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Seikkailujen maailma.

Yleinen kokemus osottaa, että ihmisellä, varsin-
kin nuoruuden iässä, on luonnollinen taipumus vaa-
roihin ja seikkailuihin yksinomaan niiden jännittä-
väisyyden takia. Ken itse ei voi antautua niitä
etsimään, on ihastunut saadessaan ainakin lukea sel-
laisista ja sen kautta tavallaan elää mukana niissä.

Keskellä tätä jokapäiväistä, koaraantuntuvaa elä-
määmme, keskellä näkyväistä maailmaa on toinen
ihmeellinen maailma. „Seikkailujen maailma
joka siltä on yhtä todellinen kuin edellinenkin
täynnä vaaroja ja ihmeellisiä pelastuksia; täynnä
myrskyäviä meriä, joilla alukset heittelehtevät kuin
kaarnanpalaset; täynnä kolkkoja erämaita, joissa
villit pedot vaanivat saalistaan ja joissa vaeltaja
alituiseen luulee löytävänsä uusia, ennen keksimät-
tömiä seutuja; täynnä maanjäristyksiä Ja tulta syök-
seviä vuoria, vesitulvia, hävittäviä myrskyjä ja
äkkikuolemaa väjymässä joka sopessa. Mutta ih-
meellistä on, että vaikka luonto tässä maailmassa
toimii jättiläisvoimin, ne ovat kuitenkin meidän
heikkojen ihmisten teot ja kohtalot, jotka enin
kiinnittävät huomiotamme.

Nyt avuamme oven „Seikkailujen maailmaan
kenpä ei tahtoisi kanssamme käydä sinne sisälle!

Seikkailujen maailma. 1.





1. Susien saartamana.

Kratsh! Ratsu kellahti raskaasti kumoon ja Risto
lennähti pää edellä lumihankeen. Hän pääsi kui-
tenkin pian jaloilleen, ja tunnettuaan jäsenensä on-
neksi ehjiksi, vaikkakin hyvin helliksi, rupesi hän tut-
kimaan mitä vahinkoa hänen hevosensa oli täräh-
dyksessä saanut.

Risto oli kuusitoista-vuotias poika, jonka koti oli
Maine-valtiossa Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa. Si-
käläinen luonto ja elintavat olivat kasvattaneet hä-
nestä reiman urheilijan; hän ratsasti, ampui ja luis-
teli paremmin kuin useimmat europalaiset ikätove-
rinsa ja oli isällensä suureksi avuksi tämän pienellä
uudisasutuksella. Hän tunsi tarkoin kaikki metsän
eläimet ja linnut, ja oli usein ollut päiväkausia ul-
kona ainoana seuralaisenaan Polle, pirteä ratsunsa,
joka tunsi kaikki polut ja jäljet metsissä yhtä hyvin,
jollei paremmin kuin Risto itse.

Äskeinen tapaturma sattui sydäntalvella, paksun
lumivaipan verhotessa maan ja jokien ollessa jää-
kuoren peitossa, kun Risto oli paluumatkalla kotia
tällaiselta pitkältä ratsastusretkeltä. Polle, joka aina
muulloin osasi taitavasti sovittaa askeleensa, oli sat-
tunut astumaan syvään koholumen peittämään kuop-
paan ja kompastunut siihen, heittäen Riston seläs-
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tään kuten olemme nähneet. Matkan jatkaminen oli
aivan mahdotonta, sillä ratsu parka oli pahasti ve-
nähyttänyt jalkansa ja pääsi vain vaivoin liikkaamaan
eteenpäin.

Mikä nyt neuvoksi? Ristolla oli vielä hyvä matka
kotia ja lyhyt talvinen iltapäivä hämärsi jo. Mutta
metsäänkään hän ei voinut yöpyä, se oli selvää; jon-
kinlainen suojus oli siis löydettävä. Hän tallusti
umpimähkään eteenpäin, taluttaen Pollea hellävaroen
suupielestä ja mietiskellen keinoa millä selvitä pu-
lasta.

Päivänvalo sammui nopeasti ja hämäryys läheni,
niin että hän töin tuskin kykeni erottamaan isojen
puiden lomitse pujottelevaa polkua. Äkkiä hän oli
huomaavinaan tumman hahmon liikkuvan metsän
pimennossa. Hän luikkasi hahmo seisahtui ja
päästi vastaan huikean huudon. Risto riensi no-
peammin kohti ja tapasi erään hyvän ystävän ja
kylänmiehen’ (jos siksi voi sanoa henkilöä, joka
asui puolen päivämatkan päässä hänen kotitalos-
taan), joka myöskin palasi kotiaan metsästysretkeltä.

Selvitettyään tälle asemansa Risto lähti hänen
kanssaan taivaltamaan ystävän taloon, jossa Polle
saisi turvallisen yösijan.

Vietyään hevosensa talliin ja valmistettuaan sille
hyvän appeen nautti Risto itsekin vankan illallisen,
jonka naapuri hänelle ja itselleen toimitti. Kello oli
jo lähes yhdeksän, ja Risto rupesi ajattelemaan koti-
matkaa.

„Kuinka aijot kotiisi päästä?" kysyi naapuri.
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»Metsän halki tietysti, kuinkas muuten", vastasi
poika.

»Mikset voisi mennä jokea pitkin", ehdotti ystävä;
„jää kantaa hyvin, ja minä voin lainata sinulle kelpo
luistimet. Silloin olisit kotonasi puolen tunnin ku-
luttua. Sitäpaitsi eivät metsät enää olekaan turval-
lisia, sitte kun susia on ruvennut niissä liikkumaan."

Risto suostui ilomielin ehdotukseen. Tuossa tuo-
kiossa hänellä oli sirot teräskengät jalassa, ja sa-
nottuaan ystävälliselle naapurille hyvästit liukui hän
jo vinhaa vauhtia kiiltävää jäänpintaapitkin kotia päin'.

Kuun kelmeä loimo pilkisti joenrannan synkkien
kuusien takaa, tähdet tuikkivat yöllisellä taivaalla ja
Risto, jonka veriä tuima kulku kuumensi, tunsi yhä
enenevää mielihyvää* matkastaan. Hän tiesi Pol-
lensa jääneen kelpo hoitoon ja arveli piankin ole-
vansa kotona rauhoittamassa hyviä vanhempiaan,
jotka nyt saattoivat olla hyvinkin huolissaan hänen
viipymisestään. Huomenissa hän voi palauttaa luis-
timet ystävälliselle uutisasukkaalle ja noutaa Pollen
kotia. Hänen ajatuksensa olivat vailla huolen var-
joakin, jää soi ja särähteli korvia hivelevästi jalkain
alla, eikä hän ensin ollenkaan huomannut, että hä-
nen jälillään seurasi musta hahmo, joka kaukaa
näytti isolta koiralta.

Äkkiä sai pikainen ajatus pojan katsahtamaan
taaksensa, ja kuinka voi kuvata hänen kauhuaan,
kun hän tunsi tuon koiran muotoisen seuraajan
sudeksi! Siispä ei naapuri ollut turhia puhunut,
susia oli liikkeellä lähitienoilla eikä vain lähi-
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tienoilla, vaan kovaksi onneksi aivan hänen kinte-
reillään!

Hän pinnisti voimiaan vielä vinhempaan vauhtiin,
mutta siitä huolimatta näytti pedon olevan helppo
lyhentää välimatkaa, niin että se missä silmänrä-
päyksessä hyvänsä voi olla hänen kimpussaan. Kui-
tenkin tuntui se ainakin toistaiseksi olevan haluton
hyökkäämään ja tyytyvän pitämään häntä silmällä,
mutta tämä outo vainoamistapa oli omiaan vain li-
säämään Riston hämmennystä.

Seuraavassa tuokiossa vaara kävi kerrassaan uh-
kaavaksi, sillä äkkiä kuului metsästä pitkäveteinen
ulvonta, johon Riston vainolainen heti vastasi. Sil-
loin pojalle selvisi, että jäällä oleva susi odotteli to-
vereitaan avukseen, ennenkun uskalsi karata hänen
kimppuunsa.

Risto ei siltä menettänyt rohkeuttaan, vaan mietti
nopeasti mitä nyt lähinnä oli tehtävä. Hänellä oli
revolveri mukanaan, ja hän päätti sen avulla päästä
ikävästä seuralaisestaan ennenkun sen toverit oli-
vat paikalle ehtineet. Hän otti siis aseen esiin, kat-
soi että se oli ladattu ja odotti sopivaa hetkeä. Sitä
ei tarvinnutkaan kauan varrota. Aivan hänen edes-
sään joki teki jyrkän mutkan, sen ympäri Risto
pyörähti nopeasti ja kääntyi sitten ympäri odotta-
maan sutta revolveri kourassa. Peto tulla porhallutti
pitkin hypyin mutkan takaa, ja silloin hän täh-
täsi ja ampui. Hetkeksi suden vauhti hiljeni,
mutta sitten Risto kauhukseen näki sen uudel-
leen lähestyvän täyttä nelistä. Hänen luotinsa oli
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arvatenkin mennyt ohi sutta ollenkaan satutta-
matta.

Nyt asema tuntui jo perin arveluttavalta. Tois-
ten susien ulvahdukset kajahtelivat yhä lähempää;
ja ennen pitkää ensimmäinen niistä sujahti metsän

Kuva 2. ~Peto
tulla porhal-
lutti pitkin hy-
pyin mutkan ta-
kaa, ja silloin
hän tähtäsi ja

ampui."

pimennosta alas jäälle, sitä seurasi toinen, kolmas,
neljäs, ja jokainen silmänräpäys tuntui viskaavan
yhä uusia petoja näkyviin. Riston ensimmäinen vai-
nooja oli yhä lauman etunenässä; mutta vilaistes-
saan nopeasti taaksensa hän huomasi sen nilkutta-
van. Ja kohta kuuli hän koko parven pysähtyvän,
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hyökkäävän haavoitetun toverinsa kimppuun ja re-
pivän sen hampaissaan kappaleiksi. Siis oli hänen
luotinsa sittekin tehnyt toivotun vaikutuksen!

Takaa-ajo oli nyt hetkeksi tauvonnut ja Risto jo
toivoi selviävänsä pulasta. Hän kiisi jäätä pitkin
kuin siivillä, mutta kuuli pian sutten kynsien taasen
napsavan jäähän hyvin likellä hänen perässään. Vä-
hän matkan päässä rannalla oli autio mökki, jossa
hänen isänsä aikoinaan oli asunut. Sinne päätti
Risto koettaa pelastua, sillä hän tajusi hyvin, ettei
hän kotia asti voisi säilyä vainoovan susilauman
kynsistä.

Tämän toivon elähyttämänä hän kykeni kiipeä-
mään ylös rantapenkereelle, tempaamaan rapistu-
neen mökin oven auki ja nakkaamaan sen jälleen
perästään kiini aivan raivoisain petojen läähättävien
kitojen edessä.

Nyt hän luuli olevansa varmasti turvassa. Sudet
kai näkisivät kaiken enemmän ahdistelun turhaksi
ja puittisivat noloina tiehensä. Itse tahtoi hän aset-
taa olonsa niin mukavaksi kuin tässä autiossa mö-
kissä kävi laatuun. Teljettyään oven mitä huolelli-
simmin hän ryhtyi virittämään valkeata, ja kohta
roihusikin tuli parista isosta kuivasta kelopuusta.
Tavantakaa kuului oven takaa rapinaa, kun petty-
neet pedot turhassa vimmassaan hyppelivät sitä vas-
taan, ja niiden ulvonta mökin ympärillä kajahteli
herkeämättä yhtä kamalana kuin ennenkin. Risto
voi kuulla niiden tassuttelevan pitkin seinävieriä et-
simässä jotakin aukkoa, josta voisivat rynnätä si-
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sään. Hän tunsi itsensä turvalliseksi istuessaan nuo-
tionsa ääressä, jota hän onneksi voi pitää vireillä
vaikka läpi yön, sillä mökin nurkassa oli aimo va-
rasto kuivia risuja ja pölkkyjä. Hän otti luistimet ja-
loistaan ja lämmitteli itseään, mietiskellen harvinaista
tilaansa. Hänen isänsä ja äitinsä olivat varmaankin

Kuva 3. ~Kauhukseen hän näki jätti-
mäisen suden pään jahartiain työntyvän

sisään kapeasta akkuna-aukosta.**

hyvin tuskissaan, mutta mitäpä hyödytti ampua
susijoukkoon, joka oli niin suuri.

Yhfäkkiä ulvonta lakkasi, ja Risto käänsi pää-
tänsä kuunnellakseen mitä se merkitsi. Kauhuk-
seen hän näki jättimäisen suden pään ja hartiain
työntyvän sisään kapeasta akkuna-aukosta! Hän
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oli luullut tämän olevan liian ahtaan ja liiaksi kor-
kealla maasta susien sen kautta sisälle päästä, mutta
hän ei ollut arvannut susien raivoa ja saaliinhimoa
kyllin suureksi. Silmänräpäystäkään epäröimättä hän
sieppasi palavan kekäleen nuotiosta ja sipaisi sillä
petoa vasten kuonoa. Ulisten säikähdyksestä ja ki-
vusta putosi susi alas toveriensa joukkoon. Toinen-
kin susi koetti onneaan, mutta samalla tuloksella,
ja vihdoin nakkasi Risto kekäleensä keskelle susien
tiheintä parvea. Se teki toivotun vaikutuksen, sillä
heti paikalla hajosivat pedot ulvoen ja vinkuen tie-
hensä; ja samasa kuuli poika pyssyn laukauksia,
miesten huutoja ja koirain haukuntaa. Hän säntäsi
akkunan luo ja näki ilokseen pitkän tumman jonon
lähestyvän tulisoihtuja kantaen. Sudet säikähtivät
siitä uudelleen ja puittivat pakoon eri haaroille.
Risto astui ulos pakopaikastaan ja tapasi isänsä,
joka moniaitten naapurien kanssa oli lähtenyt häntä
etsimään ja susien ulvonnan kuultuaan oli arvannut
hänen olevan vaarassa.

Risto oli pian rauhallisessa kodissaan; mutta huo-
limatta äskeisestä ja monesta myöhemmästä samal-
laisesta seikkailusta ei hän siltä menettänyt haluaan
metsien kiertelemiseen.



2. Yöllinen seikkailu virralla.

Oli hyvin pimeä yö; taivaalla ei näkynyt kuuta
eikä tähtiä, ja virran rannoilla kasvavat suuret puut
pusersivat tummaan syleilyynsä maisemasta kaiken
sen, jota silmä vielä vaivoin saattoi eroittaa. Raja-
tonta hiljaisuutta häiritsi lievästi vain Jaakon melan
säännöllinen loiske vedessä, kun hän hiljalleen oh-
jasi kanoottiaan virtaa alaspäin, sekä veden vieno
porina purren keulan edessä.

Elsa ei tuntenut vähintäkään peikoa, sillä olihan
Jaakko hänen mukanaan, ja hän tiesi että veljen
seurassa ei mikään vaara häntä voisi uhata; itsek-
seen hän vain ajatteli, että hauskempi olisi, jollei
olisi aivan näin pimeää ja hiljaista.

Sisarukset olivat olleet koko päivän yhdessä ul-
kona. He olivat vanhempainsa ainoat lapset ja
elivät näiden uudisasutuksella Ohio-virran varrella
Kentuckyn puolella. Niinä aikoina olivat suuret alat
Pohjois-Amerikan mannerta vielä suunnattomia aar-
niometsiä, joihin ei valkoisen miehen jalka ollut as-
tunut ja joissa intiaanit pyysivät villejä eläimiä tahi
joutuivat välistä otteluun valkoisten metsänkävijäin
ja uudisasukkaiden kanssa.

Jaakko oli neljätoista-vuotias, mutta näytti paljon
vanhemmalta; hän kykeni käyttämään pyssyä ja me-
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laa yhtä taitavasti kuin useimmat täyskasvuiset mie-
het ja erottamaan melkein kaikkien eläinten jäljet
metsässä. Elsa, joka oli vasta yhdeksän-vuotias, oli
mitä hellimmästi kiintynyt veljeensä ja oli muuten-
kin erittäin herttainen ja kiltti lapsi. Hänkin oli hy-
vin perehtynyt kaikkiin metsän polkuihin, eivätkä
heidän vanhempansa ollenkaan epäilleet päästää mo-
lempia lapsia kiertelemään maita ja vesiä aivan mie-
lensä hyviksi.

Tämä vanhempain rajaton luottamus lastensa neu-
vokkaisuuteen oli aiheena siihen, että he nyt liukui-
vat Ohio-virtaa pitkin tänä synkeänä yön hetkenä.
Jaakko oli laskenut pyssynsä poikittain kanootin lai-
tojen yli, niin että hän tarvittaessa voi heti tavoittaa
sen, ja Elsa kuunteli tarkasti vähäisimpiäkin risahduk-
sia, jotka voisivat tietää jostakin vaanivasta vaarasta.

He olivat laskeneet aivan lähelle rantaa välttääk-
seen keskivirran väkevää kulkua, ja Jaakko varoitteli
sisartaan väistämään kauvas veden yli ulottuvia oksia.

Äkkiä Elsa kuiskasi: «Jaakko! Kuuntelehan!
Minä kuulen risahduksia takanamme olevista pen-
saista. Siellä on joku jälillämme!“

Jaakko lakkasi melomasta. Rannalta kuului ai-
van varmasti räsähdys semmoinen, kuin olisi joku
astunut oksan poikki; ja hän kuiskutti vastaan:
„Elä ollenkaan liikahda! Minä näen sen. Se on
jokin metsäneläin. “

Elsa voi huomata kaksi hehkuvaa pyörylää, jotka
kasvoivat eläimen yhä lähetessä. Jaakko odotteli
tuokion, tähtäsi sitten huolellisesti ja ampui.
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Pantteri sillä sellainen lähenijä oli hypähti
korkealle ilmaan ja putosi sitten moksahtaen hen-
getönnä maahan.

„Odotahan hetkinen, Elsa", sanoi Jaakko, minun
täytyy saada sen nahka itselleni." Hän ohjasi ka-
nootin rannalle taitavasti käyttäen hyväkseen veden
yli riippuvia oksia ja hyppäsi keveästi maihin. Pian
löysi hän pantterin ruumiin ja rupesi raastamaan
sitä kanoottia kohti. Hän ei ollut liikkunut kym-
mentäkään askelta siitä kohdasta, jossa oli noussut
maihin, mutta sanomattomaksi hämmästyksekseen hän
siihen palatessaan näki Elsan jakanootin kadonneiksi!

Hetkisen hän jäi seisomaan kuin kivettyneenä.
Sitten hän rupesi selvittelemään asiaa itsellensä.
Elsa oli nähtävästi tehnyt hänelle kepposen lii-
kuttanut venettä muutaman askeleen eteenpäin vain
säikähdyttääkseen häntä.

„Tulehan nyt vain takaisin, Elsa", puhutteli hän
poissaolevaa matalalla äänellä; „se oli hyvä kep-
ponen, mutta sinä viet sen liian pitkälle. Nyt pitää
meidän lähteä!"

Ei mitään vastausta, ei risahdusta, ei merkkiäkään
Elsan läsnäolosta.

„Elsa!" kutsui Jaakko vähän kovemmalla äänellä.
„Minä olen täällä sinua odottelemassa! En voi nos-
taa hälinää, koska en tiedä keitä sattuu lähistöllä
olemaan, mutta minä tahdon lähteä kotiin. Joudup-
pas nyt sukkelaan!"

Ei vieläkään mitään vastausta eikä pienintäkäänluis-
kahdusta. Jaakko alkoi tulla levottomaksi. Tämä-
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hän kaikki oli niin outoa Elsalta, joka ei koskaan
leikilläänkään vilpistellyt. Hänhän oli kiltti lapsi,
joka kyllä mielellään antausi iloiseen pilantekoon,
mutta aina tiesi kuinka pitkälle se sai ulottua. Jaakko
taivutti yhden veden yli ulottuvista oksista syrjään
ja katseli ylä- ja alapuolelle virtaa nähdäkseen edes
vilahduksenkaan kanootista. Jännitettyhän näkövoi-
maansa mitä tarkimmaksi päästi hän vihdoin helpo-
tuksen huokauksen: joitakuita minuutteja tirkistel-
tyään hän näet voi nähdä kanootin perän pistävän
esiin vähän ylempää rantapensaikosta. Hän palasi
pantterin ruumiin luo, sälytti sen hartioilleen ja kii-
ruhti kanootille.

„No hyvä", virkkoi hän lähemmäs tultuaan, „kyl-
läpä sinä säikähdytitkin minut pahanpäiväisesti."

Mutta perillä odotti häntä uusi ja vielä ikävämpi
pettymys. Kanootti siellä kyllä oli, mutta ei jälkeä-
kään Elsasta! Vene oli aivan tyhjä, lukuunottamatta
pyssyä, joka oli samassa paikassa, mihin hän oli
sen jättänyt.

Jaakko oli aivan ymmällä. Hän vihelsi ja huu-
teli niin kovaa kuin uskalsi, mntta ei saanut taas-
kaan mitään vastausta. Vihdoin hän päätti lähteä
tarkastelemaan mahdollisia jälkiä kadonneesta sisa-
restaan. Mieli täynnä tuskallisia arveluja hän nousi
kanoottiin ja ohjasi sen keskelle virtaa.

Katsokaammepa nyt miten Elsan oli käynyt.
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Heti kun Jaakko oli lähtenyt kanootista valtasi
Elsan vallattomuuden henki. ..Tahdonpa tehdä Jaakko
herralle pienen kepposen“, puheli hän itsekseen ja
potkaisi pienen purren keveästi irti rannasta antaen
sen virran vietäväksi. Vähän matkaa kuljettuaan hän
ohjasi kanootin jälleen rantaan päin; mutta tuskin
oli sen kokka karahtanut hietikolle, kun pimeästä
kurottautui häntä kohden pari vahvoja käsivarsia,
jotka kantoivat hänet niin nopeasti metsään, ettei
hän kauhusta aivan jähmettyneenä kyennyt äännäh-
tämäänkään.

Tultuaan jälleen jonkun verran tajuihinsa hän joh-
tui ajattelemaan, että äänettömyys tässä pulassa sit-
tenkin oli varminta, jottei hän huudollaan saattaisi
veljeäänkin vaaraan. Hän leijaili kantajansa käsi-
varsilla jonkun matkaa metsän sisustaan, kunnes hä-
net vihdoin laskettiin heinämättäälle. Nyt hänellä
oli tilaisuus katsella ryövääjiään.

Hän näki edessään kaksi sota-asuun puettua in-
tiaania, ruumiit julmasti maalattuina, tukassa hau-
kansulkia ja aseina tomahawkit, leveäteräiset puu-
kot, jouset ja nuolet. Ne olivat pelottavan näköisiä
olentoja, mutta Elsa oli nähnyt sellaisia ennenkin,
ja hän tiesi että viisainta oli olla osottamatta pelon
merkkiäkään. Hän istui sen vuoksi tyynesti alal-
laan ja katsoi ylös molempiin sotureihin, jotka puo-
lestaan yhtä uteliaina tirkistelivät häntä ja näyttivät ole-
van jonkun verran ymmällään harvinaisesta saaliistaan.

Keskusteltuaan hetkisen syvillä kurkkuäänillä kes-
kenään he lähtivät jälleen matkaan, toinen kantaen



vangittua lasta sylissään. He kulkivat vielä syvem-
mälle metsään, mutta tekivät sitten suuremman kier-
roksen ja palasivat jälleen alemmaksi virran par-
taalle, missä joukko toisia intiaaneja oli asettunut
nuotion ympärille.

Elsa laskettiin täällä maahan ja jätettiin erään so-
turin huostaan, toisten kokoutuessa yhteen pitämään
jonkunlaista neuvottelua arvatenkin siitä, miten hä-
nen suhteensa oli meneteltävä.

Koko aikana ei Elsa ollut päästänyt luiskahdus-
takaan, mutta nyt oli hänen rohkeutensa jo tyyten
lopussa ja hän katui katkerasti, että ajattelematto-
muudessaan oli kadottanut Jaakon näkyvistään. Häntä
ei oltu ollenkaan sidottu eikä vangittu millään ta-
paa, sillä sellaista toimenpidettä niin nuorten van-
kien suhteen intiaanit pitävät tarpeettomana; ja Elsa
voi huomata, että soturien kesken vallitsi suurta eri-
mielisyyttä siitä, mitä hänelle oikeastaan oli tehtävä.

Se intiaani, joka hänet oli tänne raastanut, vaati
silminnähtävästi häntä pidettäväksi säilyssä, kun taas
jotkut toiset sitä vastustivat. Elsa kuunteli hartaasti
keskustelua; hän tiesi että hänen kohtaloansa tässä
ratkaistiin, mutta tajusi myöskin olevansa aivan tur-
vaton kaikki vastarinta hänen, heikon lapsen
puolelta tekisi vain kohtelun julmemmaksi eikä hyö-
dyttäisi häntä mitään.

Mutta yhfäkkiä hän oli huudahtaa ilosta ääneensä,
sillä tulen ääressä lyyhyllään istuvien intiaanien jou-
kosta hän tunsi erään, joka oli hänen isänsä ystävä
ja joka nyt herkeämättä katseli häntä. Elsa oli kut-

24
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sumaisillaan miehen luoksensa, mutta tämä käski
merkeillä hänen pysymään hiljaa. Neuvottelu kesti
pitkän aikaa ja päättyi siihen, että Elsa jätettiin
yöksi äänettömän ystävänsä huostaan, joka ei ollut
ollenkaan ottanut osaa väittelyyn.

Jaakko oli tällävälin menettää järkensä surusta
ja epätietoisuudesta. Hän meloi virtaa ylös ja alas,
tutkien tarkkaan joka pensaan rannoilla ja tavan-
takaa päästäen sellaisen vihellyksen, jolla hän ja
Elsa olivat tottuneet tuntemaan toisensa. Vihdoin
viimein, kun hän oli jo menettää kaiken toivonsa
ja ihmetteli itsekseen, millä tavoin hänen tulisi viedä
sanoma Elsan katoamisesta isälle ja äidille, älysi
hän valkean kajastavan puitten välistä. Varovai-
sesti ohjaten purtensa vastakkaiselle rannalle ja py-
sytellen tuuheitten puiden varjossa hän pysähtyi sel-
laiseen kohtaan, josta voi seurata elämää intiaani-
leirissä.

Hän oli sattunut huomaamaan vieraat soturit on-
nellisena hetkenä, juuri silloin kun Elsan kohtalosta
päätös oli tehty. Hän voi nähdä intiaanien tum-
mien hahmojen liikuskelevan valkean ympärillä,
mutta ei ollut tarpeeksi lähellä erottaakseen Elsaa;
kuitenkin hän päätteli itseksensä, että sopivalla het-
kellä hän voisi anastaa sisarensa pois vihollisten val-
lasta ja joka tapauksessa hän sitä ainakin yrittäisi.
Hän meloi sen vuoksi varovaisesti jonkun matkaa
Seikkailujen maailma. 2.
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virtaa ylöspäin, kääntyi sitten sen poikki ja antoi
kanootin kulkea intiaanileiriä kohti. Tultuaan sitä
niin lähelle kuin luuli turvalliseksi, hän pysäytti ka-
nootin ja alkoi tarkasti tähystellä rannalla olevaa
ryhmää. Silloin tämä hajaantui ja ihastuksekseen
näki Jaakko erään intiaaneista tekevän merkkejä jol-
lekin varjossa olevalle olennolle, jonka hän vähitel-
len voi tuntea pieneksi tytöksi se oli Elsa!

Joukko hajausi, tuli tallattiin sammuksiin ja Jaakko
mietiskeli millä tavoin alkaisi yrityksensä, kun hän
äkkiä kuuli tutun merkkivihellyksen aivan läheltä it-
seään.

Hän vastasi siihen hiljaa ja kuuli sitten hiipiviä
askelia; seuraavassa tuokiossa ilmestyi rannalle in-
tiaani, joka kantoi Elsaa sylissään. Jaakon pyssy
oli valmiina ampumaan, sillä ensi silmänräpäyksessä
hän pelkäsi tässä olevan jotakin väjystä hänelle it-
selleen, mutta Elsan ääni rauhoitti hänet. „ Kaikki
on hyvin, Jaakko!" kuiskutti tämä hiljaa. „Elä ammu!
Se on hyvä intiaani! Hän on minun ystäväni!"

Hämmästynyt poika laski aseensa. Intiaani tun-
keutui nopeasti rantaan, nosti Elsan kanoottiin ja
taputti hetkisen hänen kättään; sitten hän sanaa sa-
nomatta lykkäsi veneen ulos virralle.

Jaakko ei tuhlannut silmänräpäystäkään selitysten
pyytelemiseen; hän liikutteli voimakkaasti melaansa,
niin että veli ja sisar olivat muutaman minuutin pe-
rästä kaiken vaaran ulkopuolella.

Enimmän siitä, mitä Elsa nyt kertoi veljelleen,
me jo tunnemme; ystävällinen intiaani oli viittoillut
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hänelle, että hän vihellyksellä antaisi merkin veljel-
leen, joka arvatenkin oli lähistöllä. Pian olivat Jaakko
ja Elsa taas kotona kertomassa seikkailustaan isälle
ja äidille, jotka eivät kylliksi voineet kiitellä sen
kelpo intiaanin kiitollisuutta, jolle he olivat antaneet
hoivaa hänen avuttomana ja haavoitettuna heidän
luonaan ollessa.



3. Jännittävä metsästysretki.
Istuimme metsävalkean ääressä kuivaillen läpimär-

kiä vaatteitamme. Meitä oli vain kaksi metsästys-
toveria minä, joka vasta ensi kertaa olin mukana
Suuren lännen mainioilla metsästysmailla, ja Karhu-
Olli, vanha ja moniarpinen metsäsissi, joka oli saa-
nut mainehikkaan nimensä monista tuimista otteluis-
taan Pohjois-Amerikan pelottavimman pedon har-
maan karhun kanssa.

Olli vanhus tirkisteli valkeaan, jonka liekit levit-
tivät aavemaista loimua sysimustaan metsään ympä-
rillämme. Hänen silmänsä siristyivät yhä pienem-
miksi, hänen ajatuksensa näyttivät viihtyvän etäi-
sissä ajoissa ja seuduissa, ja hänen huuliltaan olin
kuulevinani mutinaa:

„Räiskyvä nuotio pauhaava koski harmaa
karhu veneen perässä!"

Arvaten metsänuotiomme räiskeen ja loimotuksen
johtaneen vanhuksen mietteet johonkin jännittävään
metsästysseikkailuun aloin kiihkeästi pyydellä häntä
kertomaan minulle siitä. Yksikantaan mutta pit-
kältä vastustelematta kuten tapansa oli alotti vanha
karhunkaataja seuraavaan tapaan:

Paraimman miehuuteni aikana oli minulla met-
sästystoveri, jota arvatenkin sinisten silmiensä takia
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sanottiin Siniseksi Jaakoksi. Hänenkanssaan olemme
kulkeneet Nevadan ristiin rastiin ja ampuneet yh-
dessä vuodessa enemmän riistaa kuin mitä nykypäi-
vien metsämies saa koko elinaikanaan.

Kerran sai Sini-Jaakko aatteen, jonka toteuttami-
sesta odotimme paljon sekä hupia että hyötyä. Mei-
dän piti näet lähteä tuulastamaan metsäneläimiä,
mutta ei kuten tavallisesti siten, että metsästäjä öi-
seen aikaan kannattaa edellään metsässä tulisoih-
tua, joka houkuttelee villejä eläimiä pyssynkanta-
malle, vaan siten, että meidän soihtumme uiskente-
lisi vedessä ja me itse piiloutuisimme sen taa. Toi-
sin sanoen: me sytyttäisimme nuotion veneen keu-
laan, antaisimme tämän ajelehtia virran mukana ja
ampuisimme tulen valossa rannalle juomaan ja viil-
lyttelemään tulevia eläimiä.

Pahin pula oli veneen hankkimisessa, sillä sellai-
set olivat siihen aikaan vielä harvinaisia ja kallis-
hintaisia Nevadassa, ja omaa hyvää venettämme
emme hennoneet uhrata tähän tarkoitukseen. Vih-
doin saimme toki eräältä „litteäjalka" -intiaanilta muu-
tamia ruutitötteröjä vastaan lainaksi vanhan kanoo-
tin. Oikeastaan se ei ollut mikään vene, vaan jon-
kunlainen pyöreäpohjainen ruuhi, kömpelösti
koverrettu puuvillapuun runko, jonka päät olivat pyö-
ristetyt, jotta laitos saisi kanootin näön. Se oli joka
suhteessa kehno ja vaarallinen kulkuneuvo, mutta
parempaa ei ollut saatavissa, ja Jaakko selitti sen
olevan kaikinpuolin ..ensiluokkaisen".

Sitten ryhdyimme varustamaan soihtua kuntoon.
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Sitä varten hankimme läheisiltä vuorilta pihkaisten
hongankelojen kuivia oksia hyvän kantamuksen sekä
ison tuohikappaleen. Iltahämärissä olimme valmiit
lähtemään, nousimme kelluvaan kaukaloomme ja
meloimme äänettömästi keskelle virtaa. Sinne tul-
tuamme sytytimme soihdun palamaan isossa rauta-
padassa, joka sijaitsi etukeulassa, ja pystytimme sen
ja itsemme väliin tuon ison tuohikappaleen jonkin-
moiseksi varjostimeksi, niin että me olimme sen ta-
kana aivan piilossa.

Vauhtiin päästyämme annoin melani Jaakolle, jolla
nyt oli kaksinkertainen tehtävä: ohjata ruuhta ja hoi-
taa tulta. Itse pidin tarkasti silmällä molempia ran-
toja, hyvä pyssyni polvillani ja veneen liukuessa
äänettömästi eteenpäin . .

.

„Katsos tuonne!" mutisi vieressäni ääni, herättäen
minut unelmistani.

Se oli Jaakko, ja varjostimen takaisessa pimen-
nossa voin nähdä hänen ojentavan kättänsä oikean-
puoleista rantaa kohden. Minä seurasin osotettua
suuntaa ja huomasin pian kaksi pientä pilkkua, jotka
kiilsivät takana olevaa tummaa lehtimetsää vastaan.
Ne olivat pyöreät ja jotenkin lähellä toisiaan; jo
ensi silmäyksellä tunsin ne jonkun eläimen silmiksi,
jotka kuvastivat soihtumme valkeata.

Toverini kuiskasi minulle, että eläin varmaankin
oli peura. Minä nostin pyssyn poskelleni ja tähtä-
sin niin tarkkaan kuin voin noiden molempain kii-
luvain pilkkujen väliin. Sitten ammuin, ja pyssyni
hiljaista paukausta seurasi paljon äänekkäämpi rapina
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rantapensaikossa ja heti sen jälkeen veteen pu-
toavan raskaan esineen mulskahdus. Jaakko oh-
jasi purren rannalle, ja soihdun väräjävässä loi-
mossa löysimme iloksemme kauniin peuran puo-
leksi veteen vajonneena. Saalis nostettiin ruuhen
pohjaan.

Tällainen urheilu oli erittäin hupaista ja jännittä-
vää. Me olimme siihen innostuneina kulkeneet hy-
vän matkan lähtöpaikastamme ollenkaan muistamatta,
että saisimme sauvoa vanhan „litteäjalan" kurjaa ka-
noottia takaisin jalka jalalta. Ensimmäinen seikka;
joka sai meidän ajattelemaan paluumatkaa, oli se
että polttoainevarastomme oli lopussa; Jaakko oli
juuri pannut viimeiset risut rovioon. Silloin kuului
korviimme ääni, joka täytti meidät jommoisellakin
levottomuudella. Se oli lähestyvän vesiputouksen
kohina.

Jaakon ensi ajatus sen kuullessaan oli pysähdyt-
tää ruuhi, ja tuossa tuokiossa se meille onnistuikin.
Mutta juuri silloin näytti soihtumme valo meille, että
virta edessämme teki jyrkän mutkan, jonka toisella
sivulla näkyi silmänkantamalta tyyntä vettä. Putous
ei siis voinut olla suoraan edessämme, vaan jossa-
kin sivujoessa, joka laski virtaan lähellä mutkaa. Tä-
män huomattuaan Jaakko tarttui melaan ja antoi
ruuhen jälleen liukua virtaa pitkin. Silloin näimme
puitten lomasta putouksen jonkun matkan päässä;
ja ohitse kulkiessamme heijastui soihtumme loimo
sen vaahtoiseen veteen näyttäen kiiltävältä, ryhmyi-
seltä metallikilveltä.
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Olimme tuskin päässeet tämän kohdan ohi, kun
huomasin kaksi kiiluvaa pilkkua, jotka säkenöivät
vasemmalla rannalla kasvavista matalista pensaista.
Ymmärsin heti, että ne taasen olivat jonkun eläimen
silmät, mutta minkä, sitä en kyennyt päättämään.
Ainakaan ei se tällä kertaa ollut peura, siksi pienet
ja omituisesti välähtelevät olivat nuo pilkut sekä sen
lisäksi kovin kaukana toisistaan. Sitäpaitsi ne liik-
kuivat edestakaisin, aivan kuin eläimen pää olisi
heilahdellut säännöttömästi. Peura katselee tyynesti
ja vakavasti, tahikka sitten kääntää nopeasti päätänsä
toiselle suunnalle.

Oli miten oli minä tähtäsin ja laukasin. Sa-
massa silmänräpäyksessä kuulin toverini äänen, joka
kielsi minua ampumasta. Ihmettelin hiukan tuota
varoitusta, joka kaikissa tapauksissa tuli liian myö-
hään.

Kun en tarkasta tähystelemisestäni huolimatta mis-
sään nähnyt merkkiä luotini osumisesta, käännyin
Jaakon puoleen tiedustellukseni häneltä asianlaitaa,
mutta silloin kuului korviini uusi ääni, joka oitis
teki mieleni rauhattomaksi. Se kuulosti vähän villi-
sian röhkinältä, mutta oli paljon vahvempi ja uh-
kaavampi kuin se. Minä tunsin sen hyvin se
oli harmaan karhun mörinää.

Kaikista Amerikan petoeläimistä on harmaa karhu
peljättävin. Aseellisena tahi ilman aseita on ihmi-
nen sille vain leikkikalu, ja rohkeinkin metsästäjä
mieluimmin välttää sitä kohtaamasta. Siksipä tove-
rini olikin varoittanut minua. Luulin ensin ampa-
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neeni harhaan, mutta niin ei ollut laita. Luotini
oli sattunut otuksen otsaan, mutta oli vain kiihotta-
nut sen raivoa. Kohtapa kuului ankaraa rätinää
rantapensaikosta, sitten raskas mulskahdus veteen

karhu oli heittäytynyt uimasille.
„Taivasten tekijät, se tulee perässämme!" huudahti

Jaakko, kasvot kauhusta valkeina, ja rupesi melo-
maan henkensä edestä. Totta oli, että hirviö tuli
perässämme, sillä sen ensi otteet toivat sen kuonon
melkein veneemme laidalle; mutta muutamat voi-
makkaat melan liikkeet auttoivat meitä vinhempaari
vauhtiin, ja kohta kiisimme hyvää kyytiä virtaa alas-
päin, jälessämme raivoisa peto, joka tavantakaa
päästi mörähdyksen.

Asemamme teki varsin epäilyttäväksi se seikka,
että me emme voineet ollenkaan nähdä karhua em-
mekä laskea sen etäisyyttä meistä. Tuohivarjostin
peitti veneemme takana koko virran rantoineen sysi-
mustaan pimeyteen. Ainoastaan pedon murinasta
voimme päätellä sen olevan jonkun jalan päässä
perässämme. Mutta läheisen vesiputouksen kohina
hälvensi välistä murinankin kuulumattomaksi; ja me
tiesimme, että karhun tarvitsi vain laskea käpälänsä
veneemme reunalle vajottaakseen meidät veteen. Sen
vuoksi käytteli Jaakko melaansa vimmatusti, ja mi-
näkin koetin auttaa häntä pyssyni perällä; kiire ja pi-
meys estivät minua lataamasta uudelleen asettani.

Olimme täten kulkeneet muutamia satoja jalkoja
virtaa alaspäin ja aloimme jo iloita, että olimme
niine hyvinemme päässeet pälkähästä, kun uusi vaara
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avautui eteemme. Me kuulimme näet uudestaan
vesiputouksen pauhua, mutta tällä kertaa ei kuten
äsken virrari sivuhaarasta, vaan suoraan edestämme
ja arvatenkin aivan läheltä. Todellisuudessa putous
oli ainoastaan kolmensadan jalan päässä meistä.
Meitä takaa-ajava karhu oli siihen määrään kiinnit-
tänyt meidän huomiotamme, että nyt vasta älysimme
tämän uuden vaaran, varsinkin kun ylemmän pu-
touksen kohina yhä vielä soi korvissamme.

Kauhistuksen ja varoituksen huuto pääsi yhfaikaa
meidän molempien huulilta. Me tajusimme liiankin
hyvin tuhon meitä nyt toden teolla uhkaavan, ja lii-
koja sanoja vaihtamatta koetimme pysähdyttää ve-
nettä. Me huopasimme molemmat minkä kykenimme,
Jaakko melalla ja minä pyssynperällä. Meidän on-
nistuikin saada kanootti jonkun verran tasapainoon
ja melkein jo toivoimme pääsevämme rannalle, kun
äkkiä kuulimme raskaan esineen tölmähtävän ruu-
hemme perää vastaan. Samassa silmänräpäyksessä
nousi keula korkealle ilmaan, ja joukko palavia ke-
käleitä putosi padasta alas ruuhen pohjaan. Ne lei-
musivat edelleen ja näyttivät meille nyt selvästi pel-
jätyn esineen.

Karhu oli saanut kanootista kiini; sen hirveä pää
ja mahtavat käpälät näkyivät laidan ylitse. Vaikka
vaivainen herneenpalkomme heittelehti arveluttavasti
vedessä ja uhkasi joka hetki kääntää pohjansa ylös-
päin, ei pedolla tuntunut olevan halua päästää siitä
irti; päinvastoin se näytti haluavan kavuta luok-
semme veneeseen!
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Nyt tunsimme tuhon tulevan, ja se lamautti mei-
dät peräti. Olimme molemmat kavahtaneet pystyyn,
mutta jäimme puoleksi istuvaan, puoleksi makaavaan
asentoon, tietämättä mitä tehdä. Jos olisimme me-
loneet pdelleen suoraan rantaa kohti, olisimme siellä

Kuva 4 »Karhu oli saanut kanootista kiini;
sen hirveä pää ja mahtavat käpälät näkyi-

vät laidan ylitse.*4

armotta joutuneet karhun kynsiin. Toisekseen emme
voineet jäädä aloillemmekaan, sillä silloin olisimme
kohta joutuneet putouksen nieltäviksi; sen korkeu-
desta ei meillä ollut aavistustakaan, mutta todennä-
köisintä oli, että se paiskaisi meidät suoraa päätä
iankaikkisuuteen.
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Tilamme oli kauhistuttava, ja ajatukset risteilivät
salaman nopeudella aivoissamme. Pikainen toiminta
oli tässä tarpeen. Minä en voinut keksiä sen parem-
paa keinoa kuin kallistua perälaidan yli ja takoa kar-
hua pyssynperällä kalloon. Samalla huusin toveril-
leni, että hän meloisi rantaan. Kaikissa tapauksissa
oli paras kohdata harmaata vihellistämme maalla.

Lakkaamatta paukuttamalla karhua kuonoon on-
nistui minun estää sitä nousemasta ylös veneeseen,
ja Jaakkokin näytti saavan ylivoimaisilla ponnistuk-
silla veneemme lähemmäs rantaa, kun äkkiä korviini
kuului räsähdys jostakin poikki menevästä esineestä
ja samalla kauhistuksen huuto toverini huulilta.

Minä käännyin nopeasti katsomaan mikä nyt oli
hätänä. Jaakko piti kädessään lyhyttä, pyöreätä tan-
koa, jonka heti tunsin melan varreksi. Lapa siitä
oli kovassa melomisessa katkennut ja ajelehti tie-
hensä laineilla.

Nyt olimme aivan avuttomat. Kanoottia ei enää
voinut ohjata. Sen täytyi ehdottomasti kulkea pu-
tousta kohti.

Ensiksi ajattelimme hypätä veteen, mutta tämä oli
jo liian myöhäistä. Me olimme jo vallan putouksen
partaalla; venettämme paiskeleva musta virta olisi
samalla vauhdilla nakannut meidät pohjapaasia vas-
taan ja ruhjonut ruumiimme mäsäksi.

Sen älysimme molemmat. Kumpikaan emme virk-
kaneet sanaakaan; lyyhistyneinä veneen pohjalle ja
pidellen suonenvedontapaisesti kiini sen laidoista
alistuimme kamalaan matkaan. Karhullakin näytti
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olevan pahoja aavistuksia, sillä yrittämättä enää ka-
vuta ylös veneeseen tyytyi se vain pysyttelemään
kiini sen perässä ja ajelehtimaan mukana. Soihtu
paloi vielä, ja veneeseen lentäneet kekäleet sytyttivät
senkin palamaan; tämä seikka se kai pelotti karhua-
kin. Mutta meitä se ei enää säikähyttänyt, sillä suu-
rempi vaara hälvensi meiltä kaiken tunnon pienem-
mästä. Me tuskin huomasimmekaan tulta, ennenkun
jo kiisimme putouksesta alas.

Kanootti lensi kuin tykistä ammuttu luoti. Sitten
tunsimme ankaran tärähdyksen, kuten olisimme tör-
männeet kiveen; vettä, vaahtoa ja pisaroita satoi pääl-
lemme, mutta seuraavassa silmänräpäyksessä löy-
simme suurimmaksi hämmästykseksemme ja ilok-
semme itsemme vielä elossa, istuvina paikoillamme
veneessä, joka nyt liukui tyynessä vedessä.

Tällävälin oli soihtumme sammunut ja pimeys ym-
päröi meidät joka taholta; mutta kuitenkin voimme
erottaa karhun, joka molski vedessä vähän matkan
päässä veneestä. Helpotuksen huokaus kohosi rin-
noistamme nähdessämme sen uivan rantaa kohden
ja etäytyvän meistä niin nopeaan kuin jaksoi. Odot-
tamaton mäenlasku koskea myöten oli ilmeisesti vä-
hentänyt sen rohkeutta, vaikkapa ei kostonhimoa.

Jaakko ja minä ohjasimme kanootin, joka nyt oli
vettä puolillaan, toiseen rantaan, minne vihdoin pää-
simme käyttämällä pyssyni perää ja kämmeniämme
meloina. Sellaisella karhunpyynnillä en sen koom-
min koskaan ole ollut.



4. Flushingin kirkon tapulissa.

Flushing on pieni hyvinvoipa kaupunki Hollan-
nissa, mutta v. 1617 se oli vielä vain kylä. Siihen
aikaan vallitsi siellä kumminkin miltei kahta vertaa
vilkkaampi elämä kuin nykyään. Kaikilla ihmisillä
oli kiirettä, rahoja tulvi kylään kultaisena virtana;
ja koska hollantilainen sananlasku sanoo: „rahat ovat
pyöreät voidakseen paremmin pyöriä“, niin pyrki tie-
tysti jokainen kokoomaan itselleen niin paljon kuin
mahdollista tuosta kultaisesta virrasta.

Oli kaunis kesäpäivä, aurinko seisoi korkeimmil-
laan taivaalla. Muulloin oli kylässä tähän aikaan
tavallista hiljaisempaa, sillä kaikki istuivat silloin ka-
tetun päivällispöydän ääressä. Ja juuri tämä seikka
tekee sen päivän, josta nyt käymme puhumaan, niin
merkilliseksi, sillä nyt ei torilla ollut lainkaan hil-
jaista. Mutta ihrnisvilinä ja äänten kohu ei tällä ker-
taa johtunut mistään tavattomasta kaupanteosta. Ei
kukaan joutanut ostamaan eikä myymään. Hedel-
mäin ja vihannesten kaupustelijat, lintukauppiaat,
juustosaksat ja teurastajat olivat jättäneet myymälänsä
kylmille ja kokoutuneet tiheisiin ryhmiin ympäri to-
ria. Miehet, naiset ja lapset näyttivät kiinnittäneen
huomionsa yhteen ainoaan kohtaan, jonka täytyi
olla jossakin korkealla kaikkien päitten yllä, sillä
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kaikki katselivat niskat kenossa kohti taivasta.
Kun joku loi jolloinkin katseensa alemmaksi, kuvas-
tui siinä sanomatonta ihmetystä ja paheksumista, ja
sekavia huudahduksia kuului siellä täällä:

»Kuka se on?"
„Se on nuori Michiel Andriazon *), se kelvoton

vekara!"
„Ah, hyvä isä, onpa onni ettei minulla ole sel-

laista poikaa!"
„Oikein sanottu! Tämähän on Herran huoneen

häväisemistä mitä suurimmassa määrässä."
Yleisen tähystelyn ja osottelun esineenä oli näet

kirkon tapulin huippu. Se kohosi korkealle torin
yli ja näytti tänään kirkkaassa päivänpaisteessa leijai-
levan vielä korkeammalla kuin tavallisesti sinitai-
vasta vastaan. Ja tuolla ylhäällä, aivan huipussa,
ison kullatun pallon päällä, joka kimalteli auringon
säteissä, istui pikkuruinen olento, joka heilutteli in-
nokkaasti käsiään alhaalla ällistelevälle ihmisjoukolle.
Torni oli korjauksen alaisena, telineitä ja tikapor-
taita kiikkui ilmassa pitkin sen sivuja, mutta yhtään
työmiestä ei niillä näkynyt. Ne olivat kaikki men-
neet kotia syömään päivällistä; ja se, joka nyt oli
ylhäällä, ei ollut mikään työmies, vaan yksinkertai-
sesti pieni pojan vekara, joka varmasti saisi van-
hemmiltaan kunnon selkäsaunan jos vain onnelli-
sesti saapuisi jälleen maahan mutta sepä ei näyt-
tänytkään aivan- todennäköiseltä. Juuri nyt nähtiin

*) Mikko Antinpoika.



40

rotevan ja hartiakkaan miehen keppi kädessä saapu-
van tornin juurelle.

»Hei, -Adrian Michielzon, nyt on poikanne taas
tehnyt kauniin tepposen!“ huudettiin hänelle.

»Kyllä sen näen“, mutisi isä ja seisahtui varjos-
taen kädellä silmiään, jotta voisi paremmin katsella
ylös, samalla kun hän toisella kädellään pahaa en-
nustavasti pudisti keppiään. Hän oli hyvin väkevä
mies, joka olutpanimossaan oli tottunut päivät pääs-
tään nostelemaan ja kantelemaan raskaita tynnyrejä;
eikä ollut epäilemistäkään että hän kykeni käyttä-
mään keppiäänkin pontevalla tavalla.

„Antakaa hänelle, antakaa sille nulikalle oikein
isän kädestä, kun saatte hänet kiini“, virkkoi muuan
harmaaparta kehottavasti. »Hyvä isä kuinka minä
itse sainkaan selkääni poikana ollessani!“

„Ja kuitenkin on teistä tullut tuollainen pässin-
pää“, murahteli Adrian Michielzon, sillä häntä ei
juuri ilahuttanut se huomio, jota hänen perheelli-
sille asioilleen osotettiin; ja hänen täytyi kääntää
paha tuulensa jotakin läsnä olevaa kohtaan, koska hä-
nen oma syntipukkinsa istui tällä hetkellä tuolla yl-
häällä parinsadan jalan korkeudessa, siis kylliksi
etäällä isällisen kepin ulottuvilta.

Mutta pikku mies tapulin huipussa heilutteli edel-
leen iloisesti käsiään kansaa kohti. Päivällishetki
oli jo ohi, ja väkeä alkoi taas virrata torille joka-
päiväisiin toimiinsa; mutta kaikki seisahtuivat kuin
komennosta ja jäivät tirkistelemään ylös.

„Lapsi parka!" huoahti eräs kaupustelijamummo
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kuullessaan muutamien kiistelevän keskenään, miten
ihmeellä pojan oli onnistunut kiivetä ylös; parempi
olisi jos keksisitte keinon, jolla hänet saataisiin jäl-
leen alas."

Silloin kuultiin poikasen huutavan täyttä kurkkua.
Mitä kaikkea Flushingin kelpo väestö hänen uros-
työstään arvelikin, niin itse oli hän ainakin siihen
perin tyytyväinen. Kun hänelle huudettiin että kor-
jaisi luunsa jouluun alas, otti hän huudot vain suo-
sionosotuksiksi ja karjui „e!äköötä“ vastaan. Ihmi-
set huusivat kasvonsa punaisiksi; hän puolestaan
liehtoi ja heilutti lakkiaan kahta ankarammin. Isä
Adrian Michielsonin keppi teki yhä tuimempia kaa-
ria ilmassa. Hän ei virkkanut sanaakaan; mutta hän
tömisti kärsimättömästi jalallaan torikivitystä.

Yhfäkkiä kuului huuto, kovempi kuin ennen. Tuo
hullu poika oli noussut pystyyn, kietonut toisen käsi-
vartensa tornikukon kaulaan ja toisella ilmaa huitoen
pyöri ympäri kukon kera. Hän pysähtyi ainoastaan
viittoillakseen kiitollisuuttaan ihmisjoukon oletetuista
suosionosotuksista.

Naisista torilla pyörtyi pari tämän nähdessään.
„Nyt hän seisoo yhdellä jalallaan!" „Nyt hän

aikoo seista päällään!" „Tämäpä on kaunista
konstailua itse Herranhuoneen harjalla!"

Silloin huudahti joku muita älyävämpi:
„Hän on varmasti kavunnut sinne tikapuita myö-

ten. Mutta nyt hän ei voi palatakaan takaisin, sillä
työmiehet ovat vieneet portaat pois."

Nyt taukosivat huudot yhfäkkiä, punoittavat kas-
Seikkailujen maailma. 3.
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vot kalpenivat äkisti. Adrian Michielzon pudotti kep-
pinsä katuun; eräs mummo rupesi kirkumaan kuin
hullu, ja paikalla rupesivat kaikki kanssasisaret häntä
säestämään. Vielä pyörtyi toisia naisia puolisen tu-
sinaa.

Kun oletetut eläköön-huudot alhaalla lakkasivat ja
muuttuivat valitushuudoiksi, silmäsi poika hiukan
ihmeissään torille. Hän näki ihmisten viittoilevan
ylös ja ihmetteli, että mikähän niillä nyt oli hätänä.
Silloin pisti hänen päähänsä katsoa, olivatko tika-
portaat vielä jäljellä.

Ne olivat poissa!
Nyt tuntui asema aluksi vähän arveluttavalta. Mutta

sitte hän päätteli paraimmaksi ottaa asian tyvenesti.
Luikuminen kattotiilejä *) myöten alaspäin olisi sama
kuin varma kuolema; sillä jyrkän katon reunalla oli
vain matala koroke, joka ei mitenkään voisi pidät-
tää häntä putoamasta alas kivitetylle kadulle.

„Kas niin", arveli hän itsekseen, „silloinpa ei auta
muu kuin jäädä odottamaan, kunnes työmiehet pa-
laavat takaisin ja tuovat tikapuut tullessaan."

Ja niissä mietteissä hän istahti jälleen kullatulle
pallolle.

„Nyt se poikarukka pyörtyy!" kirkui joku alhaalla.
„Lähettäkää heti noutamaan työmiehiä."

Heti lähti puolen tusinaa sääriparia toimittamaan
kutsua. Mutta ennenkun katonlaskijat edes oli saatu

*) Hollannissa samoin kuin muuallakin Keski-Europassa ra-
kennukset ovat enimmäkseen katetut valetuilla kattotiileillä.
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herätetyiksi päivällisunestaan, oli nuori Michiel itse
keksinyt keinon. Odotus tuolla ylhäällä oli käynyt
hänelle liian pitkäksi. Hän oli tarjonnut väkijou-
kolle jotakin näkemisen arvoista, eikä hän nyt suin-

Kuva 5. ~Puristaen käsivarsillaan kovasti pallon ylä-
osaa laski hän ruumistaan vähitellen yhä

alemmaksi."

kaan tahtonut lopettaa näytäntöä niin perin nololla
tavalla.

Hän katsahti alas katonpanijain työmaalle. Aivan
pallon alapuolella oli tornihuippu korjauksen alai-
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sena, mutta vain kapea suikale katosta oli ehtinyt
tulla laitetuksi. Poika valitsi itselleen tien, joka veisi
hänet alas ainoastaan rikkinäisten kohtien yli ka-
ton reunalle. Sitten alotti hän merkillisen palausmat-
kansa.

Puristaen käsivarsillaan kovasti pallon yläosaa
laski hän ruumistaan vähitellen yhä alemmaksi, hei-
luttaen jalkojaan ilmassa kunnes ne viimein tapasi-
vat tornin huipun ylimmän reunan. Töin tuskin ne
ulottuivat sinne asti.

Se oli hirmuinen hetki katselijain mielestä, jotka
nyt vähitellen rupesivat käsittämään hänen tarketuk-
sensa. Ja yhtä hirvittävältä se tuntui pojalle itsel-
leenkin; sillä jollei hänen onnistunut potkaista rikki
haurasta tiilikattoa ja siten saada siinä itselleen ja-
lansijaa, niin oli enemmän kuin arveluttavaa, kykeni-
sikö hän enää ponnistautumaan takaisin pallon päälle.

Hän painoi kasvonsa kiini pallon pintaan, niin
että ne melkein litistyivät sitä vastaan. Hän tunsi
itsensä miltei tyytyväiseksi siitä, ettei voinut katsella
alas. Luodessaan katseensa ylös kiiltelevään torni-
kukkoon, näki hän sen pyörähtelevän iloisesti ympä-
rinsä sinistä taivasta vastaan. Hetkiseksi hänen mie-
lensä sumensi ajatus, että nyt hänen välttämättö-
mästi täytyi pudota; mutta sitten pudisti hän sen
mielestään ja rupesi kaikin voimin potkimaan tor-
ninhuipun tiilikattoa jaloillaan.

Alhaalla torilla oli tuskin ainoatakaan ihmistä, joka
ei olisi tuntenut pahoinvointia ja ollut melkein pyör-
tymäisillään, nähdessään noitten pienten säärien lieh-
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tovan ilmassa ja kuullessaan säännöllistä kolhimista
„tap—tap" kattotiilejä vastaan.

Kuten useimmilla hollantilaisilla pojilla, oli Michie-
lilläkin vahvoilla rautalevykärjillä varustetut jalkineet.
Se oli ainoa tehokas keino estämään näiden ennen-
aikaista kulumista ; ja sepä nyt pelasti pienen seik-
kailijammekin. Vihdoin viimein hänen näet onnis-
tui potkia yksi tiileistä murskaksi ja sovittaa ensin
toinen, sitten toinen jalkansa sen tilalle.

Puupuitteet, joiden väliin tiilit olivat sovitetut,
muodostivat jonkunlaiset portaat pitkin koko mat-
kaa, ja ylimmälle niistä oli hän nyt saanut jalkansa
kurotetuksi. Sitten voi hän siihen nojautuen potkia
puolen tusinaa muita tiiliä rikki.

Mutta hänen asemassaan ei ainoastaan ensi askel
ollut vaikein. Hänen täytyi vielä päästää kätensä
irti pallosta, jotta voisi saada uuden kädensijan seu-
raavaa askelta varten; ja pallo oli liian iso, jotta
hän alas luikuessaan olisi edelleen saanut käsivar-
tensa sen ympärille. Tässä tarvittiin tavatonta tasa-
painokykyä onnistuakseen siirtymään alaspäin. Hi-
venenkin horjahdus taapäin olisi lennättänyt hänet
alas torin kivitystä vastaan. Mitä syvin hiljaisuus
odotteli häntä alhaalla. Jotkut kyllä yrittelivät huu-
taa hänelle, että pysyisi aloillaan kunnes apua tu-
lisi, mutta sanat juuttuivat heidän kurkkuunsa. Eikä
se ihmettä ollutkaan, sillä kaikkien oli työläs hen-
gittääkin.

Silmänräpäys kului toisensa jälkeen, ja yhä vielä
pusersi poikanen ruumiinsa pallon kupua vasten..
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Mutta viimein voitiin nähdä, miten hän siirsi käsiään
tuuma tuumalta alemmaksi, tunnustellen varovaisesti
sormillaan, aivan niinkuin sokea seinää pitkin kul-
kiessaan. Kädet luikuvat hitaasti yhä alemmaksi,
kunnes pysähtyvät puserrettuina kovasti palloa vas-
taan; silloin poika suoristaa vartalonsa ja koettaa
omin varoin saada tasapainon.

Hän kääntää selkänsä katsojiin päin; he voivat
nähdä, miten hän hitaasti kumartaa hartioitaan ja
taipuu keskeltä mutkalle taapäin, samalla kuin kä-
det kulkevat alemma, nyt vain puoli tuumaa ker-
rallaan. Nyt hän siirtää pois toisen se on oikea
käsi; ja jos katsojat olisivat lähempänä, voisivat he
nähdä miten vasemman käden sormet vapisevat kuin
vilutaudin puistattaraina.

Vielä silmänräpäys, ja oikea käsi iskee nuolen no-
peudella torninhuipun ympärille aivan pallon ala-
puolella; seuraavassa silmänräpäyksessä tekee vasen
käsi saman tempun. Ja nyt kietoutuvat molemmat
lujasti toisiinsa. Pieni Michiel henkäisee syvään,
laskee oikean jalkansa alemmaksi ja kolkuttelee tyy-
tyväisenä seuraavaa tiiliriviä. Joko ovat tiilit siinä
vielä hauraampia tahi ovat potkut entistä voimak-
kaampia ainakin käy työ nyt häneltä paljon hel-
pommin ja nopeammin Pian on hän saanut kä-
tensä kiini ylimmäiseen tiilipuitteeseen itse katossa,
ja nyt sujuu kulku alaspäin aivan kuin tikaportaita
pitkin.

Juuri nyt tulevat katonkattajat juoksujalkaa torille.
Heitä ei enää tarvita; mutta väkijoukko, joka koko
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ajan on ollut kiduttavassa huolessa, kääntää nyt tyy-
tymättömyytensä lähintä esinettä vastaan. Työmies-
parat saavat mitä ankarimpia nuhteita huolimatto-
muudestaan, kun ovat sallineet tuon rasavillin syöksyä
niin hirveään vaaraan. Ja nyt alkavat jälleen mo-
net ajatella, kuinka jumalatonta oikeastaan tällainen
meteli kirkonkatolla oli. Sen he olivat aivan unhot-
taneet äsken, kun pojan henki riippui hiuskarvasta.
Nyt ottaa Adrian Michielzonkin keppinsä kadulta ja
astelee kalpeana kuin kuolema kirkonportille odot-
tamaan huimapäätä, antaakseen hänelle isän kädestä
perinpohjaisen kurituksen.

Jos Michiel olisi aavistanut asianomaisten mieli-
alan näin muuttuneen, olisi hän varmaankin kevyen
luonteensa mukaisesti selittänyt sen johtuvan van-
hojen ihmisten tavallisista omituisuuksista. Mutta
nyt hän ei tiennyt siitä mitään; hän kolkutteli hil-
pein mielin kattotiilin toisensa jälkeen irti kenkänsä
kärellä ja laskeusi terhakasti alaspäin, kunnes vii-
mein saapui katonreunalle. Nyt hän oli pelastettu.
Hän katsahti veitikkamaisesti hymyillen väkijouk-
koon, heilutti lakkiaan ja katosi kajahtavalla „elä-
köön"-huudolla tornin sisään, juosten alas sen rap-
pusia.

Adrian Michielzon oli kuitenkin asiaa tarkem-
min punnittuaan päättänyt lykätä rankaisutoimen-
piteet siksi, kunnes saavuttaisiin kotoisen lieden ah-
taampaan piiriin. Väkijoukko hajausi vähitellen, mutta
julmistunut isä seisoi edelleen kirkonportilla, odo-
tellen hetkeä jolloin saisi taluttaa toivorikkaan ve-
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sansa takinkauluksesta kotiin. Minuutti kului toi-
sensa perästä, mutta rikollista ei kuulunut. .

Äkkiä kuultiin surkeita ääniä pyhäkön sisästä.
Michiel oli saanut päähänsä nerokkaan aatteen panna
urkujen palkeet toimintaan ja sitten juosta näppäi-
mistöä pitkin, aikaansaaden siten mitä alakuloisim-
pia säveliä. Pyylevä isä syöksyi päätäpahkaa kirk-
koon; Michiel säntäsi urkujen taakse, polki uudel-
leen palkeita ja kiipesi sitten taasen näppäimille ja
loihti temppelin korkeuteen uusia korvia särkeviä
epäsointuja, kunnes vihdoin väistyi takaa-ajavan kos-
tajan kohotettua keppiä.

Sittekun tätä omituista piirileikkiä urkujen säes-
tyksellä oli jatkunut jonkun aikaa, kyllästyi poika-
nen soittamiseen ja juoksi alas kirkkoon, missä hän
mestarillisella taidolla pitkitti „hippasilla" oloa edes-
takaisin käytäviä, pylväiden ympäri ja penkkirivien
lomitse, kunnes raivostuneen isän kasvot helottivat
punaisina kuin kukonheltta. Vihdoin vaipui viime-
mainittu aivan rauvenneena penkille istumaan, ir-
visti hyvin rumasti ja puuskutti läähättäen:

„Sinä sen vietävän riiviö! Mokomakin ju-
malaton vintiö!"

Michiel teki kaukaa hyvin syvän kumarruksen,
pyörähti ympäri kannallaan ja lensi kuin nuoli ulos
kirkosta.

Hän lähti nyt kotiin. Mutta siellä sai hän aika-
naan selkäsaunan, jonka perinpohjaisuutta ei kenen-
kään tarvitse epäillä.

Kohta tämän jälkeen hänet pantiin kouluun, mutta
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siellä sai hän aikaan vallankumouksen, joka ijäksi
riisti opettajalta kaiken entisen vallan ja arvon. Nyt
hänet pantiin oppiin erään köydenpunojan luo, mutta
sielläkään ei hänellä ollut lainkaan halua punoa sitä
köyttä, jossa mestari ennusti hänen kerran tulevan
killumaan. Hän laiminlöi työajan mennäkseen leik-
kimään, ja leikeistä hän lähti tappelemaan toisten
samanmielisten isänmaantoivojen kanssa. Eräänä päi-
vänä tuli mestari Lampseus, hänen oppi-isänsä ja-
lossa köydenpunomisen taidossa, Adrian Michielzonin
pakeille.

„Täss' on poikanne takaisin. Se on oikea juoni-
pussi ja ilkimys. Minä en voi tehdä hänestä miestä.
Lähettäkää hänet merille!"

„Hm, sitähän olen itsekin arvellut", vastasi oluen-
panija kynsien korvallistaan; „mutta katsokaas, hä-
nen äitinsä pelkää hänen siellä mahdollisesti huk-
kuvan."

„Ja minä olen varma, että hän kuolee hirsipuussa,
jos hänet pidetään kuivalla maalla. Minulla on laiva,
joka ensi viikolla lähtee Intiaan. Antakaa pojan seu-
rata mukana; jos hän laivalla yrittää jatkaa vanhoja
konstejaan, niin “. Mestari Lampseus päätti
lauseensa heiluttamalla merkitsevästi kädessään ole-
vaa köydenpätkää ja lähti tiehensä.

Joulukuun 26 p. 1618 lähti Michiel merille, tie-
tysti kävi hänen siellä hullustiarvelee ehkä moni
tämän kertomuksen lukija. Eipä niin käynytkään;
päinvastoin tuli hänestä mainio mies, joka jätti jäl-
keensä historiassa alati loistavan nimen. Hän piirsi
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sen kulumattomin kirjaimin meren pintaan ja ur-
hoollisten miesten sydämmiin, ja se nimi oli: ami-
raali Michiel Adrianzon de Ruyter, Hollannin kuu-
luisin merisankari.



5. Seikkailu amerikkalaisella rautatiellä.

Pikajuna kulki yön halki jyristen rautaista tie-
tänsä, läpi hiljaisten laaksojen ja ohi nukkuvien kau-
punkien, edessä hirvittävää vauhtia kiitävä veturi,
jonka kiiluvat lamput olivat ainoat valonpilkut tässä
tähdettömässä yössä, ja perässä kallisarvoinen lasti
matkustajia ja arvolähetyksiä.

Kyyros Hannaford, pikajunan koneenkäyttäjä, tunsi
tänä yönä itsensä levottomaksi, sillä viime aikoina
oli useita uskaliaita hyökkäyksiä tehty saman rauta-
tieyhtiön junia vastaan *), ja vasta toissa yönä oli
uhkarohkea rosvojoukko pysähdyttänyt erään yö-
junan, noussut ylös vaunuihin ja ryöstänyt matkus-
tajat sekä kirjepostin, jolla välin jotkut sen jäsenistä
olivat vallanneet veturin, sysänneet koneenkäyttäjän
radan oheen ja turmelleet koneen piloille. Kaikille
yhtiön palveluskuntaan kuuluville miehille oli an-
nettu varoittavia ohjeita ja rataa vartioitiin huolelli-
sesti, mutta kun linja kulki enimmäkseen autioitten
seutujen halki, oli mahdoton kiinnittää sen joka koh-
taan tarvittavaa huomiota.

Tänä yönä oli pikajuna täpösen täynnä matkus-
tajia ja kallisarvoisia lähetyksiä, niin että jos se jou-

*) Amerikassa ovat kaikki rautatiet erinäisten yhtiöiden eikä
valtion omistamat.



tuisi rosvojen käsiin, saisivat nämä kerrassaan kor-
vaamattoman saaliin. Ja jostakin syystä oli Kyy-
roksella aavistus, että juuri tänä yönä hänen ju-
naansa uhkasi vaara, niin että nyt täytyi olla erin-
omaisen varuillaan.

Alkumatka sujui kuitenkin rauhassa, ja kun yö oli
tullut eikä mitään erikoista sattunut, rupesi Kyyros

Kuva 6. ~Rosvojoukko oli pysähdyttänyt
yöjunan ja ryöstänyt matkustajat sekä

kirjepostin.“

toivomaan että hä-
nen pelkonsa oli pe-
rätön ja että kaikki
kävisi hyvin kuten
ennenkin.

Matkaa oli kulu-
nut jo melkoisesti
ja juna oli lähellä
sitä pienoista maa-
kylää, jossa Kyy-
roksella oli kotinsa.
Hänen talonsa oli
aivan rautatien var-
rella, ja ollessaan
päivän aikaan virka-
toimessaan katseli

hän aina vaimoaan ja pientä poikaansa, jotka sei-
soivat sen ovella ja huiskuttivat hänelle kättänsä ter-
vehdykseksi. Mutta tänä yönä he nukkuisivat si-
keässä unessa, eikä pienen kodin akkunoista näkyisi
ystävällistä valoa. Juuso, hänen poikansa, oli vasta
kaksitoista-vuotias, mutta hyvin huvitettu junalii-
kenteestä, jonka tehtävät hän jo jotenkin tarkoin

52
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tunsi, ja hän oli usein ajanut isänsä veturissa lyhy-
viä matkoja.

Heidän lähetessään koneenkäyttäjän kotitaloa huo-
mautti lämmittäjä hänelle omituisesta, lepattelevasta va-
losta, joka näkyi edestäpäin radan suunnalta. Tavanta-
kaa se leimahti korkealle, aivan kuin joku olisitahtonut
sillä kiinnittää junamiesten huomiota; vaistomaisesti
vähensi Kyyros vauhtia, ja kun juna kulki verkalleen,
voitiin sen nähdä olevan jonkinlainen valomerkki.
Nyt tuli se vuorostaan joutuin lähemmäs vastaan, ja
silloin näki Kyyros, että se oli lyhty, jota pieni poi-
kanen kantoi kädessään. Tämä oli juossut junaa
vastaan ja seisoi nyt pienellä vaihdesillalla; ja yht’-
äkkiä teki Kyyros sen huomion, että se olikin Juuso,
hänen oma poikansa, jolla varmaankin oli jokin tär-
keä sanoma hänelle tuotavana.

Kun hän ei uskaltanut seisauttaa junaa, teki hän
mielessään nopean päätöksen. Junan kulkiessa ver-
kalleen mainitun kohdan ohi kumartui hän nuolen
nopeudella ulospäin ja sieppasi pikku miehen syliinsä.
Lyhty oli pudonnut tämän käsistä, mutta epäämättä
oli se Juuso, joka oli tavattoman mielenliikutuksen
vallassa. Hänen oli vaikea saada sanaakaan suus-
taan; mutta kun Kyyros, pantuaan junan jälleen täy-
teen vauhtiin, kallistui puolittain pyörryksissä olevan
pojan yli, voi hän erottaa tämän huulilta kuiskeen:
„Silta palaa!"

Silloin isä kohta arvasi mitä oli tapahtunut. Muu-
taman sadan metrin päässä kotitalosta johti mahtava
puinen silta syvän jokilaakson yli; se oli aina ollut
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vaarallinen paikka linjalla, sillä sillalla tämä oli aivan
suojaton ja juna kulki sen tutisevia palkkeja myöten
liki kahdenkymmenen metrin korkeudessa laakson
pohjasta. Rosvot olivat sytyttäneet sillan kannatti-
met alhaalta tuleen, saadakseen junan syöksymään
alas ja sitten korjatakseen sen raunioista runsaan
saaliin.

Kyyros tajusi, että oli mahdotonta pysähdyttää
junaa ennen sillalle tuloa ja että vain yksi keino
oli mahdollinen. Hänen täytyi ajaa sillan yli ko-
vimmalla vauhdillaan ja luottaa siihen, että koneen
miltei siivekäs lento pelastaisi junan. Hän voi jo
itsekin nähdä liekkien hulmahtelevan edessään
niitä kohden kiiti jyrisevä hirviö pelottavalla vauh-
dilla; nyt piti joko kyetä hyppäämään rannalta toi-
selle halki ilman ja liekkien, tahi sitten pudota murs-
kaksi huimaavasta korkeudesta. Säikähtyneet mat-
kustajat katselivat akkunoista ulos ja vapisivat näh-
dessään vaunujen keikkuvan hurjasti puolelta toi-
selle. Veturissa oli koneen metalli sulaa kuumuu-
desta ja sydän kurkussa odotteli Kyyros milloin
höyrypannu räjähtäisi ilmaan. Kaukana hän voi
nähdä rosvojoukon jäseniä vartoomassa saalistaan;
mutta tällä kerralla he toiveissaan pettyivät, sillä käsi
koneen vipusimella jatkoi kuljettaja urheasti mat-
kaa. Liekit hyppelivät jo vaunujen ovista ja akku-
noista sisään; mutta vihdoinkin oli vaara ohi: juna
oli kulkenut tulimeren lävitse ja saavuttanut turval-
lisen tien toisella rannalla. Mutta täpärälläpä pe-
lastus oli ollutkin, sillä seuraavassa tuokiossa kuu-
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ja liekit leimahtelivat korkeammalle kuin koskaan
ennen!

Seuraavalle asemalle tultua jouti Kyyros vihdoin
tiedustelemaan puoli pyörryksissä olevalta pojaltaan,
mitä oikeastaan oli
tapahtunut.

Kävi ilmi, että
myöskin Juuso ja
hänen äitinsä olivat
tunteneet itsensä le-
vottomiksi tänä yö-
nä ja olivat sen
vuoksi valvoneet
myöhään, peläten
jotakin hirveää ta-
pahtuvaksi. Juuri
kun he viimein ai-
koivat asettua le-
volle, olivat he huo-
manneet outoa ka-
jastusta sillalta päin
ja rouva Hannaford
oli silloin lähtenyt

Kuva 7. ~Liekit hyppelivät jo vaunujen
ovista ja akkunoista sisään. 14

rataa pitkin katsahtamaan mitä se oli; tällöin hän
oli nähnyt rosvot valmistelemassa hirmutyötään ja
oli kiiruhtanut takaisin kotiin niin pian kuin jaksoi
lähettääkseen Juuson lyhdyn kera junaavastaan, toi-
voen että isä sen huomaisi ajoissa ja voisi pysäh-
dyttää junan.
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Kuten olemme nähneet, ei tämä hänelle onnistu-
nut, mutta neuvokkaisuudellaan ja rohkeudellaan oli
hän sidekin pelastanut junan; ja päästyään selville
yöllisestä seikkailusta eivät kiitolliset matkustajat
suinkaan hidastelleet palkitessaan urhealle Kyyros
Hannafordille, hänen vaimolleen ja lapselleen ih-
meellisen pelastuksensa.



6. Jalopeurajahdilla.
Muuan kuuluisa metsästäjä on sanonut, että kai-

kista villeistä eläimistä, joiden kanssa hän on jou-
tunut vastatuksin, jalopeura ehdottomasti on vaaral-
lisin. Paljon on kertomuksia tuimista otteluista
eläinten kuninkaan kanssa, mutta suurin osa sellai-
sista seikkailuista on jäänyt meille tuntemattomiksi
siitä syystä, ettei metsästäjä ole päässyt hengissä
jalopeuran kynsistä.

Eräällä metsästäjällä oli kerran jännittävä seikkailu
kahden vuoristojalopeuran kanssa. Hän ratsasti ka-
peata polkua myöten etsien jotakin ammuttavaa ja
näki silloin jalopeuran pään kohoavan pystyyn muu-
taman kalliotörmän takaa aivan hänen edessään;
peto nähtävästi vaani vähän alempana vuorenrinteellä
käyskentelevää peuraa. Metsästäjän mielestä tässä
oli mainio ampumamatka; hän ojentui suoraksi satu-
lassaan, tarttui pyssyynsä ja tähtäsi suoraan jalo-
peuran silmien väliin; mutta ennenkuin hän ennätti
ampua, tunsi hän syöksyvänsä nurin ratsunsa selästä
ja vyöryvänsä kuin pallo vuorenrinnettä alaspäin.
Hänen hevosensa kimppuun oli hyökännyt toinen
jalopeura, joka oli piileskellyt paljon lähempänä
edellistä, aivan hänen päänsä korkeudella ison kiven
takana.
Seikkalujen maailma. 4.
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Sittekun oli vähän tointunut pökerryksistään
huomasi hän makaavansa selällään ja jalopeuran
seisovan hänen yllänsä, toinen mahtavista etukäpä-
listä hänen rintansa päällä, päästäen hirvittäviä ul-
vahduksia ja piesten pelottavasti hännällä kupei-
taan. Asema oli muutamassa silmänräpäyksessä

Kuva 8. ~Hän ojensi kättään varovaisesti taapäin tunnustellak-
seen pyssyään."

vaihtunut aivan toiseksi hän oli nyt saalis ja
jalopeura pyytäjä!

Minuutin tai pari hän makasi aivan liikkumatta,
sitten hän rupesi varovaisesti tavoitelemaan puuk-
koaan. Hänen sitä tehdessään peto päästi kumean
karjunnan, jolla metsästäjä arvasi sen kutsuvan toista
jalopeuraa paikalle. Hän ei tohtinut ajatellakaan
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pakoa, mutta ojensi yhä varovaisesti kättään taapäin
tunnustellakseen pyssyään, jonka tiesi vyöryneen
yhfaikaa alas kuin hän itsekin. Tuokion kuluttua,
joka hänestä tuntui vuosisadalta, hänen sormensa
koskettivat jotakin kovaa se oli pyssyn perä!
Hyvin hitaasti ja varoen hän veti aseen vierelleen,
ja tuijotellen koko ajan jäykästi jalopeuraa silmiin
käänsi hän pyssynpiippua petoon päin, kunnes sen
suu oli vasten tämän rintaa. Seuraavassa silmänrä-
päyksessä oli luoti puhkaissut jalopeuran sydämen
ja se lankesi kuolleena metsästäjän jalkoihin. Silloin
kajahti vuorelta kovaääninen karjunta, ja jälelle jää-
nyt jalopeura hyökkäsi mahtavalla hypyllä esiin
piilopaikastaan kuollutta toveriaan kohti. Mutta sa-
massa oli metsästäjä laskenut luodin sen aivojen
läpi, ja nyt virui kaksi kaadettua jalopeuraa komeana
voittosaaliina hänen edessään.

Muutamalla Etelä-Afrikan alkuasukkaalla oli paljon
tukalampi seikkailu. Hän oli paluumatkalla kotiinsa,
jonne toivoi pääsevänsä ennen kuuminta hellettä,
mutta poikkesi tieltä vähän syrjään pieneen hetteik-
köön, jossa toivoi saavansa ampua antilopin. Täl-
löin sattui kuitenkin olemaan hyvin kuuma, eikä
yhtään eläintä näkynyt; kuljettuaan hetteikön ristiin
rastiin tunsi hän itsensä väsyneeksi ja laskeusi pit-
käkseen pensaikon rintaan nukkumaan.

Unta ei kuitenkaan kestänyt kaavan, ja ennenkun
hellekään hänet herätti, havahtui hän itsestään jon-
kun selittämättömän tunnon ajamana; ja pystyyn
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kavahdettuaan huomasi hän ison jalopeuran seisovan
edessään ja tarkastelevan häntä!

Hetken istui hän liikahtamatta paikallaan, miettien
kiihkeästi jotakin pelastuskeinoa. Sitten hän ojensi
varovaisesti kättään pyssyään kohti, mutta silloin
päästi jalopeura niin julman karjunnan, että mies
joutuin veti kätensä takaisin. Vähän ajan perästä
hän yritti uudelleen, mutta joka kerta näytti peto
käyvän yhä vihaisemmaksi, ja vihdoin mies päätti
jättää aseensa koskematta peläten vihollisen silloin
hyökkäävän hänen kimppuunsa.

Tällävälin alkoi aurinko paahtaa kalliota, jolla hän
istui, troopillisen keskipäivän koko hehkulla, mutta
hän ei uskaltanut liikahtaa paikaltaan eikä edes hie-
vahuttaa kättä tai jalkaa, vaikka tunsi sietämätöntä
tuskaa ruumiissaan. Ja yhä seisoi jalopeura hänen
edessään aivan kuin jotakin varroten. Päivä, joka
tuntui loppumattoman pitkältä, kului tällä tapaa
vihdoin loppuun ja yön hämäryys lankesi, mutta
aina pysyi jalopeura miestä vahtimassa. Koko yön
ja vielä seuraavan päivänkin viettivät molemmat yhä
samassa asennossa, julman pedon pitäessä näänty-
nyttä miestä helteen, kylmän, nälän, janon ja liikku-
mattomuuden tuskissa. Vihdoin viimein se lähti
janoansa sammuttamaan hetteikön reunalle, ja kuul-
lessaan jostakin hiljaista rytinää porhalsi se tykkä-
nään näkymättömiin. Silloin vasta voi mies poloi-
nen liikahtaa; hän oikaisi itsensä pystyyn, tarttui
pyssyynsä ja meni hänkin juomaan hetteiköstä. Helle
oli jo polttanut hänen jalkansa niin kipeiksi, niin
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että hän vain ryömien kykeni pääsemään ko-
tiinsa.

Amerikan «Suuressa lännessä" sattuu mitä jännit-
tävimpiä metsästysseikkailuja, jos kaikki sieltä kuu-
lemamme jutut ovat tosia. Niinpä kerrotaan eräästä
neljätoista-vuotiaasta pojasta, joka koiransa kanssa
oli lähtenyt etsimään karannutta hevosta, että hänet
yhfäkkiä yllätti läheisestä viidakosta esiin ryntäävä
vuorileijona, joka kävi koiran kimppuun. Pojalla ei
ollut mitään tuliasetta mukanaan, mutta hänen pää-,
hänsä ei pälkähtänytkäänkoettaa pakenemalla pelastua.

Hänellä oli käsivarrellaan vankka lasso *) kadon-
neen hevosen kiinniottamista varten, ja sitä hän nyt
päätti käyttää hyväkseen. Hän oli hyvin taitava sen
nakkaamisessa; ja ennenkun peto osasi aavistaakaan,
oli lujan nahkaköyden silmukka punoutunut sen
kaulan ympärille.

Nyt alkoi epätoivoinen kamppailu jalopeura
veti ja kiskoi köyttä puolellensa ja koetti päästä irti
sen paulasta, yrittämättäkään hädässään käydä pojan
kimppuun; tämä puolestaan piti lujasti kiini köydestä
ja harasi jaloillaan vankasti vastaan, kunnes hänen
onnekseen jalopeura tempoillessaan kietoi köyden tu-
kevan puunrungon ympäri ja kuristui vähässä ajassa
kuoliaaksi. Poika kävi ylpeänä noutamaan omaisiaan
avuksi, ja pian oli jalopeura nyletty ja sen pituus
mitattu kolmeksi metriksi kuonosta hännän päähän.

*) Sitkeästä nahasta valmistettu ja silmukalla varustettu pitkä
köysi, jolla villejä ja karanneita hevosia pyydetään.



7. Kun olin pikalähettinä.

Minä ratsastin kovaan, sillä tiesin itselläni olevan
vain vähän aikaa. Lähtökäskyn olin saanut myö-
hään iltapäivällä, ja sen mukaan oli minun ennätet-
tävä määrättyyn paikkaan merenrannalle kello 9
ajoissa illalla. Minä tiesin kuinka paljon lähettiläs-
toimeni pikaisesta suorittamisesta riippui; eräs
valtion tärkeimmistä henkilöistä oli mitä suurimman
vaaran alaisena. Oli saatu vihiä hänen henkeään
vastaan suunnatusta konnamaisesta yrityksestä, ja
jollei salamurhaajain hankkeita saatu yhdellä haavaa
tyhjiksi tehdyiksi, kohtaisi kauhea onnettomuus sitä
pientä tasavaltaa, jonka palveluksessa minä olin.
Tietoja tästä salaliitosta olin minä nyt viemässä me-
renrannalle, antaakseni ne siellä luotettavan miehen
saatettaviksi pääkaupunkiin; ja tuntiessa aseman va-
kavuuden ei voi ihmetelläkään, että minussa joka
lihas ja hermo oli jännitetty suorittaakseni kunnialla
oman osani tehtävästä. „Kaikki riippuu teistä, ys-
täväni", oli ministeri kirjoittanut antaessaan minulle
ohjeeni; „jos te petätte luottamuksemme, on kaikki
hukassa!"

Olin valinnut nopeimman ratsuni, ison jykevälui-
sen eläimen, joka tunsi minut hyvin ja oli kanta-
nut minua monella kovalla matkalla. Se kulki hy-
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vää vauhtia ja näytti tajuavan, että sen nyt piti pon-
nistaa viimeiset voimansa. Tähän asti olikin tie ol-
lut helppo kulkea, mutta nyt alkoi ratsastuksen vai-
kein osa. Lentäessämme eteenpäin väräjävässä hä-
märässä laskin mielessäni, kuinka paljon minulla
vielä oli aikaa joutuakseni määrähetkellä matkani
päähän. Minulla ei ollut ruoskaa eikä kannuksia,

Kuva 9. „Se kulki hyvää vauhtia.“

sillä tiesin ettei ratsuni niitä tarvinnut, mutta kuiten-
kin juoksi se mainiosti. Tultuamme sen vuorisolan
juurelle, jota myöten meidän oli meneminen, hiljen-
sin vauhtia; ja kun nousu kävi jyrkemmäksi ja päi-
vän kajastus sammui läntiseltä taivaalta, oli minun
noudatettava mitä suurinta varovaisuutta.

Kirkkaallakin ilmalla oli vuorisola perin vaikea he-
vosen kulkea, sillä polku oli hyvin kapea ja vesi-
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purot olivat siihen syöneet isoja halkeamia, joiden
ylitse ja välitse täytyi hyvin varovaisesti pujotella.
Yön pimeydessä tämä tietysti oli vieläkin vaikeam-
paa; ja minä tiesin, että yksikin harha-askel voisi
syöstä minut varmaan turmioon. Mitä suurinta huo-
lellisuutta noudattaen suoritin kuitenkin ylösnousun
onnellisesti. Huipulle tultuani levähdytin hevostani
hetkisen ja katselin ympärilläni avautuvia avaria seu-
tuja. Se oli suurenmoinen näköala, jota en koskaan
unhota. Taivaalla oli enää vain kalpea kumotus,
jota vastaan kaukaisten kukkulain rajapiirteet terä-
västi kuvastuivat; mutta alempana olevia maisema-
muodostuksia ei tarkinkaan katse voinut erottaa.
Polun toisella puolella kohosi kallioseinä jyrkkänä
kivimuurina korkeuteen, kun taas toisella puolella
ammotti arviolta sadan metrin syvyinen kuilu, jonka
pohjalla laaksovirta kohisi.

Minä katsahdin kellooni. Minulla oli vielä hy-
västi aikaa ja onnittelin jo itseäni siitä että kykeni-
sin kunnolla suorittamaan tehtäväni. Hevoseni le-
vähdettyä me aloimme hitaasti jatkaa matkaamme.
Mutta silloin lennähti jostakin kallionkolosta yläpuo-
lellamme ilmaan iso musta hahmo, joka käheästi
kirkaisten suhahti aivan ratsuni pään vieritse. Tämä
kävi yhtä nopeasti kuin pikaisin ajatus, enkä minä
vieläkään ole selvillä siitä, mitä silloin oikeastaan
tapahtui. Hevoseni hypähti säikähtyneenä kuilun
reunalle ja kamppaili silmänräpäyksen ajan säilyt-
tääkseen tasapainonsa; ja tällä uskomattoman ly-
hyenä hetkenä oli minulla sen verran malttia ja
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kylmäverisyyttä, että kykenin suistumaan sen selästä
alas polulle, nähdäkseni kelpo ratsuni seuraavassa
tuokiossa sydäntä särkevästi parkaisten syöksyvän
päätäpahkaa syvyyteen. Minä kuulin puunoksien
räsähtelevän sen pudotessa, sitten kovan mulskah-

Kuva 10. „Näin kelpo ratsuni syöksyvän
päätäpahkaa syvyyteen/ 4

duksen, vierivien kivien ritinää; ja viimein oli jäl-
leen hirvittävän hiljaista!

Minä jäin makaamaan niinkuin olin pudonnut,
toinen sääri riippuvana kuilun reunalla ja kykene-
mättä ollenkaan hievahtamaan; vihdoin minä en
kumminkaan enää sietänyt olla liikkumatta, vaan
kompuroin istuvaan asentoon selkä kallioseinää vas-
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ten ja join kulauksen eväspullostani. Minä olin me-
nettänyt hevoseni ja itse pelastunut aivan kuin ih-
meen kautta; se oli onneni se, mutta minunhan piti
vielä saada asiani ajetuksi perille, ja sitä varten oli
minun laskeuduttava alas vaaralliselta vuorenjyrkän-
teeltä sekä jalan patikoitava noin viisi kilometriä,
päästäkseni sovittuun paikkaan merenrannalla. Senpä-
tähden nousin jälleen pystyyn ja ravistelin puutu-
neita jäseniäni, sillä minun ei tosiaan kannattanut
jäädä tähän istumaan ja harmittelemaan tai siunaa-
maan kohtalon oikkuja oman persoonani suhteen.
Rupesin juoksemaan polkua alaspäin, joka onneksi
oli paljon paremmassa kunnossa vuoren tällä sivulla;
lasku oli hyvin jyrkkä, mutta se vain joudutti kul-
kuani. Mutta kun olin saapunut alas ja aloin juosta
tasaista maantietä, huomasin juoksemisen olevan mi-
nulle nyt paljon vaikeampaa. Alastuloa oli helpot-
tanut oma painoni, ja minun oli ollenkaan voimiani
ponnistamatta tarvinnut vain liikutella jalkojani eteen-
päin; nyt sitävastoin ruhjoutuneet jäseneni panivat
pontevan vastalauseen kaikkea liikaa ponnistamista
vastaan. Miten sain nuo viisi kilometriä semmoi-
sella vauhdilla juosseeksi, sitä en tänäkään päivänä
voi käsittää; mutta jotenkuten olin päässyt perille,
sillä vihdoin näin sanomattomaksi ilokseni valon
tuikkivan siitä pienestä mökistä rannikolla, josta mi-
nun oli saatava lyhty tehdäkseni sillä sovitut valo-
merkit merelle päin.

Minulla oli aika vaiva saadessani mökissä asuva
vanha mies hereille, ja sitten kului vielä hetki-
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nen, ennenkun sain hänet käsittämään asiani. Mutta
nyt olikin kello jo yli 9, ja minun ainoa toivoni
oli, että lahdella odotteleva alus soisi minulle muu-
taman minuutin armonaikaa. Tuntui siltä kuin ei
lyhty ottaisi koskaan syttyäkseen, ja sitten oli van-
hus niin hidas rannalle astuessaan, että minua har-
mitti sydämmeni pohjasta. Harppasin muutamilla
askeleilla alas kalliolta, jolla mökki seisoi, ja tuijo-
tin sydän kurkussa merellä vallitsevaan pimeyteen.
En voinut vielä nähdä merkkiäkään minkäänlaisesta
aluksesta. Tempasin lyhdyn ällistyneeltä äijältä ja
aloin vapisevin käsin heiluttaa sitä edestakaisin, teh-
den täten sovittuja merkkejä. Odotus ja jännitys
tuntui kerrassaan hirvittävältä. Vihdoin viimein vä-
lähti yön synkeydestä heikko valojuova, pieni ra-
ketti nousi ilmaan, ilmaisten että merkkini oli huo-
mattu. Silloin minussa jännitys laukesi ja minä lan-
kesin puoli pyörryksissä rantahiekalle.

Kun aluksesta lähtenyt pieni vene laski rantaan,
tulin sentään sen verran tolkulleni että kykenin jät-
tämään siinä istuville miehille suljetut viestini. Ja
pian sain nähdä kallisarvoisten paperieni poistuvan
luotettavien miesten mukana yön pimeyden ja me-
ren aaltojen halki kaukaista määräpaikkaansa kohti.



8. Yökköluolassa.

Tämä tapahtui Etelä-Amerikassa. Olin matkusta-
nut sinne isäni kanssa, jolla oli siellä asioita toimi-
tettavana; mutta kun hän sai ne selvitetyksi aikai-
semmin kuin oli luullutkaan, oli meillä pari kolme
päivää odotettavana ennenkun laiva jälleen lähti
kotimatkalle. Luolasta oli minulle kertonut Alfredo

minun ikäiseni espanjalainen poika, joka palveli
majatalossamme; hän sanoi sen olevan täynnä kät-
kettyjä aarteita, joita ei kuitenkaan kukaan ollut toh-
tinut mennä etsimään, koska muka luolassa pahat
henget pitivät peliänsä. Minä kerroin isälle kuule-
mani, ja hän nauroi sille kovasti ja sanoi, että mei-
dän piti lähteä luolaa kokemaan. Huomenissa hän
puhui asiasta vanhalle Joosepille, joka oli oppaamme;
ja tämä kertoi saman jutun kuin Alfredokin, mutta
isä sanoi lähtevänsä itse omin silmin näkemään
luolan salaisuuden hän ei ollenkaan pelännyt
pahoja henkiä, ja jos luolassa oli aarre, tahtoi hän
että me siitä hyötyisimme. Kauvan vastusteli Joo-
seppi lähtemästä mukaan; mutta kun isä tarjosi hä-
nelle ison rahasumman jos hän suostuisi opastamaan
meitä luolalle, myöntyi hän viimein; ja vielä sovit-
tiin että Alfredokin seuraisi mukana vähien matka-
varustusterame kantajana.
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Me lähdimme matkaan varahin eräänä aamuna,
sillä meillä oli pitkältä kuljettavana ja me toivoimme
saavamme rauhassa nukkua kaksi viimeistä yötä, mitkä
maalla olimme. Alfredo ja Jooseppi kantoivat myt-
tyjä, ja meillä oli kaikilla pyssyt mukana. Kohtapa
näimmekin että aseet olivat tarpeen, sillä jo ensim-
mäisen päivän alussa sattui meille seuraava seikkailu.
Isä oli Joosepin kanssa joutunut jonkun matkaa
etemmäksi, ja Alfredo ja minä astelimme heidän pe-
rässään tuon tuostakin pysähtyen katselemaan ihmeen
kauniita kukkia ja lintuja tien vierellä. Niidenlaisia'
en koskaan ennen ollut nähnyt, siellä lenteli kolib-
reja kimallellen auringonpaisteessa kuin jalokivikoris-
teet, kaikenvärisiä metallikifltoisia sudenkorentoja
suhahteli jättiläissuurten kukkain välillä, jotka helot-
tivat kaikissa sateenkaaren väreissä. Juuri kun olin
kallistunut katselemaan erityisen ihanaa kukan ku-
puun kumartunutta hunajalintua, kuulin aivan edes-
täni omituisen kirahduksen, ja ylös silmättyäni näin
Alfredon kavahtavan taapäin. Heti älysinkin mikä
oli hätänä. Minä huusin Alfredolle että hän harp-
paisi syrjään ja ammuin itse kohti. Se oli kalkkaro-
käärme, jota Alfredo jollain tavalla oli häirinnyt, ja
ilman hänen syrjään hypähtämistään ja minun on-
nekasta laukaustani olisi se purrut häntä kuolettavasti;
mutta nyt se virui maassa pää murskana. Isä ja
Jooseppi tulivat juosten paikalle katsomaan mitä oli
tapahtunut, ja Alfredo sai varoituksen pitää astues-
saan ympäristöään paremmin silmällä.

Seuraavana aamuna me tulimme vesiputoukselle.
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Se oli ankara paikka; vesi syöksyi valtavien kallio-
järkäleiden yli lennättäen ilmaan usvapilviä, jotka
auringonsäteissä synnyttivät kauniin sateenkaaren.
Nyt meiltä nousi tie pystyyn, sillä luolalle päästäk-
semme meidän täytyi ponnistautua vesiputouksen
harjalle, ja sinne ei vienyt pahaisintakaan polkua.
Joosepin oli mahdoton kulkea edellä, sillä hänelle
oli kantamuksensa esteenä. Viimein päätettiin että
minä yrittäisin onneani; riisuin kengät ja sukat ja-
loistani, sidoin köyden vyötäisilleni ja aloin kavuta
ylöspäin, Alfredo melkein kintereilläni. Siinä sai
iskeä kyntensä ja hampaansa kiini kivijärkäleihin,
ennenkuin pääsi tuumaakaan korkeammalle; mutta
niin sitä kumminkin mentiin ylöspäin, enkä minä
hellittänyt rahtuakaan ennenkun olin kiivennyt pu-
touksen yläreunalle. Tosin olin saanut nahan irti
kämmenistäni ja jalkapohjistani, mutta siitä en jou-
tanut välittämään, vaan ponnistin voimani vetääkseni
köyden avulla Alfredon ylös; ja sitten me molem-
mat yhdessä hinasimme isän ja Joosepin luoksemme.
Isä sanoi minun tehneen kelpo työn, ja se oli paras
palkintoni. Minä riisuin märät vaatteet päältäni ja
levitin ne kuivamaan; se kävikin pian päinsä hel-
teisessä päivänpaisteessa, ja sitten ponnistimme yhä
ylös ja eteenpäin, kunnes hämärtyvä ilta pakotti
meidän etsimään makuusijaa itsellemme.

Nyt emme olleet enää kaukana luolasta, ja Joo-
seppi sanoi meidän kerkiävän sinne parissa kol-
messa tunnissa, kun aamusella nousisimme varhain
ylös; mutta omasta puolestaan hän vielä epäröi hy-
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vin lähteä ollenkaan mukaan, niin että tarvittiin isän
koko kaunopuheisuus ja houkuttelutaito häntä tai-
vuttamaan. Varahin huomenissa me vielä kerran
sonnustimme itsemme matkaan; ja seuratessamme
edelleen vuoripuron juoksua näimme sen uoman
vähitellen muuttuvan syväksi kuiluksi. Eteemme
kohosi valtaisa vuoriseinä, josta turhaan tähystelimme
puron alkupäätä; se näytti nousevan suoraan maan
uumenista. Vihdoin viimein me saimme luolan nä-
kyviimme. Seisoessamme sen suulla ja katselles-
samme sisään sen sysipimeään onkaloon, tuntui se'
meistä kerrassaan pöyristyttävältä paikalta, ja nyt
me voimme hyvin käsittää vanhan Joosepin epäröi-
misen. Luolan katto oli sen suussa hyvin korkea,
mutta painui heti matalammaksi, niin että me emme
nähneet pitkältäkään sisään. Isoja köynnöskas-
via riippui kuten kiemurtelevia käärmeitä pitkin kal-
lioiden kylkiä puron veteen, joka kohisten syöksyi
luolasta mustana ja jääkylmänä virtana; täällä ulko-
puolella, missä me seisoimme, oli sen sijaan hyvin
kuuma ja ilma oli aivan tyven ja selkeä. Isoja su-
denkorentoja suhahteli edestakaisin, ja iloiset hunaja-
linnut lentelivät kultapilkkuina kukasta kukkaan.
Isä sanoi tahtovansa käydä tarkastelemaan luolan
sisuksia, ja me riisuimme sen vuoksi uudelleen ken-
gät ja sukat jaloistamme. Kun tähän asti olimme
tykkänään kulkeneet päivänvalossa, tuntui luolan
pimeys aluksi hirvittävältä; ensin me emme voineet
nähdä askeltakaan eteemme, mutta vähitellen tottui-
vat silmämme hämärään, niin että kykenimme väis-
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tämään katosta alaspäin riippuvia kallionkielekkeitä,
joihin muuten olisimme musertaneet päämme. Enem-
män pelotti meitä sinne tänne lepattelevat mustat
varjot, mutta isä sanoi rauhoittavasti; „Ne ovat vain
yökköjä!“ Mutta hänen huudahduksensa pelotti
meitä kaikista enemmän, sillä se kajahti luolassa
kuin ukkonen ja herätti satoja kaikuja sen seinissä,
niin että koko luola tuntui jyrähtelevän hänen äänes-
tään. Pitkään aikaan emme enää tohtineet puhella
keskenämme muuten kuin kuiskailemalla. Sitten
kompastui Alfredo ja lankesi pitkin pituuttaan ve-
teen, ja se taas synnytti kamalan läiskeen ja kohi-
nan. Jooseppi sai kaikesta tästä vahvistusta väit-
teelleen, että pahat henget täällä pitivät peliään; ja
hän olisi mieluimmin paennut ulos ja jättänyt mei-
dät yksiksemme luolaan.

Viimeinen kauhistus tuli kun pyssyni äkkiä laukesi
vahingossa. Pamaus ja sen kaiku oli kerrassaan
hirvittävä, mutta ei kuitenkaan niin hirvittävä kuin
mitä sitten seurasi. Samassa silmänräpäyksessä oli
ilma täynnä lenteleviä, räpisteleviä ja kirkuvia olen-
toja, jotka kiisvät ylös ja alas, edes ja takaisin,
aivankuin päivänpaisteessa survova hyttysparvi, iskien
siivillään meitä vasten kasvoja ja päästäen käheitä,
vihlovia huutoja. Jooseppi ja Alfredo eivät enää
pysyneet paikoillaan; hetkeäkään enää epäröimättä
he kääntyivät takaisin ja juoksivat luolan suuta koh-
den niin nopeaan kuin he polvia myöten vedessä ollen
taisivat; ja nyt en minäkään enää siekaillut seuraa-
masta heitä. Luolasta ulos päästyämme heittäysimme
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Kuva 11. ~Silmänräpäyksessä oli ilma täynnä lenteleviä, räpisteleviä
ja kirkuvia olentoja.“

Seikkailujen maailma. 5.
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läähättäen pitkäksemme päivänpaisteiselle rantakal-
liolle ja jäimme odottelemaan isää. Hänkin peräytyi
meitä tosin paljon verkkaisempaan, mutta hänenkin
kasvonsa olivat kalvenneet; ja vaikka hän nauroi mei-
dän pelollemme, ei hän enää ehdottanut että pa-
laisimme luolaan. Hän sanoi meidän suotta säik-
kyneen yökköjen ja pöllöjen kirkunaa; mutta Jooseppi
ja Alfredo eivät rauhoittuneet ennen, kunnes olimme
kylliksi kaukana tuosta pahojen henkien tyyssijasta.

Sitten jäi aarre meiltä rauhaan, mutta minä uskon
kuten isä, ettei luolassa mitään aarretta ollutkaan.



9. Tarinoita Buffalo Billistä.
Jo kauan on Europankin poikamaailman ihan-

teena ollut Amerikan Suuren lännen sankari „Buf-
falo Bill" eli „Härkä-Ville“, jonka vertaista ratsas-
tajaa ja ampujaa ei nykyään toista liene. Monesti
on hän „cowboy-“ (karjapaimen-) joukkonsa kera
antanut vierailunäytäntöjä useissa Europan maissa,
voittanut ratsastajana pikajunan ja polkupyöräilijän
sekä tehnyt taikatemppuja ampumalla ilmaan vis-
keltyjä lasipalloja rikki. Ja melkein tyhjentymätön
on se nuorisokirjallisuus, joissa käsitellään hänen
miltei uskomattomia seikkailujaan intiaanien ja valko-
ihoisten kenttäritarien kanssa. Seuraavassa kerromme
muutamia todenperäisiä piirteitä hänen vaiherik-
kaasta elämästään.

Buffalo Billin oikea nimi on William Frederick
Cody ja syntyi hän 1843 lovan valtiossa. Hänen
isänsä oli noita Suuren lännen ensimmäisiä uutis-
asukkaita, jotka hirsimökeissään elivät lakkaamatto-
mien vaarojen ja seikkailuiden alaisina.

Jo yhdeksän-vuotiaana poikasena Bill sai surulli-
sen tilaisuuden „tappaa ensimäisen miehensä", mikä
tuona laittomuuden ja mieskohtaisen koston aikana
kuitenkin katsottiin ansioksi eikä miksikään viaksi.
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Koulu, jossa hän silloin kävi, oli vajaan penin-
kulman päässä hänen kodistaan, ja sen vuoksi hän
suoritti koulumatkan ratsastaen vähäisellä mutta hur-
jalla ponyhevosella, ottaen useimmiten sen selkään
toisenkin pojan, David Punnin, jonka isä, köyhä
uutisviljelijä Codyn asunnon läheisyydessä, ei voi-
nut kustantaa pojalleen hevosta. Matka kävi jylhän
aarniometsän ja aution ruohoaavikon halki, jolla vi-
lisi sekä puna- että valkoihoisia hevosvarkaita. Sen
vuoksi oli Bill saanut isältään turvakseen ison 6-
piippuisen Coltin revolverin, jota nykyään Suuressa
lännessä ylenkatseellisesti nimitetään „kahvimyllyksi “

ja „ryytisäiliöksi“, mutta joka oli arvokas ase noina
aikoina, jolloin useimmat tunsivat vain kaksipiip-
puisen pistoolin.

Eräänä päivänä, kun poikain juuri piti lähteä kou-
lusta paluumatkalle, säikähti heidän ponynsa alka-
vaa rajuilmaa, katkaisi riimunvartensa ja ryöstäytyi
karkuun ruoho-aavikolle. Mutta karanneen „mus-
tangin“ (intiaani-hevosen) takaa-ajaminen on yhtä
turhaa kuin villihanhilauman tavoittaminen, varsinkin
kun nyt rajuilma oli yltymään päin; sen vuoksi po-
jat jättivät sen valtoihinsa ja kiiruhtivat jalkaisin koti-
matkalle. Mutta kun myrskyä pian seurasi ankara
raesade, poikkesivat he polulta syrjään muutamaan
autioimeen tupaan, jossa toivoivat saavansa olla
rauhassa, koska yleinen luulo oli, että siinä „kum-
mitteli 11 . Seikka oli semmoinen, että tuossa yksi-
näisessä, kolkossa kohdassa sijaitsevassa mökissä
koko isäntäväki oli eräänä yönä yhfaikaa saanut
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surmansa tuntemattomien ryövärien käsissä, ja sen
vuoksi kaikki mielellään välttivät kulkeakin sen ohi.
Mutta poikasiamme tämä kamala muisto ja kummi-
tususko kenties vain kiihotti uhmaamaan siellä pii-
levää vaaraa.

Mökin luo tultuaan he kiipesivät sisään avoi-
mesta, lasittomasta akkuna-aukosta, joka entisen
isäntäväen aikana samalla oli ollut tähystys- ja atn-

pumareikänä. Vilusta väristen he painautuivat kiini
toisiinsa ja katselivat aukosta ulos, rajuilman tau-
koomista odotellen.

Ennen pitkää he mielipahakseen näkivät muuta-
mia ratsastajia tulevan täyttä ravia mökkiä kohden,
eikä ollut epäilemistäkään, että nämäkin aikoivat et-
siä siellä sateensuojaa. Poikain pelko eneni, kun
he arvasivat ratsastajain kuuluvan niillä tienoilla pa-
hassa maineessa olevaan hevosvarasjoukkioon. Heillä
ei enää ollut tilaisuutta paeta akkuna-aukon eikä
oven kautta; sen vuoksi he kiipesivät rikkinäisiä
tikapuita myöten ylisille, missä heittäysivät pitkäk-
seen ja tirkistelivät harvojen lattialautojen lomitse
alas tupaan.

TSllävälin olivat rosvot ennättäneet mökille ja käy-
neet sisään samaa tietä kuin pojatkin, nimittäin ak-
kuna-aukon kautta. Sisään tultuaan he lattialta ja
nurkista löytämistään laudanpätkistä laittoivat val-
kean, jonka ympärille asettuivat syömään eväslaukuis-
taan, maistellen myöskin ahkeraan taskupulloistaan.

Myrskyn vähän asetuttua voivat pojat paremmin
kuunnella roistojen keskustelua, josta he kauhukseen
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saivat selville, että juuri nämä miehet olivat aikoi-
naan murhanneet tämän mökin asukkaat ja että hei-
dän ensi uhrinsa tulisi olemaan Bill Codyn isä!
Koska tämä oli raitis ja uuttera mies, odottivat
rosvot hänen luonaan löytävänsä melkoista varal-
lisuutta.

Hiukset nousivat pystyyn molempien poikien
päässä, heidän kuunnellessaan roistojen raakaa ja
kerskailevaa puhetta. Lopulta, heidän kuullessaan
vaaran uhkaavan Billin kotia ja rakastettuja omai-
sia, ei tämä enää voinut pidättää itseään, vaan hil-
liten pelkonsa käski toverinsa kipuamaan alas ylis-
ten akkuna-aukosta ja viemään joutuin sanaa ko-
tiinsa. Itse hän sillä aikaa kunnes apu joutuisi

lupasi „pitää rosvoja aisoissa".
David Funn oli tottunut kaikessa noudattamaan

reippaan ystävänsä tahtoa ja pääsi kun pääsikin on-
nellisesti ja melua tekemättä ahtaasta akkuna-au-
kosta maahan sekä rupesi sitten kaikin voimin pai-
naltamaan kotiansa kohti, joka oli lähempänä kuin
Billin koti.

Jälelle jäänyt nuori sankari oli varustettu aimo
revolverilla, jota hän kyllä osasi käyttää. Mutta ensi
kerran hän nyt oli sananmukaisesti kasvoista kas-
voihin moisten julmien roistojen kanssa, jotka kers-
kailivat vuodattaneensa lähimmäistensä verta kurjasta
saaliinhimosta. Eipä ihme että hänen sydämensä
kovasti pamppaili, varsinkin kun hän rajuilman tyyn-
nyttyä näki rosvojen varustelevan lähtöä kamalalle
matkalleen.
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Pienestä aukosta välikatossa hän työnsi esiin re-
volveripiipun ja huusi karheimmalla äänellään:

„Hei, pojat, nyt te olette satimessa! Ensimmäi-
nen, joka teistä liikahtaa, on kuoleman oma!"

Suuren lännen rosvot tiesivät hyvin kokemukses-
taan, mitä tämä varoitus merkitsi, ja he ojentautuivat
suoriksi kuin kynttilät. Heidän johtajansa vain vei
salaa kätensä takana olevaan revolveritaskuun koet-
taen vetää asettaan esiin.

Mutta poikanen näki tähystysaukostaan miehen ai-
keen, ja karaisten sydäntään hän tähtäsi ja onneksi
osui roiston sydämeen. Sanaakaan sanomatta tämä
vaipui kuolleena lattialle. Toiset seisoivat vielä hil-
jempaa alallaan; ja eräs heistä vain kysyä tokasi:

„Mikä sinä oikein olet miehiäsi, mokomakin peto?"
Bill Cody ei uskaltanut vastata mitään tähän här-

näävään kysymykseen, sillä hän pelkäsi hennon
äänensä ilmaisevan hänen nuoruutensa. Mutta musta
revolverinpiippu, joka uhaten kiilteli katonreijästä,
vaikutti rosvoihin kaunopuheisemmin kuin mitkään
suulliset selittelyt.

Tällä tavalla kului muutamia hetkiä, jotka kum-
mallakin puolella tuntuivat pitkiltä kuin iankaikki-
suus. Joskus rosvot laskettelivat kirouksia näkymä-
töntä ampujaa kohti tai suunnittelivat keskenään
joukkorynnäkköä ovea kohti; mutta tämä oli van-
kasti pönkitetty ulkoa päin, eikä kellään heistä ol-
lut halua joutua saman kohtalon alaiseksi kuin hei-
dän päällikkövainajansa.

Vihdoin pitkän ja jännittävän odotuksen jäl-
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keen, joka todellisuudessa kesti puolitoista tuntia
kuului äkkiä kavioidenkopsetta mökin ulkopuolelta:
kaivattu apujoukko oli viimeinkin tullut! Ennenkun
mökissä olevat rosvot ennättivät tointua säikäkdyk-
sestään, pisti useita kiväärinpiippuja näkyviin laho-
jen seinähirsien lomitse ja järeä ääni huusi:

„Hei, pojat, nyt olette kiini!"
Ovi lyötiin rikki ja tupaan syöksyi kymmenkunta

rotevaa uudisasukasta, karjaisten kaikuvan hurraa-
huudon, joka väsyneen pojan korvissa kajahti kuin
mitä suloisin soitanto. Ukko Dunn oli joukon etu-
päässä.

Rosvot, jotka nyt huomasivat olevansa kahden tu-
len välissä sekä sitäpaitsi luvultaan heikommat, an-
toivat mielisuosiolla köyttää itsensä. Heidät tunnet-
tiin vanhastaan pahamaineisiksi hevosvarkaiksi, joilla
sitäpaitsi oli paljon muita rikoksia omallatunnollaan,
lähinnä itse äsken tunnustamansa tämän mökin isäntä-
väen murha. „Lynch"-tuomio julistettiin ■•) tuota-
pikaa heille, ja pian kelluivat heidän ruumiinsa kum-
mitusmökin viereisissä puissa.

Mutta pojat, varsinkin Bill Cody, saivat paljon
ylistystä neuvokkaisuudestaan ja urheudestaan. «Buf-
falo Bill" oli saanut verikasteensa; onneksi hän myö-

*) Sen nimisestä tuomarista alkunsa saanut ja »Suuressa
lännessä" nyrkkivallan aikoina suuresti suosittu tapa rikoksen-
tekijäin rankaisemiseksi. Kiinniottajat eivät malttaneet odottaa
laillisen oikeusistuimen päätöstä, vaan muodostivat keskuudes-
taan tuomarikunnan, jonka julistama tuomio poikkeuksetta
kuolemantuomio heti pantiin täytäntöön.
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hemmin elämässään samoin kuin tällöinkin
käytti asettaan ainoastaan laillisen järjestyksen jaihmis-
henkien suojaamiseksi rikoksellisia heittiöitä vastaan.

Kuluneen vuosisadan keskivaiheilla olivat Yhdys-
valtain keskiosat miltei aivan asumattomat; puna-
ihoiset intiaanit ja villit eläimet viettivät vielä häi-
ritsemätöntä elämää avaroilla ruohoaavikoilla, rajat-
tomissa aarniometsissä ja jylhillä vuoriseuduilla. Sil-
loin suureen huutoon tulleilleKalifornian kultakentille
kuljetettiin posti ja matkustajat itärannikolta joko lai-
voilla Panamaan, sieltä muulien selässä kannaksen
poikki Tyynen valtameren rannalle javihdoin taas.me-
ritse San Fransiskoon, tahi sitten suoraan n. s. „Over-
land Mailia" eli mannerreittiä pitkin kullankaivajakau-
punkeihin, jotka silloin olivat vain isoja teltta- tai hirsi-
mökkiryhmiä. Matkustajat istuivat sullottuina kuin sil-
lit tynnyrissä isoissa, kömpelöissä, monilokeroisissa
vaunuissa ja kuljetettiin erityisesti sitä varten raken-
nettuja teitä pitkin, joita ei kukaan europalainen
olisi maanteiksi kutsunut; kirjeet ja arvolähetykset
kulkivat samoissa vaunuissa.

Tällainen matkustaminen ei ollut mitään leikin-
tekoa. Luonto puolestaan teki kaikkia mahdollisia
esteitä: aavikoilla sattui hirmumyrskyjä, jotka hauta-
sivat vaunut hevosineen ja matkustajineen hiekan
alle; ruohokentät syttyivät kuivalla säällä tuleen ja
polttivat kaiken pinnallaan olevan elollisen ja elot-
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toman; suuret virrat, joiden yli oli mentävä, tulvivat
ja repivät maantiesillat rikki; vuoristoissa tuhosivat
rajumyrskyt ja lumivyöryt allensa kaiken mikä tielle
sattui. Mutta luontoakin vaarallisemmat olivat vil-
lit intiaanit, jotka armotta surmasivat kaikki käsiinsä
joutuneet „valko-ihot“, sekä valko-ihoiset rosvot, jotka
toki enimmäkseen jättivät henkiin ne matkustajat,
jotka eivät tehneet vastarintaa, mutta ryöväsivät posti-
vaunuista arvolähetykset, kullankaivajain hiellä ja
vaivalla kokoomat ja kaukana asuville omaisilleen
toimittamat kultahieta-aarteet.

Kun postivaunuja näin uhkasivat monenlaiset vaa-
rat, rupesivat liikemiehet ja teollisuudenharjottajat,
joilla oli tärkeitä kirjeitä lähetettävinä, miettimään
toisellaista kuljetustapaa, joka takaisi suurempaa tur-
vallisuutta postilähetyksille. Keksittin pikaposti eli
n. s. „The Pony Express

Kirjeet kirjoitettiin silloin varta vasten valmiste-
tulle erinomaisen ohuelle paperille, jotta ne ottaisi-
vat mahdollisimman vähän tilaa, ja niitä kuljettivat
postiyhtiön palveluksessa olevat valitut ratsastajat,
jotka vaihtuivat eri asemilla. Läpikuljettavat maat
olivat miltei järjestään erämaita, joissa ilmasto oli
mitä vaihtelevin. Niinpä Montanassa sattui talvi-
pakkasia, jolloin lämpömittari osotti 60 astetta nol-
lan alapuolella; ja toisaalla saman postilinjan var-
rella oli seutuja, joissa kuumuus ja kuivuus yhden
ainoan tunnin kuluessa voivat muuntaa miehenpään
kokoisen vesimeloonin herneen kokoiseksi. Postin-
kuljetus sellaisissa olosuhteissa joihin lisäksi tu-
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livat kaikki ylempänä mainitut haitalliset seikat oli
sen vuoksi perin vaarallista ja uskallettua; mutta
siitä huolimatta oli tarjolla seikkailuhaluisia miehiä
enemmän kuin pikapostiyhtiö voi palvelukseensa ot-
taakaan. Tällaiseen toimeen pääsi Bill Codykin nuo-
rukaiseksi vartuttuaan, sillä vaikka hän vielä oli
miltei poika ja voimiltaan hento niin rasittavaan toi-
meen, oli hän jo saavuttanut melkoista mainetta
rajaseuduilla.

Hänen kuljettavansa tie oli 11 I ji peninkulmaa,
siis jotenkin pitkä matka, mutta pian oli hän niin
tottunut toimeensa, että hän minuutilleen saapui
määräpaikkaansa. Usein olivat kirjeet perille tul-
lessa rikkinäisiä ja tahrautuneita mutta reijät oli-
vat puukoniskujen, revolverinluotien tai intiaaninuo-
lien lävistämiä, ja tummat täplät urhean postinkul-
jettajan verta!

Aivan uskomattomia juttuja kerrotaan „Buffalo Bil-
lin“ urotöistä hänen uudessa toimessaan. Kerran kun
hän saapui loppuasemalleen jättääkseen postilaukun
seuraavalle miehelle, tapasikin hän tämän ammut-
tuna tien vierestä. Silloin hän vaikka hän itse
ja hevosensa olivatkin jo väsyneitä suorittamastaan
matkasta päätti ratsastaa kuolleenkin „hollin“,
s. o. yli 14 peninkulmaa. Ja hän tulikin perille en-
nen määräaikaa, kääntyi takaisin ja palasi omalle
lähtöasemalleen oikeaan aikaan, ajaen siten yhtä-
mittaa yli 50 peninkulmaa keskimäärin 2 1/a penin-
kulman nopeudella tunnissa. Postiyhtiö antoi hä-
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nelle kullalla täytetyn rahakukkaron palkinnoksi ja
julisti hänet etevimmäksi postinkuljettajistaan.

Kuten jo kerrottiin, oli postilla vihollisinaan, paitsi
raivoavia luonnonvoimia, myöskin rosvot. Valkoiset
ryövärit olivat vähemmän vaarallisia kuin punaiset,
sillä ne tyytyivät postinkuljettajan hallussa oleviin
arvolähetyksiin, antaen hänen ja matkustajain pitää
henkensä, jollei vain vastarintaan ryhdytty. Kuului-
sin näistä veijareista oli muuan, jota hienostelevan
käytöksensä takia naisväkeä kohtaan kutsuttiin ~ri-
tariksi" ; naisia tämä rosvo ei koskaan hätyytellyt,
yhtä vähän kuin köyhiäkään. Postinkuljettajat oli-
vat ottaneet tavaksi antaa vastustelematta „ ritarin “ tar-
kastaa heidän laukkunsa ja taskunsa. Mutta „Buffalo
Bill“ teki poikkeuksen tästä tavasta; ensi kerran, kun
hän sai ystävällisen kehotuksen „kädet ylös!“, las-
kikin hän kätensä revolverin perälle ja lähetti luo-
din „ritarin“ käsivarren läpi. Vastaukseksi hän sai
hevosensa ammutuksi, mutta pääsi ehjänä jatka-
maan matkaansa Jalkasin, kuitenkin sillä varoituk-
sella, että vasta olisi sävyisämpi „gentlemanneja“
puhutellessaan, muuten jäisi hengestään.

Muutaman aikaa eteenpäin Bill pysytteli varovai-
sesti syrjässä kaikista kosketuksista maantieritarien
kanssa ja katosi vihdoin tykkänään tavalliselta posti-
linjaltaan, juuri kun nämä olivat menettäneet kaiken
toivon hänen kiinisaamisestaan. Hänet sanottiin
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muutetun eräälle toiselle linjalle. Kukaan toisista
postinkuljettajista ei tahtonut ottaa vastaan hänen
postiväliään, sillä sitä pidettiin kaikkein vaarallisim-
pana, ja täten uhkasi postinkuljetusta ikävä keskey-
tys. Mutta viime hetkellä ilmottautui yhtiön erään
hevospaimenen tytär halukkaaksi avoimeksi jäänee-
seen toimeen, nähtävästi luottaen „ritarin“ tunnet-
tuun kohteliaisuuteen naisia kohtaan. Yhtiö otti hä-
net kernaasti palveluukseensa, siksi kunnes joku mies
mahdollisesti vihdoin saataisiin toimeen vakinaisesti
kiinnitetyksi.

Tämän toimenpiteen kautta joutui maantie- ja
naisritarimme kovalle koetukselle; mutta hän osot-
tausi maineensa veroiseksi. Kohdattuaan eräänä päi-
vänä Atalanten (se oli tytön nimi) postiratsastuk-
sella, pyysi hän tämän pysähtymään, ihaili kovasti
hänen kaunista ulkomuotoaan ja hilpeää puheluaan
sekä takasi tytölle täyden turvallisuuden itsensä ja
miestensä puolelta. Tämä lupaus pidettiinkin kun-
niassa, mutta sitä tuimemmin ahdistettiin yhtiön muita
postinkuljettajia, jotta tämä tyttöä kohtaan osotettu
myötämielisyys ei tuottaisi häiriöitä rosvojen „raha-
asioissa". Yhtiö, joka jo aikaisemmin oli luvannut
palkinnon „ritarin" kiiniottamisesta, asetti nyt oi-
keita vekselejä verirahoissa; ken hyvänsä vangitsisi
hänet elävänä tai kuolleena, tulisi loppuiäkseen rik-
kaaksi mieheksi.

Kuolemaan tuomittu mies tästä ei kuitenkaan suu-
ria välittänyt, vaan vietti yhtä vapaata ja hilpeätä
elämää kuin konsanaan. Yksi poikkeus kumminkin



86

oli huomattavana: hän oli silmittömästi rakastunut kau-
niiseen postinkuljettajattaan jaetsi alituiseen tilaisuut-
ta kohdata tätä. Hän seurasi tyttöä pitkiä matkoja, jäi
sopivan matkan päähän odottamaan, kun tämä poik-
kesi jollekin väliasemalle hevosta vaihtamaan, ja
saavutti hänet jälleen ratsastaakseen vielä muutamia
kilometrejä hänen seurassaan. Vihdoin kehittyi tämä
aavikkoidylli yhä vain hevosenselässä tuliseen
rakkaudentunnustukseen; „ritari" sanoi mielellään
hylkäävänsä vanhan rosvoelämänsä, jos tyttö tahtoisi
lahjoittaa hänelle kätensä ja sydämmcnsä. Kainosti
punehtuen hillitsi reipas ratsastajatar vähän vauh-
tiaan ja vastasi, että „tunnustus tuli hänelle niin
odottamatta" ja että hänen piti saada ensin puhua
asiasta isänsä ja äitinsä kanssa „hän ei tähän
asti vielä ollut tietänyt mitä rakkaus oli". Ja hän
kiisi pakoon nopeasti kuin pelästynyt hirvi.

Kun „ritari" seuraavan kerran hänet tapasi, oli
hänellä jo vanhempain siunaus tuotavana; ja yh-
dessä miettivät nuoret kihlatut mitenkä tulevai-
suutensa asettaisivat. He päättivät jättää koko
maan ja siirtyä Meksikoon, jossa viettäisivät rauhal-
lista ja kunniallista elämää, joskus vain vaihteeksi
harjottaen intiaanimetsästystä Meksikon hallitus
näet maksoi 1,000 markkaa jokaisesta intiaanin pää-
nahasta hevosvarkautta y. m. s. jaloa urheilua.
Paon veitikkamainen postineiti määräsi tapahtuvaksi
eräänä yönä, jolloin hänen oli kuljetettava suurempi
määrä „viherselkiä" *) yhtiön rahastonhoitajalle, joka

*) Yhdysvaltain 100-dollarin setelejä.
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asui postilinjan toisessa päässä. Rakastunut sulha-
nen lupasi sulloa satulalaukkunsa täyteen kalleinta
ryöstösaalistaan, jalokiviä, kultahietaa ja käteistä ra-
haa. Täten tyttö valmistaisi kihlauksensa kunniaksi
mieluisan yllätyksen postiyhtiölle, jonka palveluk-
sesta hän tällä odottamattomalla tavalla eroaisi, ja
„ritari“ jälleen rosvotovereilleen, joilta hän omin lu-
vin ottaisi kalliin häälahjan.

Määrättynä yönä he kohtasivatkin toisensa sovi-
tussa paikassa ja vannoivat vielä kerran tuhansin va-
loin ikuista rakkautta toisilleen. Mutta ennenkun
he alottivat pitkän yöllisen ratsastuksensa, joka veisi
heidät suoraan vihkialttarin ääreen, pyysi suloinen
morsian sulhasensa korjaamaan hänen hevosensa
mahavyötä vähän tiukemmalle. Notkeasti hypähti
rakastunut „ritari" tekemään työtä käskettyä; mutta
samassa silmänräpäyksessä hän tunsi kylmän revol-
verinpiipun ohimoillaan ja kuuli käskyn:

„Te olette minun vankini! Kädet ylös, tahi minä
ammun!"

Rosvon hevonen hypähti vähän syrjään, mutta
neitonen oli jo ajoissa varannut sen ohjakset kä-
teensä ja pysähdytti sen.

„Ritari" otti asian leikiksi ja sitä se olikin, vaikkei
siinä mielessä kuin hän olisi tahtonut. Hänen täy-
tyi viskata kaikki aseensa tien oheen ja patikoida
Jalkasin merkillisen morsiamensa edellä seuraavnlle
asemalle, missä suuri väkijoukko odotti „hää-
saattoa".

Uskoton kaunotar ei ollut kukaan muu kuin Bill
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Cody, pukeutuneena naisen ratsastushameeseen. Hä-
nen huulensa ja leukansa olivat vielä parrattomat,
hänen kasvonsa eivät olleet paljon tummemmat kuin
useimpain rajaseudun tyttöjen, ja hänen pitkät sää-
rensä eivät ratsastaessa tulleet näkyviin hameen alta.

~Te olette minun vankini! Kädet ylös, talli minä
ammun!"

Suuri maantieritari sai päättää päivänsä hirressä ran-
gaistukseksi monista tuhotöistään.

Bill Codyn yhtiölle ja yleisölle täten tekemä pal-
velus oli niin suuriarvoinen, että hän sillä olisi jo
ollut oikeutettu asettumaan eläkkeelle; mutta hän jäi
edelleen 11 Va peninkulman linjalleen joutuen tavan-
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takaa vimmattujen hyökkäyksen esineeksi, mutta pääsi
aina kuin ihmeen kautta ehjin nahoin kaikista pulista.

Kerran hän sai nähdä postivaunujen kiitävän eteen-
päin nuolen nopeudella, kuusivaljakon niiden edessä
laukatessa minkä kavioista pääsi, mutta ilman aja-
jaa kuskilaudalla. Tämän olivat intiaanit ampuneet
kuoliaaksi, ja hänen ruumiinsa virui poikittain lika-
verkon päällä, mutta kylmenneet sormet pitivät vielä
tiukasti kiini ohjaksista. Mutta se hurja joukko puna-
nahkoja, joka oli suorittanut tämän urotyön, ei ol-
lut toistaiseksi huolinut seurata postivaunuja, joita
se piti varmana saaliinaan, vaan tahtoi ensin ryö-
vätä ratsupostin juuri Bill Codyn ja oli sitä
varten asettunut väjymään häntä muutamassa „kan-
joonissa", s. o. aukeaan kenttään muodostuneessa
Syvennyksessä. Hän oli kumminkin onneksi kau-
kaa kiertänyt tämän vaarallisen paikan, sen sijaan
että olisi suorinta tietä ajanut sen halki, niin että
hän oli ainakin sillä kertaa pelastanut itsensä. Mutta
yksikään henkivakuutusyhtiö ei olisi huolinut hänen
henkeään vakuutukseen seuraavana hetkenä: edellä
myrskytuulena kiitävät postivaunut, kolme ratsasta-
vaa intiaania ympärillä, ja perässä Bill Cody parin-
kymmenen punanahan takaa-ajamana.

Hänen nopea ratsunsa vei hänet pian takimmai-
sen vaunuja vainoavan intiaanin rinnalle, jonka hän
surmasi revolverinlaukauksella. Seuraava laukaus
Seikkailujen maailma. 6.



90

haavoitti toisen jälellä olevista ja karkotti molemmat
pakoon. Tultuaan sitten postivaunujen tasalle hän
näki niiden sisässä viisi matkustajaa, niistä kaksi
pyörtynyttä naista. Matkustajat eivät tienneet mitään
paikalleen uskollisesti kaatuneen ajajan kohtalosta.

Pysäyttämättä omaa hevostaan yhtä vähän kuin
vaunuvaljakkoakaan heilahutti Bill itsensä ja posti-
laukkunsa kuskilaudalle ja sieppasi ohjakset kuol-

Kuva 13. ~Bill heilahutti itsensä ja postilaukkunsa kuskilaudalle.“

leen käsistä. Hän tiesi että vaunuissa oli kullalla
täytetty laatikko, ja sen hän päätti pelastaa yhtiöl-
leen. Hänen vapaaksi joutunut ratsunsa oli, kuten
kaikki yhtiön pikapostihevoset, opetettu ratsastajat-
takin kulkemaan totuttua tietä lähimmälle postiase-
malle ja ravasi se jo edeltäpäin sinne.

Cody, joka kykeni täydellisesti ohjaamaan kuusi-
valjakkoakin, pysytteli vaunuja hyvän matkaa in-
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liaanien edellä niin kauvan kuin vielä oli tasaista
maata ajettavana; mutta tultua mäkiselle maalle pää-
sivät vainoojat yhä likemmäksi. Maanteitten raken-
tajat Amerikassa edellyttävät yleensä mitä suurinta
taitoa ja sukkeluutta vaunujen ajajilla ja luottavat
lujasti vanhaan sananlaskuun: „rohkea se rokan syö“

niinkuin usein sattuu käymäänkin.
Vaunujen tultua mäenharjalle olivat intiaanit jo

nuolenkantamalla siitä; mutta silloin käytteli Cody
ruoskaansa niin navakasti, että valjakko kerrassaan
lensi ilmassa mäkeä alaspäin ja matkustajat olivat
lyödä päänsä rikki toisiaan vastaan. Mutta Codyn
ihmeellinen onni seurasi häntä tälläkin matkalla; in-
tiaanit huomasivat takaa-ajon turhaksi, ja ilman vä-
hintäkään vahinkoa saapuivat vaunut seuraavalleposti-
asemalle.

Pikapostiyhtiö huomasi tästä, että Bill Cody posti-
vaunujen kuljettajana voi tehdä vielä suurempaa hyö-
tyä kuin postiratsastajana ja „korotti" hänet sen
vuoksi satuTasta „The Overland Mail.Coachin" kuski-
laudalle.

Tästä ~Buffalo sankarimaine vasta varsinai-
sesti alkaakin, mutta kun se jo kuuluu hänen miehuu-
denikäänsä, jätämme vastaiset urotyöt kertomatta ja
tyydymme vain näihin hänen lapsuutensa ja Huo-
ruutensa seikkailuihin.



10. Henki hengestä.

Oli paukkuva pakkasyö; pureva pohjoistuuli ryski
metsissä ja vihelsi rakennusten nurkissa, kalpea kuu
yöllisellä taivaalla kamppaili tuimasti kiitävien pilvi-
röykkiöiden kera ja lunta näkyi kaikkialla lunta
avoimilla kentillä, lunta puissa, joiden oksat rätisten
katkeilivat niille kokoutuneiden kinosten painosta,
lunta teillä, joiden piirteitä oli mahdoton erottaa,
matalien tupien katoilla, jotka hautautuivat melkein
näkymättömiin, ja yhä uutta lunta putoilevana tai-
vaalta.

Olemme pienessä Robrinin kaupungissa Venäjän
ja Puolan rajalla. Autioille kaduille on lunta kasau-
tunut niin paksulta, että se ulottui kävelijän polviin
saakka. Kievaritalon avoimesta ovesta» virtasi pi-
meään yöhön kirkas valojuova, osottaen että mat-
kustajia oli liikkeellä näinkin kovalla ilmalla. Oven
edessä oli nelivaljakon vetämät kuomuvaunut; he-
voset olivat äsken tuodut tallista ja rengit juuri
kiinnittelivät mäkivöitä, mutta siltä oli lunta jo en-
nättänyt sataa paksulta ajajan hartioille, hevoset
olivat vallan valkoiset siitä ja vaunujen kuomu koko-
naan sen peitossa. Vaunut odottivat parooni Jaroslawia,
joka vaimonsa, pienen tyttärensä ja livana nimisen
palvelijansa karissa oli matkalla Pietariin.
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Paroonilla oli hyvin kiire, sillä hän oli oleskellut
Puolassa olevalla maatilallaan kauvemmin kuin oli
aikonutkaan, ja valtakunnan pääkaupungissa odotti-
vat häntä tärkeät virkatoimet. Talvi oli tänä vuonna
tullut tavattoman aikaiseen, ja joka päivä kävi ilma
yhä tukalammaksi ja tiet pohjattomammiksi. Näin
ollen oli tosiaankin uhkarohkeata jatkaa tänä yönä
matkaa Robrinin toiselle puolelle.

»Eihän teidän armonne suinkaan sitä yrittänekään!
Teidän armonne ei kai muista, että Rostowin metsä al-
kaa juuri kaupungin ulkopuolella. Ensiksikin on tie
siellä aina ollut kehno ja tänä yönä varmasti aivan
mahdoton kulkea. Nythän on lunta tuprutellut ihan
taukoamatta. Ja toisekseen on metsässä susia liik-
keellä, ja tietäköön teidän armonne, että sudenvatsat
ovat nälkäisimmät juuri tällaisina pitkinä talviöinä. “

Näin oli kumarteleva kievarinisäntä puhellut, kun
parooni oli ajanut hänen talonsa eteen ja vaatinut
vereksiä hevosia; ja niin puheli hän taukoamatta
edelleenkin, ei suinkaan ajatellen yksinomaan sitä
pientä ansiota, jonka vieraiden yöpyminen hänelle
tuottaisi. Matkan jatkaminen oli todellakin vaaral-
lista; mutta parooni ei näyttänyt kiinnittävän lainkaan
huomiota hänen sanoihinsa.

„Lörpötystä", hän sanoi katsellen kelloaan; „näin
varahin talvella eivät sudet vielä ole vaarallisia. Anna
meille neljä kunnollista hevosta, niin varmasti olemme
Borisowissa yhdeksän aikaan aamulla."

Kievarinisäntä huokasi: „Jollei hän tahdo kuulla
hyvässä mielessä annettua neuvoa, niin auttakoon
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häntä Herramme!“ Näin mutisten hän käski ren-
kiensä vaihtaa kyytihevoset. «Mutta ainakin, isä-
seni, suvaitsette juoda lasillisen kuumaa teetä kyl-
män varalta? 11 lisäsi hän ääneen.

Siihen ehdotukseen parooni suostui, ja koko matka-
seurue nautti lämmittävää juomaa. Tällävälin jou-
tuivat hevoset valjaisiin, ja kaikki paroonia it-
seään lukuunottamatta jättivät vastenmielisesti
lämpimän ja valaistun huoneen lähteäkseen jälleen
yön pimeyteen ja pakkaseen.

Hui, kuinka olikaan kylmä! Myrskytuuli pieksi
vinkuen ja ulvoen lumikenttiä niin ankarasti, että
hevoset vain vaivoin pääsivät eteenpäin. Lunta sa-
toi isoina hiutaleina, jotka heti jäätyivät yksin vaunu-
lyhtyjenkin laseilla. Näitten utuisessa valossa näkyi
vain pelkkiä lumikinoksia, ja minne niiden kajastus
ei ulottunut, siellä oli pilkko pimeää.

Noin tunnin verran ajettua taukosi lumisade. Nyt
oltiin jo lähellä metsää. Ensin esiytyivät petäjät
yksinäisinä siellä täällä, sitten yhä tiheämmissä ryh-
missä, kunnes ne muodostivat tien molemmin puo-
lin tummat muurit, joiden alaspäin painuneiden
oksien välistä oli vaikeata nähdä tietä eteenpäin.
Tuulen suhina oli ainoa ääni tällä kammottavalla
matkalla, sillä kavioiden kopse ja pyörien ratina häi-
pyivät pehmeässä lumessa kuulumattomiin. Yhfäkkiä
vavahti paronitar ja kuunteli hätäytyneenä.

«Kuulehan, mitä se on!
Mutta muuta ei kuulunut kuin edelleen myrsky-

tuulen tohinaa ja puunoksien rätinää. Parooni, jota
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nukutti, raoitti vähän silmiään, mutta sulki ne jäl-
leen pian. Vaunut vyöryivät edelleen.

„Mutta kuulehan!" huudahti paroonitar uudestaan
kymmenkunnan minuutin kuluttua.

Nyt ei äänestä enää voinut erehtyä. Halki myrs-
kyn kohinan kuului pitkäveteistä ulvontaa, ensin
heikosti, mutta sitten yhä kasvaen voimassa ja vii-
mein jälleen sammuen, aivankuin se ensin olisi tul-
lut lähemmäksi ja sitten taas etääntynyt.

„Ne ovat susia",' sanoi parooni ja nousi pystyyn
vaunuissa. »Niiden on vaikeata saada ravintoa täl-
laisessa ilmassa ja sen vuoksi ovat ne levottomia."
Hän ojensi kätensä ja laski vaunujen etuakkunan
alas. »Käske ajaa kovempaa!" virkkoi hän livanalle,
joka istui ajajan kanssa kuskilaudalla. Mutta tätä
kehotusta ei olisi tarvittu, sillä ajuri jo pieksi hevo-
sia vimmatusti, ja ilman sitäkin ne laukkasivat tuon
pelottavan äänen kuullessaan minkä kavioista pääsi.
Mutta samassa kuului ilkeä ulvonta uudestaan, ja
tällä kertaa paljon lähempää takaapäin.

„Ne saavat meidät kiinikuiskasi livana isännäl-
leen, kääntyen istuimellaan ympäri. »Niitä on suuri
lauma, sen kuulee ulvonnasta, ja ne tulevat yhä lä-
hemmäksi meitä."

„Mitäs nyt tehdään?" kysyi parooni.
„Sen Jumala yksin tietää. Ne saavat meidät kiini,

se on totta, mutta tuskin ne sentään uskaltavat ka-
rata kimppuumme. Sudet ovat pelkureja eläimiä;
lyhtyjemme valo kyllä karkottaa ne kintereiltämme.
Kaikki riippuu muuten siitä kuinka nälkäisiä ne
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ovat. Mutta parasta olisi, armollinen herra, että la-
taisitte pistoolinne."

Parooni oli rohkea mies, ja hän noudatti tyynesti
palvelijansa neuvoa. Hänen pieni tyttärensä, joka
tähän asti oli rauhallisesti nukkunut äitinsä sylissä,
heräsi nyt ja alkoi itkeä. Hän oli puolihorroksissa
kuullut toisten puheesta hirveän sanan „susia!" ja
muistaen mitä kaikkea oli kuullut näistä kamalista
pedoista juteltavan, säikähti hän nyt pahanpäiväi-
sesti.

Parooni katsahti vaimoansa silmiin. Rouva parka
oli itse melkein suunniltaan säikähdyksestä, mutta
hän kokosi nyt kaiken mielenlujuutensa rauhoittaak-
seen lastaan. Hänen miehensä virkkoi hänelle:

„Muista, Helena, kuinka David kuningas ihmeelli-
sellä tavalla pelastui jalopeuran ja karhun käsistä.
Meidän turvamme on Jumalassa; hän kyllä voi
meitä auttaa!"

„Katsokaa tuonne!" huudahti nyt livana osoittaen
kädellään vaunujen taakse.

Siellä pedot jo näkyivätkin, muodostaen ison har-
maan täplän valkoista lunta vastaan; ne olivat enää
korkeintaan sadan metrin päässä heistä. Jotkut niistä
juoksivat puiden välissä, toiset maantietä pitkin;
toiset haukkuivat ja ulisivat ankarasti, toiset taas
olivat itsepäisesti hiljaa, pitkä punainen kieli roik-
kuen ulkona suusta.

Hevoset tunsivat vaaran yhtä hyvin kuin ihmiset-
kin. Ne ponnistivat viimeiset voimansa ja vaunut
tärähtelivät tuimasti kiivaassa menossa. Mutta ta-
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kaa-ajajain hurja lauma tuli siltä yhä lähemmäksi.
Niitä oli ainakin pariin sataan, johtajana vahaisen
iso vanha harmaaturkki. livana kuskilaudallaan ja
parooni vaunujen sisällä odottelivat ladatut pistoolit
kädessä. Nyt joutuivat etummaiset sudet jo hevos-
ten tasalle, ja johtajasusi yritti hypätä toisen etuhe-
vosen kurkkuun.

„Pang!" pamahti livanan pistooli, ja susi vierähti
tien oheen pää läpiammuttuna. „Hyvin osattu!"
huudahti parooni kehuen, kun pedot ensi ällistyk-
sessään vetäytyivät hiukan etemmäs. livana käytti
tilaisuutta hyväkseen, sitoi kepin köyden päähän ja
viskasi sen viilettämään reen perässä.

„Se pelottaa niitä vähän ja pysyttää hetkisen loi-
tommalla", sanoi hän.

Ja niin todella kävikin. Kokonaista kymmenen
minuuttia antoivat pedot tuon sinne tänne heilahte-
levan kepin pelottaa itseään. Mutta sitten ne voit-
tivat turhan pelkonsa ja olivat pian taas pakenevain
kintereillä. Nyt laukaisivat parooni ja livana pis-
tooliensa molemmat piiput yhtä aikaa. Neljä sutta
kellistyi hangelle hurmehtien; mutta pian tottuivat
pedot pistoolin paukkeeseen eivätkä paljon säpsäh-
täneet seuraaviakaan laukauksia.

«Meidän täytyy päästää yksi hevosista irralleen",
sanoi livana; «muuta keinoa ei ole pelastukseksemme.
keikkaa joutuun poikki vetohihnat!“ huusi hän aja-
jalle. Tuntiessaan olevansa irrallaan kimmahti pil-
lastunut hevonen metsään, ja koko susiroikka sän-
täsi sen perään.



98

„Jumalan olkoon kiitos!" huudahti parooni. „Nyt
olemme pelastetut."

„Niin, hetkiseksi kyllä", virkkoi livana empivästi.
Hän tunsi siksi hyvin sutten tavat, että arvasi niiden
kahta hurjempina palaavan takaa-ajamaan, päästyään
ensin hevosenlihan makuun.

Kohta kuului sydäntä vihlovia huutoja metsästä: su-
det olivat hyökänneet hevosparan kimppuun. Sit-
ten seurasi kammottava hiljaisuus; vaunut kiitivät
edelleen lumista tietä pitkin metsän halki.

«Mutta nehän ovat nyt todellakin poissa!“ huu-
dahti parooni iloisesti. Tuskin oli hän saanut tä-
män sanotuksi, kun kamala ulvonta taas kajahti
heidän korviinsa. Sudet olivat hulmaisseet hevosen
suihinsa ja halusivat nyt enemmän ravintoa. Tuolla
ne taas tulla porhalsivat vaunujen perässä, korkein-
taan viidenkymmenen metrin päässä pakenevista!

Nämä katsahtivat täynnä kauhua toisiinsa. „Päästä
irti toinenkin etuhevonen!" huusi livana. Ajaja teki
niin; ja vielä kerran antoivat sudet houkutella itsensä
seuraamaan niille tarjottua uutta saalista vielä
kerran kajahti elävältä rikki revityn hevosparan kam-
mottava kuolinhuuto. Ja nyt nousivat vaunut vai-
valoisesi erään mäen harjalle, jolloin livanan kuul-
tiin huutavan: „Nyt olemme tosiaankin pelastetut!"
ja näyttävän kädellään kirkasta valonhohdetta noin
kolmen kilometrin päässä.

„Mikä valo se on?"
„Borisowin kievaritalon akkuna!"
Mutta heidän tuimaa vauhtia ajaessaan mäkeä
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alaspäin kohti tuota valoa ja kohti pelastusta, kuu-
lui kaukana heidän takanaan, mutta joka silmän-
räpäys yhä läheten, sama onnettomuutta ennustava
ulvonta kuin ennenkin.

livana kosketti hiljaa isäntänsä käsivartta: „Isäseni“,
sanoi hän, „nyt on vain yksi ainoa keino teidän pe-
lastua. Jos päästämme kolmannenkin hevosen val-
loilleen, ei neljäs yksinään kykene vetämään näitä
raskaita vaunuja lumisohjussa. Katsohan, kuinka
hevosparat jo riiputtavat päitään lerpallaan. Minä
nousen alas vaunuista, ja luulenpa että pistooleil-
lani voin pidättää petoja niin kauvan kunnes te
olette turvassa. Jos pysymme yhdessä, niin olemme
varmasti kaikki kohta susien vatsoissa. Mutta jos
minä yksinäni jään tähän, niin kuka tietää vaikkapa
ennättäisitte tuoda minulle apua oikeaan aikaan.
Yhtä asiaa vain pyytäisin sinulta, isäseni: jos sudet
syövät minut suihinsa, niin muistathan vaimoani ja
lastani? 11

„Ei!" huudahti parooni. „Kuinka voisimme ostaa
pelastuksemme sinun henkesi hinnalla?"

livana loi silmänsä parooniin; tämä katsahti vai-
moonsa ja vaikeni.

„Minä ehkä kerkiän kiivetä ylös puuhun", lisäsi
livana. „Mutta jos kulutamme tässä aikaa lörpötte-
lyllä, joudumme kaikki hukkaan. Sinä, isäseni, et
tahdo helposti saada sitä sanaa suustasi, mutta
minä jään tänne joka tapauksessa", sanoi hän ja
ojensi kätensä isännälleen.

Sudet kuhisivat taasen heidän ympärillään; peläs-
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tyneet hevoset kiisivät eteenpäin minkä kavioista
lähti; yhä selvempänä ja suurempana läheni ystä-
vällinen valonhohde. Mutta heidän takanaan kiilui-
vat vihollisten pienet viheriät silmät, ja ne loksutte-
vat julmia leukojaan, ikäänkuin jo ahmaten tuoresta,
höyryävää verta.

„No jos sen viimeinkin täytyy tapahtua", virk-
koi parooni värähtelevällä äänellä, „niin Jumala

Kuva 14. „livana hyppäsi lumihankeen."

siunatkoon sinua, livana, tästä uhrauksestasi! Jos
sinä menetät henkesi meidän edestämme, niin on
vaimosi ja lapsesi yhtä lähellä sydämmiämme kuin
olisivat omaisiamme."

„Kiitos siitä sanasta, isäseni", vastasi livana, ju-
mala olkoon kaikkien teidän kanssa! Ampukaa, kun
minä nousen alas vaunuista, molemmilla pistooleil-
lanne yhfaikaa!

Parooni ampui ja livana hyppäsi lumihankeen.
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Syntyi silmänräpäys hiljaisuutta, kun raivoisa
lauma pysähtyi pistoolien laukaukset kuullessaan.
Mutta sitten nousi monta vertaa hirveämpi melu;
osa susijoukosta jää arhentelemään livanan ympärille,
joka puolustautuu aseellaan ja kantapäillään minkä
voi, mutta toiset säntäävät vauhkoina kiitävien vau-
nuhevosten jälkeen. Parooni ja hänen ajajansa am-
puvat ehtimiseen petoparveen ja kaikki päästävät
kovia huutoja; mutta peläten varmalta näyttävän
saaliinsa pelastuvan eivät sudet enää säikähdä mis-
tään, vaan seuraavat vaunuja aina kievarin pihalle
saakka. Vasta kun siellä ovi paiskataan auki ja kir-
kas valojuova paistaa hangelle, kääntyvät pedot pe-
lästyneinä ympäri ja katoavat metsään.

Matkustajat olivat pelastetut.
livanaa ei löydetty enää koskaan. Hänen pistoo-

linsa tavattiin tieltä lumesta. Kolme laukausta oli
hän ampunut; neljäs piippu oli vielä ladattu. Ar-
vatenkin olivat sudet hypänneet hänen kurkkuunsa
ennenkun hän oli ennättänyt ampua viimeisen luo-
tinsa.

Sillä kohdalla tien ohessa, josta pistoolit löydet-
tiin, seisoo kivestä hakattu risti, j?"1 öisellä s:vulla
on livanan nimi ja lyhyt kertomus hänen urotöistään
ja toisella sivulla seuraava raamatunlause:

„Ei ole kellään sitä suurempata rakkaatta, kuin
että joku panisi henkensä ystäväinsä edestä."




