenkään ihraisen
päähän saattanut juolahtaakaan,, että sen takana
ihmis-asunto piilee.

Saatuani toisenkin vallin valmiiksi, ryhdyin
muihinkin varokeinoihin mahdollisesti tapahtuvien
hyökkäysten varalta. Niinpä laitoin syvälle salon
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helmaan itäosassa saarta sopivaan aukioon pienen
varatarhan vuohia varten. -Se olikin verraten
helppo tehdä, puita kun kasvoi tiheässä. Sinne
sitten vein kaksi pukkia ja kymmenen emävuohta.

KAPU »ESTOISTA LUKU

Venhekö ulapalla? Kamala nuotio. Tuhoisia aikeita.
Tyyntymys. Säikäys luolassa. Verraton tyyssija.

Oli kulunut kaksi vuotta siitä kuin olin jäljen
nähnyt. Kävellessäni kerran saaren läntisessä
päässä ja silmäillessäni eräältä mäeltä ulos ula-
palle, olin äkkiä näkevinäni kaukana merellä jotain
venheen tapaista. Kotona mulla oli parikin kii-
karia, jotka olin löytänyt laivalta pelastamistani
arkuista, mutta mukanani ei ollut minulla tapana
niitä pitää. Koetin teroittaa näkövoimaani äärim-
milleen, mutta en voinut saada selvää, venekö
se oli vai muu, sillä siksi kaukana se oli. Mäeltä
astuttuani ei sitä enää näkynyt ensinkään, mutta
päätin tästä puolin ottaa aina kiikarin mukaani.

Tulin tuosta niemeen, mutta silloin minut val-
tasi kammo ja kauhistus. Ei osaa sanoin selittää
säikäystäni, kun rannnlla näin koko joukon ihmis-
ten käsiä, jalkoja ja muita ruumiin-osia. Nuotio
ei ollut vielä kokonaan sammunut, ja keskellä
sitä näin pyöreän kuopan, paistinhaudan tapai-



153

sen. Sen ympärillä nuo hirviöt kaiketikin olivat
istuneet julmaa juhla-ateriaansa pitämässä.

Minä olin niin hämmästynyt moisesta näystä,
etfen hetkeen aikaan yhtään muistanut omaa tur-
vallisuuttani. Ajattelin vaan tuota ihmisluonnon
kammottavaa alennustilaa, tuota petomaista raa-
kuutta. Olin kuullut siitä puhuttavan, mutfen

Julman juhla-aterian jälkiä. S. 158.

ollut milloinkaan sitä näin läheltä nähnyt. Minä
käänsin pääni tuosta hirvittävästä näystä; miel-
täni alkoi kuvottaa, olin vähällä mennä tainnok-
siin. Mutta minun oli mahdoton viipyä tässä
kamalassa paikassa. Minä laahustin mäen tör-
mälle takaisin ja sieltä kotia niin kiireesti kuin
Jaksoin.
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Siellä mieleni taas rauhoittui omaan turvalli-
suuteeni nähden. Selväähän oli, että nuo hurjat
olennot vain pistäymällä pistäyvät näillä ran-
noilla. Kahdeksaantoista vuoteen en ollut heitä
kertaakaan nähnyt, ja luultavasti saan toisetkin
kahdeksantoista ajasfaikaa olla heistä rauhasta,
ollen vaan itse anna itseäni ilmi. Minun ei tar-
vitse muuta kuin pysyä vaan omissa tyyssijois-
sani, elleihän Luoja lähetä toisenlaisia ihmisiä kuin
ihmissyöjät, sellaisia, joitten seuraan sopi liittyä.

Niin sanomattoman kammon ja inhon olin saa-
nut noita petomaisia ihmissyöjiä kohtaan, etfen
kahteen vuoteen juuri astunut omaa piiriäni ulom-
mas. Tällä omalla piirilläni tarkoitan kolmea
tilustani: linnaa, huvilaa ja karjatarhaa.

Vähitellen palasi minuun entinen rauhallinen
turvallisuuden tunne. Entistä suurempaa varo-
vaisuutta vaan noudatin. Tuskin näinä kahtena
vuotena yhtään kertaa pyssyäkään laukaisin,
peljäten, että joku noista hirtehisistä sattuisi ole-
maan saarella ja pamauksen kuultuaan saisi hei-
dät miehissä lähtemään lähemmille tutkimuksille.
Eikäpä minun tarvinnut pyssyä käyttääkään,
minulla kun oli runsaasti lihaa saatavissa omasta
karjastani, ja jos milloin metsälle mieli teki, niin
pyydystelin ansoilla ja pauloilla. Laivalta tuo-
mistani kolmesta pistolista oli minulla kaksi aina
vyössä, ulkona liikkuessani. Sitä paitsi olin hio-
nut teräväksi miekan, laivan saaliita sekin, ja
kannoin sitä olkahihnassa kupeelleni. Sangen



155

sotilaalliselta minä mahdoin näyttääkin kaikissa
näissä varustuksissani. Miekka oli tosin tuppea
vailla, mutta sitä uljaampaa!

Yhä enemmän ja enemmän minä tulin siihen
vakuutukseen, etfei tilani ole likimainkaan onne-
ton, verrattuna monen muun tilaan. Ja niinpä
tulin ajatelleeksi, kuinka paljoa vähemmän olisi
maailmassa napinaa, jos ihmiset muistaisivat, että
moni muu on vielä pahemmassa tilassa kuin he,
oppisivat olemaan kiitollisia, sen sijaan kuin nyt
myötäänsä valittavat ja vaikeroivat.

Kekseliäisyyteni alkoi näinä aikoina askarrella
varsin omituisella alalla. Yötä ja päivää näet
ajattelin, mitenkä saisi noista raakalaisista muu-
tamia tuhotuksi kesken heidän julmia juhla-
aterioitansa, ja samalla pelastetuiksi onnettomat
uhrit heidän käsistänsä. Ja tulisipa siitä koko-
nainen paksu kirja, paksumpi kuin koko tämä
teos, jos kävisin kertomaan, mitä kaikkia keinoja
mieleeni johtui, saadakseni pahat pakanat niin
säikäytetyiksi, etfei heidän enää milloinkaan
mieli tekisi laskea tämän saaren rannoille. Mutta
kaikki ne huomasin pätemättömiksi, ellen itse
ole niitä toimeen panemassa, ja mitäpäs yksi ainoa
mies mahtaa parille kolmekymmenelle rajulle vil-
lille, jotka keihäillään ja nuolillaan osaavat yhtä
tarkasti pilkkuun kuin konsanaankaan minä pys-
sylläni?

Välisti ajattelin, että mitähän jos olisi kaivaa
kuoppa heidän nuotiopaikkansa alle japistää siihen
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viisi kuusi naulaa kruutia? Kun villit sitten istu-
vat nuotionsa ympärillä, niin kruuti räjähtää ja
lennättää heidät ilmaan joka miehen. Mutta ei
tästäkään keinosta, sillä ensinnäkin minun oli
sääli tuhlata heidän tähtensä niin paljo kruutia,
jota minulla muutoinkaan ei ollut enää kuin yksi
tynnyrillinen jäljellä; toiseksi: kukas sen tietää,
syttyykö kruuti juuri otolliseen aikaan? Eihän
siitä apua, jos he vain säikähtävät ja naama heiltä
kärventyy; ei se heitä estä tulemasta tänne uudes-
taan. Hylkäsin kuin hylkäsinkin moisen keinon.

Entäs tuumailin sitten joskävisi väjyk-
siin, mukana kolme pyssyä kaksoispanoksessa, ja
laukaisisi heihin kesken heidän verisiä keinujansa?
Pari kolme pakanaa kaatuu tai haavoittuu joka
laukauksella; sitten hyökkään heidän päällensä,
varustettuna kolmella pistolilla ja miekalla. Vaikka
olisi heitä kaksikymmentä miestä, minä tapan ne
kaikki tyyni,

Tämä keino tuntui minusta niin käytännölli-
seltä, etfen muutamaan viikkoon juuri muuta
miettinytkään. Unissakin olin välisti hyökkää-
vinäni villien kimppuun. Löysin vihdoin rannalla
mäen rinteessä sopivan paikankin, josta sopi tähys-
tellä heidän vonheittensä tuloa. Nähtyäni no,
ennätän varsin hyvin lymytä tiheään metsään,
ja siellä kätkeytyä erääsen onttoon puuhun, joka
oli omiansa tällaiseksi väjymäpaikaksi. Sieltä
minun sopii seurata heidän liikkeitään ja tähdätä
tarkkaan, kun yhteen keräytyvät. Sieltä en ammu
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harhaan ainoatakaan laukausta. Niinpä varus-
tinkin sitä varten kaksi muskottia ja lintupyssyn.
Edellisiin pistin pari metallipalasta ja neljä viisi
pientä luotia; lintupyssyn latasin kourallisella
karkeita hauleja. Kuhunkin pistokin panin neljä
luotia ja varustin vielä muutamia panoksia
kutakin ahnpuma-asetta varten. Näin olin nyt
valmis vastaan-ottamaan juhlilleen saapuvia
ihmissyöjiä.

Tästä puolin kävin joka aamu tuolla tähystys-
mäellä, joka oli linnastani parin kolmen penin-
kulman päässä, ja sieltä katselin kiikarillani,
olisiko venheitä mereltä päin tulossa. Kolme kuu-
kautta minä uskollisesti jatkoin tätä tiedustelu-
työtä, mutta kun joka kerta vain tyhjin toimin
palasin, niin väsyin viimein koko toimeen.

Niin kauan kuin tuolla mäellä kävin villejä
vaanimassa, niin kauan kesti minun suuttumus-
tani heidän julmia tapojansa kohtaan, ja joka
hetki olin valmis ampumaan ja lyömään pari
kolmekymmentä alastonta villiä kuolijaksi. Mutta
aikaa voittain rupesin tyynemrain harkitsemaan
ja pohtimaan tätä asiata. Mikäs oikeus minulla
on nousta tuomariksi ja tuomion toimeenpanijaksi
näille ihmisille, jotka kautta vuosisatain ovat saa-
neet jatkaa hirmutöitään, joutumatta taivaan ran-
gaistuksen alaisiksi? Minullehan he eivät ole
mitään pahaa tehneet? Olenko minä oikeutettu
vaatimaan heitä tilille siitä verestä, jota he keske-
nänsä vuodattavat? Mistä minä tiedän, minkä
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tuomion Jumala tässä asiassa antaisi? Eiväthän
nuo ihmis-parat tekoansa rikolliseksi tiedäkään,
eikä heillä siitä omantunnon vaivoja ole. Sota-
vangin tappaminen on heidän käsityksensä mu-
kaan yhtä vähän rikosta kuin meistä härjän teu-

olisiko venheitä mereltä päin tulossa». S. 157.

rastaminen. Ho syövät ihmislihaa yhtä hyvällä
mielellä kuin me laramaslihaa.

Niinpä minä sitten luovuinkin aikeistani käydä
heidän kimppuunsa, niin kauan kun he eivät
minun päälleni ryntää. Minun päähuolenani oli
nyt oleva estää tämä heidän ryntäyksensä. Ja jos
sittenkin minut ilmi saavat ja minua ahdistamaan
rupeavat, kyllä siihen sitten keinot keksin.
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Näin kului koko vuosi. En käynyt kertaa-
kaan senpuoleisella rannalla tähystelemässä me-
relle, Ainoa, minkä tein, oli se, että siirsin ven-
heeni saaren itäiseen päähän, jossa sen kätkin
pieneen poukamaan korkeitten kallioitten väliin.
Merenvirtain tähden eivät villit sinne milloinkaan
tule, siitä olin varma.

Tarkkaa varovaisuutta noudatin muutoinkin.
Linnasta läksin harvoin muuanne kuin välttä-
mättömiin töihin, nimittäin vuohia lypsämään ja
salolla olevaa tarhaani peräämään.

Eihän kummastelle lukija, kuullessaan tun-
nustavan!, että tämä alituinen pelko ja vaarojen
varominen pysäytti minussa kerrassaan kaiken
keksinnän innon ja esti minut kaikista sellaisista
toimista, joilla ennen vanhaan olin koettanut elä-
mätäni sulostuttaa ja mukavaksi tehdä. Oma
turvallisuus, se se oli nyt minun tärkeimpänä
silmä määränäni. Tuskin uskalsin lyödä naulaa sei-
nään tai puuta kalaista, jottei pauke ja kolina kuu-
luisi rannalle. Vielä vähemmin uskalsin humista
pyssyä. Kaikista enimmin pelkäsin laittaa val-
keata, silläkorkealle nouseva savu saattaisi helposti
ilmaista minut. Senpä vuoksi siirsin sellaiset työt,
joissa tulta tarvitaan, niinkuin saviastiain ja piip-
pujen polttamisen, aivan salon syliin. Siellä olin-
kin suureksi ilokseni, löytänyt syvän luolan, tar-
peeksi avaran. Siinä minulle erinomainen kätkö-
paikka.
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Luolan suu oli korkean vuoren kupeessa. Sen
tulin löytäneeksi, hakatessani kerran puista oksia,
joista oli aikomus polttaa hiiliä. (Niitä näet käy-
tin leipää paistaessani ja ruokaa keittäessäni;
niistä kun ei savua lähde kuin nimeksi.) Tuota
työtä tehdessäni, huomasin erään tiheän ja mata-
lan pensaan takana jonkunlaisenaukon. Uteliaana
ryömittyäni siitä sisään, jouduin luolaan, niin
avaraan, että saatoin seisoa siinä pystyssä. Mutta
äkkiä tuli minulle kiire laittautua sieltä pois
pikemmin kuin olin tullut, sillä pimeän luolan
perässä huomasin äkkiä kaksi kiiluvaa silmää,
joihin aukon suusta tuleva himmeä valo heiastui.
Ensi säikäyksestä päästyäni, minä rohkaisin mie-
leni, kävin ulkoa kekäleen ja astuin jälleen luolaan.

Yhä suurempi kauhistus: luolan perältä kuu-
lui syvä huokaus, niinkuin tuskissaan olevan
ihmisen. Sitä seurasi muutamia katkonnaisia ään-
nähdyksiä ja sitten taas syvä huokaus. Minä
peräydyin, kylmä hiki nousi otsalle, pintaa karmi.
Hetken perästä rohkaisin kumminkin mieleni jäl-
leen, ajatellen, että Jumalahan on läsnä joka
paikassa ja voi kyllä suojella minua. Astuin
eteenpäin ja, pitäen palavaa kekälettä pääni päällä,
huomasin suuren, vanhan pukin, joka näkyi ole-
van henkiheitollansa. Minä liikautin sitä jalal-
lani, se koetti nousta pystyyn, mutta ei jaksanut.
Jätin sen sillä kertaa rauhaan.

Rupesin nyt katsomaan ympärilleni. Luolan
etupuoli oli noin kaksitoista jalkaa joka puolelle,
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säännötön, nähtävästikin sellaisenaan kuin oli
luonnon käsistä lähtenyt. Perällepäin kapeni
luola kapenemistaan pieneksi aukoksi, niinkin
matalaksi, että minun täytyi ryömimällä pujotella
siitä sisään. Tietämättä ensinkään, minne tämä

»Se koetti nousta pystyyn, "mutta ei jaksanut.» S. 160.
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matala aukko vie, ja kosk’ei minulla ollut kyntti-
löitä muassani, päätin kääntyä takaisin ja tulla
huomenna uudestaan, mukanani kynttilöitä ja
tulukset, joihin olin ottanut piin muskotin hanasta.

Huomenissa saavuinkin luolalle, mukanani
kuusi paksua kynttilää. (Ne olin tehnyt vuohen
talista, käyttäen sydäminä rievunnöyhdettä tai
nokkosen tapaisen kasvin kuivatettuja syitä).
Päästyäni luolan perimmäisestä aukosta nelin kon-
tin siseramäs, huomasin joutuneeni toiseen, lähes
kaksikymmentä jalkaa korkeaan luolaan. Ei ollut
silmäni tällä saarella vielä ikinä kohdannut niin
ihanata näkyä: kahden kynttiläni liekit heiastuivat
seinistä tuhansissa ja taas tuhansissa säihkyvissä
valoissa. Timanttejako sieltä välkähteli vai muita
kalliita kiviä, vai kultasuonetko siellä kimallelivat,
en tiedä. Mahdotonta ei ollut sekään. Ihmeellinen
luola kerrassaan, vaikka pilkkosen pimeä. Pohja
oli kuiva ja tasainen, pienillä piikivillä sirotettu.
Ei näkynyt mitään inhottavia matelijoita mis-
sään; ei noussut kosteita kaasuja; katto ja seinät
olivat aivan kuivia nekin.

Tämähän oli verraton tyyssija, ja tänne pää-
tinkin heti tuoda kaikki kallis-arvoisimraat tava-
rani, nimittäin kruudit, kaksi lintupyssyä, joita
minulla kaikkiaan oli kolme, ja samoin kolme
muskottia, joita yhteensä oli kahdeksan. Viisi
niistä jätin jo ennen laittamiini ampumareikiin
linnan ulommaisessa vallissa. Ampumavaroja
täten käsitellessäni, tulin avanneeksi senkin tyn-
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nyrin, jossa oli kastunutta kruutia. Vesi oli tun-
keunut sisään kolme neljä tuumaa joka puolelta,
muodostaen täten ylfympärille kovan kuoren,
mutta sen sisässä oli kruuti säilynyt aivan kuivana
ja kelvollisena. Täten sain kruutivarastooni lisää
lähes kuusikymmentä naulaa, ja siitä mieleni ylen
hyvä. Tänne nyt siirsin kaiken muun kruutini,
jättäen kotitarpeiksi noin pari kolme naulaa.
Tänne niinikään kannoin kaiken lyijyn, mitä
minulla oli.

KOLMASTOISTA LUKU

Ajanrattoja. Villejä näkyvissä. Tykin laukaus mereltä.
Taaskin laivan hylyllä. Saalista kaikenlaista.

Nythän minä olin kuin mikä muinais-ajan jätti-
läinen, jotka kuten taru kertoo asuivat
luolissa ja vuorenrotkoissa, ja joitten luokse ei
kenkään päässyt; ja pääsköönpä, ajattelin minä,
vaikka viisisataa villiä pakanaa minun jäljilleni,
niin täältä ho minua eivät ikinä löydä, ja jos
löytäisivätkin, niin ei uskalla heistä yksikään
tänne päätänsä pistää.

Vanha, viimeisillään oleva pukki heitti hen-
kensä seuraavana aamuna luolan suulle, ja minä
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kuoppasin sen luolaan, se kun oli helpompaa kuin
raahata se kapeasta aukosta ulos.

Olin nyt asunut tällä saarella kolmekolmatta
ajasfaikaa, ja olin niin perehtynyt siihen ja niin
tottunut elämääni täällä, että, jos vaan olisin
voinut tietää olevani täydessä turvassa villeiltä,
olisin kernaasti tahtonut täällä päiväni päättääkin.
Tänne, ajattelin tänne luolan kivilattialle
sitten ajan tultua laskeudun ja täällä viimeisen
henkeni vedän, niinkuin tämä pukkikin.

Ei puuttunut minulta täällä hauskuuttakaan
aikani ratoksi. Ensinnäkin oli minun hupaista
kuunnella Poli poikani, papukaijan, puhelua. Ja
selvästi ja sujuvasti se oli oppinutkin sanoja
lausumaan, elellessään täällä minun kanssani
kokonaista kuusikolmatta vuotta. Miten kauan
lienee elänytkään minun jälkeeni, en tiedä. Bra-
siliassa kertoivat papukaijan elävän sata vuotta.

Hauska ja uskollinen toveri oli minulla koi-
rassanikin kuusitoista pitkää vuotta, kunnes se
viimein vanhuuttansa kuoli. Laivalta tuomani
kissat olivat jo aikaa sitten kuolleet, mutta niitten
jälkeisiä, kuten jo olen kertonut, oli lisääntynyt
niin runsaasti, että minun täytyi ampua niistä
useampia; muutoinhan olisivat syöneet minut ihan
puille paljaille. Muita minä alinomaa häätelin
pois ja kosk’eivät ruokaa enää minulta saaneet,
pakenivat ne metsiin, jossa kokonaan villiintyivät.
Pari kolme lempikissaa minä kumminkin pidin,
ja perheen jäseniä ne olivat nekin, vaikka niit-
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tonkin poikaset aina heti hukutettiin. Oli
minulla niinikään pari kolme kesyä vuohenvuonaa,
jotka totutin syömään kädestä. Kaksi muutakin
papukaijaa minulla oli, ja osasivat nekin sanoa
»Robin Crusoe,» mutta ei se niiltä niin liukkaasti
lujunut kuin Rollilta. Muutamia kesyjä lintuja
minulla myökin oli. Ne olin poikasina ottanut
kiinni merenrannalta ja leikannut niiltä siivet.
Pian nekin kesyivät, oleilen sitten linnani lähei-
sessä viidakossa ja pesien sen puissa.

Oli joulukuu, täällä-oloni kohnantenakolmatta
vuotena, parhaillaan elonkorjuun aika. Aamulla
kerran läksin ulos jo ennen päivänkoittoa pelto-
jani katsomaan, mutta tuskin olin montakaan
askelta ennättänyt ottaa, niin huomasin nuotio-
savun nousevan rannalta parin peninkulman päässä
linnastani. Eikä noussutkaan se tällä kertaa siltä
puolen saarta, minne villejä ennen oli kokoontunut,
vaan kauhukseni juuri minun puoleiseltani ran-
nalta.

Säikäyksissäni minä pysähdyin vallin sisä-
puolelle, uskaltamatta kulkea eteenpäin. Nyt he
varmaankin, ajattelin, löytävät viljavainioni ja
tarhani, huomaavat siitä, että saarella on asuk-
kaita, eivätkä hellitä, ennekuin ovat saaneet minut
ilmi. Kiiruhdin takaisin linnaani, vedettyäni tika-
puut perässäni sisäpuolelle.

Asetuin sitten puolustus-asemaan. Latasin
kaikki tykit, joiksi' muskottejani sanoin, samoin
pistolini, päättäen puolustaa itseäni viimeiseen
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hengenvetoon ja samalla hartaasti rukoillen Ju-
malaa pelastamaan minua raakalaisten käsistä.

Kaksi pitkää tuntia minä odottelin, mitä tapah-
tuva olisi, mutta kun ei mitään kuulunut, en
malttanut enää pysyä asemillani, nostin tikapuut
vuoren seinää vasten ja nousin kiikari kädessä
linnan yläpuolella olevalle paltalle, kävin siellä
pitkäkseni vatsalleni ja rupesin tähystelemään.
Kaukana rannalla näkyi kokonaista yhdeksän
alastonta villiä istumassa nuotion ympärillä ei
suinkaan lämmittelemässä, sillä päivä oli heltei-
nen, vaan kaiketikin pitämässä julmaa ateriaansa.

Rannan hiekalla oli kaksi kanottia. Nyt oli
parhaillaan pakoveden aika, ja villit näkyivät
vaan odottelevan nousuvettä, lähteäkseen saarelta
pois. Helppo on kuvailla, kuinka hämmästynyt
minä olin, nähdessäni, että villejä saattaa tulla
tällekin puolen saarta. Lohdullista oli kumminkin
samalla se havainto, että he tulevat tänne ainoas-
taan pakoveden ajaksi. Saan siis nousuveden
aikana olla heiltä rauhassa.

Näin kävikin. Nousuveden tultua he astuivat
venheisinsä ja läksivät soutamaan ulapalle, tans-
sittuaan sitä ennen huimia tanssejansa nuotion
ympärillä, llkialastornia he näkyivät olevan kaikki
tyyni.

Tultuani paltaita alas, otin kaksi ladattua
pyssyä, pistin vyöhön kaksi pistolla ja sidoin
kupeelleni miekan ja näin varustettuna läksin
sille korkealle mäelle, josta ensi kertaa olin villit
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huomannut. Matka sinne kun oli pitkä ja minulla
raskas kantamus, niin kesti pari tuntia, ennen-
kuin pääsin perille. Sieltä nyt kiikarilla näin,
että rannassa oli ollut kolme muutakin kanottia,
sillä viisi venhoellistä heitä nyt souti tuolla kau-
kana mannermaata kohti.

Kamala näky oli tuo, ja vieläkin kamalampi
minua kohtasi, kun rannalle tultuani jälleen näin
kauhistavan aterian jäännöksiä: verta ja ihmisen
luita ja lihanpalasia. Minä vimmastuin tuosta
niin, että päätin ensi kerralla surmata heidät
kaikki tyyni, olkoon heitä kuinka monta hyvänsä.

Ilmeistä on nyt, etfeivät villit käy saaressa,
kuin ylen harvoin. (Ja niinpä kuluikin kokonaista
viisitoista kuukautta, ennenkuin heidät taas näin.)
Sadekautena ho eivät myöskään liikkeelle lähde,
eivät ainakaan näin kauas. Mutta näinkin ollen
oli elämäni tästä puolin taas yhtämittaista levot-
tomuutta, villien palajaminen kun yhä oli mielessä.
Ja kovan onnen odotteleniinenhan on paljoa pa-
hempaa kuin kovan onnen kärsiminen.

Kuinka hyvä asia sentään, että olin hankkinut
itselleni karjaa, sillä entistä enemmän pelkäsin
nyt lauaista pyssyäni metsässä. Mahdollistahan
on, ajattelin, että he lähtevät ensimmäistä lau-
kausta pakoon, mutta yhtä mahdollista on, että
heitä sitten saapuu saareen vaikka sadoissa kano-
teissa, ja silloin minä olen auttamattomasti hu-
kassa. Mutta, kuten jo viittasin, kului vuosi ja
kolme kuukautta, ennenkuin taas tulin tekemisiin
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heidän kanssaan. Ja koko tämä väliaika oli
minulle alituista rnielenjännitystä. Usein olin
unissanikin taistele vitiäni villien kanssa ja välisti
kavahdin keskellä yötä ylös vuoteeltani. Mutta
siitä edempänä enemmän.

Oli toukokuun 16:s, mikäli pylväskalenteristani
osasin laskea. Koko päivän oli raivonnut ankara
myrsky, jyrissyt ja salamoinut. Ilta pimeni, ja
yhä ulvoi ulkona raju-ilma. Istuin luolassani
lukemassa Raamattua, syviin ajatuksiin vaipu-
neena, kun äkkiä kuului mereltä päin tykin lau-
kaus. Tämä oli jotain niin tavatonta, niin ker-
rassaan outoa, jota en vuosikausiin ollut kuullut,
etfei kummakaan, jos uusia, kauan kätkössä olleita
ajatuksia nyt alkoi sävähdellä mielessäni. Silmän-
räpäyksessä riensin ulos, asetin tikapuut vuorta
vasten, kiipesin paltalle ja siitä vuoren huipulle
saakka. Sinne päästyäni välähti mereltä päin
leimaus, ja puolen minutin perästä kuului laukaus
siltä puolen saarta, minne minut aallot olivat ran-
taan heittäneet.

Ulapalla on kaiketikin laiva, ajattelin, laiva,
joka ampuu hätälaukauksia, kutsuen arvatenkin
kumppaliansa avuksi. Sen verran mielenmalttia
minussa vielä oli, että kiiruimmiten keräsin kui-
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vista puista ja risuista suuren röykkiön ja sytytin
sen palamaan. Kovasta tuulesta huolimatta roi-
husikin pian aimo rovio vuoren huipulla. Laivan
täytyy huomata tämä, ajattelin. Ja oikeassa
olinkin, sillä heti kuului laukaus jälleen ja sen
perästä vielä useampiakin, yhä vain samalta suun-
nalta. Minä pidin roviotani tulessa koko yön
hamaan aamunkoittoon saakka. Päivän seljettyä
huomasin kaukana ulapalla, saaresta suoraan itään,
jonkun esineen, mutta en kiikarillanikaan osannut
erottaa, oliko se purje vai laivanrunko: välimatka
oli siksi pitkä ja ilma sumuinen.

Tähystelin sitä sitten koko päivän. Se näkyi
pysähtyneen yhteen kohtaan: se on varmaankin
laiva ankkurissa. Saadakseni varmuutta asiassa
sieppasin pyssyni ja riensin saaren eteläiselle ran-
nalle, niitten kallioitten luo, jonne merenvirta ker-
ran oli minut ajanut. Ilma oli kokonaan selvinnyt,
ja suureksi surukseni näin laivanhylyn, jonkatie-
tenkin myrsky oli yöllä paiskannut rikki kallioita
vasten. Katselin murheellista näkyä edessäni
tuossa, ja siinä yhtäkin mieleni mietti. Kenties
oli laivaväki, nuotiotulen huomattuaan, astunut
yöllä venheisin ja koettanut pyrkiä maihin, mutta
kova aallokko oli paiskannut venheet kumoon.
Tahi kenties olivat hyökylaineet lyöneet laivan
yli niin hurjasti, että kaikki venheet särkyivät.
Vai olisiko joku toinen laiva, hätälaukaukset kuul-
tuaan, tullut sen avuksi ja pelastanut miehet?
Vai olisivatko venheet miehineen päivineen jou-

8
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tuneet merenvirran valtaan ja ajautuneet kauas
ulapalle, jossa poloisten täytyy kuolla nälkään ja
janoon ?

Minä puolestani en saattanut parhaimmalla
tahdollanikaan muuta kuin syvästi surkutella
noita ihmisparkoja. En osaa sanoin lausua, kuinka
haikeaksi mieleni löi. »Voi sentään!» huu-
dahdin minä. »Olisipa edes pari henkeä, yksikin
vain, pelastunut rannalle, niin olisi minullakin
ihmis-olento, jonka kanssa saisi sanasen vaihtaa!»
En ollut yksinäisyydessäni milloinkaan vielä niin
katkerasti kaivannut ihmisseuraa kuin juuri nyt.

»Jospa yksikin vaan!» vaikeroin tuossa
vaikeroimistani. »Yksi ainoa edes!» Ja tässä
kaihon kiihkeydessä ponnistin suonenvetoisesti
nyrkkini kokoon ja purin hampaat yhteen niin
lujasti, että työ ja tuska oli saada niitä jälleen
auki.

En sen koommin koskaan saanut tietää, lie-
neekö laivalta yhtään henkeä pelastunut. Parin
päivän kuluttua ilmestyi silmieni eteen jälleen
sydäntä särkevä kuva: rannalla laivanhylyn koh-
dalla makasi aaltojen ajama hukkuneen pojan
ruumis. Hänellä ei ollut yllään kuin merimiehen-
takki, sen alla sininen, liinainen paita ja jalassa
samallaiset avolahkeiset housut. Ei ollut mitään,
mistä olisin saattanut arvata hänen kansallisuu-
tensa. Taskussa hänellä oli pari piasteria ja piippu.
Jälkimmäinen oli minulle monin verroin arvok-
kaampi noita rahoja.
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Ilma oli nyt kokonaan tyyntynyt, ja mieleni
teki lähteä laivanhylkyä lähemmin tarkastamaan.
Epäilemättä löydän sieltä yhtä ja toista, mikä
minulle kelpaa, arvelin mutta vielä enemmän
kiihotti minua se ajatus, että kenties siellä on
vielä joku elävä olento, jonka voisin pelastaa.
Tämä ajatus ahdisti minua niin voimallisesti, että
päätin uskaltaa lähteä.

aaltojen ajama pojan ruumis.» S. 170.

Kävin linnasta leipää, suuren leilin vettä,
kompassin ja pullon rommia sekä vasullisen rusi-
noita. Työnsin venheen vesille ja laskin tavarat
siihen. Toisella kertaa toin pussillisen riisiä,
päivänvarjon, toisenkin vesileilin, parikymmentä
pikku leipää sekä astiallisen vuohenmaitoa ja
palan juustoa. Heitin itseni sitten Herran huo-
maan ja läksin melomaan rantavesiä myöten saa-
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ren koillisen niemen kärkeen. Sieltä minun oli
uskaltaminen ulapalle tahi tyhjin toimin palattava
takaisin. Raju merenvirta kulki taas saaren kum-
mallakin puolen. Mieleeni muistui, missä vaarassa
näillä vesillä ennen olin ollut, ja rohkeuteni pyrki
lannistumaan. Mitäs, jos minut merenvirta jälleen
tompaa ja kiidättää kauas ulapalle? Jos tuuli
hiukankaan yltyy, niin on venheeni auttamatto-
masti kumossa.

Näissä masentavissa ajatuksissa laskin ven-
heeni rantaan, vedin maalle, ja astuin maihin.
Siellä istahdin mättäälle miettimään, sydän täynnä
sekä pelkoa että toivoa. Parhaillaan oli nousu-
vesi tulossa; minun ei siis käy lähteminen vielä
useampaan tuntiin. Nousin tuosta sitten korkean
mäen huipulle tarkastelemaan merenvirtain vaih-
telua, Siinä huomasin, että merenvirta pakoveden
aikana käy etelästä ja nousuveden aikana poh-
joisesta. Minun on siis palatessani pysyteltävä
pohjoispuolisilla rantavesillä. Päätin huomenissa
pakoveden tultua lähteä liikkeelle ja nukuin yön
purressa.

Aamulla työnsin venheeni vesille ja laskin
pohjoiseen, kunnes pääsin itäänpäin kulkevaan
rnerenvirtaan ja saatoin suunnata purttani suo-
raan laivaa kohti, jonne saavuinkin vajaassa kah-
dessa tunnissa. Surullinen kuva tuo: laiva, muo-
dosta päättäen espanjalainen, oli törmännyt kah-
den kallion väliin. Perän ja keskiosan oli meri
runnellut rikki; kurjassa kunnossa oli jäljellä oleva
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etuosakin: keski- ja kokkamasto olivat taittuneet,
Puukiprööty ja kokka olivat kumminkin paikoil-
laan vielä. Laivaa lähestyessäni, ilmestyi koira
kannelle, haukkuen ja ulvoen. Vihellettyäni sille,
se heti hyppäsi mereen ja ui luokseni. Minä
nostin venheeseni tuon nälästä melkein puoli-
kuolleen elukka paran ja annoin sille palasen
leipää, jonka se syödä hurmasi kuin villi susi.
Annoin sille raikasta vettäkin, jota se latki niin
ahnaasti, että olisi haljennut, jos vaan olisi saanut
mieltänsä myöten.

Nousin sitten laivaan. Ensimmäinen näky,
mikä minua täällä kohtasi, oli kaksi miehen ruu-
mista sylityksin. He olivat luultavastikin tukeh-
tuneet hyökylaineisin, joita myötäänsä oli vyörynyt
laivan yli. Paitsi koiraa ei ollut laivalla yhtään
muuta elävää olentoa; suuremman osan tavaroi-
takin oli meri tärvellyt. Huoman pohjalla oli muu-
tamia viina- tai viinitynnyreitä, en tiedä, kum-
paako ainetta niissä lienee ollut, mutta ne
olivat liian raskaita minun liikutella. Oli siellä
muutamia merimiehen-arkkujakin, joista kaksi
laskin venheeseni, lähemmin tutkimatta niitten
sisällystä. Jos laiva olisi törmännyt perä edellä
kallioihin, olisi saaliini ollut hyvinkin runsas, sillä
siitä päättäin, mitä myöhemmin arkuista löysin,
oli sillä ollut mukanaan sangen kallis-arvoinen
lasti. Kurssista arvaten se oli ollut matkalla
Buenos Ayresista tai Rio de la Piatasta Havan-
naan tai Meksikon lahteen tai kukaties Espan-
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jaankin. Mutta sen aarteet olivat nyt meren
pohjassa.

Paitsi arkkuja löysin laivasta vielä parinkym-
menen gallonin vetoisen viinitynnyrin, jonka sain
suurella vaivalla lasketuksi purteeni. Kajutasta
löysin muutamia muskotteja, mutta kosken ollut
niitten tarpeessa, niin jätin ne sinne. Sen sijaan
otin mukaani suuren kruutisarven, jossa oli kolme
neljä naulaa kruutia. Edelleen sain saaliikseni
hiilikoukun ja pihdit, varsin tervetulleita esineitä
minulle, samoin kaksi messinkipataa, kuparisen
suklaakattilan ja paistinvartaan.

Nämä tavarat ja koira purressani läksin nousu-
veden tullessa soutamaan takaisin saarta kohden,
jonne saavuinkin illan suussa, peräti väsyneenä.
Sen yön makasin venheessäni, päätettyäni aamun
tultua viedä tavarat äsken löytämääni luolaan
eikä linnaan. Herättyäni ja nautittuani hiukan
einettä, minä nostin tavarat venheestä maihin ja
rupesin tarkastamaan niitä. Tynnyrissä oli rommia,
mutta paljoa kehnompaa kuin brasilialainen. Ar-
kuista sen sijaan löytyi koko joukko hyödyllisiä
tavaroita, niinpä toisessa soma laatikko, täynnä
pulloja, joissa oli sangen hienoja liköörejä; kaksi
astiallista hedelmäsäilykkeitä; muutamia varsin
hyviä paitoja, erittäin tervetulleita lahjoja minulle;
puolitoista tusinaa liinaisia nenäliinoja jakiljuvia
kaulahuiveja. Arkun laatikosta sain kolme suurta
pussillista piastereita, yhteensä toista tuhatta
kappaletta; yhdessä pussissa oli paperiin käärit-
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tynä kuusi kultadublonia ja pieniä kultaharkkoja,
jotka yhteensä painoivat naulan verran. Toisessa
arkussa oli halvempiarvoisia vaatteita, nähtävästi
laivan tykkimiehen omia. Siitä sain myös kolme
pullollista varsin hienoa jahtikruutia.

»Arkuista löytyi koko joukko hyödyllisiä tavaroita.» S. 174

Yleensä ei minun tänkertainen saaliini ollut
kovinkaan runsas. Rahoilla minä en tehnyt ker-
rassaan mitään; se tavara oli silmissäniyhtä halpaa
kuin sora jalkaini alla. Olisin ne kernaasti anta-
nut moniaasta parista englantilaisia kenkiä tai
sukkia, joita minulla ei ollut ensinkään. Olin
kyllä tuonut laivalta mukaani kaksi paria kenkiä,
jotka olin riisunut ruumiitten jaloista, mutta no
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olivat enemmän tanssikenkien kaltaisia kuin kun-
nollisia merimiehen jalkineita. Rahat vein kum-
minkin luolaan ja panin taitelle omasta laivasta
saamieni rahain joukkoon.

NELJÄSTOISTA LUKU

Halu päästä saaresta pois. Uni. Villejä tänpuolisella
rannalla. Unen alkupuoli toteutuu. Perjantai.

Verraton palvelija.

Saatuani kaikki tavarani hyvään korjuusen,
minä meloin venheeni takaisin entiseen suoja-
paikkaan ja läksin sitten suoraa päätä linnaani,
jossa kaikki oli entisessä hyvässä kunnossa.

Elämäni alkoi taas käydä vanhaa, tuttua kul-
kuansa. Entistä varovaisempi vaan olin, usein
tähystellen ulos ulapalle ja tavallista harvemmin
retkeillen ulkona muutoin kuin mitä vuohien hoi-
tamiseen välttämätöntä oli. Saaren itäiseen pää-
hän minä kumminkin uskalsin huoleti mennä,
vakuutettu kun olin, etfei villejä sillä rannalla
koskaan käy, enkä sinne mennessäni niin run-
saasti aseillakaan varustettuna ollut kuin muualla
joskus liikkuessani.

Näin kului kaksi vuotta, mutta koko sen ajan
kuluessa minä myötäänsä koetin saada keksityksi
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keinon, millä päästä pois tältä saarelta. Jos
minulla olisi ollut samallainen pursi kuin se, jossa
Säleestä karkasin, niin aivan varmaan olisin sillä
lähtenyt merelle, suunnaten kulkuni en itse-
kään tiedä, minne. Olin näet yhä edelleen niitä,
joitten niin sanoakseni perisyntinä on tyytymät-
tömyys niihin oloihin, mihin heidät Sallimus on
määrännyt, ja jotka, yhä uutta etsien, vihdoin
oman turmionsa syyksi tulevat. Tämä muutte-
lehtiva mieli, sehän se oli ajanut minut pois ko-
toani, sehän se oli pakottanut minut lähtemään
Brasiliasta, jossa nyt olisin saattanut olla jo suur-
ten maatilain omistaja ja rikas mies.

Oli neljäskolmatta vuosi, minun täällä-oloni
aikaa. Maaliskuu oli käsissä ja sadeaika parhail-
laan. Loioin illalla kerran riippumatossa. Ei ollut
huolta huomisesta, terve olin kanssa kaikin puolin,
mutta uni vaan ei ottanut tullakseen. Ajatuk-
sissani kävin läpi koko pitkän elämäni historian,
semminkin siitä saakka kuin olin tähän saareen
tullut. Kuinka tyyntä, rauhallista ja huoletonta
olikaan elämäni ollut täällä ensimmäisinä vuosina
ja kuinka täynnä levottomuutta, pelkoa ja ali-
tuista varuillaan olemista siitä saakka kuin olin
rannan hiekassa nähnyt ihmisjäljen! Aamupuo-
leen yötä minä vihdoin nukahdin ja näin omi-
tuisen unen:

Olin tapani mukaan lähtevinäni ulos linnasta
ja tähystelevinäni merelle. Sieltä laskee rantaan
kaksi kanottia, ja yksitoista villiä nousee maihin,
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raahaten mukanaan erästä muuta villiä, nähtä-
västikin tappaakseen hänet ja syödäkseen. Mutta
äkkiäpä tämä riuhtaisekse irti heidän käsistään
ja lähtee karkuun. Minusta hän näyttää juokse-
van linnan edessä olevaan tiheään viidakkoon.
Kosk’ei kukaan aja häntä takaa, niin astun minä
esille, myhäilen hänelle ystävällisesti, koettaen
kaikin tavoin rohkaista hänen mieltänsä. Silloin
hän lankeaa polvillensa, ikäänkuin pyytäen minulta
apua. Minä näytän hänelle nuoraportaat, hän
kiipeää vallin yli, ja minä vien hänet linnaan
Samalla iskee mieleeni: »Nytpäs minä otan
tämän villin luotsikseni ja lähden hänen kans-
saan mannermaalle. Hän se kyllä tietää, mistä
ruokavaroja saa, ja hän se neuvoo tietä, niin etfei
jouduta villien käsiin. Hän ymmärtää, minne
uskaltaa mennä, minne ei.»

Siihen minä heräsin. Minusta oli tuntunut
niin suloiselta tuo ajatus, että nyt viimeinkin
pääsen saarelta pois, mutta huomattuani, että
kaikki olikin vain pelkkää unta, tuntui mieleni
peräti masentuneelta.

Uneni johdosta tulin kamminkin seuraavaan
johtopäätökseen: ainoa mahdollisuus päästä saa-
relta pois, on saada omakseni joku villi, parhaiten
sellainen, joka on heidän vankinsa ja määrätty
tapettavaksi. Ylen vaikea tehtävä sentään: sitä
vartenhan minun pitäisi ampua tai lyödä kuoli-
jaiksi koko muu joukko, ja minua hirvitti, ajatel-
lessani, että minun pitäisi vuodattaa niin paljo
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ihmisverta. Mutta tuo kerran herännyt pelas-
tumisen toivo voitti kaikki epäröimiset. Pää-
tin taas ruveta valppaasti pitämään silmällä saa-
ren rantoja siltä varalta, että villejä jälleen laskisi
maihin. Ja niinpä noitten puolentoista vuoden
aikana minä melkein joka päivä kävin saaren
läntisellä ja lounaisella rannalla tähystelemässä,
mutta ei vaan näkynyt eikä kuulunut mitään.

Mutta aamulla kerran minä säpsähdin, näh-
dessäni kokonaista viisi kanottia laskevan maihin
minun puoleisellani rannalla. Kuinka monta miestä
niistä maihin nousi, sitä en voinut nähdä, mutta
koska heitä tavallisesti on neljä, mitäpä kuusikin
miestä venheessä, niin olin minä niinmuodoin
joutuva tekemisiin kahden, jopa kolmenkin kym-
menen rajun villin kanssa. Mitenkäs nyt? Minä
lymysin ensi alussa luolaani, ankarassa mielen
jännityksessä koettaen päästä selville, mitä tässä
tukalassa tilassa olisi tekeminen. Jonkun ajan
perästä päätin kumminkin ryhtyä kaikkiin niihin
puolustuskeinoihin, jotka jo vuosia sitten olin
varustanut, ja käyttää jokaista tarjolle ilmautuvaa
tilaisuutta hyödykseni.

Pitkään aikaan ei näkynyt eikä kuulunut
mitään. Vihdoin loppui minulta maltti kokonaan;
minä laskin molemmat pyssyni maahan ja nousin
tikapuita myöten, kuten ennenkin, vuoren huipulle,
asetuin siellä kätköön, niin etfei pääni pistäisi
näkyviin, jarupesin kiikari kädessä tähystelemään.
Rannalla oli vähintänsä kolmekymmentä villiä.
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Nuotio roihusi parhaillaan, ruokaa oli nähtävästi
keitetty mistä, sitä en tiennyt, mutta hurja
karkelo kävi parhaillaan nuotion ympärillä.

Tuokion perästä näin rnuutamain heistä raa-
haavan perässään rannalta päin kahta onnetonta,

mutta hurja karkelo kävi nuotion ympärillä.» S. 180.

arvatenkin teurastettaviksi. Toinen heistä kaatui
pian maahan, kaiketikin nuijan tai puisen miekan
iskusta. Pari kolme miestä kävi heti tämän
poloisen teuraan kimppuun, silpoen hänet pala-
siksi. Toinen jäi asemilleen, vuoroansa kaiketikin
odottamaan hänkin, raukka. Mutta tuskin hän
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oli tuntenut olevansa siteistä vapaa ja seisovansa
erillään muista, niin jo heräsi hänessä vaisto-
mainen elämäntoivo, ja niin hän läksi juoksemaan
minkä suinkin jaksoi ja juuri minun asuntoani
kohti.

Täytyy tunnustaani, että minä ensi tuokiossa
säikähdin sanomattomasti, varsinkin kun olin
näkevinäni koko villien lauman lähtevän hänen
peräänsä. Tuossahan tuo uneni ensimmäinen osa
näkyy toteutuvan, ajattelin: mies parka pakenee
arvatenkin viidakkoon; mutta toteutuneeko toi-
nenkin: pääseekö hän piiloon vainoojainsa kä-
sistä? Rohkeuteni alkoi vähitellen taas kasvaa,
huomattuani, etfei takaa-ajarnassa ole kuin kolme
miestä, ja että karkulainen on jo päässyt hyvän
matkaa edelle ja joutuu koko joukon nopeammin
heitä. Kestäis poloinen vielä puolisonkaan tuntia,
niin olisi taatusti päässyt heidän käsistään.

Miesten ja linnan välillä oli se joki, josta ker-
tomukseni alussa olen maininnut, ja jonka suuhun
olin laivasta saamani tavarat nostanut maihin.
Ellei karkuri pääse joon yli, niin joutuu hän
kiinni. Mutta hänpä, joen rantaan saavuttuaan,
heittäysi, hetkeäkään empimättä, uimaan, vaikka
nousuvesi olikin ylimmillään. Hetken kuluttua
hän olikin jo toisella rannalla ja läksi taas jatka-
maan huimaa juoksuansa. Jonkun ajan perästä
takaa-ajajatkin saapuivat joen rannalle, mutta
yksi heistä ei näkynyt osaavan uida, koskapa
pysähtyi muitten hyökättyä veteen. Siinä hän
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seisoi hetken ja palasi sitten takaisin meren ran-
nalle. Toiset kaksi uivat poikki virran, mutta
olivat puolta huonompia uimareita kuin heidän
takaa-ajamansa mies.

Nyt huomasin sen hetken lyöneen, jolloin Sal-
limus käskee minua pelastamaan tuon poloisen ja
samalla sallii minun saada itselleni palvelijan tai
seuralaisen. Minä juoksin alas, sieppasin pyssyt
tikapuitten juurelta, riensin jälleen vuoren hui-
pulle ja sieltä oikopäätä toista rinnettä rannalle
päin. Pian jouduin vainoojain ja vainottavan
väliin ja huusin viimeksi-mainitulle. Hän katsahti
taakseen ja näkyi kammoavan ensi alussa minua
yhtä paljon kuin vihollisiansakin. Minä viittasin
häntä palajankaan takaisin ja verkalleen lähestyin
samalla takaa-ajajia. Heti kuin ensimmäinen
näistä oli joutunut kohdalleni, minä hyökkäsin
hänen päällensä ja kaadoin hänet pyssynperällä
maahan. Minä en tahtonut lauaista, peljäten, että
pamaus kuuluisi rannalle, vaikka tuskinpa se näin
pitkän matkan päähän olisi kuulunutkaan, enem-
pää kuin savukaan olisi sinne saakka näkynyt.

Toinen takaa-ajajista, nähtyään kumppaninsa
kaatuvan, pysähtyi, ikäänkuin olisi säikähtänyt,
jolloin minä astuin lähemmäksi häntä. Mutta
pian huomasin hänen virittävän jousensa ja aiko-
van ampua nuolen minuun. Silloin minun ei
auttanut muuta kuin lauaista pyssy häneen. Mies
kaatuikin heti kuolijana maahan. Pakolainen oli
pysähtynyt, mutta vaikka hän näki kumpaisenkin



»Mies kaatuilun heti maahan.» S. 182.
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vihollisensa makaavan maassa, hän oli kumminkin
niin pahanpäiväiseksi säikähtänyt pamausta, etfei
uskaltanut tulla lähemmäksi eikä pakoansakaan
jatkaa. Minä huusin hänelle jälleen, viitaten astu-
maan minun luokseni. Hän ymmärsi viittauksen
ja astui moniaan askelen, mutta pysähtyi, kulki
taasen parin kyynärää ja seisahtui jälleen. Mies
parka vapisi hytkähdollen, kaiketikin peljäten jou-
tuvansa saman kohtalon alaiseksi kuin nuo toi-
setkin. Minä viittailemaan taas ja tekemään hä-
nelle kaikenlaisia rohkaisevia merkkejä, mitä suin-
kin osasin. Vähitellen hän alkoi vitkastellen astua
minua kohti, langeten aina kymmenen tai kah-
dentoista askeleen päässä polvilleen, ikäänkuin
kiitollisuuden osoitukseksi henkensä pelastami-
sesta. Vihdoin hän tuli aivan minun lähelleni,
vaipui polvilleen, suuteli maata ja nosti toisen
jalkani päänsä päälle, ilmeisestikin merkiksi siitä,
että hän tahtoo olla minun orjanani ikänsä kaiken.

Minä nostin hänet ylös, puhellen hänelle niin
ystävällisesti ja rohkaisevasti kuin ikinä osasin.
Mutta äkkiäpä huomasin, etfei maahan kaatamani
mies ollutkaan kuollut. Isku oli vain lyönyt hänet
tainnoksiin, sillä hän rupesi liikkumaan. Minä
viittasin villilleni, miten asianlaita on, ja silloin
hän lausui minulle muutamia outoja sanoja. En
ymmärtänyt niistä ainoatakaan, mutta suloisesti
sittenkin hiveli korvaani ihmis-ääni, jota en ollut,
omaani lukematta, kuullut lähes viiteenkolmatta
vuoteen.
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Mutta ei ollut aikaa moisiin mietelmiin nyt,
sillä tainnoksissa ollut mies kohosi jo istuvilleen.
Minun vitiini siksi minä häntä tästä puolin olen
sanova näkyi jälleen joutuvan kauhistuksen
valtaan, ja silloin minä ojensin toisen pyssyni
ensinmainittua vihollista kohti, mutta minun vitiini

yhdellä ainoalla iskulla pään poikki.» S. 185.

rupesi tekemään minulle kiihkeitä merkkejä, joista
ymmärsin hänen pyytävän lainaksi vyölläni riip-
puvaa paljasta miekkaa. Saatuansa sen, hän
syöksi vihollisensa luokse ja yhdellä ainoalla
iskulla sivalsi häneltä pään poikki.

Enimmin kaikista kummastutti minun villiäni
se seikka, että minä olin niin pitkän matkan



186

päästä saanut tapetuksi hänen toisen takaa-aja-
jansa. Kaikenlaisilla merkeillä hän pyysi minulta
lupaa päästä katsomaan ruumista ja saikin. Häm-
mästyksissään hän katsoa tuijotti siihen kotvan
aikaa, käänsi sen sitten puolelle, käänsi toiselle,
ja huomasi vihdoin rinnassa pienen reiän, jonka
luoti oli siihen tehnyt. Vertakaan ei ollut siitä
sanottavaksi tullut, sillä mies oli kuollut sisälli-
seen verenvuotoon.

Otettuaan sitten kaatuneen vihollisen jousen
ja viinen, hän palasi minun luokseni. Minä läksin
astumaan takaisin ja viittasin häntä tulemaan
mukaan, koettaen merkeillä osoittaa, että ran-
nalta päin kenties tulee vielä muita vihollisia.
Silloin hän puolestaan osoitti merkeillä minulle,
että tapetut pitäisi kaivaa maahan, jotfeivät pe-
rässä tulijat niitä huomaisi. Minä viittasin, että
hän saa tehdä mitä tahtoo, ja heti hän ryhtyikin
toimeensa: ykskaks hän oli käsillään kaapinut
maahan kaksi niin suurta matalaa kuoppaa, että
ruumiit mahtuivat niihin, yksi kumpaankin, ja
peittänyt kuopat hiekalla. Koko työ oli kysynyt
tuskin neljännestuntiakaan.

Senjälkeen vein hänet mukanani, en linnaani,
vaan sisemmällä saaressa olevaan luolaan. Sinne
tultuamme annoin hänelle leipää ja tertullisen
rusinoita sekä vettä. Kovin näkyi mies parka jo
olevankin sekä ruuan että juoman tarpeessa, eikä
ihmekään, kun oli juossut niin huikean matkan.
Levitin sitten riisin-olkia luolan lattialle ja niitten
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päälle vaipan ja osoitin häntä käymään levolle.
Ei tarvinnut minun häntä kahta kertaa käskeä:
ennen pitkää hän oli vaipunut sikeään uneen.

Hän oli solakkaruumiinen, soma nuori mies,
iältään noin kuusikolrnatta, jäsenet lujat, sopu-
suhtaiset. Kasvonpiirteissä oli jotain miehokästä
ja samalla suopeata, europpalaista, varsinkin hä-
nen myhäillessään. Tukka oli pitkä ja musta,
ei kiherävillainen, otsa korkea ja leveä, silmät
kirkkaat ja vilkkaat. Ihon väri ei ollut pikimusta,
eikä vaaleanruskeakaan, niinkuin Brasilian ja Vir-
ginian alkuasukkailla, vaan olivinruskea, silmälle
mieluisa nähdä. Kasvot pyöreät ja pulleat, nenä
pieni, ei kumminkaan litteä kuin neekereillä, suu
soma, huulet ohuet ja hampaat valkoiset kuin
norsunluu.

Tuskin kului kunnon puoltakaan tuntia, niin
jo hän oli pystyssä jälleen ja tuli ulos juuri kuin
olin palajamassa vuohia lypsämästä. Takatarha-
nihan, niinkuin lukija muistanee, oli täällä. Minut
nähtyänsä hän riensi luokseni, heittäytyi maahan
minun eteeni ja pani taaskin toisen jalkani päänsä
päälle, täten ja kaikilla muilla omituisilla mer-
keillä tiedoksi tehden, että hän tahtoo olla minun
elinkautinen orjani. Minä puolestani osoitin mer-
keillä olevani varsin mielissäni hänestä.

Jonkun ajan perästä rupesin puhumaan hänelle
ja opettamaan hänelle minun kieltäni. Ensi työk-
seni ilmoitin hänelle, että hänen nimensä on oleva
Perjantai. Tämän nimen olin hänelle antanut
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sen päivän muistoksi, jolloin hänen henkensä
pelastin. Edelleen opetin häntä sanomaan minua
mas<er’iksi *). Ennen pitkää hän niinikään oppi
sanomaan »kyllä» ja »ei».

Annoin hänelle saviruukullisen maitoa ja palan
leipää ja näytin sitten, mitenkä minä kastelen
leipääni maitoon. Hän oppi heti kohta tekemään
samoin, ja näytti pitävän tällaista ruokaa varsin
maukkaana. Yhdessä vietettiin sitten yö.
Aamun koitteessa minä kutsuin hänet luokseni
ja osoitin merkeillä aikovani antaa hänelle vaat-
teita ylleen, ja siitäkös hänelle hyvä mieli, sillä
kovin oli alasti poika parka.

Astuessamme sen paikan ohi, johon hän oli
kätkenyt eiliset kuolleet vihollisensa, hän viittasi
kädellään hautoihin ja ilmoitti merkeillä, että
meidän pitäisi vetää viholliset ulos ja keittää
niistä ruokaa. Minä osoitin koko kauhistukseni
ja syvän suuttumukseni moisesta ehdotuksesta
ja näytin hänelle, kuinka jo pelkkä ajatuskin
siitä kääntää mieltäni. Viittasin häntä vaan
tulemaan perässäni, ja nöyrästi hän heti totteli-
kin. Nousimme sitten vuorenhuipulle katsomaan,
yhäkö vielä on villejä rannalla. Kiikarillani näin
selvään sen paikan, missä he eilen olivat mellas-
taneet, mutta heitä itseään, enempää kuin heidän
kanottejansakaan ei näkynyt missään. He olivat

*) Master (lue; maastö[r]) merkitsee: isäntä, herra.
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lähteneet tiehensä, kahdesta kumppalistaan välit-
tämättä.

En tyytynyt vielä siihen. Nyt olin entistäni
rohkeampi, ja siksipä oli uteliaisuutenikin kasva-
nut. Otin Perjantain mukaani, annettuani hänelle
miekan ja yhden pyssyn kannettavaksi sekä käs-
kien hänen heittämään selkäänsä viinen ja jousen,
jota hän näkyi osaavan käyttää varsin ovelasti.
Itse otin kaksi pyssyä, ja niin lähdettiin rantaan.
Veri oli hyytyä suonissani, ja sydän oli pakahtua
rinnassa, katsellessani kauheata näkyä tuossa.
Perjantai se ei ollut tietääkseenkään. Veren tah-
raama oli maa nuotion ympärillä, ihmisluita täyn-
nään; suuria lihakimpaleita oli hujan hajan, puo-
leksi syötyjä, rikkiraastetuita, halstaroituja, sanalla
sanoen: kaikkialla jälkiä riemuateriasta, jolla oli
juhlittu vihollisesta saatua voittoa. Perjantai
ilmoitti minulle merkeillä, että villit olivat eilen
tuoneet rantaan neljä sotavankia, joista kolme
nyt oli syöty; hän itse oli ollut neljäs. Äsken
oli käyty ankaraa sotaa heidän ja naapuriheimon
välillä. Heitä oli joutunut vangiksi melkoinen
määrä, joka sitten oli jaettu useammissa ryhmissä
voittajain kesken. Syötäviksi he olivat joutuneet
joka mies.

Minä käskin Perjantain koota yhteen kasaan
kaikki pääkallot, luut ja muut jäännökset, raken-
taa kasan päälle sitten ison nuotion ja polttaa
kaikki tyyni poroksi. Kovin näkyivät muutamat
palat olevan mieleisiä Perjantaille, sillit hänhän
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oli vielä luonnostaan ihmissyöjä, mutta lukiessaan
minun kasvoissani niin täydellisen inhon ja kau-
histuksen, hän ei uskaltanut puhua mitään.

Lähdettiin sitten linnaan, jossa rupesin hank-
kimaan pukua Perjantaille. Ensiksi annoin hänelle
merimiehen-arkusta löytämäni aivinaiset housut,
jotka hiukan korjattuina sopivat hänelle kyllä.
Sitten laitoin hänelle vuohennahasta takin. (Mi-
nusta olikin aikaa voittain varttunut aikamoinen
räätäli.) Päähän tekaistiin sitten jäniksennahasta
lakki, varsin mukava ja laatuun käypä. Näin
oli pojalla nyt täydet tamineet, ja hyvin hän olikin
mielissään, saatuansa samallaisen puvun kuin
masterillakin oli. Kömpelösti hän kyllä ensi alussa
liikkui uudessa puvussaan. Housut ne vallankin
näkyivät tekevän suurta haittaa, takin liepeet
olivat myötäänsä tiellä, ja kainaloista kiinnitti ja
puristi aika lailla, mutta ennen pitkää hän tottui
uusiin vaatteisinsa varsin hyvin.

Huomenissa rupesin miettimään, minnekä saisi
sopivan yömajan Perjantaille, niin että meidän
kumpaisenkin olisi mukava. Rakensin hänelle
vihdoin teltan linnoitukseni kahden vallin väliin.
Luolan-aukon suuhun pystytin ovipielet ja laitoin
niitten väliin oikean lauta-oven, jonka saattoi
pönkittää sisäpuolelta. Kaikki aseet otin yöksi
luolaan. Turhia varokeinoja kaikki nuo, sillä ei
ole keliäkään konsanaan ollut sen uskollisempaa,
alttiimpaa ja vakavampaa palvelijaa kuin Per-
jantai. Tyynimelinen hän oli, ei vihoitellut mil-
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loinkaan, oli aina nöyrä ja kuuliainen. Hän oli
kiintynyt minuun kuin lapsi isäänsä ja olisi
sen uskallan sanoa uhrannut oman henkonsä-
kin, minut pelastaakseen, jos niikseen olisi tullut.

VIIDESTOISTA LUKU

Perjantai tottuu uusiin tapoihin ja töihin. Ensimmäiset
kristin-opin alkeet. Perjantain kotimaassa valkoisia

haaksirikkoisia. Koti-ikävä.

Seuralaisestani minä olin hyvin mielissäni ja
päätin totuttaa häntä kaikenlaisiin hyödyllisiin
askaroisin, ennen kaikkea opettaa häntä ymmär-
tämään ja vähän puhumaankin englanninkieltä.
Ja lieneekö kellään ollut niin ahkeraa ja tark-
kaavaa oppilasta kuin Perjantai? Hyvillään hän
oli, milloin ymmärsi minun sanani tahi sai senkin
verran solkatuksi, että minä hänet ymmärsin.
Elämä alkoi piankin käydä niin hauskaksi, että
ellei minun olisi tarvinnut muita villejä yhä pel-
jätä, olisin tahtonut täällä edelleenkin asua.

Perjantai oli nyt ensinkin saatava vieraantu-
maan entisistä ihmissyöjän tavoista ja totutettava
käyttämään ruuakseen muuta lihaa. Siksipä otin
hänet, parin kolmen päivän perästä mukaani karja-
tarhaan, käydäksemrne sieltä vuohen, jonka sitten
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teurastamme ja ruuaksi laitamme. Mutta mat-
kalla sinne minä huomasin kaukana erään puun
juurella metsävuohen ja sen vieressä kaksi karit-
saa. Käskin nyt Perjantain olemaan aivan hiljaa
ja liikkumatta, ojensin pyssyni ja laukasin. Luoti
oli tappanut toisen karitsan. Perjantai parka oli
niin suunniltaan säikäyksestä, että luulin hänen
siihen paikkaan pyörtyvän. Hän ei ollut nähnyt
noita elukoita eikä laukauksen tulostakaan. Hän
repäisi takkinsa auki ja rupesi koettelemaan, mistä
kohdin muka hän on haavoitettu. Luullen minun
aikoneen tappaa hänet, poika parka hyppäsi mi-
nun luokseni, lankesi maahan ja syleillen pol-
viani puhua papatti minulle paljonkin. Hänen
sanojaan en ymmärtänyt, mutta selvästi käsitin
hänen rukoilevan, etfen vaan tappaisi häntä.

Myhähtäen minä otin häntä kädestä, näytin
sitä paikkaa, mihin karitsa oli jäänyt, ja käskin
hänen noutamaan sen. Hän totteli, ja siinäkös hän
nyt kummastellen alkoi tarkastella, missä kohden
karitsassa oli kuolettava haava. Sillä välin minä
hänen huomaamattansa latasin pyssyni uudestaan.

Jonkun ajan perästä näin suurenlaisen, hau-
kantapaisen linnun istuvan pitkän puun latvassa.
Kutsuin silloin Perjantain, osoitin hänelle linnun,
viittasin sitten pyssyyni ja maahan, osoittaakseni,
että nyt tuo lintu putoaa puusta maahan. Käs-
kin hänen sitten pitämään lintua silmällä, tähtä-
sin ja laukaisin. Perjantai näki linnun samassa
silmänräpäyksessä putoavan puusta. Yhtä kau-
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histunut hän oli kuin edelliselläkin kerralla, pal-
joa enemmänkin, hän kun ei ollut nähnyt minun
panevan pyssyyni mitään. Hän ajatteli kaiketi,
että mahtaa tuossa kapineessa vaan olla merkil-
linen kuoleman ja hävityksen taika, koskapa se
tappaa ihmisiä ja eläimiä läheltä sekä kaukaa.
Ellei hän piankin olisi päässyt perille asiasta,
olisi hän varmaankin ruvennut jumalinaan ku-
martamaan niin pyssyä kuin minuakin. Pyssyyn
hän ei uskaltanut kajota vielä pariin päivään,
vaan myötäänsä puheli sille jotain oraalla kielel-
lään. Myöhemmin vasta sain tietää hänen pyytä-
neen pyssyä, etfei se tappaisi häntä. Muutaman
päivän perästä hän oppi tuntemaan koko sen
aseen salaisuuden.

Nyt kannettiin karitsa kotia. Nyljettyäni sen,
minä paistoin siitä muutamia paloja ja keitin
lientä toisista. Perjantaista näkyi tämä ruoka
olevan sangen makuisaa, mutta kovin häntä kum-
mastutti se, että minä käytin suolaa ruuassa.
Hän pisti muutaman suolarakeen suuhunsa, mutta
silloinkos mies rukka irvistelemään ja syljeksi-
mään ja huuhtelemaan vedellä suutaan! Minä
puolestani näytin hänelle, että jos minä pistän tui-
man palan suuhuni, niin se panee minut pai-
kalla irvistämään ja syljeksimään. Vasta pitkäin
aikain perästä hän tottui käyttämään suolaa,
mutta peräti niukalti sittenkin.

Huomenissa minä annoin Perjantain raaistaa
vartaalla paistettua vuohenlihaa, ja se oli hänestä

9
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niin sanomattoman hyvää, että hän rupesi taas
vilkkaasti puhua paasuamaan. Ymmärsin vihdoin
hänen koettavan tehdä minulle selväksi, etfei
hän enää ikinä aio syödä ihmisenlihaa. Ja siitä
mieleni hyväksi.

Seuraavana päivänä panin hänet survomaan
jyviä ja seulomaan jauhoja. Hän tottuikin tuo-
hon työhön sangen pian, varsinkin kun huomasi,
kuinka niistä sittemmin paistetaan leipää. Jon-
kun ajan perästä hän osasi suorittaa nämä työt
omin päin yhtä hyvin kuin minäkin.

Koska minulla nyt oli talossani yhtä suuta
enemmän kuin ennen, niin täytyi ruveta laajen-
tamaan viljankin viljelystä. Siksipä määräsin
pelloksi suurenpuoleisen alan jarupesin sitä aitaa-
maan, niinkuin entisiäkin. Perjantai auttoi minua
uskollisesti tässä työssä ja, kuultuaan tarkoi-
tuksena olevan täten hankkia enemmän leipä-
varoja, koska on enemmän syöjiäkin, lausui kä-
sittävänsä, että minä juuri hänen tähtensä saan
entistä enemmän työtä, ja lupasi ponnistella
puolestaan, minkä suinkin jaksaa, jos vaan hänelle
neuvotaan, mitä milloinkin pitää tehdä.

Tämä vuosi oli miellyttävin kaikista, mitkä
saarella olin viettänyt. Perjantai osasi jo vähän
puhua minun kieltäni, tunsi nimeltä melkein
kaikki esineet, mitä näkyvissä oli, osasi mennä
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siihen ja siihen paikkaan, minne milloinkin käs-
kettiin. Ja paljo hänellä oli haastelemistakin
kaikista niistä. Nythän minun omallakin puheel-
lani oli jotain käytännöllistä merkitystä, jota
vailla se oli ollut monen monta pitkää vuotta.
Paitsi sitä hauskuutta, mikä minulla oli haaste-
luista hänen kanssaan, miellytti minua Perjantain
oma personakin: päivästä päivään minä yhä enem-
min huomasin, kuinka vilpitön ja uskollinen hän
on, ja siksipä hän kävikin minulle päivästä päi-
vään rakkaammaksi. Toiselta puolen luulen hä-
nenkin kiintyneen minuun uskollisella rakkaudella.

Koetin kerran ottaa selkoa, vieläkö hänen on
ikävä omaa maatansa. Hän osasi siihen aikaan
auttavasti englanninkieltä. Kysäisin häneltä, onko
hänen kansansa joskus voittanut sodassa. Ja näin
sukesi seuraava keskustelu.

Perjantai. Niin, niin! Minun kansa on hy-
vempi tappele.

Master. Vai on sinun kansasi taitavampi tap-
pelemaan! Mitenkäs sinä sitten vangiksi jouduit,
Perjantai?

Perjantai. Minu kansa hakka kaikki maha
(maahan).

Master. Mutta jos sinun kansasi lyö viholli-
sen maahan, mitenkäs sinä sitten kiinni jouduit?

Perjantai. Se paikka kuin Perjantai vangita,
oli paha väki enempi kuin Perjantai väki. Ja ne
otta yks, kaks, kolme ja Perjantai, mut minu
kansa voitta se paha väki toihPh paikka, missä
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minä ei on oli; siellä minu kansa otta yks, kaks
ja paljo tuhat.

Master. Mutta mikseivät teidän miehet pe-
lastaneet teitä vihollisen käsistä?

Perjantai. Paha väki juokse ja otta mukka
yks, kaks, kolme ja Perjantai ja pistä kanotti,
mut minu kansa ei on oli kanotti silloin.

Master. No niin Perjantai, mutta mitäs sinun
kansasi teki niin monella vangilla ? Söivätkö ne
vankinsa, niinkuin nämä toisetkin?

Perjantai. Jaa-a. Minun kansa söö ja; söö
kaikki loppu.

Master. Minnekäs ne heidät veivät?
Perjantai. Toinen paikka, minne vaan mieli

teke?
Master. Käyvätkö he täälläkin?
Perjantai. Kyllä, kyllä! Tämä paikka ja toi-

nen paikka ja.
Master. Oletkos sinäkin käynyt täällä heidän

kanssaan?
Perjantai. Kyllä, toola noin.
Täten sain tietää, että Perjantai oli takavuo-

sina ollut niitten villien mukana, joitten oli tapana
käydä saaren kaukaisimmassa päässä. Ja niinpä,
käydessäni kerran hänen kanssaan sillärannalla,
hän tunsi paikan varsin hyvin ja tiesi kertoa
heidän silloin pitäneen siellä julmia juhla-ate-
rioitaan.

Olen kertonut tämän keskustelun siitä syystä,
että se antoi aihetta seuraavaan
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Minä kysyin häneltä, kuinka pitkä lienee matka
täältä heidän rantaansa, ja eikö paljo kanotteja
huku merellä. Hän vastasi, ett’ei siitä ole mitään
pelkoa: kanotteja ei ole siellä milloinkaan hukku-
nut, sillä ulompana merellä käy aina sama virta
ja sama tuuli, aamulla yhtäänne päin, illalla toi-
saanne. Ensi alussa luulin tuota vaan nousu-
ja pakoveden liikkeiksi, mutta myöhemmin huo-
masin niitten olevan mahtavan Orinoko virran
vaikuttamia. Minulle selvisi nyt, etfei minun
saareni ole kovinkaan kaukana sen suistamoista,
ja että lännestä tai luoteesta tänne siintävä maa
on suuri Trinidadin saari, joka on vastapäätä
Orinokon suuta. Tiedustelin sitten Perjantailta
tyyten tarkoin, millainen siellä on maa, millaisia
asukkaat, minkälainen ranta ja minkäluontoisia
meren virrat ja tuulet. Kysyttyäni, minkänimisiä
kansoja siellä asuu, hän ei osannut mainita muita
kuin Karaibeja. Meidän kartoilla on niitten asusta-
rnaksi alueeksi merkitty Amerikan rannikko Ori-
nokon suulta Guyanaan ja St. Marthaan saakka.

Hän kertoi niinikään, että kaukana kuun toi-
sella puolen tarkoittaen läntistä ilmansuuntaa,
minne kuu laskee, asuu valkoisia, partasuisia
miehiä, samallaisia kuin minäkin, ja että he ovat
surmanneet paljon ihmisiä. Minä ymmärsin niit-
ten olevan Espanjalaisia, joitten julmuus oli tun-
nettu koko siinä maan-osassa: siitä kulki siellä
kauheita kertomuksia polvesta polveen, suvusta
sukuun.
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Minä kyselemään taas, millähän keinoin hän
luulisi minun pääsevän tästä saaresta noitten val-
koisten miesten luokse. »Kyllä, kyllä!» vastasi
hän. »Se on pääse sinne kaks kanotti. * Min’en
pitkään aikaan voinut ymmärtää, mitä hän tar-
koittaa noilla kahdella kanotilla, kunnes viimein-
kin, monen kyselyn perästä, sain selville hänen
tarkoittavan kahden tavallisen kanotin suuruista
venettä. Tämä osa keskusteluani Perjantain kanssa
oli minulle sangen mieluista, se kun jälleen he-
rätti minussa toiveita. Ennemmin tai myöhem-
min, ajattelin itsekseni, ilmaantunee toki joku
tilaisuus minun päästä pois täältä.

Perjantain yhä enemmin vartuttua ymmärtä-
mään ja puhumaan minun kieltäni, rupesin opet-
tamaan hänelle ensimmäisiä uskon-opin alkeita.
Kerran kysäisin häneltä, tietääkö hän, kuka hänet
on luonut. Poika parka ei näkynyt lainkaan
tajuavan minua; luuli minun kysyneen, mikä mies
hänen isänsä on. Koetin päästä perille toista
tietä, kysyen: kukas on luonut meren ja tämän
maan, jonka päällä me astumme, ja vuoret ja
metsät? Hän vastasi, että se on Benamukke, joka
asuu tuolla toisella puolla. Ei hän osannut mitään
sen enempää hänestä mainita; sen vaan tiesi,
että hän on paljoa vanhempi kuin meri ja maa,
kuu ja tähdet.

No niin, Jatkoin minä, koska nyt
tuo vanha olento on kaikki tehnyt, miks’eikäs
kaikki sitten palvele ja kumarra häntä?
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Kyllä! vastasi hän vakavasti, luoden
minuun sangen vilpittömän katseen. Kaikki-
han sano hänelle: Oo!

—■ Kun siellä teillä ihminen kuolee, niin minne-
käs hän joutuu vai joutuuko minnekään?

Kyllä! Ne tule kaik Benamukke 100.
Entäs ne, jotka on syöty?
Ne ja!

Siitä pitäin rupesin opettamaan hänelle elävän
Jumalan tuntemista. Selitin hänelle, että kaiken
maailman suuri Tekijä ja Luoja asuu tuolla tai-
vaassa, että Hän edelleenkin hallitsee maailmaa
voimallansa. Hän on kaikkivaltias: kaiken Hän
voi meidän edestämme tehdä, kaiken meille antaa,
mutta kaiken Hän voi meiltä ottaa poiskin. Hän
kuunteli minua tarkkaan, iloiten suuresti, kun ker-
roin hänelle Vapahtajasta, joka on tullut meitä
pelastamaan. Edelleen selitin hänelle, että me
saamme rukoilla Jumalaa, ja että Jumala kuulee
meitä, vaikka asuukin taivaassa.

Kerran hän sanoi minulle, että jos meidän
Jumala saattaa kuulla meitä ihan tuonne aurin-
gon toiselle puolelle, niin kyllä vainonkin hän on
suurempi Benamukkea, joka ei asu kuin vähän
matkan päässä heistä, korkeitten vuorten takana,
eikä sittenkään kuule heitä, ellei nousta niille
vuorille siellä häntä puhuttelemaan.

Oletkos sinäkin käynyt siellä puhelemassa
hänen kanssaan?
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Ei! vastasi hän. Ei sinne koska
pääse noori mees, mut vanha vaan, ne Uvukake.

Sen veran sain selville, että heilläkin on omat
erityiset pappinsa, jotka käyvät vuorilla ja sano-
vat Benamukelle: »Oo»! (sellainen on heillä ru-
kous), ja sieltä tulevat alas ilmoittamaan kan-
salle, mitä Benamukke on sanonut.

»Suloisia hetkiä olivat nämä. S.» 200.

Suloisia hetkiä olivat nämä keskustelut Per-
jantain kanssa. Ei ollut meillä mitään oppikir-
jaa, Raamattu yksin vain, mutta se kun on niin
verrattoman yksinkertaista ja selvää, että lapsikin
sen ymmärtää, niin oli tästä opetuksesta seu-
rauksena, etfei ainoastaan tämä pakana päässyt
iankaikkisen totuuden tuntoon, vaan minä itse-
kin siitä yhä enemmän voimaa imin. Kuinka
kiitollinen Olinkaan Jumalalle, joka oli lähettänyt
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tämän pakanan minulle opastettavakseni ja
opastajakseni samalla! Kolmen vuoden kuluttua
oli Perjantaista tullut harras kristitty, parempikin
kristitty kuin minä olin.

Mutta palajanpa kertomukseeni taas.

Opetuksen ja tarpeellisten töitten lomassa ker-
roin Perjantaille vähitellen oman historiani, aina-
kin siitä saakka kuin olin tähän saareen tul-
lut. Annoin hänelle tarpeenmukaiset selitykset
ampuma-aseista, kruudista ja luodeista ja opetin
hänet ampumaan. Annoin hänelle puukon, josta
hän oli peräti mielissään, ja laitoin hänelle vyön
ja siihen mutkan, jossa hän sai kantaa kirvestä.
Se oli samalla sekä aseena että työkaluna.

Haastelin hänelle Europasta, varsinkin Eng-
lannista, kerroin, mitenkä siellä eletään ja Jumalaa
palvellaan, mitenkä siellä ihmiset keskenänsä
yhteyttä pitävät ja sieltä käsin laivoilla pur-
jehtivat kaikkiin maan ääriin. Näytin hänelle
sen paikan, missä minun laivani oli joutunut
haaksirikkoon, ja vein katsomaan venettä, jonka
aallot olivat heittäneet rannalle, ja joka nyt oli
jo kokonaan rappeutunut. Veneen nähtyänsä
Perjantai kävi varsin vakavan näköiseksi eikä
kotvaan aikaan virkkanut mitään. Minä kysyin,
mitä mies mietiskelee. Hetken kuluttua hän
vastasi:
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Se vene on tule meidän ranta.
Lähemmin tiedusteltuani sain kuulla samal-

laisen veneen kerran ajautuneen rantaan siinä
maassa, missä hän asui. Minä otaksuin jonkun
europpalaisen laivan joutuneen siellä haaksirik-
koon ja veneen ajautuneen rantaan, mutta olin
niin tyhmä, etfen tullut lainkaan kysyneeksi,
oliko kenties ihmisiäkin ajautunut veneessä ran-
nalle, ja mistä päin he olivat. Koetin vain saada
tietää, minkä muotoinen vene oli.

Perjantai antoi siitä sangen tarkan kuvauk-
sen, lisäten sitten innokkaasti:

Ja me pelasta valkea mees hukkumista.
Nyt vasta johtui mieleeni kysäistä, oliko val-

koisia miehiä ollut venheessä.
Kyllä, vakuutti hän, vene täys val-

kea mees.
Kuinka monta heitä oli?

Hän näytti sormillaan: seitsemäntoista.
Minnekäs he ovat joutuneet?
He elä ja asu rninu kansa 100.

Minä miettimään. Kaiketikin he ovat siitä
laivasta, joka joutui haaksirikkoon minun saareni
lähitteillä. Laivan käytyä karille, he varmaankin
astuivat venheesensä ja ajautuivat rantaan vil-
lien maassa. Tiedusteltuani tarkemmin haaksi-
rikkoisten kohtaloista, Perjantai kertoi heidän
asuneen siellä jo neljä vuotta. Villit eivät tee
heille mitään pahaa, hankkivatpa ruokavaroja-
kin heille.
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Miks’ei sinun kansasi tappanut heitä ja
syönyt?

Ei! He tule veli valkean meehen kans.
Minä arvasin villien javalkoisten miesten sol-

mineen ystävyysliiton keskenään.
Niin, lisäsi Perjantai, —ne ei söö kuka

muu kuin tappele ja voitta.
Toisin sanoen: eivät syö muita kuin sota-

vankejansa.
Pari päivää tämän keskustelun jälkeen menin

Perjantain kanssa sille vuorelle saaren itäisessä
päässä, mistä kerran, niinkuin edellä on sanottu,
eräänä selkeänä pitävänä olin nähnyt kaukaisen
maan. Ilma oli nytkin erittäin kirkas. Perjantai
katseli hänkin hetken aikaa tuota kaukaista ran-
taa, mutta äkkiä hän rupesi hyppimään ja tanssi-
maan ja huutamaan minua luoksensa.

Mikäs nyt? kysäisin minä.
Voi ilo! huudahteli hän. Voi ilo ja

reemu! Toola minu maa, toola minu kansa!
Sanomaton mielihyvä loisti hänen kasvoillaan,

silmät säihkyivät, koko hänen olentonsa näkyi
hehkuvan halusta päästä takaisin oman kansansa
luo. Tuo kiihkeä ilo herätti minussa ensi het-
kenä sangen masentavia ajatuksia. Jos Perjan-
tain todellakin onnistuisi päästä omaan maa-
hansa, niin eikö ole luultava, että hän unohtaa
uskontonsa, unohtaa kiintymyksensä minuun?
Hän kertoo heille valkoisesta miehestä tällä
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saarella; heitä saapuu tänne satakunta miestä,
mitäpä parikin sataa. Ja kuinka käy minun silloin?

Kuinka paljon vääryyttä moisilla ajatuk-
silla teinkään tuolle kiitolliselle ystävälle, sen
tulin jälkeenpäin kyllä huomaamaan.

Eräänä päivänä olimme samalla vuorella. Ilma
oli silloin siksi samea, etfei vastaista rantaa
näkynyt. Kutsuin Perjantain luokseni.

Perjantai! virkoin minä. Tahtoisitko
palata takaisin omaan maahasi, oman kansasi
luokse?

Kyllä! vastasi hän. Se olis suuri
ilo, oi niin suuri ilo, jos Perjantai pääse sinne.

Mitupäs sinä siellä? Sinusta tulisi siellä
samallainen villi kuin ennenkin; ihmisen lihaakin
taas söisit.

Hän kävi hyvin murheelliseksi ja päätänsä
puistellen vastasi:

Ei, ei! Perjantai sanosis heille: pitä ole
hyvä, pitä rukoile Jumala, pitä söö ohraleipä,
voohi liha, voohimaito; ei söö enä mees.

Mutta tappaisivathan ne sinut!
Ei! sanoi hän vakavasti. Ei, he

tappasis: he tahtosis oppi.
Ja samalla hän kertoi heidän oppineen yhtä

ja toista parrakkailta valkoisilta miehiltä, joita
oli tullut heidän maahansa.

Kysyin sitten, tahtoisiko hän lähteä takaisin
omaan maahansa. Hän naurahti javastasi, etfei-
hän hän jaksa uida niin pitkää matkaa. Entäs,
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jos tekisin hänelle kanotin? No silloin hän olisi val-
mis lähtemään, jos nimittäin minä tulen mukaan.

Minäkö? huudahdin minä. Söisi-
väthän ne minut!

Ei, ei! vakuutteli hän, Perjantai teke,
ne ei söö master; Perjantai teke, ne rakasta master.

Hän tarkoitti aikovansa kertoa heille, kuinka
minä surmasin hänen vihollisensa ja pelastin hä-
nen henkensä, ja kuinka he siitä syystä rakasta-
vat minua. Ja jälleen hän kertoi, kuinka ystä-
vällisesti he ovat kohdelleet niitä seitsemäätoista
miestä, jotka tuuli oli ajanut heidän rannoilleen.

KUUDESTOISTA LUKU

Lähdön hankkeita. Uusi vene. Taas villejä rannalla.
Espanjalainen. Perjantain isä.

Tästä puolin rupesin lakkaamatta hautomaan
mielessäni, mitenkä päästä tuonne toiseen ran-
taan, Perjantain mainitsemain europpalaisten luo,
jotka kaikesta päättäin ovat espanjalaisia tai
portugalilaisia. Siellähän, mannermaalla, me mie-
hissä paremminkin saamme keksityksi jonkun
keinon päästä pois näiltä oudoilta seuduin kuin
minä yksin täällä saarella.

Niinpä vein Perjantain kerran katsomaan vii-
meksi tekemääni venettä ja lykkäsimme sen vesille.



206

Mitäs sanot, Perjantai? Lähdetäänkö tällä
sinne sinun kotipuolellesi?

Epäilevästi hän puisteli päätään: hän piti sitä
nähtävästikin liian pienenä moiselle matkalle.
Minä ilmoitin hänelle, että on minulla suurempi-
kin, ja vein huomenissa hänet katsomaan ensim-
mäistä venettäni, jota en ollut jaksanut saada
rantaan. Se olisi Perjantain mielestä kokoonsa
nähden kyllä ollut riittävä, mutta pahaksi onneksi
oli se ollut kaikkea hoitoa vailla kolmekolmatta
vuotta ja oli nyt niin lahonnut ja ränsistynyt,
etfei siitä enää ollut vesille vietäväksi.

Mielessäni kun yhä vaan paloi matka täältä
pois, niin sanoin Perjantaille tekeväni uuden,
yhtä suuren veneen, jolla hän pääsee omaan maa-
hansa takaisin. Hän ei puhunut mitään; näytti
vaan kovin murheelliselta. Kysyttyäni, mikäs
hänen nyt tuli, hän vastasi:

Miks master on suuttu Perjantai? Mitä
on Perjantai teke?

Minä vakuutin, etfen ensinkään ole häneen
suutuksissa.

- Eikö suuttu? vastasi hän. Eikö
suuttu? Mut rniks lähettä Perjantai pois oma maa?

Mutta sanoithan sinä kernaasti lähteväsi
sinne.

Kyllä, kyllä kernas, mut me kaks: ei Per-
jantai sinne yks, ei master sinne yks.

Mitäpäs minä siellä?
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Hän kääntyi vilkkaasti minuun päin, huu-
dahtaen :

Master on teke moni hyvä: opetta villi
mees ole hyvä, ole lämpeä; master opetta villi
mees tuntema Jumala, rukoile Jumala, elä uus
elämä.

Voi Perjantai parka! Et tiedä, mitäs puhut!
Tietoa ja taitoa vailla minä itsekin olen.

Ei, ei! Master opetta Perjantai ole hyvä
ja opetta villi mees ole hyvä.

—Ei niin, Perjantai! Parasta on, ettäs läh-
det yksin ja jätät minut tänne.

Hän tuli jälleen murheelliseksi, sieppasi sitten
äkkiä kirveen vyöltänsä ja ojensi sen minulle.

Mitäs minä tällä? kysäisin.
Master tappa Perjantai.
Miksikäs minä sinut tappaisin?
Miks lähettä Perjantai pois? Master tappa

Perjantai, mut ei lähettä Perjantai pois.
Hän puhui niin vakavasti, että poika paralle

oikein vedet silmiin kiertyi. Minä huomasin,
kuinka sydämellisesti hän on minuun kiintynyt,
ja sanoin hänelle nyt, niinkuin monasti sittem-
minkin, etfen milloinkaan aio lähettää häntä pois,
niinkauan kuin hän vaan aikoo luonani pysyä.

Selväksi kävi minulle samalla, kuinka Perjan-
tain koti-ikävä perustuu siihen hartaasen haluun,
että minäkin tulisin hänen maahansa opettamaan
ja neuvomaan hänen kansaansa. Semmoiseen toi-
meen minä puolestani tunsin olevani aivan kykene-
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mätön enkä siihen tuntenutkaan itsessäni mitään
kutsumusta. Mutta mikä minua sittenkin sinne
veti, oli toivo päästä yhteyteen siellä asuvain
europpalaisten kanssa.

Ja niinpä ruvettiin kuin ruvettiinkin Perjan-
tain kanssa rakentamaan uutta venettä, yhdestä
puunrungosta, niinkuin entisetkin olivat. Sopi-
vista aineksista saarella ei suinkaan puutetta
ollut: kokonaisen laivankin olisi saattanut siellä
rakentaa. Kuukauden päivät siinä ahkerasti raa-
dettiin aamusta iltaan, kunnes veneen runko oli
valmis, mutta vielä kului kaksi viikkoa, ennen-
kuin saimme sen rantaan, sillä meidän täytyi
telojen päällä lykätä sitä. Tuuma tuumalta vain
edistyi matka.

Runko meillä nyt kyllä oli, mutta vielä kului
kaksi kuukautta, ennenkuin saatiin mastot ja
purjeet ja peräsin valmiiksi ja paikoilleen. Silloin
oli veneeni taakeloitu joissain määrin samallaiseksi
kuin se pursi, jolla olin Säleestä purjehtinut pois.

Perjantai, joka kyllä oli taitava soutaja ja
meloja, mutta ei ollut purjeita milloinkaan näh-
nyt, katseli hämmästyneenä, kuinka vene minun
johtamanani soutamatta uiskenteli vedenpinnalla,
vikkelästi käännähdellen ja puikkelehtien milloin
puoleen, milloin toiseen. Mutta pian pääsi hän-
kin näitten asiain perille, ja ennen pitkää oli
hänestä varttunut varsin ovela merimies. Kom-
passia vaan hänen oli vaikea käsittää.
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Nyt alkoi Seitsemäskolmatta vuosi minun
täällä-oloni aikaa, josta kolme viimeistä vuotta
olin viettänyt yhdessä Perjantain kanssa. Kii-
tollisena Jumalan armollisesta huolenpidosta aloi-
tin tämänkin uuden vuoden, edelleenkin Hänen

apuunsa turvaten. Sade-aika alkoi
taas, ja me panimme uuden pur-
temme suojaan joen poukamaan,
rakentaen vettä-pitävän katoksen
sen yli. Ensi marras- tai joulu-
kuussa oli meidän määrä lähteä

yrittämään ulapalle.

Pouta-ajan tul-
tua ryhdyin val-
mistautumaan

matkalle, ensin-
näkin eväitä varus-
tamaan. Aamulla ker-

»Tuuma tuumalta vain edistyi matka». S. 208.
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ran, näissä puuhissa ollessani, lähetin Perjan-
tain merenrannalle katsomaan, olisiko siellä kilpi-
konnia, joita tavallisesti saimme viikossa yhden.
Ei kulunut kuin tuokion verran, niin näen hänen
juoksevan hirmuista vauhtia takaisin, heilahtavan
vallin yli ja rientävän minun luokseni. En ennät-
tänyt kysyä syytäkään miehen hätään, kun hän
jo huudahti:

Master, master! Voi suru! Voi hirmu!
Mikäs nyt, Perjantai?

—, Toola, toola yks, kaks, kolin kanotti, yks,
kaks, kolin.

Luulin hänen tarkoittavan kuutta, mutta lä-
hemmin kyseltyäni, sain tietää hänen nähneen
vain kolme.

Niitäkös sinä noin pahasti säikähdit?
Koetin rauhoittaa häntä, minkä osasin, mutta

mies parka oli aivan suunniltaan. Hän ei kaike-
nkaan kyennyt muuta ajattelemaan kuin että
viholliset ovat tulleet häntä hakemaan. Nyt ne
saavat hänet kiinni ja tappavat ja syövät. Minä
koetin rauhoittaa häntä kaikin tavoin. Selitin
hänelle, että olenhan minä yhtä suuressa vaarassa
kuin hänkin: jos ne hänet surmaavat, niin eivät-
hän ne minuakaan henkiin jätä.

Mutta lisäsin minä meidän täytyy
ruveta taistelemaan heidän kanssaan. Osaatkos
taistella, Perjantai?

Kyllä minä ampu, vastasi hän, mutta
ne on ole niin hirmun moni.
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Vähät siitä! vakuutin minä. Me
ammumme ne, ja ken henkiin jää, se pakenee
pyssyn pauketta.

Kysyin sitten, tahtooko hän puolustaa minua,
jos minä puolustan häntä, ja lupaako hän pysyä
rinnallani ja tehdä kaikki, mitä vaan käsken. Hän
vastasi:

Jos master vaikka käske Perjantai koole,
niin Perjantai koole.

Minä annoin nyt hänelle kulauksen rommia ja
käskin tuoda molemmat lintu pyssyt, jotka latasin
karkeilla hauleilla. Panin panokseen sitten neljä
muskottia, pistäen kuhunkin kaksi metallipalasta
ja viisi pientä luotia. Samoin latasin molemmat
pistolit, sidoin sitten miekan vyölleni ja käskin
Perjantain ottamaan kirveensä. Näin varustet-
tuna läksin kiikari povessa vuoren huipulle.

Rannalla näkyi olevan yksikolmatta villiä ja
heillä kolme vankia mukanaan. Hiekalle oli ve-
detty kolme kanottia. He eivät olleet nousseet
maihin samaan paikkaan, josta Perjantai aikoi-
naan oli karannut, vaan lähemmäs joen suuta,
missä metsä ulottui melkein rantaap saakka.
Heillä oli nähtävästikin aikomus taas käydä kama-
lia verisiä aterioitansa pitämään, ja tämä vim-
mastutti minut niin perinpohjin, että alas tultuani
ilmoitin Perjantaille aikomukseni olevan ampua
tai lyödä heidät kuolijaiksi joka miehen. Kysyin
samassa, lupaako hän auttaa minua. Hän oli
nyt toipunut ensimmäisestä säikäyksestään ja
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vakuutti olevansa valmis vaikka kuolemaan, jos
niin käsketään.

Yhä vieläkin vihasta kuohuen, minä jaoin aseet
keskenämme: käskin Perjantain pitämään pistolin
vyöllään ja ottamaan kolme pyssyä olalleen. Itse
otin niinikään pistolin ja kolme pyssyä. Pistin
taskuuni pienen pullon rommia sekä vähän leipää
ja annoin Perjantain huostaan kruuti- ja luotipus-
sin, käskien hänen astumaan minun perässäni,
pysymään aivan ääneti ja laukaisemaan vasta
silloin kuin minä määrään. Teimme sitten lähes
mailin pituisen kierroksen joen yli, niin että pää-
simme metsän suojassa, kenenkään huomaamatta,
villejä lähelle.

Matkalla sinne alkoi äskeinen huima päätök-
seni vähitellen tehdä takaperoa. Ei siihen ollut
syynä se, että olisin peljännyt villien monilukui-
suutta minähän olisin yksinänikin ollut voi-
makkaampi kuin nuo alastomat, asettomat raukat,

vaan se, että tulin jälleen ajatelleeksi: mitä
syytä, mikä oikeus minulla on lähteä tahraamaan
käsiäni ihmisvereen? Perjantain vihollisia he
kyllä ovat, Perjantailla on lainmukainen oikeus
hyökätä heidän kimppuunsa, mutta mitäs pahaa
he minulle ovat tehneet? Mikä oikeus, sanoin
itsekseni, minulla on käydä heitä rankaisemaan
heidän kansallisten syntiensä tähden? Ja niin
päätin mennä vain lähommälti katsomaan, mitä
he tekevät, ja ryhtyä toimiin vasta siinä tapauk-
sessa, että saan jonkun erityisen merkin.
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Hiljaa ja varovasti astuin eteenpäin, Perjantai
kintereilläni, kunnes päästiin villejä niin lähelle,
etfei meitä erottanut heistä kuin pieni metsän-
niemeke. Viittasin Perjantain luokseni, käskin
hänen hiipimään erään suuren puun taakse aivan
metsänrinteessä ja tuomaan minulle tietoja näke-
mistään. Pian hän tulikin takaisin, kertoen vil-
lien istuvan nuotion ympärillä. Yksi vangeista
oli tapettu, ja häntä ne parhaillaan syövät. Toi-
nen on rannan hiekalla sidottuna, odottamassa
vuoroansa. Tämä jo sai vereni kuohumaan, mutta
ylimmilleen minun vimmani yltyi, kuultuani Per-
jantaita, etfei tuo vanki olekaan hänen kansa-
laisiaan, vaan yksi niitä valkoisia, partasuisia
miehiä, joita hänen maassansa asuu. Kauhistu-
neena minä menin omin silmin tutkimaan asian-
laitaa ja näin kiikarillani todellakin valkoisen
miehen makaavan rannan hiekalla, europpalainen
puku yllä, sidotttuna käsistä ja jaloista.

Noin puolisataa yardia lähempänä heitä kas-
voi tiheän rikeikön laidassa toinen puu. Sen
taakse hiivin nyt ja pääsin noin kahdeksankym-
menen yardin päähän villeistä. Perjantai oli
uskollisesti seurannut minua askel askelelta.

Nyt ei käynyt viivytteleminen silmänräpäystä-
kään, Yksitoista julmuria istui maassa yhdessä
ryhmässä ja olivat juuri lähettäneet kaksi teu-
rastajaa maassa makaavan kristityn kimppuun.
Nämä olivat parhaillaan päästämässä hänen jalko-



214

jaan siteistä irti. Minä käännyin Perjantaihin,
sanoen:

Tee nyt kaikki, minkäs näet minun teke-
vän, ja tottele käskyä.

Laskin maahan yhden muskotin ja molemmat
lintupyssyt. Perjantai noudatti esimerkkiäni. Yhden
muskoteista ojensin villeihin ja rupesin tähtää-
mään, käskien Perjantain tekemään samoin.

Oletko valmis nyt?
Kyllä.
Ammu sitten!

Samassa laukaisin minäkin.
Perjantai oli tähdännyt paremmin kuin minä,

sillä hänen puolellaan kaatui kuolijaina maahan
kaksi ja haavoittui kolme; minun puolellani kuoli
yksi ja haavoittui kaksi. Kauhea hämmästys
valtasi haavoitetut; muutkin kavahtivat pystyyn,
mutta eivät tienneet, minne paeta, minne katsoa,
sillä eiväthän tienneet, mistä päin tämä tuho ja
turmio oli tullut.

Minä laskin muskotin maahan ja sieppasin
toisen lintupyssyn. Perjantai samoin. Minä ojen-
sin ja viritin hanan; hän samoin.

Oletko valmis, Perjantai?
Kyllä.
Laukaise sitten Jumalan nimeen! käs-

kin minä, samassa itsekin ampuen.
Lintupyssyt kun oli ladattu pelkillä raehau-

leilla, niin ei tällä kertaa kaatunut kuin kaksi
miestä. Sitä useampi haavoittui, ja nämä nyt
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huutaen ja parkuen juoksemaan verissänsä sinne
tänne kuin mielipuolet. Pian heistäkin kolme
vaipui maahan, vaikk’ei aivan hengettöminä.

Nyt, Perjantai! komensin minä, laskien
ammutun pyssyn maahan ja tarttuen muskottiin.

Seuraa nyt minua!

»Sitä useampi haavoittui». S. 214.

Samassa hyökkäsin piilostani esiin, Perjantai
perässäni. Heti kun villit olivat nähneet meidät,
rupesin minä huutamaan, minkä jaksoin, ja käs-
kin Perjantain tehdä samoin, rientäen suoraa
päätä vanki paran luokse. Teurastajat, säikäh-
täen ensimmäisiä laukauksia, olivat jättäneet hänet
rauhaan ja pakenivat nyt hurjaa vauhtia meren-
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rannalle päin. Siellä he ja kolme muuta villiä
hyppäsivät kanottiin. Minä käännyin Perjantain
puoleen ja käskin hänen juosta heidän perässään
ja ampua. Hän ymmärsi minut heti kohta, juoksi
kolme neljäkymmentä yardia lähemmäs ja lau-
kaisi muskettinsa kanottia kohti. Luulin hänen
jo ampuneen kuolijaiksi siellä joka miehen, sillä
kaikki viisi kaatuivat yhfaikaa veneen pohjalle.
Mutta kaksi heistä nousi heti kohta reippaina
ylös; kaksi oli kuollut, kolmas haavoitettu.

Sillä välin minä sioppasin puukkoni, katkoin
poloisen vangin siteet ja nostin hänet pystyyn,
kysyen sitten portugalin kielellä, kuka hän on.
Hän vastasi latinaksi; »christianus» (kristitty),
mutta oli niin heikko, että tuskin jaksoi seisoa
ja puhua. Otin pullon povestani, annoin hänen
ryypätä siitä ja ojensin hänelle sitten palasen
leipää, jonka hän söi hyvin halukkaasti. Tie-
dusteltuani, mitä kansallisuutta hän on, hän
vastasi: »Bspangniole» (Espanjalainen), osoittaen
samalla kaikenlaisilla merkeillä, kuinka syvästi
kiitollinen hän on henkensä pelastuksesta.

Seignior! sanoin minä huonolla espan-
jallani, puhutaan siitä sittemmin; nyt meidän
täytyy taistella. Jos teissä vähänkin vielä voi-
mia on, niin ottakaa tämä pistoli ja miekka.

Kiitollisena hän otti ne vastaan, ja tuskin
olivat aseet tulleet hänen käteensä, niin jo hän
tunsi voimiensa elpyneen ja ryntäsi hurjalla vim-
malla murhaajainsa päälle. Kaksi villiä hän löi
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maahan heti. Villi parat olivat todellakin niin
kauhuissaan pyssyjen laukauksista, joita eivät
ikinä vielä olleet kuulleet, että heitä jo pelkästä
säikäyksestäkin kaatui maahan. Niin kävi venee-
senkin paenneitten: kaikki viisi kaatuivat, vaikka
kolmeen vaan oli sattunut.

Laukaisematta vielä omaa muskottiani, käskin
Perjantain kiireimmiten tuoda kätköpaikasta pys-
syt, jotka olimme sinne jättäneet. Saatuani ne,
annoin muskettini Perjantaille ja rupesin lataa-
maan tyhjiä pyssyjä, käskien niin hänen kuin
espanjalaisenkin käymään minulta ladatulta aseita,
milloin tarvitsevat. Ei aikaakaan, niin huomasin
espanjalaisen joutuneen kovaan taisteluun erään
kookkaan villin kanssa, joka uhkasi häntä suu-
rella puisella miekallaan. (Sama miekka se olisi
häneltä hengenkin ottanut, ellemme me olisi jou-
tuneet väliin.) Espanjalainen, joka heikkoudes-
taan huolimatta taisteli erittäin uljaasti ja taita-
vasti, oli jo iskenyt vastustajansa päähän kaksi
suurta haavaa, mutta villi, roteva ja väkevä mies,
oli hyökännyt hänen kimppuunsa, kaatanut hänet
maahan ja koetti nyt vääntää miekkaa hänen
kädestänsä. Espanjalainen veti sillä välin toisella
kädellään pistolin vyöltään, päästi miekan irti,
mutta laukaisi samalla pistolinsa häneen, tappaen
hänet siihen paikkaan, ennenkuin minä ennätin
avuksi.

Perjantai, päästyään omiin valtoihinsa, läksi
ajamaan villejä takaa ilman muuta asetta kuin

10
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pelkkä kirves kädessään. Hän löi kuolijaiksi ensi
työkseen ne kolme, jotka olivat haavoittuneet
ensimmäisestä laukauksesta, ja sitten kaikki, ke-

Koetti vääntää miekkaa hänen kädestänsä». S. 217.

net vaan saavutti. Espanjalainen tuli hakemaan
minulta uusia aseita ja saatuaan käteensä lintu-
pyssyn, läksi ajamaan takaa kahta villiä, jotka
hän haavoitti kumpaisenkin. He pakenivat met-
sään, jonne espanjalainen vähillä voimillaan ei



219

jaksanut heitä seurata, mutta Perjantai juoksi
heidän perässänsä ja löi toisen kuolijaksi. Toinen
oli kovin ketterä jaloiltaan ja pakeni rantaan.
Siellä hän heittäysi .veteen ja ui kanotin luo,
jossa oli kolme muuta vielä henkiin jäänyttä vil-
liä. Nämä neljä olivat ainoat, jotka yhdestäkol-
raatta miehestä olivat päässeet meiltä pakoon.

Kanottiin pelastuneet soutivat nyt kaikin voi-
nansa ulapalle päin ja näkyivät päässeenkin
ulommas pyssyn kantamaa, sillä vaikka Perjan-
tai ampui heitä kohti muutamia laukauksia, en
huomannut yhdenkään sattuneen. Perjantai vaati
nyt kiihkeästi, että lähdettäisiin heitä ajamaan
takaa. Minäkin ajattelin, että jos nuo neljä pääse-
vät meidän käsistämme, niin he saattavat koti-
puoleensa sanoman tästä tapauksesta, ja siitä on
seuraus, että me ennen pitkää saamme pari kolme
sataa villiä kimppuumme. Senvuoksi riensin ran-
taan, käskien Perjantain mukaani, ja hyppäsin
kanottiin. Mutta suuri oli hämmästyksen!, näh-
tyäni veneen pohjalla miehen, sidottuna käsistä
ja jaloista. Hän oli vähissä hengin kauhistuk-
sesta, sillä hän ei voinut päätänsäkään nostaa
eikä siis tiennyt, mitä tuo kamala pauke ja melu
rannalla merkitsee. Hän oli niin lujasti sidottu
ja niin kauan ollut tässä vaikeassa asemassa,
että mies parka oli melkein henkitoreissaan.

Hetkeäkään viipymättä minä katkaisin hänen
siteensä ja yritin auttaa häntä ylös, mutta hän
ei pysynyt pystyssä eikä kyennyt puhumaan.
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Hän voivotti vaan surkeasti, luullen kaiketikin
joutuvansa nyt teurastettavaksi. Minä käskin
Perjantain ilmoittamaan hänelle, että hän on pe-
lastettu nyt, ja annoin hänelle muutaman tipan
rommia pullostani. Tämä vahvisti häntä ja kuul-
tuaan sen iloisen sanoman, että hän jää henkiin,
hän elpyi kerrassaan ja nousi istuvilleen. Mutta
tuskin oli Perjantai astunut hänen luokseen ja
nähnyt hänen kasvonsa, niin ei olisi kyyne-
littä kukaan voinut mointa näkyä katsella! Per-
jantai sulki hänet äkkiä syliinsä, suuteli häntä,
hyväili häntä, huusi sitten riemuissaan, nauroi,
hyppi ja tanssi, väänteli käsiään, löi kasvoihinsa
ja huusi ja hyppi taas kuin mieletön. Kätki mah-
doton oli saada häntä puhumaan yhtään selvää
sanaa. Vasta pitkän ajan perästä hän hiukan
tyyntyi, ja silloin sain tietää, että tuo mies on
hänen isänsä.

En kykene kuvailemaan sitä rajatonta riemua
ja hellää lapsen rakkautta, jota tämä villi parka
osoitti, nähtyään kuolemasta pelastetun isänsä.
Hän hyppäsi veneesen, hyppäsi siitä ulos, riensi
jälleen sinne, istahti isänsä viereen, avasi sylinsä
ja painoi isän päätä rintaansa vasten, vuoroin
painellen ja hieroen käsillään isän jäykistyneitä
ja siteistä pöhönneitä jäseniä. Tuon huomattuani
annoin Perjantaille hiukan rommia, millä hieroa,
ja se näkyi tekevän varsin hyvää.

Nyt ei ollut enää ajattelemistakaan lähteä
pakenevia takaa-ajamaan. Heitä ei enää näky-
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nytkään. Ja onnellista olikin, etfemme lähteneet,
sillä parin tunnin perästä nousi ankara tuuli, jota
kesti koko yön. Se puhalsi luoteesta ja oli heille
siis aivan vastainen. En usko heidän ikinä enää
rantaan päässeen.

SEITSEMÄSTOISTA LUKU

Vieraille ori teltta. Ensimmäinen päivällinen neljän
miehen. Vastaisen suuren matkan varustuksia.

Espanjalainen ja Perjantain isä lähettiläiksi.

Liikuttava oli nähdä, kuinka hellää huolta
Perjantai yhä edelleen piti vanhasta isästään,
joka vieläkin istui kanotin pohjalla. Hän kantoi
hänelle minulta saamansa leivän ja rommia.
Omasta puolestaan hän vei sinne leilillisen vettä,
ja tämä se näkyi virkistävän vanhusta enemmän
kuin mikään muu.

Käskin hänen sitten viemään virvokkeita es-
panjalaisellekin, joka oli kovin näännyksissä istah-
tanut nurmelle tuuhean puun siimekseen, jäsenet
vieläkin kovista siteistä hellinä ja pöhössä ja
kykenemättä omin voimin nousemaan pystyyn.
Perjantai rupesi rommilla hieromaan hänenkin jäse-
niänsä, tuon tuostakin aina viluisten sinne päin,
missä isä oli. Äkkiä hän huomasi isän kadon-
neen näkyvistä, ja sanaakaan sanomatta läksi
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silloin juoksemaan rannalle niin huimaa vauhtia,
että syrjäinen tuskin olisi nähnyt jalan ottavan
maahan. Ei vanhuksella siellä sentään sen suu-
rempaa hätää ollut: olihan vaan oikaissut itsensä
pitkäkseen kanotin pohjalle.

Senjälkeen pyysin häntä taluttamaan espanja-
laistakin veneesen ja soutamaan hänet sekä isän
kotia. Mutta Perjantai, mies roteva ja väkevä,
nosti espanjalaisen selkäänsä ja kantoi rantaan,
laskien hänet siellä varovasti isänsä viereen ka-
notin pohjalle. Vastatuulesta välittämättä hän
sitten sauvoi veneen lyhyessä ajassa joen pouka-
maan, jonne minä läksin jalkaisin. Jätettyään
vieraat veneesen, hän kiiti takaisin entiseen paik-
kaan samaa hurjaa vauhtia kuin ennenkin ja toi
sieltä toisenkin kanotin, saapuen joen rantaan
melkein samaan aikaan kuin minäkin. Soudet-
tuansa sitten minut joen yli kotirantaan, luin
auttoi veneessä olijat maahan, mutta poloiset
olivat niin heikkoja, etfei heistä ollut jalan-
astujiksi.

Hätäpikaa minä silloin Perjantain kanssa
tekaisin kantimet eli paarit, joissa kannoimme
vieraat ulommaisen vallin juurelle. Mutta siinäpä
pulma edessä taas: mahdoton oli saada heidät
nostamalla vallin yli, enkä taas tahtonut vallia-
kaan murtaa. Ei auttanut muu kuin ruveta
teltan tekoon, ja parissa tunnissa me kahden
saimmekin soman teltan pystytetyksi ulommaisen
vallin ja minun istuttamani viidakon väliselle
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aukiolle. Sinne laitettiin sitten riisin-oljista vuo-
teet, varustettiin ne alus- sekä päällyspeitteillä,
ja niitten päälle nostettiin meidän väsyneet vie-
raamme.

Nythän oli saaren väkiluku lisääntynyt, ja
nythän minä olin kuin hyväkin kuningas: saari
oli omana valtakuntana minulla ja minä herrana
ja lainsäätäjänä siinä. Alamaisiakin minulla oli,
uskollisia alamaisia, jotka vakuuttivat olevansa
valmiit panemaan henkensä alttiiksi minun edes-
täni. Omituinen seikka se, että kaikki minun
alamaiseni olivat eri uskontoa: Perjantai oli pro-
testantti, hänen isänsä pakana ja Espanjan mies
katolilainen. Täydellinen omantunnon vapaus
meillä kumminkin vallitsi.

Perjantain kanssa teurastimme sitten vuoden
vanhan vuohen ja keitimme siitä lihalientä ja
laitoimme paistia. Telttaan kannettiin pöytä, ja
niin söimme yhdessä päivällistä, Perjantain toi-
mittaessa tulkin virkaa minun ja vieraitten välillä.
Bspanjalainenkin näet oli jo ennättänyt oppia
villien kieltä varsin hyvin.

Päivällisen jälkeen käskin Perjantain kerää-
mään meren rannalta kaikki sinne jääneet aseem-
me. Huomenissa hän sai tehtäväkseen haudata
kaatuneitten ruumiit ja samoin kuopata maahan
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kaikki pienimmätkin jäännökset villien julmasta
ateriasta. Tämän kaiken hän suoritti niin tun-
nollisesti ja tarkasti, että, myöhemmin siellä käy-
dessäni, tuskin olisin paikkaa entiseksi hävityksen
tantereksi tuntenutkaan.

Illemmalla käskin Perjantain kysyä isältänsä,
luuleeko hän noitten neljän karkulaisen päässeen
kotia, ja onko meillä sieltä päin hyökkäystä odo-
tettavana. Vanhus luuli, että ankara tuuli on
joko kaatanut heidän veneensä, jolloin miehet
ovat hukkuneet, tahi ajanut heidät muille rannoille
vieraitten heimojen luo, ja mennyttä kalua he
ovat siinäkin tapauksessa. Mutta vaikkapa he
olisivat omaan kotirantaansa päässeetkin, niin on
heillä niin paljo kauheita asioita kerrottavana
täältä, etfei muitten suinkaan enää tee mieli
lähteä samoja hirmuja kokemaan. He kertovat
kotonaan, että salama ja ukkonen oli tappanut
heistä suurimman osan, ja että siellä on kaksi
kamalaa olentoa, jotka putosivat taivaasta heitä
tuhoamaan. Sellaista hän oli kuullut heidän
hädissään huutelevan toisilleen, eikä kumma-
kaan, sillä mahdotonhan heidän oli käsittää, että
tavallinen ihminen voi saada jyrinää ja salamoita
aikaan ja osaa tappaa ihmisiä pitkän matkan
päästä. Ukko oli oikeassa: villit eivät sen koom-
min enää uskaltaneet tulla saarelleni, sillä kar-
kurien kertomukset kuultuaan, he pitivät saarta
pahan panemana maana. Nuo neljä olivat näet,
niinkuin perästä sain tietää, todellakin päässeet
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kotiansa. Nyt sitä en vielä tiennyt ja päätin
senvuoksi olla yhä edelleenkin varuillani.

Kosk’ei pitkään aikaan mitään kanotteja nä-
kynyt, alkoi pelkonikin vähitellen haihtua, ja
niinpä rupesin jälleen miettimään, millä keinoin
täältä pääsisi pois, varsinkin kun Perjantain isä
minulle vakuutteli, että minut otettaisiin hänen
kotimaassaan ystävällisesti vastaan. Intoni lai-
meni sentään koko lailla, keskusteltuani asiasta
espanjalaisen kera.

Hän kertoi, että siellä on kuusitoista espanja-
laista ja portugalilaista haaksirikkoista miestä.
Rauhassa he siellä kyllä elävät villien kesken,
mutta kärsivät kaikenlaista puutetta. Heidän
matkansa vaiheista hän kertoi seuraavaa. Heidän
laivansa oli matkalla Rio de la Platasta Havan-
naan, lastina paraasta päästä vuotia ja hopeata.
Mukana heillä oli viisi portugalilaista, jotka he
olivat pelastaneet toisesta haaksirikkoisesta lai-
vasta. Sitten oli heidän omakin laivansa joutunut
haaksirikkoon, jolloin viisi miestä heiltä oli huk-
kunut. Muut olivat laskeutuneet veneisin ja sano-
mattomani ponnistusten ja seikkailujen perästä
vähissä hengin vihdoin päässeet maihin.

Kysyin sitten, kuinka hän luulee heidän siellä
lopultikin käyvän, ja olivatko he koskaan miet-
tineet keinoja, millä päästä sieltä pois. Hän
kertoi heidän useinkin neuvotelleen tuosta asiasta,
mutta heillä kun ei ollut laivaa eikä työkaluja
sellaisen rakentamiseenkaan, ei tietoa eväistä
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eikä muista varustuksista, niin oli keskustelujen
lopputuloksena joka kerta ollut mielenmasennus
ja epätoivo. Minä puolestani huomautin, että jos
he kaikki saataisiin tänne, niin täällä me miehissä
kyllä saisimme rakennetuksi laivan. Mutta, liitin
minä suoraan, uskallanko minä tuottaa tänne niin
suuren joukon vierasta väkeä ja siten kukaties
joutua kokonaan heidän valtaansa? Kiitollisuus-
han, virkoin minä, valitettavasti ei ole mikään py-
syvä avu ihmisessä: etuja odotellessaan hän tuntee
kiitollisuutta, mutta edut saatuaan unohtaa sen.
Sanoin kyllä tietäväni, millä tavoin espanjalaiset
ovat kohdelleet englantilaisia, ja senvuoksi ker-
naammin tahtovani joutua ihmissyöjäin käsiin
kuin katolisten pappien ja inkvisitioni!! armotto-
miin kouriin.

Hän puolestaan selitti ylitä avomielisesti hei-
dän olonsa tuolla villien maassa olevan niin vihe-
liäistä, etfeivät he ikinä saattaisi pahasti koh-
della sitä, joka on auttanut heitä jälleen vapau-
teen. Hän lupasi, jos vaan minä tahdon, lähteä
heidän luokseen puhumaan asiasta ja tuoda minulle
heidän vastauksensa. Siellä hän vaatii heidät
juhlallisesti vannomaan pitävänsä minua päällik-
könään ja johtajanaan ja ehdottomasti tottele-
vansa minua. Heidän täytyy pyhäin sakrament-
tien ja evankeliumin kautta valallansa vahvistaa,
että pysyvät uskollisina minulle ja suostuvat
menemään siihen kristittyyn maahan, mihin minä
heidät vien. Hän lupasi tuoda nimenomaisen
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kontrahdin, heidän allekirjoittamansa. Ensi aluksi
hän itse vannoi minulle uskollisuutta, luvaten
ikänsä kaiken pysyä minun luonani, ellen itse
käske häntä pois, ja sitoutuen puolustamaan
minua viimeiseen veripisaraansa asti, jos niin
kävisi, että hänen maanmiehensä rikkoisivat va-
lansa. Hän oli kumminkin vakuutettu siitä, että
he, kerran tänne päästyänsä, tahtovat elää ja
kuolla minun kanssani. Ovathan he sivistyneitä
miehiä kaikki ja siksi paljon puutetta nähneet
ja kovaa kokeneet, etfeivät millään muotoa saata
olla kiittämättömiä pelastajaansa kohtaan.

Nämä vakuutukset kuultuani, minä päätin
koettaa saada heidät pelastetuiksi villien maasta
ja lähettää espanjalaisen ja Perjantain isän heidän
luokseen asiasta keskustelemaan. Mutta tuskin
oli aie alulle saatu, niin huomautti espanjalainen
itse eräästä seikasta, joka siirsi koko hankkeen
ainakin puolta vuotta tuonnemmas. Näin oli asia:

Hän oli nyt ollut kuukauden päivät saarella
ja nähnyt kaikki toimet ja hankkeet, joilla minä,
Jumalan avulla, olin pitänyt huolta elatuksestani.
Jyviä ja karjaa hän näki minulla olevan enem-
mänkin kuin omiksi tarpeiksi, mutta kuinkas käy,
kun tulee kuusitoista henkeä lisää? Ja tarvi-
taanhan eväiksi laivallekin, jos semmoinen joskus
tulee rakennetuksi? Elatusvaroja on ehdotto-
masti hankittava lisää ja sitä varten uutta peltoa
pantava sulille. Uusia tulokkaita, niin hän arveli,
ei käy vastaan-ottaminen, ennenkuin ensi sadon
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jälkeen. Muutoin joudutaan ennen pitkää pulaan,
ja vierailla on silloin kiusaus ruveta valittamaan,
että yhdestä pulasta muka päästiin ja toiseen
jouduttiin. »Niinhän», sanoi hän »niinhän oli
Israelinkin lasten laita: he riemuitsivat, pääs-
tyänsä Egyptin orjuudesta, mutta napisivat sitten
Herraa Jumalaa vastaan siitä, että olivat tulleet
korpeen nälkään muka kuolemaan.»

Neuvo oli kerrassaan järkevä, ja sitä ryhdyt-
tiinkin heti noudattamaan. Ei kulunut kuukaut-
takaan, niin jo oli neljän miehen voimalla saatu
raivatuksi uusi pelto ja kylvetty siihen kaksi-
kolmatta bushelia ohria ja kuusitoista leilillistä
riisiä. Kotipidoiksi oli tietysti jätetty tarpeen-
mukainen määrä.

Metsästä kaadettiin sopivia laivanrakennus-
puita, ja niistä tehtiin samalla vaivalla, vaikka
suuremmilla voimilla kuin ennen kaksitoista
leveätä lankkua, viisineljättä jalkaa pitkiä, kaksi
jalkaa leveitä ja kahden, mitäpä neljän tuuman
paksuisia. Mikä suunnaton työ siinä oli, sitä ei
tarvinne minun erittäin sanoa.

Karjaakin lisättiin. Sitä varten käytiin met-
sällä, vuoroin Perjantai ja espanjalainen, vuoroin
minä Perjantain kanssa. Siellä ammuttiin koko
joukko emävuohia ja otettiin vuonat eläviltä kiinni
ja vietiin sitten tarhoihin entisten lisäksi.

Pian läheni rypäleidenkin korjuun aika, ja
niitä kuivasimme päivänpaisteessa suuret määrät.
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Yhteensä olisi niistä tullut täyteen parikin kym-
mentä tynnyriä.

Viljansato ei ollut tällä kertaa kaikkein par-
haimpia, mutta sittenkin korjattiin kahdenkolmatta
bushelin kylvöstä kaksisataa kaksikymmentä
bushelia. Meillä oli niinmuodoin nyt riittävästi
jyviä laivamatkankin varalle. Heti senjälkeen
rupesimme punomaan suuria koreja, missä säilyt-
tää jyviä, ja siinä työssä näkyi espanjalainen
olevan erittäin taitava.

Ja nyt, kun elatusvaroista oli tarpeellinen huoli
pidetty, nyt päästin espanjalaisen ja Perjantain
isän lähtemään jo kauan aikeessa olleelle matkalle.
Annoin espanjalaiselle nimenomaisen määräyksen,
etfei hän saa tuoda tänne yhtään miestä, joka
ei ensin ole hänen ja vanhan villin edessä van-
nonut ehdotonta uskollisuutta ja kuuliaisuutta
minulle. Siitä oli oikein kirjallinen ja kunkin
allekirjoittama sitoumus tehtävä. Mitenkä se
paperitta ja musteetta käy mahdolliseksi, sitä ei
tullut silloin kukaan meistä ajatelleeksikaan.
Annoin sitten kummallekin musketin sekä kruutia
ja luoteja noin kahdeksan panosta.

Eväitä pantiin mukaan heille itselleen ja sitä
paitse kuudentoista miehen varalle kahdeksaksi
päiväksi. Sovittiin niinikään merkistä, minkä
he paluumatkalla nostavat, saarta lähestyessään,
jotta heidät tuntisimme.

Ja niin he läksivät navakalla tuulella matkaan
yhdessä niistä kanoteista, joilla olivat tännekin
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tulleet, paremmin sanoen: joissa heidät oli tänne
vankeina tuotu.

Kalenterini oli joutunut hämmennyksiin, mutta
otaksuin, että silloin oli lokakuu, ja myöhemmin
asiaa tutkiessani olen huomannut olleeni oikeassa.

Hauskalta tuntui minusta heidän lähtönsä, se
kun oli ensimmäinen pääsyn yritys täältä seitse-
mänkolmatta vuoden perästä.

KAHDEKSASTOISTA LUKU

Englantilainen laiva ankkurissa. Sluupi maihin. Kolme
vankia. Taistelu ja voitto. Mitenkä olisi laiva

valloitettava?

Kahdeksan päivää kului, eikä matkamiehiä
vieläkään kuulunut kotiin. Mutta silloin sattui
niin kummallinen ja odottamaton tapaus, että
mointa tuskin lienee muualla kuultukaan.

Aamulla varhain kerran, sikeintä unta vielä
maatessani, hyökkäsi Perjantai sisään: huutaen
kovalla äänellä: »Master, master! Ne tule jo,
ne tule jo!

Minä hyppäsin vuoteeltani, sieppasin hiukan
vaatetta ylleni ja riensin ulos, kiiruhtaen, varo-
mattomasti kyllä, suoraa päätä viidakon (nyttem-
min jo tiheän metsän) halki rantaan, vastoin
tapaani aivan aseetonna. Sinne päästyäni minä
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hämmästyin sanomattomasti, nähdessäni ula-
palla, noin puolentoista meri-peninkulman päässä
veneen, joka, lampaanlapa-purje pystyssä, myötä-
tuuleen tuli täyttä vauhtia saarta kohti. Se ei
tullut siltä puolen, mistä meidän kanottiamme olin
odottanut, vaan saaren eteläisimrnästä päästä.

Käskin Perjantain pysymään piilossa, sillä
vene oli vieras, enkä lainkaan tiennyt vielä,
ystäviäkö siinä tulee vai vihamiehiäkö. Heti sen-
jälkeen juoksin hakemaan kiikarini ja kiipesin
vuoren huipulle, niinkuin monasti ennenkin. Tus-
kin olin sinne ennättänyt, niin jo huomasin kauem-
pana ulapalla laivan, joka oli käynyt ankkuriin
noin puolenkolmatta meri-peninkulman päässä
eteläkaakkoon. Se näkyi olevan englantilainen
alus, niinkuin venekin oli englantilainen sluupi.

Sekavat tunteet valtasivat minut tällä haavaa.
Toiselta puolen olin riemuissani, nähtyäni laivan,
jossa kaiketikin on minun maanmiehiäni, ystäviä
siis. Toiselta puolen taas nousi minussa kaiken-
laisia epäluuloja, ties mistä syystä, ja ne
vaativat minua olemaan valuillani. Iski ensinkin
mieleeni: mitäpäs englantilaisella laivalla on
tekemistä näissä seuduin, jotka eivät ensinkään
ole englantilaisten kauppaväyläin varrella? Eihän
äskettäin ole ollut myrskyäkään, joka olisi laivan
tänne ajanut. Jos se todellakin englantilainen
alus on, niin tokkopa se täällä hyvissä aikeissa
liikkunee? Parempi vainonkin on pysyä erakkona
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edelleen kuin joutua varkaitten ja murhamiesten
käsiin.

Älköön ihminen milloinkaan ylenkatsoko niitä
salaisia, sisällisiä viittauksia ja merkkejä vaarasta,
joita hänelle välistä annetaan sellaisina hetkinä,
jolloin hän kaikista vähimmin luulee vaaran uh-
kaavan. Ne ovat varmaankin tiedon-antoja sala-
tusta maailmasta. Ellen minäkin olisi ottanut
niitä varteen, niin olisin ollut auttamattomasti
hukassa, niinkuin lukija pian on huomaava.

Hetken kuluttua näin venheen kulkevan ran-
toja myöten, hakien kaiketi jotain lahdelmaa tai
joensuuta, missä laskea maihin. Kosk’ei se kum-
minkaan tullut tarpeeksi lähelle, niin ei se osannut-
kaan siihen suistamoon, johon minä ensi päivinäni
täällä olin lauttojani laskenut, vaan kävi rannan
hiekalle puolen peninkulman päässä minusta. Siitä
mieleni hyvä, sillä muutoin he olisivat, nuo oudot
vieraat, nousseet maihin niin sanoakseni minun
oveni kynnyksellä ja aivan varmaan karkoittaneet
minut asunnostani ja ryöstäneet kaikki, mitä
minulla oli.

Miesten noustua maihin, minä tunsin ainakin
useimmat heistä englantilaisiksi; pari kolme näyt-
tivät hollantilaisilta. Kaikkiaan oli heitä yksi-
toista miestä, niistä kolme aseetonta ja, mikäli
minä osasin päättää, edellisten vankeja, sillä he
näyttivät tekevän kiihkeitä liikkeitä käsillään,
milloin rukoilevia, milloin epätoivoisia. Olin aivan
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hämilläni; en osannut aavistaakaan, mikä heillä
mielessä. Äkkiäpä Perjantai sanoa tokaisi:

Voi master! Villi mees söö vanki ja eng-
lishraan söö vanki möös.

Mitenkä? huudahdin minä. Luuletko
sinä heidän aikovan syödä nuo vangit?

Söö ne, söö ne.
Ei, Perjantai, ei ne heitä syö, mutta pahoin

pelkään, että he aikovat murhata heidät.
Tämä pelko kasvoi minussa kasvamistaan, ja

minä vapisin, ajatellessani kolmen poloisen koh-
taloa tuolla, varsinkin senjälkeen kuin olin huo-
mannut erään noista kahdeksasta matrossista
puukolla uhkaavan yhtä vankiansa. Kuinka kai-
pasinkaan nyt espanjalaista ja Perjantain isää!
Miehissä me kyllä olisimme voineet pelastaa nuo
onnettomat, varsinkin, kun heidän raastajansa
olivat ilman aseita. Mutta asiat muuttuivatkin
itsestään vangituille edullisiksi.

Hetken kuluttua huomasin matrossien hajaan-
tuneen eri haaroille: läksivät arvatenkin saarta
tarkastelemaan. Nuo kolme istahtivat puun juu-
relle, murheellisina, epätoivoisina. Mieleeni muistui
nyt niin selvänä se hetki, jolloin itse olin ensi
kertaa tälle saarelle astunut, täynnä epätoivoista
pelkoa. Niin vähän tietää ihminen kohtaloistansa
tulevista, mutta ken Luojaansa luottaa, se ei
hukkaan joudu.

Vene oli laskenut rantaan nousuveden kor-
keimmilla ollessa. Tällä välin, matrossien kul-
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Jeksiessa saarella, oli vesi alkanut taas laskea,
niin että vene ennen pitkää Jäi kuivalle maalle.
Kaksi miestä oli Jätetty veneitä vartioimaan,
mutta he olivat kuten sittemmin sain tietää

Juoneet itsensä humalaan Ja nukkuneet. Toi-
nen heräsi kumminkin Jonkun ajan perästä Ja
huomattuaan veneen istuvan hiekassa, alkoi huu-
taa huhuilla muita. He tulivatkin, mutta vene
oli liian raskas heidän liikutella, meren pohja kun
tässä kohden oli liejusavea. Niinpä he eivät saa-
neetkaan venettänsä siirretyksi veteen asti, vaan

huolettomina kuin merimiehet konsanaankin
Jättivät sen siihen Ja läksivät nyt kaikki saarta

samoilemaan.
Mitäs sillä on väliä, Jack? virkkoi yksi

heistä mennessään. Kelluupahan taas vedon
pinnalla, jahka nousuvesi tulee.

Nämä sanat sanottiin selvällä englanninkie-
lellä, ja siitä tiesin nyt, mitä kansalaisia matros-
sit ovat.

Olin koko ajan pysytellyt piilossa, uskalta-
matta lähteä linnastani muuta kuin vuoren hui-
pulle, Jossa myöskin saatoin olla aivan näkymät-
tömissä. Nousuvesi sen tiesin palajaa vasta
kymmenen tunnin perästä. Silloin on Jo pimeä.
Minulla on niinmuodoin tilaisuus tarkastella heidän
toimiaan Ja kenties kuulla heidän puheitaankin.
Rupesin kumminkin varustamaan itseäni taiste-
luun, hyvinkin silmällä pitäen sitä, että nyt jou-
dun tekemisiin toisenlaisten vastustajain kanssa
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kuin tunnoin. Perjantain kanssa latasimrne pyssyt.
Itse otin kaksi lintupyssyä; hänen huostaansa
jätin kolme muskottia. Minun asuni oli kerras-
saan kauhistava; tahrainen pukinnahka-takki yllä,
tuuhea karvalakki päässä, kaksi pistolia vyöllä,
paljas miekka kupeella ja kaksi pyssyä olalla.

Aikomukseni oli, kuten jo viittasin, ryhtyä
toimiin vasta pimeän tultua, mutta kello kahden
tienoissa, päivän paahtaessa kaikelta terältään,
huomasin kaikkien matrossien hajaantuneen sa-
loille ja arvatenkin nukkuneen sinne. Kolme jäl-
jelle jäänyttä istuivat yhä puun juurella: heitä ei
nukuttanut, poloisia. Päätin silloin mennä heidän
luokseen, saamaan lähempiä tietoja heidän koh-
talostaan. Ja niinpä läksin, perässäni Perjantai,
yhtä sotaisessa asussa, vaikk’ei niin kokonaan
metsänhaltijan näköisenä kuin hänen isäntänsä.

Astuin lähemmäs niin näkymätönnä kuin suin-
kin ja sitten, ennenkuin kukaan oli ennättänyt
minut huomata, lausuin kovalla äänellä espanjaksi:

Ketä olette, hyvät herrat?
He kavahtivat ylös ja näyttivät sanomatto-

masti hämmästyneen minun outoa asuani. He
eivät saaneet sanaakaan suustaan, vaan olivat
juuri lähtemäisillään pakoon, kun minä virkoin
heille englanninkielellä:

Älkää hämmästykö, gentlemanit! Teillä
on kenties ystävä lähempänä kuin luulettekaan.

Sitten hän on meille suoraan taivaasta
lähetetty, lausui yksi heistä vakavasti, nostaen
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samassa hattuansa minulle, - sillä turha olisi
tässä ihmisten apu.

- Kaikkinainen apu tulee ylhäältä, - vas-
tasin minä, mutta saatatteko sanoa, millä
keinoin muukalainen voisi teille olla avuksi?

»Ketä olette, hyvät herrat?» S. 285.

Suuri näkyy teillä olevan hätä. Minä näin tei-
dän nousevan maihin, näin teidän pyytävän jotain
noilta tylyiltä miehiltä; näinpä yhden niistä uh-
kaavan teitä puukollaankin.

Mies parka, jota puhuttelin, katseli minua
Itämillänsä, vavisten ja kyynelet silmissä.
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Itse Jumalako minua nyt puhuttelee vai
ihminen? kysäisi hän, Todellinen ihminenkö
vai enkelikö?

Olkaa huoleti, sir! vastasin minä.
Jos teidän tykönne enkeli olisi lähetetty, niin jo
se vainonkin olisi ilmestynyt paremmassa puvussa,
ja olisi sillä aseetkin toisenlaiset kuin minulla.
Ihminen minä vaan olen, englantilainen, ja valmis
auttamaan teitä. Niinkuin näette, ei minulla ole
kuin yksi palvelija mukanani. Aseita meillä on ja
ampumavaroja myös. Sanokaa suoraan, saattaako
teille olla apua meistä. Millainen on teidän tilanne?

Historiamme on liian pitkä, virkkoi pu-
huteltu, ja murhamiehet liian lähellä. Siis
muutama sana vain. Minä olen tuon laivan kap-
teeni: laivaväkeni nosti kapinan minua vastaan;
he päättivät murhata minut, ja töin tuskin he
saatiin suostumaan siihen, että jättävät minut
tälle autiolle saarelle, minut ja nämä kaksi miestä,
joista toinen on minun alakapteenini ja toinen
matkustaja. Me emme voineet muuta luulla kuin
että meidän täytyy kuolla tänne, sillä emmehän
tienneet saaren olevan asutun.

Missä ovat nuo konnat, teidän vihoiksenne?
kysäisin minä. Tiedättekö, minne he ovat

menneet?
Tuolla ho makaavat, sir, vastasi hän,

viitaten tiheikköön metsässä. Minun sydämeni
vapisee pelvosta, että he ovat nähneet teidät ja
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kuulleet teidän puhuvan. Ja jos niin on, silloin
he murhaavat meidät joka miehen.

Onko heillä aseita?
Kaksi pyssyä vaan; niistä on toinen jätetty

voneesen.
No niin, virkoin minä, jättäkää loput

minun huolekseni. Ne näkyvät nyt nukkuvan,
ja helppo olisi ampua ne siihen paikkaan kaikki
tyyni, mutta eiköhän olisi parempi ottaa ne kiinni?

Kapteeni kertoi kahden niistä olevan paatu-
neita konnia, joilletuskin kannattaisi armoa antaa,
mutta jos ne saataisiin vangituiksi, niin muut var-
maankin palajaisivat pahoilta teiltään. Minä ky-
syin, ketkä nuo kaksi ovat. Hän ei sanonut
voivansa erottaa heitä näin pitkän matkan päästä,
mutta lupasi kaikessa noudattaa minun määräyk-
siäni.

Hyvä niin, virkoin minä. Nyt vetäy-
dymme syrjään, niin etfeivät näe eivätkä kuule
meitä. Sillä välin mietimme, mitenkä menetellä.

Ja niin rno peräydyimme takaisin, kunnes
pääsimme kokonaan metsän suojaan.

Kuulkaas nyt, sir, - lausuin minä kap-
teenille. Jos minä oman henkeni uhalla ryh-
dyn teidän pelastamiseenne, lupaatteko suostua
kahteen ehtoon?

Hän ennätti edelleni, vakuuttaen, että niin
hiin kuin hänen laivansakin, jos se saadaan
takaisin, on oleva kokonaan minun käytettävis-
säni, mutta ellei saada, niin tahtoo hän elää ja
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kuolla minun kanssani missä rnaan-ääressä minä
vaan mielin. Samoin vakuuttivat hänen seura-
laisensakin.

Hyvä se, vastasin minä. Minulla ei
ole kuin kaksi ehtoa. Kusinkin: niinkauan kuin
asutte tällä saarella, tulee teidän pitää minua
ylipäällikkönänne; jos annan aseita teidän kä-
teenne, niin ne jätetään minulle kaikissa tapauk-
sissa takaisin; teillä ei ole mitään vaatimuksia
minuun eikä mihinkään, mikä minun omaani on.
Toiseksi: jos laiva saadaan takaisin, niin teidän
tulee maksutta viedä minut ja minun palvelijani
Englantiin.

Hän vakuutti minulle, niin lujasti ja luotet-
tavasti, kuin kunnon miehen ikinä mahdollista
on, olevansa valmis täyttämään minun kohtuu-
liset ehtoni ja sitä paitsi altis palvelemaan minua
koko ikänsä.

Niinpä sitten, sanoin minä, tässä on
teille muskotti mieheen sekä kruutia ja luoteja.
Sanokaa nyt, mitä teidän mielestänne olisi ensiksi
tehtävä.

Kiitollisena hän otti vastaan aseet, mutta sanoi
samalla tahtovansa noudattaa minun määräyk-
siään Minun mielestäni olisi ollut parasta lauaista
pyssyt kapinallisiin, heidän maatessansa. Ken
siinä henkiin jää ja lupaa antautua, se saakoon
armon. Sallimus itse, toisin sanoen, määrätköön
luotien suunnan. Kapteeni virkkoi tuohon, ötfei
hän puolestaan tahtoisi heitä surmata, jos sen
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suinkin välttää voisi, vaikka, lisäsi hän, heidän
joukossaan on nuo kaksi perinpohjaista konnaa,
koko kapinan alkuunpanijat, ja jos ne pääsevät
pakoon, niin hukka meidät perii joka miehen;
he palajavat laivalle ja tuovat sieltä koko laiva-
väen meitä tuhoamaan.

No niin, sanoin minä, pakkotila
osoittaa minun neuvoni olevan oikean, se kun on
ainoa keino, millä voimme henkemme pelastaa.

Koska hän kumminkin yhä edelleen näkyi
kammoavan verenvuodatusta, niin jätin hänen
ja hänen kahden kumppaninsa valtaan tehdä,
minkä hyväksi näkevät.

Kesken tätä puhetta, näkyi pari miestä herä-
jävän joukosta ja kavahtavan pystyyn. Minä
kysäin, nuoko ne ovat yllyttäjiä. »Ei!» vastasi
kapteeni. »Pääskööt sitten», virkoin minä,
»pääskööt karkuun. Itse Sallimus näkyy tahto-
neen säästää heidän henkeänsä, koskapa herätti
heidät ennen muita. Mutta jos nuo toisetkin
karkuun pääsevät, niin on vika teidän.

Tästä rohkaistuna hän otti muskotin käteensä,
ja pisti pistolin vyöhönsä ja läksi miehiä kohti
kahden toverinsa kanssa, kummallakin muskotti
kädessä. He eivät kumminkaan osanneet astua
aivan hiljaa, ja siitä oli seurauksena, että toinen
heränneistä matrosseista kääntyi ympärinsä ja,
tulijat huomattuaan, huusi muutkin hereille. Mutta
se oli liian myöhäistä, sillä samassa kuin hän
rupesi huutamaan, samassa kapteenin toveritkin
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laukaisivat muskettinsa. Kapteeni oli varovasti
kyllä säästänyt oman laukauksensa viimeiseksi.
Ensinmainitut olivat tähdänneet niin tarkasti
kumpikin joukon johtajiin, että toinen niistä kuoli
paikalla, toinen haavoittui. Jälkimmäinen hyppäsi
pystyyn ja alkoi huutaa kumppalejansa avuksi,
mutta kapteeni astui hänen luokseen, sanoen,
että nyt on jo liian myöhä kutsua apua, paras
on pyytää Jumalalta anteeksi pahoja tekoja,
ja sen sanottuaan hän löi hänet pyssynsä perällä
maahan, niin etfei toinen enää äännähtänytkään.
Samassa astuin minäkin saapuville.

Joukossa oli vielä kolme muuta miestä, yksi
niistä helposti haavoitettu, mutta nämä, huomat-
tuaan, etfei vastustaminen enää auta, rupesivat
rukoilemaan armoa. Kapteeni lupasi säästää hei-
dän henkensä, jos he katuvat kavallustansa ja
vannovat koottavansa uskollisesti auttaa häntä
saamaan laivan jälleen hänen valtaansa. Pyhästi
silloin miehet vannoivat täyttävänsä hänen vaati-
muksensa, ja kapteeni puolestaan lupasi jättää
heidät henkiin. Siihen minäkin suostuin, sillä
ehdolla kumminkin, että miehet sidotaan käsistä
ja jaloista siksi aikaa kuin saarella ovat.

Nyt lähetin Perjantain ja alakapteenin ran-
nalle panemaan veneen talteen ja ottamaan airot
ja purjeet pois. Jonkun ajan perästä palasi met-
sästä vielä kolme raatrossia, jotka, kuultuaan pys-
synlaukaukset, olivat rientäneet paikalle. Nähtyään
nyt kapteenin, entisen vankinsa, olevan muitten

11
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herrana ja käskijänä, heidän ei auttanut muuta
kuin antautua armoille ja suostua sidottaviksi.
Meidän voittomme oli niinmuodoin täydellinen.

Nautittuamme hiukan virkistyksiä, rupesimme
miettimään, millä keinoin laiva olisi saatava
meidän valtaamme. Kapteeni sanoi olevansa siinä
kohden vallan neuvoton. Laivassa, selitti hän,
on vielä kuusikolmatta miestä, jotka kyllä tietävät
tehneensä hengenrikoksen, nostettuaan laivalla
päällikköänsä vastaan kapinan ja joutuvansa
hirsipuuhun Englannissa tai ensimmäisessä eng-
lantilaisessa satamassa. Siksipä he puolustavat
itseänsä epätoivon vimmalla viimeisiin saakka.
Moisia miehiä vastaan ei käy hyökkääminen niin
vähillä voimilla.

Kapteeni oli oikeassa minunkin mielestäni,
mutta nopeita toimia tässä kysyttiin: meidän
täytyy jollain keinoin saada laivaväki ansaan,
ennenkuin miehissä hyökkäävät meidän kimp-
puumme. Varmaa oli alun pitäin, että laivalla
olijat, kummastellen toveriensa pitkällistä viipy-
mistä, lähtevät toisella veneellä heitä hakemaan ja
nousevat maihin ties kuinka lujasti varustettuina
ja ties kuinka suurella joukolla. Siihen nähden oli
minun mielestäni rannalla oleva sluupi tehtävä
käyttämättömäksi, jotfeivät pahantekijät siinä
enää pääse laivalle palajamaan. Ja niinpä men-
tiinkin rantaan ja otettiin veneestä sinne jätetyt
aseet sekä muut tavarat, nimittäin pullo viinaa,
toinen rommia, laivakorppuja, kruutisarvl ja viisi
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kuusi naulaa sokeria, Jotka kaikki olivat minulle
sangen tervetullutta tavaraa.

Vietyämme nämä maihin, Jonne Perjantai ala-
kapteenin kanssa Jo äsken oli pannut talteen
airot, peräsimen Ja purjeet, me puhkaisimme sluu-
pin pohjaan suuren reiän: nyt ei laivaväki enää
saata käyttää tätä, laivalle palatessaan, Jos nimit-
täin sieltä uutta väkeä maihin laskee. Vähän
minulla tosin oli toivoa laivan saamisesta val-
taamme. Ennemmin tai myöhemmin, arvelin minä,
se purjehtii tiehensä, mutta silloin me korjaamme
tämän sluupin Ja pääsemme sillä sitten tuonne
villien maahan, ystäviemme espanjalaisten luo,
jotka yhä edelleenkin olivat mielessäni.

YHDEKSÄSTOISTA LUKU
Toisessa sluupissa laivalta kymmenen miestä. Onnistunut

sotajuoni. Kahdeksan uutta vankia.

Vedettyämme sitten sluupin maalle, tälle puo-
len nousuveden rajan, istahdimme rannan hie-
kalle miettimään, mitä nyt olisi tehtävä. Äkkiä
kuului laivalta tykinpamaus, ja samassa vedettiin
mastoon lippu merkiksi sluupille tulla takaisin.
Mutta kun ei maalta päin venettä näkynyt ei
kuulunut, seurasi vielä useampia laukauksia Ja
monenkaltaisia merkkejä. Vihdoin, kun ei mis-
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tään käskyistä apua, laskettiin laivasta toinen
sluupi vesille sen näin kiikarillani - ja heti
kohta se läksi soutamaan saarta kohti. Yeneväkeä
oli kymmenen pyssyillä varustettua miestä.

Pakovesi oli vienyt heidät hiukan syrjään
entisen sinapin paikasta, niin että heidän täytyi
nyt jonkun matkaa soutaa aivan lähellä rantaa
meidän ohitsemme, niinkin läheltä, että hyvin
erotimme heidän kasvonsa. Kapteeni tunsi hei-
dät jokaisen ja sanoi joukossa olevan kolme kun-
nonkin miestä, jotka vain muitten yllyttäminä
ja pelottamina olivat yhtyneet kapinaan, mutta
perämies, joka näkyi olevan päällikkönä, ja muut
olivat paatunutta väkeä. Siksipä kapteeni pel-
käsi, ett’ei meistä ole heidän kukistajikseen. Sii-
hen minä myhähtäen huomautin, että kun ihmi-
nen kerran on joutunut sellaiseen tilaan kuin me
nyt, niin on hänen turha enää peljätä, sillä tämän
pulmallisempiin oloihinhan emme saata enää tulla.
Meillä ei ole kuin kaksi pääsyä: voittaa tai kuolla.
»Yksi seikka minua vaan huolestuttaa», lisäsin
minä, »se nimittäin, että noitten joukossa on
kolme neljä kunnon miestä, jotka pitäisi saada
pelastetuiksi. Jos ne olisivat yhtä suuria konnia
kaikki, niin olisin luullut Jumalan määränneen
heidät joutumaan meidän käsiimme, sillä olkaa
vakuutettu: ken ikinä tähän saareen ja kansa
panee, se on meidän vallassamme; hän kuolee
tai jää eloon sitä myöten, mitenkä hän käyttäy-
tyy meitä kohtaan.»
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Tämä näkyi rohkaisevan hänen mieltänsä, ja
entistä tarmokkaammin nyt käytiin toimiin.

Heti kuin olimme nähneet tämän toisen veneen
lähtevän saarta kohti, olimme panneet vangit luo-
tettavaan talteen. Kaksi pahinta, joihin kapteeni
kaikista vähimmin luotti, lähetettiin saaren toi-
sessa päässä olevaan luolaan, vartijoina Perjan-
tai ja yksi äskeisistä vangeista vapaaksi pääs-
tetty matrossi. Luola oli niin kaukana, etfei
heitä sieltä kukaan olisi osannut mennä etsimään.
Sinne heidät Perjantai vei sidottuina, jätettyhän
heille lähtiessään ruokavaroja ja kynttilöitä.
Jos pysyvät siellä hiljaa ja asemillaan, sel-
laiset ehdot heille julisti Perjantai, niin pää-
sevät he parin päivän perästä pois, mutta jos
yrittävätkään lähteä karkuun, niin heidät ammu-
taan siihen paikkaan. Vangit vakuuttivat pysy-
vänsä nöyrästi luolassa, luullen sitä paitsi, että
vahvat vartijat on pantu luolan suulle. Muista
vangeista pidettiin niinikään kaksi sidottuina pii-
lossa lähempänä linnaa. Toiset kaksi päästettiin
vapaiksi ja otettiin meidän joukkoomme, sitten-
kuin olivat juhlallisesti luvanneet elää ja kuolla
yhdessä meidän kanssamme.

Näin oli meitä nyt yhteensä seitsemän lujasti
aseilla varustettua miestä. En lainkaan enää
epäillyt, etfemme nyt kykenisi pitämään puo-
liamme tulossa olevia kymmentä vastaan, var-
sinkin kun kapteeni tiesi heidän joukossaan ole-
van kolme neljä luotettavaa miestä.
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Heti kuin uudet tulokkaat olivat saapuneet
ensimmäisen sluupin kohdalle, laskivat he ran-
taan ja vetivät veneensä hiekalle. Siitä mieleni
hyvä, minä kun jo pelkäsin heidän käyvän ankku-
riin ja jättävän vartijoita veneesen. Ensi työk-
seen ho riensivät ensimmäisen veneen luo, mutta
ylen suuri oli heidän hämmästyksensä, nähdes-
sään sen olevan aivan tyhjän, vieläpä reiänkin
sen pohjassa. He ampuivat silloin pari kolme
yhteislaukausta ja rupesivat huutamaan ja huhui-
lemaan tovereitansa, mutta turhaan. Sama temppu
uudistettiin vielä, mutta yhtä huonolla menes-
tyksellä, sillä luolassa olija,t eivät voineet heitä
kuulla, toiset taas eivät uskaltaneet vastata.

Tämä kummastutti vasta-tulleita niin, että
ho kuten jälkeenpäin sain tietää päättivät
niine hyvineen palata laivalle takaisin ilmoitta-
maan, että toverit on saarella murhattu ja hei-
dän sluupinsa lyöty rikki. Ja todellakin he lykkä-
sivät veneensä vesille ja astuivat siihen.

Kapteenille tuosta hätä käteen: nyt he souta-
vat takaisin, laiva nostaa ankkurin ja purjehtii
tiehensä, ja niin jää laiva meiltä valloittamatta.
Mutta ei aikaakaan, niin jo hän sai toisia syitä
pelkoon.

Tuskin oli vene vielä kanaksikaan ennättänyt,
kun miehet näkyivät muuttaneen päätöksensä.
He palasivat takaisin maihin, jätettyään kolme
miestä veneen vartijoiksi. Se oli suuri pettymys
meille, sillä mitäpäs siitä hyötyä, vaikka saisim-
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mekin nuo seitsemän miestä valtoihimme, jos
muut kumminkin pääsevät käsistä? Ho palaja-
vat laivalle, ja laiva on kuin onkin meiltä men-
nyt silloin. Meidän ei auttanut muuta kuin jäädä
katsomaan, mihinkä suuntaan asiat alkavat mennä.

Vartijat lykkäsivät veneen jälleen vesille ja
kävivät ankkuriin niin kaukana rannasta, etfei
meidän ollut ajattelemistakaan päästä sen luokse.
Muut seitsemän läksivät miehissä astumaan lin-
nan läheiselle vuorelle. Me näimme heidät sel-
västi, itse ollen kumminkin heiltä kätkössä. Mäen
huipulle päästyänsä he taas huutamaan ja huhui-
lemaan tovereitansa, kunnes vihdoin uupuneina
astuivat puun juurelle, nähtävästikin neuvoa pitä-
mään. Kapteeni ehdotti silloin, että jos he,
niinkuin luultava on, vielä kerran ampuvat yh-
teislaukauksen, silloin me hyökkäämme heidän
päällensä ja vangitsemme heidät, ennenkuin
ennättävät uudestaan ladata. Neuvo oli mieles-
täni sangen järkevä; paha vaan se, etfei heidän
laukauksestaan tullut mitään. Siinä he yhä istui-
vat yhtä neuvottomina kuin ennenkin.

Minä huomasin, etfei meidän auta ryhtymi-
nen mihinkään toimiin ennen pimeän tultua. Ellei-
vät he siksi palaja rannalle, niin asetumme me
heidän ja veneen väliin ja keksimme kaiketi jon-
kunlaisen sotajuonen, jollasaamme veneen houku-
telleeksi rantaan. Kärsimättöminä odottelimme
tuossa jonkun aikaa, kunnes näimme heidän, pit-
kän keskustelun jälkeen, nousevan ja aikovan
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marssia rantaa kohti. Harmillista. Heistä oli
kaiketikin saarella-010 alkanut näyttää niin vaa-
ralliselta, että olivat päättäneet, kumppaniensa
kohtalosta enää välittämättä, palata takaisin lai-
valle ja purjehtia koko näiltä mailta pois.

Kapteeni oli aivan masentunut. Mutta sil-
loin iski mieleeni varsin onnistunut sotajuoni.
Minä lähetin Perjantain ja alakapteenin joen yli
länteen päin siihen rantaan, minne Perjantai oli
ensi kertaa vankina tuotu, ja tarkoin noudatta-
maan käskyäni: tultuansa noin puolen peninkul-
man päässä meistä olevalle mäelle, huutakoot niin
kovaa kuin suinkin ja, kuultuaan toisten vastaa-
van, siirtykööt heidän huomaamattansa sisem-
mälle saareen ja alkakoot uudestaan huhuilla.
Toisten vastattua menkööt yhä kauemmas ja
kauemmas, kunnes saavat heidät houkutelluiksi
niin syvälle metsän helmaan kuin vain mahdol-
lista. Sen tehtyänsä palaitkoot ääneti meidän
luoksemme.

Miehet olivat juuri veneesensä astumassa,
kun Perjantain ja alakapteenin ensimmäinen huuto
kajahti. He vastasivat heti ja läksivät juokse-
maan länttä kohti. Mutta siinä oli heillä joki
edessä. Sen huomattuaan he huusivat veneessä-
olijat saapuville, soutamaan heidät toiselle ran-
nalle. Sitä juuri olin toivonutkin.

Vene saapui, vei heidät yli ja asettui pieneen
poukamaan joen rannalle, jossa sen sitoivat puuhun
kiinni. Miehet läksivät nyt huutoja kohti, otet-
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tuaan veneraiehistä yhden lisäksi joukkoonsa,
niin etfei venettä jäänyt vartioimaan kuin kaksi
miestä. Jättäen nyt Perjantain ja alakapteenin
jatkamaan tointansa, me muut läksirnme liikkeelle,
menimme joen yli kenenkään huomaamatta ja
astuimme äkkiä vartijain eteen, joista toinen loikoi
rannalla, toinen istui veneessä. Edellinen oli puoli-
torkuksissa ja meidät nähtyänsä kavahti pystyyn,
mutta kapteeni, joka kulki edellimmäisenä, hyök-
käsi häntä kohti ja yhdellä iskulla kaatoi hänet
maahan, samassa huutaen veneessä olevalle, että
ellei hän antaudu, niin hän on kuoleman oma.
Tuon yksinäisen ei auttanut muuta kuin totella,
nähtyään kumppalinsa kaatuneen ja viisi aseel-
lista miestä edessään. Hän oli sitä paitsi yksi
niistä kolmesta, jotka väkisin oli saatu kapi-
naan osallisiksi. Ei hän ainoastaan vangiksi antau-
nut, vaan rupesi kaikesta sydämestään meidän
puolellemmekin. Jonkun ajap päästä palasivat
Perjantai ja alakapteeni peräti väsyneinä. Hyvin
oli heidän toimensa onnistunut: olivat saaneet
laivamiehet houkutelluiksi mäeltä mäelle ja met-
sästä toiseen niin kauas, etfei heitä ollut odotta-
minenkaan ennen pimeän tuloa.

Kului useampia tunteja. Vähitellen alkoi met-
sästä kuulua ääniä: edellimmäinen mies huuteli
perässään tulijoille, kiirehtien heitä joutumaan
johon toiset valittivat olevansa kovin väsyksissä.
Kaikki tuo oli meille sangen edullista. Vihdoin
he saapuivat veneensä luo. Mutta ken osaisi
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kuvailla heidän hämmästystään, kun näkivät ve-
neensä olevan kuivalla maalla, sillä nyt oli pako-
veden aika, ja vartijain kadonneen. Siinä he
sitten valittelivat ja vaikeroivat toisilleen sangon
surkealla äänellä, että nyt muka oli tultu noi-
duttuun saareen; täällä on varmaankin asukkaita,
jotka surmaavat heidät joka miehen, tai on täällä
pahoja henkiä, ja hukka heidät siinäkin tapauk-
sessa perii. Niin he päivittelivät, aina tuon tuos-
takin huudellen kahta kadonnutta kumppaliansa,
mutta turhaan. Illan hämäräisessä valossa me
näimme heidän epätoivoissaan juoksentelevan pit-
kin rantoja, käsiänsä väännellen, välisti istahta-
van veneesen lepäämään ja hetken kuluttua taa-
sen kavahtavan ylös rannalle. Minun väkeni olisi
heti kohta tahtonut hyökätä heidän kimppuunsa,
mutta minä en sallinut, aikomukseni kun oli saada
konnat kiinni äkkinäisellä yllätyksellä, välttääk-
seni tarpeetonta verenvuodatusta niin paljon kuin
mahdollista. Omaakin väkeä tahdoin suojella,
tietäessäni kyllä, kuinka hyvin varustettuja vihol-
liset ovat. Hiljalleen sitten lähestyttiin heitä.
Perjantain ja kapteenin käskin hiipimään edellä
yhä lähemmäs heitä ja laukaisemaan vasta sitten
kuin ovat ihan varmat asiastaan.

Ei kestänytkään kauan, kun jo perämies, ka-
pinan alkuunpanija ja nyt rohkeutensa kokonaan
menettänyt raukka, alkoi kahden matrossin kanssa
astua heitä kohti. Kapteeni olisi ollut valmis
laukaisemaan heti kuin oli kuullut tuon pahimman
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roiston äänen: niin kovin oli mies kiihkoissaan,
mutta jaksoi sentään hillitä mielensä. Tuokion
kuluttua tulikin perämies kahden seuralaisensa
kanssa tarpeeksi lähelle, ja silloin kavahtivat
kapteeni ja Perjantai pystyyn ja laukaisivat.
Perämies kaatui heti hongetönnä maahan, toinen
seuralaisista sai kovan haavan ja kuoli parin
tunnin perästä. Kolmas juoksipakoon. Laukauk-
set kuultuani minä riensin muun joukkoni kanssa
saapuville, ja nyt oli meitä yhteensä kahdeksan
miestä, vaikk’ei vihollinen pimeässä voinut nähdä
meidän lukuamme.

Viimeksi saamamme vangin, sen, joka oli va-
paaehtoisesti liittynyt meihin, minä panin nyt
keskustelemaan vihollisen kanssa siinä toivossa,
että saisi heidät antaumaan ilman verenvuoda-
tusta. Asia onnistuikin. Meidän vankimme huusi
heidän puolelleen kovalla äänellä.

Tom Smith! Tom Smith!
Sinäkö siellä, John? kysyi vuoroansa

Tom Smith.
Niin olen. Laskekaa Jumalan tähden

aseenne maahan ja antautukaa, muutoin olette
kuoleman omat joka mies.

Kelle meidän pitäisi antautua? Ketä ne
ovat?

Täällä ne ovat: meidän kapteeni ja hänellä
viisikymmentä miestä, jotka jo kaksi tuntia ovat
ajaneet teitä takaa. Perämies on saanut sur-
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rnansa, Will Fry on haavoitettu, minä vankina.
Hukka teidät perii, ellette antaudu.

Annetaanko meille armo? kysäisi taas
Tom Smith. Sillä ehdolla me antaudumme.

Minä käyn kysymässä, vastasi John.
Silloin astui kapteeni esille lausuen:

Smith! Sinä tunnet minun ääneni. Jos
heitätte aseenne ja jätätte itsenne meidän kä-
siimme, niin saatte armon kaikki, paitsi Will
Atkinsia.

Silloin kuului Will Atkinsin surkea ääni:
Jumalan tähden, kapteeni, antakaa armo

minullekin. Mitäs minä olen tehnyt? Yhtä keh-
noja ne ovat olleet muutkin.

Tämä ei ollut totta, sillä Will Atkins oli, kapi-
nan puhjettua, ensimmäisenä käynyt kapteeniin
käsiksi ja sitonut hänet, raa’asti kohdellen ja sät-
tien häntä. Kapteeni vastasi, että Atkinsin täytyy
ehdottomasti antautua kuvernöörin armoille. (Ku-
vernöörillä hän tarkoitti minua).

Silloin he laskivat aseensa maahan, armoa
rukoillen. Minä lähetin Johnin ja kaksi muuta
miestä sitomaan heidät, jonka jälkeen koko armei-
jani astui esille ja otti haltuunsa niin vangit
kuin veneenkin. Minä, arvoisa kuvernööri muka,
en tahtonut vielä esiintyä.
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Ensi työksi me laitoimme veneen kuntoon ja
rupesimme neuvottelemaan, millä keinoin olisi
laiva valloitettava. Kapteeni selitti sillä välin
vangeilleen, kuinka konnamaisesti he olivat häntä
kohdelleet, jakuinka he rikoksellaan olivat ansain-
neet kukaties hirsipuun. Miehet näyttivät katu-
van pahoja tekojaan ja pyysivät, että heidän
henkensä säästettäisiin. Siihen vastasi kapteeni,
etteivät he ole hänen vankejansa, vaan saaren
kuvernöörin. He olivat luulleet, lausui kapteeni,
jättävänsä hänet autioon saareen, mutta Jumala
oli ohjannut asiat niin, että saari olikin asuttu
jakuvernöörinä siinä englantilainen, jolla on oikeus
hirtättää heidät, jos hyväksi näkee, mutta koska
hän on heille armon antanut, niin hän lähettää
heidät Englantiin tuomittaviksi kaikki, paitsi
Atkinsin, jota hän nyt kuvernöörin käskystä ke-
hottaa valmistaumaan kuolemaan, sillä hän hirte-
tään huomenna.

Will Atkins lankesi polvilleen, rukoillen kap-
teenia puhumaan hänen puolestaan kuvernöörille.
Muut pyysivät Jumalan nimessä, etfei heitä suin-
kaan lähetettäisi Englantiin.

Nyt tuntui minusta, että meidän vapahduh-
semrne hetki on lyönyt, sillä nuo miehet, arvelin
minä, on nyt helppo saada auttamaan meitä lai-
van valloittamisessa. Minä vetäydyin kauemmas,
jotfeivät he näkisi, minkä näköinen mies täällä
kuvernöörinä hallitsee ja vallitsee, ja lähetin
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lähimmän miehen kutsumaan kapteenia puheil-
leni. Hän meni kapteenin luo sanoen:

Kapteeni! Kuvernööri kutsuu teitä luokseen.
Kapteeni vastasi:

Sanokaa hänen ylhäisyydelleen, että minä
tulen heti kohta.

Tämä hämmästytti vankeja vielä enemmän.
Nyt he eivät enää lainkaan epäilleet, etfei kuver-
nööri viidenkymmenen miehensä kanssa ole juuri
tuossa lähitteillä.

Kapteenin tultua, minä ilmoitin hänelle suun-
nitelmani laivan valloittamiseksi, ja hän hyväksyi
sen kaikin puolin. Kaikiksi varoiksi päätettiin
kumminkin lähettää Atkins ja kaksi muuta pa-
hinta konnaa sidottuina samaan luolaan, missä
entisiäkin vankeja säilytettiin. Tämä tehtävä
uskottiin Perjantain, alakapteenin ja matkustajan
liuostaan. Muut vangit vietiin linnan vallien
väliseen aukioon ja sidottiin siellä kiinni.

KAHDESKYMMENES LUKU
Panttivangit. Laiva valloitettu. Pahantekijät jäävät

saareen. Vihdoinkin pois.

Huomenissa lähetin kapteenin keskustelemaan
vankien kanssa ja ottamaan selvää, saisimmeko
heistä luotettavia apulaisia laivan valloittami-
sessa. Hän ilmoitti heille, että jos he uskolli-
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sesti ryhtyvät meitä auttamaan, niin kuvernööri
tekee, minkä suinkin voi, hankkiakseen heille
armon Englannissa. Muussa tapauksessa heidät
ehdottomasti siellä hirtetään.

Sanomattakin on selvä, millaisen vaikutuksen
moinen ehdotus vankeihin teki. He lankesivat
polvilleen ja lupasivat palvella häntä viimeiseen
veripisaraansa saakka ja seurata häntä vaikka
maailman ääriin. Kapteeni toi heidän vastauk-
sensa minulle, vakuuttaen, että hän puolestaan
nyt luottaa heidän uskollisuuteensa. Ollakseni
kumminkin ihan varma asiassamme, minä pyy-
sin kapteenin menemään uudestaan heidän luok-
seen ja valitsemaan heistä viisi kaikkein Juotet-
tavinta meille apulaisiksi sekä ilmoittamaan, että
kuvernööri pitää muut viisi miestä panttivankei-
naan täällä, ja että jos edelliset hiukankaan rik-
kovat uskollisuutensa lupauksen, niin panttivan-
git hirtetään kahleissa lähimpiin rannan puihin.
Nähkööt tästä, että kuvernöörillä on täysi tosi
mielessä.

Meitä oli nyt, minua ja Perjantaita lukematta,
yhteensä kaksitoista miestä, joitten kanssa kap-
teeni sanoi kyllä uskaltavansa lähteä laivalle.
Minä ja Perjantai jäimme saarelle, meillä kun oli
seitsemän vankia vartioitavina ja ruokittavina.
Tultuani panttivankien luo, kapteeni selitti heille
minun olevan juuri sen miehen, jonka kuver-
nööri oli asettanut heidän vartijoilleen. Kuver-
nööri, sanoi hän, on määrännyt, etfeivät he saa
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liikkua minnekään ilman minun lupaani, muu-
toin heidät pannaan rautoihin ja teljetään linnaan.

Kapteenin tehtävänä oli nyt varustaa molem-
mat sluupit, tukittuansa toisen pohjassa olevan
reiän, ja määrätä miehistö kumpaankin. Toiseen
pantiin neljä miestä ja niitten päälliköksi mat-
kustaja; toiseen kävivät kapteeni, alakapteeni ja
viisi matrossia.

Puolen-yön aikana lähenivät veneet laivaa.
Päästyään kuuleman päähän siitä, käski kapteeni
Johnin huutamaan laivalla-olijoille ja ilmoitta-
maan, että veneet ovat tulleet saaresta ja tuovat
mukanaan sinne lähteneet miehet. Täten jatket-
tiin keskustelua niin kauan, että veneet pääsivät
laivan kylkeen. Silloin kapteeni ja alakapteeni
nousivat ensimmäisinä kannelle ja heti kohta
löivät muskettiensa perällä toisen alakapteenin
ja kirvesmiehen maahan. Miestensä auttamina
he sitten vangitsivat keski- ja peräkannella olevat
kapinalliset ja sulkivat luukut, jotfei kannen alta
kukaan pääsisi ylös. Sillä välin oli toisenkin
veneen väki noussut laivaan ja hyökännyt keitto-
ruomaan, vangiten siellä kolme miestä. Kun
laivankansi näin oli valloitettu, käski kapteeni
alakapteeninsa murtautumaan kolmen miehen
kanssa peräkajuttaan, johon kapinallisten nykyi-
nen kapteeni oli sulkeutunut kahden matrossin
ja laivapojan kanssa. Alakapteeni noudatti käs-
kyä ja mursi rautakangella kajutan oven, mutta
samassa laukaisivat sisässä-olijat pistolinsa, haa-



257

voittaen kaakkia kolmea, pahimmin itse alakaptee-
nin, johon kuula sattui vasempaan olkavarteen.
Mutta siitä huolimatta hän huusi miehiä avukseen,i

»Kapteeni käski Johnin huutamaan». S. 250.

ryntäsi sisään ja ampui pistolilla kapinallisten
johtajaa päähän, niin että tämä heti kaatui henge-
tönnä maahan. Muut antautuivat, ja niin oli laiva
valloitettu, ilman sen suurempaa verenvuodatusta.
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Heti tämän jälkeen käski kapteeni ampumaan
seitsemän tykinlaukausta, sopimuksen mukaiseksi
merkiksi minulle siitä, että retki oli onnistunut.
Kukin arvaa, millä riemulla minä kuuntelin nyt
noita laukauksia, odote!tuani niitä kello kahteen
asti aamulla. Kauan jänteissä olleet voimani
raukenivat nyt, ja minä vaivuin sikeään uneen.

En tiedä, kuinka kauan lienen maannutkaan,
mutta aamulla heräsin tykinlaukaukseen. Kavah-
din pystyyn ja kuulin samalla huudettavan:
»Kuvernööri! Kuvernööri!» Tunsin kapteenin äänen
ja näin hänen seisovan vuorenhuipulla. Sinne
riennettyäni hän sulki minut syliinsä ja lausui
viitaten laivaan:

Rakas ystäväni ja pelastajani! Tuolla on
teidän laivanne, sillä teidänhän omanne se on
kokonansa, kaikkinensa, niinkuin mekin.

Minä katsahdin merelle: siellä keinui laiva
laineilla, ankkuroituna vain puolen peninkul-
man päähän rannasta. Kapteeni oli näet heti
laivan valloittamisen jälkeen nostattanut purjeet
ja laskenut laivan aivan joensuun kohdalle. Itse
hän oli sluupilla soudattanut itsensä maihin.

Niin valtava oli hämmästykseni, etfen ensi
hetkessä kyennyt sanaakaan lausumaan; tuossa-
han se nyt on, tuo minun käteeni suotu pelastuk-
seni välikappale, suuri laiva, valmiina viemään
minut minne vaan ikinä mielin. Minun täytyi
pidellä kapteenista kiinni, muutoin olisin hervah-
tanut maahan. Hän veti pullon povestaan, tarjo-



ampui kapinallisten johtajaa päähän». S. 257,
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ton siitä minulle kulauksen. Se vahvisti minua,
mutta maahan minun sittenkin täytyi istahtaa,
kykenemättä vielä hetkeen aikaan saamaan sanaa
suustani. Syvästi liikutettu oli kapteenikin. Monta
hellää ja ystävällistä sanaa hän siinä virkkoi
minulle, mieltäni rohkaistakseen, kunnes tun-
teeni purkautuivat hillittömään itkuun.

■ Senjälkeen vasta sain puhelahjani takaisin.
Minä syleilin nyt vuorostani häntä pelastajanani,
ja suuri oli meidän riemumme kumpaisenkin.
Minä sanoin, että itse taivas näkyy lähettäneen
hänet luokseni, johtamaan minua täältä pois, ja
että kaikki tämä on kuin pitkä sarjallinen ilmei-
siä ihmeitä; siinä jälleen todistus niistä salaisista
keinoista, joilla Sallimus maailmaa hallitsee. Kaik-
kivaltiaan silmä se näkee pirncimpiinkin piiloihin,
kaukaisiimpiinkin kätköihin, ja Hän lähettää
apunsa aikanaan. En unohtanut ylentää sydän-
täni kiitokseen Herralle Jumalalle.

Hetken aikaa haasteltuamme, kapteeni sanoi
tuoneensa minulle hiukan tuomisia, sellaisia kuin
laiva tarjota saattaa. Sen sanottuaan hän huusi
miehilleen rantaan, käskien heidän kantamaan
ylös kuvernöörille tuodut tavarat. Siinä oli koril-
linen pulloja, joissa oli mitä hienointa liköriä,
sitten kuusi putelia madeiraa, kaksi naulaa erit-
täin hienoa tupakkaa, kaksitoista kimpaletta här-
jänlihaa, kuusi viipaletta porsaanpaistia, pussilli-
nen herneitä, toinen jauhoja, lähes sata naulaa
korppuja, laatikollinen sokeria ynnä monta muuta
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hyödyllistä tavaraa. Mutta tuhannen kertaa arvok-
kaampia olivat vielä seuraavat esineet: kuusi
uutta palttinaista paitaa, kuusi somaa kaulalii-
naa, kaksi paria sormikkaita, pari kenkiä, hattu,
pari sukkia ynnä täydellinen pukukerros kaptee-
nin omasta vaatevarastosta, varsin hyvässä kun-
nossa kaikki. Sanalla sanoen, hän puki minut
uusiin vaatteisin kantapäästä kiireesen asti. Haus-
kaa ja mieluistahan minulle tämä kyllä oh, mutta
minun täytyy tunnustaa, että uudet tamineet
tuntuivat näin oudokseltaan sangen ahtailta ja
epämukavilta.

Sittenkuin kaikki tavarat oli viety minun asun-
tooni, rupesimme kapteenin kanssa keskustele-
maan, mitenkä menetellä vankien kanssa. Miet-
tiäpä sietikin, uskaltaisiko ottaa vankeja mukaan,
varsinkaan niitä kahta, joita kapteeni piti autta-
mattomasti paatuneina konnina, joihin ei käy
luottaminen rahtuistakaan. Jos heidät otetaan
mukaan, arveli hän, niin täytyy heidät panna
rautoihin ja jättää ensimmäisessä englantilaisessa
satamassa viran-omaisten käsiin. Huomattuani,
kuinka kovin kapteeni kammoaa heitä, minä tar-
jouduin selittämään noille miehille, että heille
itselleen olisi edullisinta jäädä tähän saareen.
Hän sanoi olovansa minulle sydämellisesti kiitol-
linen tuosta.

Perjantai ja kaksi nyttemmin vapautettua
panttivankia lähetettiin noutamaan vangit luo-
lasta ja viemään ne lehtimajaan. Siellä oli heidän
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määrä odottaa minun tuloani. Jonkun ajan perästä
minä saavuinkin sinne uudessa puvussani yhdessä
kapteenin kanssa ja käskin tuoda vangit eteeni.
Ilmoitin heille ensinkin tietäväni tyyten tarkoin,
kuinka kehnosti ja rikollisesti he ovat käyttäyty-
neet kapteeniansa kohtaan, kuinka heillä on ollut
aikomus, saatuaan laivan valtoihinsa, lähteä sillä
edelleen ryöstöretkille, mutta kuinka Jumala oli
kääntänyt heidän pahat aikomuksensa niin, että
he kietoutuivatkin omiin verkkoihinsa, pudoten
siihen kuoppaan, minkä olivat toiselle kaivaneet.
Nyt on, ilmoitin heille edelleen, laiva otettu minun
käskystäni takavarikkoon, ja pian he saavat
nähdä, minkä palkan heidän johtajansa on saanut:
hän hirtetään kohdakkoin raakapuun nenään.
Samaan rangaistukseen sanoin olevani oikeutettu
heidätkin tuomitsemaan ja kysyin vihdoin, mitä
heillä on siihen sanomista.

Yksi heistä astui esiin puhumaan toistenkin
puolesta. Ei heillä, sanoi hän, ole muuta sano-
mista kuin että kapteeni oli luvannut jättää
heidät henkiin, ja sitä armoa he nytkin nöyrim-
mästi rukoilevat. Siihen minä vastasin, etfen
minä tiedä, missä muodossa tämä armo saattaisi
heidän osaksensa tulla. Minä puolestani olen
päättänyt kaikkine väkineni lähteä täältä pois
ja purjehtia kapteenin kanssa laivalla Englantiin.
Kapteeni taas ei sano voivansa ottaa heitä laivalle
muutoin kuin rautoihin pantuina pahantekijöinä.
Sellaisina hän jättää heidät Oikeuden käsiin, ja
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mikä siitä on seurauksena, sen he itsekin sangen
hyvin tietävät: hirsipuu. Näin ollen, en minä
tiedä neuvoa heille muuta keinoa kuin jäädä
tähän saareen. Siinä tapauksessa saattaisin jät-
tää heidät henkiin.

Miehet olivat tuosta hyvin kiitollisia, sanoen
kernaammin tahtovansa jäädä tänne kuin lähteä
Englantiin ja siellä joutua hirteen.

Minä ilmoitin olevani suostuvainen heidän
päätökseensä ja päästin heidät irti, käskien mennä
siihen osaan metsää, mistä heidät nyt oli tänne
tuotu, Lupasin samalla jättää lähtiessämme heille
ampuma-aseita ja neuvoa heitä, mitenkä vasfedes
tulla täällä toimeen.

Nyt ei ollut muuta jäljellä kuin hankkiutua
lähtöön. Sanoin kumminkin kapteenille aikovani
olla yötä saaressa, varustautuakseni matkaan, ja
pyysin häntä laittamaan hiivalla kaikki kuntoon
huomis-aamuksi, jolloin hän lähettää veneen nou-
tamaan minua. Pyysin häntä niinikään vetä-
mään kapinallisen kapteenin ruumiin raakapuun
nenään, jotta saarelle jääneet miehet omin silmin
saisivat nähdä, kuinka heidän entisen johtajansa
on käynyt.

Moniahta tunti sonjälkeen kuin kapteeni oli
lähtenyt, kutsuin vangit luokseni ja puhelin heille
heidän tulevasta kohtalostaan, lausuen olevani
sitä mieltä, että ho olivat oikean osan valinneet.
Samalla käskin heidän katsomaan laivaan, jossa
kapinallisten kapteeni roikkui raakapuun nenässä.
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Senjälkeen sanoin tahtovani kertoa heille, millä
tavoin minä täällä saarella olen elänyt ja toimeen
tullut. Kerroin heille tänne tulostani, näytin heille
linnani ja peltoni sekä neuvoin korjaamaan viini-

kapinallisten kapteeni roikkui raakapuun
nenässä.» S, 268.



265

rypäleitä. Ilmoitin samalla, että ennen pitkää
saapuu saareen kuusitoista espanjalaista ja ke-
hoitin heitä elämään sovussa heidän kanssaan.
Jätin heille kirjeenkin, annettavaksi näille uusille
tulokkaille.

Edelleen annoin heille kolme miekkaa ja kaikki
ampuma-aseet, mitä minulla oli, ja samoin noin
puolitoista tynnyriä kruutia. Neuvoin heitä hoita-
maan vuohikarjaa, lypsämään ja tekemään voita
sekä juustoa. Lupasin hankkia heille laivalta
vielä pari tynnyrillistä kruutia lisää ja jätin heille
äsken saamani pussillisen herneitä siemeniksi.

Huomenissa läksin sitten uskollisen ystäväni
Perjantain kanssa laivaan, joka ei kumminkaan
vielä sinä päivänä nostanut ankkuriansa. Seu-
raavana aamuna vietiin saarelle minun lupaamani
tavarat, joihin kapteeni vielä liitti miesten arkut
ja vaatteet. Siitä he olivat erittäin kiitollisia.

Saarelta lähtiessäni otin muistoksi vuohen-
nahkaisen takkini, päivänvalon ja yhden papu-
kaijoista. En jättänyt rahojakaan, jotka vuosien
vieriessä olivat jo kovinkin himmenneet, jopa
mustuneetkin.

Ja niin läksin tältä saarelta 19 päivänä joulu-
kuuta 1686, asuttuani siellä kahdeksankolmatta
vuotta, kaksi kuukautta ja yhdeksäntoista päivää.
Tästä pitkällisestä vankeudestani pääsin samana
kuukauden päivänä, jona olin karannut ensim-
mäisestä vankeudestani Säleestä.

12



Kauan kesti kotimatka: Englantiin päästiin
vasta 1] p:nä kesäkuuta 1687.

Kotimaassani olin kuin outo ja muukalainen.
Ei tuntenut minua siellä kukaan enää. Eikä
kummakaan, sillä olinhan ollut Englannista poissa
kokonaista 35 ajastaikaa.
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