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Kuukauden aikaa olimme jo Hampurissa mii-
pnneet, kun laimamme sai läheisestä Altona kaupun-
gista tawaraa kuljettaaksensa länsi-indialcdselle St.
Thomas-nimiselle saarelle. Kapteenin läsnä-010 lai-
wassa oli nyt tarpeescn. Hän astui siis minun ja
molempain poikainsa kanssa laiwaan, sitten kun en-
sin olimme seuranneet hänen jälelle-jäämää, koti-
seuduille matkaamaa perhettänsä Wcmdsbeck'iin asti.
110-mielin kämin minä laiwaan, otin minulle mää-
rätyn kojun haltuuni ja aloin järjestellä huoneka-
lujani, kun mieltäni sillä aikaa elähyttiwät tuhan-
net suloiset unelmat niistä kuuman ilmanalan mais-
ta ja meristä, joita nyt toimoin saamani nähdä.

Ensimäinen Luku.

Laiwa lastattiin heti pikaan huoneilla, cli oi-
keimmin sanottu hirsillä, lattia-lankuilla, tiili-kimillä,
akkunoilla, omilla, liduilla, sanalla sanoen kaikella,
mitä tarmittiin tuota pikaa asettaa huoneita pys-
tyyn myötä-seuraawien laamojen mukaan. Semmoi-
sia rakennusaineita lähetettiin siihen aikaan useasti
St. Thomas-saarelle.

Kun laiwa oli täydessä lastissa ja walmiinn
lähtöön, läksi kapteeni michinensä maalle kirjoituttaat-
sensa heidän nimensä merimies-huoneen matrikkeliin,
jonka toimituksen kautta laimanmäestö, sitten kun
kaikki ehdot ennakolta omat määrätyt, sitoutuu mat-
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Kun se toimitus oli tehty, sai mäestö kahden
kuukauden hyyry-rahan edeltä-knsin ja luman olla
maalla koko päimän hankkiaksensa itsellensä, mitä
matkalla tarmitsimat, ja muutenkin ajaaksensa asi-
oitansa. Wasta myöhäiseen illalla ilmaantuimat he
takaisin laimaan. Useimmat heistä toimat silloinmuassansa joltisiakin tupakka-, kahmi-, soturi- ja
miinamaroja; sillä, näethän, jos matruusi aamuin
illoin saa kupin kahmia tai teetä ja mäli-aikoina
kulauksen miinaa ja hänellä riittämästi on tupakkaa
pureskeluksensa, omat hänen himonsa sillä tyydyte-
tyt ja hän kärsii nureksimatta kaikki mastukset. Mut-
ta useat tulimat myöskin tuomatta mitään muas-
sansa. Ei sitä siinä, että olimat hukanneet rahansa
juominkeihin, maan olipa useoilta mennyt hatut,
takit ja tiimitkin silla tamoin kemytmielisesti tehty-
jen metkojen suorittamiseen. Pursimies (puosman-
ni) — joka tamallisesti on toisten esimiehenä —

ilmoitti suurinta mielipahaansa näistä miimeksi-
mainituista ja makuutti heistä tuleman paljo hait-
taa matkalla, he kun nyt olimat milt'ci ihan pai-
tasillansa. 'Se ci todellakaan ole muuta kvin koh-
tuullista," lisäsi hän, ''etta merimies ennen lähtö-
änsä mielä kerran tekee pienen lengon halki kau-
pungin, mutta hanen on marominen joutumastansa
haaksirikkoon." Kuinka kuitenkin nuot puoliksi-
alastomat ihmiset tulimat toimeen matkalla, saamme
masfedcs nähdä.

tan loppuun saakka uskollisesti ja rehellisesti pal-
melemaan kapteenia ja hänen laimaansa.

Seuraamana aamuna piti lähdettämän; miehet
herätettiin sentähden jo päimän koittaessa nostamaan
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ankkuria. Kun olimat kaikki koolla laiwan kan-
nella, kaiwattiin wiittä miestä, jotka edellisenä päi-
wänä oliwat jääneet maalle. Wene meneen peräs-
tä lähetettiin heitä etsimään, mutta ketään ei kuu-
lunut takaisin tulemaksi. Niin sai aika kuluneeksi
puoli-päimiin, jolloin kapteeni itse läksi tiedustele-
maan, mihinkä hänen mäkensä oli joutunut. Hän
löysi kaikki lähettämänsä miehet sekä kaksi etsittämät
eräästä rawintolasta, jossa juuri maisteliwat lähtö-
ryyppyjä ja oliwat jo ehtineet siinä toimessaan jo-
tenkin pitkälle; kuitenkin onnistui hänelle hywillä
sanoilla saada heidät palajamaan laiwaan takaisin;
ja ihmeellistä kyllä, heidän käytöstänsä sittemmin ci
enää saatettu moittia.

Melkein samaan aikaan tuli sanoma, että mii-
me-kuluneena yönä kaksi meidän miehistä oli pis-
tetty putkaan, heidän sopimattoman käytöksensä tab-
ben, ja rikoksesta määrätyt sakot olimat suoritetta-
mat, ennen kun he saattoimat päästä mapcdksi. Kap-
teeni maksoi sakot ja wangit tuotiin kohta laiwaan.

Wietä kaiwattiin kuitenkin yhtä miestä ja koko
iltapuoli päimää kului häntä ctsittäissä; mutta kun
ei häntä miela illaksikaan löydetty, herettiin koko-
naan häntä hakemasta. Hän anneltiin olleen joku
niistä pettureista, jotka ainoastansa kokemat meijata
itsellensä käsirahoja, ja joita suurissa merikaupun-
geissa löytyy yltäkyllin. He omat nimittäin muu-
taman ajan jonkun laiman palmeluksessa, ottamat
käsirahat ja sitten pistäymät piiloon, kunnes laiwa
on lähtenyt, ja uudistamat samaa tointansa toista
kohtaan. Kapteeni kärsi mahinkonsa miehen tamalla
ja pestasi uuden miehen karkurin sijaan, joka pian
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olisi joutunut unohduksiin, ellei masta samana ilta-
na olisi hawaittu metkoista markautta tapahtuneen,
johonka häntä pidettiin syyllisenä. Nyt rumettiin
ankariin toimiin että saataisiin lurjus kuuni. Seu-
raamana yönä jo lamattiin hän ynnä se marastettu
omaisuus, eräs St. Thomas-saarelle aiottu kirstu,
täynnä kaiken laisia kalleuksia; hän kohta wangit-
tiin. Tämän rahti-tamaran takaisin saamisesta oli
kuitenkin monta mutkaa ja selkkausta, josta syystä
meidän lähtöämme wielä wiiwytcttiin useat päiwät.

Sillä aikaa sai minun tarsimällisyyteni komia
totea, sillä, näcthän, mikään ei niin paljon harmi-
ta, kuin se että joka hetki olla juuri lähtemäisil-
länsä matkaan, mutta kuitenkin nähdä miten lähdön
hetkeä lykätään päimästä toiseen. Matkustaja on
sillä aitaa alituisessa lemottomuudessa, ja marsin ky-
kenemätön mihinkään toimeen. Ehtimiseen rientää
hän ylös laiwan kannelle nähdäksensä, eikö jo join-
kin merkki ilmaise, että laiwa kohdakkoin lähtee mat-
kalle. Maa loistaa tuolla hänen silmiinsä, mielel-
länsä hän wielä kerran käwisi sanomaan sille jää-
hywäisiä, waan hän pelkää, että laiwa sillä aikaa
woisi lähteä, ja se pidättää häntä siitä yrityksestä;
hän kääntää siis silmänsä toisaalle päin, ikäänkuin
karttaakscnsa näkemästä sitä kielcttyä hedelmää, jota
hän ei saa maistaa, ainoastansa katsella, ja siirtyy
pahoilla mielin kojuunsa.

Wihdoin kumminkin eräänä iltana saimme sen
kauan toimottumme kirstun takaisin. Seuraamana
aamuna — 20 p. kesäkuuta 1806 — auringon
noustessa wedettiin weneet laiwan kannelle, ankkuri
wiwnttiin ylös ja muutaman tuokion kuluttua
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Selma aamu ennusti kaunista päiwää. Wirta
wilisi jo niistä monilukuisista maito- ja juurikaswu-
weneistä, jotka Stadista ja muista Elben warrella
olcwista kylistä joka päiwä käywät Hampurissa.
Rannikoilla hääräsi joko uutteroita työmiehiä, jotta
jo olimat käyneet päimä-työhönsä käsiksi, eli yö-
kyöpelcitä, jotka kuleksimat sinne tänne, laulaen ja soi-
tellen. Yksinäisiä laimoja purjehti risteillen meitä
ivastaan, toiset kulkiwat meidän kanssamme samaa
suuntaa.

piirsi laiwa, täysissä purjeissa ja erään luotsin joh-
dattamana, symää matoa meden pintaan.

Tuuli ja mirta olimat meille myöntäiset, niin
että tiiman aikaa purjehdittuamme olimme jo ka-
dottaneet Hampurin ja Altonan tornit näkymistäm-
me. Kello kymmenen edellä puolen-päiwän purjeh-
dimme Glyckstadfin ohitse. Sieltä kuului rumpujen
ja soittoneumojen miltäs melu ja punaisia takkeja
ja kiiltäwiä kiwäreitä wälkkyi päiwän-paisteessa ja
ilmoittiwat tämän kaupungin oleman sotamiesten
harjoituskouluna.

Wauhti kiihkeni kiihkenemistään. Ne walkcat,
punaiset ja mustat tynnyrit, joita siellä täällä nä-
kee lelluwan mirrassa ja jotka omat määrällisten
paikkojen merkkinä, jäimät heti pikaan toinen toi-
sensa perästä meidän taaksemme. Wirta leweni le-
menemistään, rannat kahden puolin näyttiwät ta-
toowan näkymättömiin. Aaltojen suuruus ja me-
den selkeämpi wäri ilmaisiwat Pohjanmeren lähei-
syyttä.

Wähän jätteen auringon-laskun kohtasimme tatsi
Gröönlannissa-kulkijaa, jotka palasimat kotia täysillä
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Kello kymmenen illalla purjehdimme Cuxhavemin
ohitse. Siellä pitiwät englantilaiset piiritys-laiwat
satamaa. Ulipäällittö, jonka laiwa tunnettiin
testimaston latmassa heilumasta lyhdystä, pyysi
sanda nähdä passiamme. Herra Fcdderscn läksi siis
hänen luoksensa ja palasi heti kohta takaisin, saa-
tuansa luwan pitkittää matkaansa.

lasteilla. Walacm lcdihctuluita ja hylkeen nahkoja
oli tamallisuudcn mutaan ripustettu molempain lai-
wllin mastotouwcihin ikään kuin woitto-merkciksi
ja antoimat niille omituisen muodon. Komin ilkeä
oli niistä lähtemä haju, enkä mina saattanut olla
surkuttelematta sitä seutua, mihinkä ne tulimat las-
kemaan ankkurinsa.

Luotsi erosi meistä nyt, ja mc enensimme laiwan
wauhtia kaita-purjeilla. Laiwat, jotka meitä olimat
seuranneet, crtaniwat nyt joka suunnalle, ja pian
hawaitsimme olemamme yksinämme ulapalla aukealla,
jota ympäröitsi ainoastansa kaukainen siintäwä tai-
waan-ranta. Lcyhkä itätuuli puhalteli keweästi ja
ilma oli kaunis, kuu kohosi taimaalle ja lcwitti
hopealta hohtawaa waloansa hiljakseen loiskiwille
aalloille.

Muutamat päimät saiwat nyt kuluneeksi, jolla
aikaa matkaa pitkitettiin lewollisimmassa yksitoikkoi-
suudessa. Kun laiwan ulkopuolella ci mitään ollut
katscltawaa, sain sitä suuremman syyn ottaa laiman-
mäestöä tarkastellakscni.

Se oli kirjawa joukko; ainoastaan puolet oliwat
Tanskalaisia, muut oliwat Saksalaisia ja Hollanti-

*) S. t. s. sodan-aitana Napoleonia wastaan.
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Waikka kansalliset erityisyykset wähemmän pistä-
mät silmään merimiehissä, jotka itseksensä jo omat
pieni kansakunta, kuin maan asukkaissa, hamaitsiu
heissä kuitenkin monta omituisuutta, crinomattainkin
Hollantilaisissamme. Kankeasti jn mitknllecn, tn-
ivallisesti piippu suussa, tiipesiwät he ylös mastoi-
hin, käwiwät armelemasti käsiksi heille määrättyyn
työhön, mutta toimittiwat sen suurella tarkkuudella
ja näkyiwät kaikissa töissään ja toimissaan seuraa-
man sanalaskua: "hiljakseen waan tarkkaan." Tans-
kalaiset matruusit sitä mastaan olimat liukkaat lii-
kunnoissaan ja kokimat suttelaau toimittaa työtän-
sä, mutta useasti oli heidän tekeminen se toistami-
seen, parantaatsensa hätä-hopussa tehtyjä wirheitä.

laisia. Sentähdenpä saikin yhtä mittaa kuulla toi-
mea tieltä puhuttaman. Käskyt annettiin tanskaksi,
mutta mustaukset useasti oliwat joko saksalaisia tahi
hollantilaisia. Kuitenkaan ei siitä haittaa ollut;
sillä toinen ymmärsi toistansa, ja ainoastansa isän-
maan kopeus esti sen, ctfei yhtä tai toista kieltä
otettu yhteisesti täytettäwätsi.

Ihmeekseni katselin miten Hollantilaiset matruusit
pitiwät huolta laiwan puhtaudesta. He eiwät »vä-
syneet pestessänsä laiwan kantta namusin muutamat
tiimat, padaksensa sitä niin siiwotsi, että sillä saat-
taisi syödä wcdkta pannukakkuja, niinkuin heidän
tapansa oli sanoa. Koko päiwän kuluessa hyöriwät
he yhä lomll-hettinä luuta kädessä, poistaaksensa
pienintäkin tikapilk.ua, ja minä kuulin heidän use-
asti sanoman keskenänsä: "Englantilaiset kyllä osaa-
wat työntää suuria laiwoja teloilta, waan he ei-
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Merimiehillä on aina se omituisuus, että he pu-
kemat ajatuksensa sannlaskuihin ja osoittamat ihmis-
ten tekoja ja toimia laimaliikkeestä lainatuilla lau-
seilla, mutta erittäinkin meidän Hollantilaisemme
olimat siinä kohden ehtineet tamattoman pitkälle.
Niin sanoimat he esimerkiksi, kun piti hattua ottaa
päästä: "taske praam-purje alas;" kun joku kulti
minossa, sanottiin: "hän kuttee tytjcllänsä;" jos joku
maha »vitkasteli, kuultiin kohta: "hän on huono
purjehtimaan," j. n. e.

mät osaa pitää niitä siiwossa," ja siinä he puhui-
wat totta.

Merkillisin kuitenkin kaikista heidän omituisuuk-
sistansa oli heidän tcdta-ustousa. Heidän luulonsa
mukaan waikuttiwat wähäpätöisimmättin seikat il-
maan ja tuuleen. Jos joku esim. wihelsi, nauroi
eli lauloi tuulen puhaltaissa, yllytti hän silla sitä
raiwoon. Kun oli tywen, he tawallisesti wihelte-
liwät ja scisoiwnt sitten hetken aikaa alallansa kuul-
lellen, eikö jo tuulenhenki alkaisi liikkua. Heidäu
tarinansa kirotuista saarista ja erinomattainkin
eräästä kirotusta frekatista, joka muka muosi.satoja
sitten kulkea kummitteli itä-indialaisissa kulku-mesissä,
ciwät tahtoneet milloinkaan loppua. Myöskin pu-
huimat he paljon jonkin-laisista tontuista, joita he
nimittimät laiman-tukkureiksi, ja jotka pitimät asun-
toansa laimeissa, ottimat niitä suojellaksensa, tukkimat
reiät yöllä, ja näkymättömillä kormapuusteilla tahi
muulla tumalla rankaisimat merimiehiä, jos he lai-
minlöimät tchtämänsä.

Hupaista oli nähdä, miten ne ylhäällä mainitut
matruusit tayttiimät, jotka kcdmaten kaikkea ja puoli-
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alastoina oliwat tulleet laiwaan. Kun herra Fed-
dersen (niinkuin tawallisesti merikapteeneilla moittoa
saadaksensa on tapana) ei ollut marustanut itseänsä
waate-waroilla ja muilla tarpeilla myymistä mar-
ten laimamäelle, niin huolestutti minua suuresti,
lähteissämme Hampurista, mitenkä nuot ihmis-rau-
kat woiwat peittää alastonta ruumistansa. Mutta
niin pian kun olimme merelle saapuneet, tekiwät
he itsellensä lakkeja, takkeja, housuja, kenkiä — kaik-
kia laiwa-warastoon kuuluwasta, hylätystä purje-
palttinasta, jota heidän myöskin kieltämättä annet-
tiin tehdä. Kahmcen asemasta walmistiwat he it-
sellensä juomaa paistetuista laiwa-korpuista, ja, että
heillä kumminkin jotakin olisi hampaissa ollut, pu-
reskelimat he tupakan Merosta herneitä, papuja,
»vieläpä »välistä puun-palasia ja köyden-päitäkin ;

sanalla sanoen, he osasimat aina, mitä milläkin kei-
noin, tyydyttää tarpeitansa, josta syystä kapteeni
leikillä kutsui heitä "älykkäiksi." Muutenkin he oli-
mat tyytymäisiä, iloisia ja uutterimmat työmiehet
koko joukosta.

Kolmantena päimänä lähtömme jälkeen Hampu-
rista alkoi Englannin rannikko siintää silmiimme.
Vhfätkiä ilmaantui merellä wilkas liike. Laiwa
laiwnn perästä tuli nyt näkymiin, kalastaja- ja
luotsi-weneitä liikkui siellä täällä sekä useoita sota-
lniwoja, jotka ahdistiwat meitä kysymyksillänsä :

"mista ja minne."
Iltapuolella tulimme Englannin kanamaan. Ta-

mallisin kulku-mäylä tämän salmen läpitse käy lä-
heltä Englannin rannikkoa, koska sillä puolella löy-
tyy mähcmmän kareja kuin Franskan puolella. Me
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Yöllä kun oti taiwas pilwessä, oli niitä pitkin
Englannin rannikkoa sytytettyjä tulimajakoita soma
katsella. Ensin näyttimät ne samupilmiltä, sitten
heloitti niistä kirkas tuli, joka muutaman ajan ku-
luttua taasen alkoi sammua, kunnes majakka-mahdit
uudestaan kohensiwat kiwihiiliä tai tuulen-puuska
niitä puhalteli, jolloin lieska ja kipinät tuprusiwat
ylös ikäänkuin tulta-suitsuaman »vuoren kidasta. *)

purjehdimme siis juuri läheltä Domer'in ohitse. Me
näimme siellä useoita paketti-meneitä liikkuman edes
takaisin suurella kiireellä, toisia tawi ulos toisia si-
sään; eräällä kummulla olema sananlennätin oli
yhtä mittaa liitteellä ja pattereilta kuului alituisia
tykin-laukauksia.

Sitä mastamielisempi näky oli meillä päimän
koittaessa. Kaksi englantilaista kutteria, näet, ajoi
takaa erästä laiwaa, joka yöllä oli tullut Boulog-
ne'sta Englannin rannikolle, harjoittaaksensa sala-
kauppaa. Kuu laiwassa olewat miehet cimät mi-
tään pelastusta itsellensä enää toiwoneet olewan,
syötsiiwät he, wälttäätsensä pyöwelin weristä kir-
westä, toinen toisensa perästä mereen ja upposimat
kohta pohjaan; luultamasti olimat he »varustaneet
itsensä painoilla. Tullinnuuskijat ottiwat laiwan
takawariktoon ja kuljettiwat sen Hastingsdin.

Meidän matruusimme tekiwät tässä tilaisuudessa
sen muistutuksen, että noilla salakaupittelijoilla luul-
tamasti oli jotakin raskasta tamaraa kuljetettamana,

*) Nykyään ei enää käytetäkiwihiiltä poltin-aineena ma-
jakoissa, waan oiwallisia öljy-lamppuja heijastuspeilin
kanssa; useat owat warustetut käänne-lewyilläkin, jotka
muodostawat tulen Märit erinomaisen waihtelewitsi.
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jota ei niin helpolla käynyt mereen »viskata; sillä
muuten oli heidän tapansa, heti jonkun sotalaiwan
nähtyänsä, heittää kaikki kielletyt tawarat mereen ja
sillä keinoin »välttää laissa määrättyä rangaistusta
salakaupittelemisesta. Useasti tamataan Kanamasta
senkaltaisia mereen heitettyjä tamaroita, ja eräs
»väestöstä kehui lähellä Portsmouthia onkineensa
muutamia tynnyria konjakkia ja eräs toinen Dome-
rin läheisyydessä useoita lekkereitä Hollannin gene-
mer-miinaa.

Itäinen tuuli luopui meistä tänään ja lounai-
nen tuli sijaan. Meri ja ilmandaatu muuttui nyt
yhfäkkia toisen kaltaiseksi. Vaahtopäisiä aaltoja
tuimasi »valtamerestä Kanawaan, kohosiwat pystyyn
toinen toisensa hartioille ja särkyiwät »vasten ran-
nikkoja. Synkät pilwet peittiwät taiwaan ja jou-
duttiwat yön pimeyttä. Puoli-yön aikaan heikeni
myrsky kuitenkin, meri käwi tywenemmäksi ja pil-
wet hajosimat sakeaksi, läpipääsemättömäksi sumuksi.

Semmoinen sumumaippa, joka Englannin ran-
nikkoa useastikin peittelee ei ainoastansa talmella
maan kesälläkin, tekee purjehduksen Kanamassa mar-
sin määrälliseksi, kun liike on niin wilkas ja kulku-
wäylä ahdas. Useasti sattuwat laiwat toinen toi-
siinsa, purjehtitvat ylitse tai särkewät toinen toisensa
tai muulla keinoin tuottamat toisillensa melkoista
wahinkoa. Waroittaaksemme meidän läheisyydes-
sämme mahdollisesti löytymiä lauvoja, soitimme
ehtimiseen kelloa tai räikytimmc runipua. Meidän
»varoituksestamme huolimatta, tuli kuitenkin eräs
laiwa meitä niin lähelle, että sen kokkapuu takeltui
meidän risteily-toumiin. Me kiiruhdimme heti kat-
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Seuraawana päiwänä pänvälliscn aikaan nousi
yhfäkkia luode-tuuli. Itään tuin sawupilwi hajosi
smnu ja sininen taiwaslcdi hohti kaunihimmassa
kirkkaudessaan. Tuntui ikäänkuin esirippu olisi ko-
hounut näytelmä-alalta ja perä olisi kuivaillut »vie-
hättämintä maisemaa. Wight-saari kauniine kyli-
neen ja kauppa-paitkojneen sekä Portsmouthin ti-
heällä masto-metsällä peitetty satama näkyi wähän
matkan päästä meidän oikealla kädellämme. M'-
ympäri meitä, lähellä ja etäällä, tamoitti silmä
alusten kirjaminta liikettä. Siinä niitä nyt »vilisi
englantilaisia kalastaja- luotsi- ja ranta-aluksia,
kauppa-laimoja melkein kaikista maista sekä koto
ryhmät englantilaista ja franskalaisia pieniä rosmo-
laiwoja eli niin tutsutuita kaappareita, joista muu-
tamat, erittäinkin »viimeksi mainituista, sumun mar-
jossa oliwat uskaltaneet antautua rauhallisissa toi-
missa kulkemien laimojen joukkoon, joista he ottivat
mallanneet useita ja metää jutkuttimat niitä nyt pe-
rässänsä. Mutta kun sumu hajosi, ja englantilaiset
laimat nätimät heidän yrityksensä, ricnsimät he kohta
ajamaan rosmoja takaa.

kaisemaan sitä, jonka tehtyä molemmat laiwat tuli-
mat irti toisistansa; muuten olisimme malttamatto-
masti menettäneet mastomme ja olisipa, kentiesi,
monta muutakin »vauriota siitä ollut seurauksena.
Koko yökausi rehkittiin sitten työssä, ennenkun tou-
wi taasen saatiin entisellensä.

Semmoinen laimojen tungos keskellä Kanawaa
sattuu useasti tapahtumaan, kun ilma on sumuinen.
Syy siihen on marsin selmä. Sumu-peite ci ulotu
tavallisesti edemmäksi kvin tämän kulku-weden itäi-
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scstä päästä läntiseen päähän. Kummaltakin suun-
nnltn sisään-tunkcwnt laiwat ensin täysissä purjeis-
sa, waan wähentäwät niitä sitä myöten kun sumu
sakenee, kunnes »vihdoin seisomat marsin alallansa
keskellä Kanawaa. Wähitellen saapuu toisia lai-
»voja edellisten jälestä ja niin joutmvat ne yhteen
ryhmään, jotta muuten, jos ilma olisi selwä ollut,
wiiltäisiwät eriksensä pitkin koko kanawaa tai olisi-
»vut jo ulkonakin siitä. Niin pian kun siis ilmn
käwi sumuiseksi, ilmnnntui frnnskalnisia kaappareita
kosolta Wight-saaren ympärille, sillä he »voimat olla
warmaat kohtaamansa »vihollistensa aluksia, joiden
kimppuun he ätki-arwaamatta saattoiwat hyökätä ja
ilman mitään suurempaa melua nostamatta wiedä
pois.

Luode-tuutta kesti koko päimän, mutta se kääntyi
sitten pohjoiseen ja »vihdoin muuttui se taasen itäi-
seksi, jolloin se tymcni tyttönään. Semmoista tuu-
len »vaihtelua seuraa tawallisesti kaunis ilma; jn
niinpä oli nytkin laita, ja me tulimme Euglannin
Kanamastll, etfemme nähneet edes pilwen-hiepalet-
takaan taiwaalla.

Koko matkallamme Biscayadahden poikki ei ta-
pahtunut mitään mainittamaa. Tuuli kun oli yhtä
mittaa myötäinen, sauvat purjeet useat päimät olla
samalla asemallansa. 110-mielin nyt »vaan syötiin,
juotiin ja haasteltiin, ja katseltiin ohitse-rientämicn
laiwain rauhallista kulkua sekä aaltojeu »viehättä-
»vää leikkiä; kukaan ei ole hupaisempi tuiu meri-

Toinen Luku.
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Heinäkuun 4 p:nä saawuinune Finisterre-niemen
läheisyyteen; kello yhdeksän edellä puolen-päimän nä-
kyi se oleman kahden peninkulman päässä meistä itää
kohden. Ehkä tätä niinkuin muitakin niemiä mel-
kein alituisesti ankarat tuulet pieksemät, liehui näillä
tienoin nyt ainoastansa »vieno tuulen-henki, mikä
pian mnuttui tyttönänsä tywenetsi. Meri, joka
muutamat päimät sitten oli ollut maan »vähäisessä
liitteessä, tämi nyt sileäksi kuin peili. Semmoisena
nähdään sitä Harmoin, sillä aallot, näet, kerta lii-
kuntoon tultuansa eimät niin tuokiossa asetu, maan
keinumat wielä monta aikaa luulen heitettyäkin, ja
sahuupa niinkin, että, jos onkin marsin tymen yh-
dessä osassa »valtamerestä, riehuu myrsky sitä anka-
rammin muualla, ja sikäläiset aallot lemenemät edel-
liseenkin paikkaan.

mies, silloin kun tuuli ja ilmat omat hänelle myön-
täiset.

Mutta silloinkin kun meri silmin-nähtäwästi näyt-
tää oleman täydessä lemossa, on sillä kuitenkin mis-
sit liikunnot, niinkuin luode ja »vuoksi sekä sen ylei-
nen liite idästä länteen, mutta erinomattninkin mc-
riwirrat ja »virtapaikat.

Mcriwirrat owat semmoiset osat merestä, jotta
ikäänkuin kahden rannan »välisessä uomassa juokse'
»vat läpitse heidän ympärillänsä olemien »vesien ja
joilla ci ole mitään yhteyttä niiden liikunnon kans-
sa. Niitä löytyy paljon ja monen laatuisia. Ne
omat joko alituisia eli »vaihtelemia, niillä on joko
joutuisa cli hidas, suora tai mutkainen juoksu, ja
omat temeämpiä tai kaidcmpia, pitempiä tai lyhem-
piä. Lähellä rannikkoja löytywiin merimirtoihin on
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useasti syynä meden pinnan alla olemat salaiset kal-
liot, joita masten luode- ja wuoksi-wesi särkyy ja
hajoutuu eri haaroille; aawalla merellä löytymiin
»virtoihin omat enimmiten »vallitsemat tuulet syinä.
Useoissa kohdin ei kuitenkaan saata sanoa mikä nii-
hin on »vaikuttimena. Helposti kuitenkin moi kä-
sittää, kuinka suuresti ne waikuttawat meritulkuun,
kun ne joko pidättämät tai enentämät laimain »vauh-
tia, saattamat niitä harha-rettille ja hämmcntäwät
merimiestä hanen lastuissansa, erinomattaintin kun
niitä ci ilman erityisittä tutkimuksitta »voida hamai-
ta, maan huomaamatta wiewät laiwan muassansa.
Merimirtojen tutkiminen on siis tärkeä toimi meren-
kulkijoille. Tyynellä ilmalla on siihen sopimin ti-
laisuus, ja silloin onkin se erinomattain tarpeesen,
sillä laiwa, näet, on silloin tyttönään »virran »val-
lassa, joka »voisi kuljettaa sitä karille, kallioille tai
rannikoille.

Kun semmoisissa toimituksissa tärkein asia on
saada laiwa seisomaan alallansa, niin ettei wirta
sitä mie myötänsä, käy se työ parahiten toimittaa,
jos laiwa lasketaan ankkuriin. Aawalla merellä
saatetaan kuitenkin juuri Harmoin sitä tehdä meren
suuren symyyden tähden. Merimies on sentähden
keksinyt toisen, maiktei juuri niin luotettavan, kei-
non. Eräs köykänen wene, näet, sysätään mereen,
ja se soudetaan kappaleen mattaa laimasta, johon
seisahdetaan. Nyt päästetään meneen perästä joku
painama kappale alas mereen, tamallisesti siihen
käytetään tykinkuulilla täytettyä rautaista pataa,
joka lasketaan kahden sadan jalan symyytecn tai »vielä
symemmälletin ja annetaan niin nyt siinä riippua.
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Kun merimirrat Harmoin ulottumat niin symällc,
tulee pata siis olemaan seisomassa »vedessä ja pi-
dättää »virran »viemästä »venettä edelleen. Kun
tällä keinoin on päästy pysäyspaittaan, »voipi hel-
posti mencen asemasta ohitsc-rientämän meden suun-
nasta setä edelleen kuleksimasta lcdwasta hamaita,
mille suunnalle ja millä nopeudella mesi liikkuu.
Likemmin sitä määrätäksensä, käyttää merimies sitä
marten n. k. lokia, kone, jota käytetään milfei joka
tiima laiwan »vauhdin määräämisessä. Mainittu
loki on eräs erinomaisen kemeästi liikkuma tela,
jonka ympäri nuora on kiedottu, ja .nuora on sol-
muilla jaettu niin, että solmnjen malit omat sa-massa suhteessa peninkulmaan kuin '^ tai V4mi-
nuttia tiimaan. Nuoran päähän on köytetty pieni
neliön muotoinen lauta, jonka kaarema reuna on
lyijytetty, niin että se pysty-suorassa asemassaan
»varsin hitaisesti liikkuu medessä. Saadaksemme
nyt tietoa laiwan tai merimirran »vauhdista, »vis-
kaamme loki-laudan mereen; sitä myöten kun lai-
wa tai wirta nyt rientää edelleen, irtautuu myös-
kin nuora telasta. Niin pian kuu nuora on tchiy-
tynyt sille määrättyyn merkkiin saakka, jota marten
tamallisesti käytetään punnista tilkkaa, käännetään
eräs hieta-kello nurin, joka määrää '/^ tai '/z mi-
nuutin ajan. Samassa hetkessä, kun hieta maini-
tusta kellosta on juossut alas, seisahdetaan nuoran
juoksu, se »vedetään laiwaan ja luetaan kuinka monta
solmun mittaa jo on kehiytynyt nuorasta, ja sillä
keinoin saadaan tietää kuinka monta peninkulmaa
laiwa tai merimirta on kulkenut tiimassa. Muuten
on wielä monta siwuseittaa loti-toneen ja hieta-
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Kun tuolla mainitulla tamalla olimme tutkineet
meren, hamaitsimme sen liikkuman Espanjan, ran-
nikkoa kohden yhden peninkulman nopeudella nel-
jässä tiimassa. Kun luode-meden aika jo aikaa oli
käynyt ohitse, oli silmi-nähtämää, että me olimme
lännestä juokseman »virran »vallassa. Toden-näköistä
ei kuitenkaan ole, että tämä wirta olisi alituinen ;
sillä merikartoissa ja kertomuksissa tuosta niin tar-
koin tunnetusta merestä Finisterren läheisyydessä
ci siitä mitään »virkata. Mista se juuri silloin sai
alkunsa, on wcdkea sanoa; se kuitenkin näytti ole-
wan »varmaa, etfei tuuli siihen ollut syynä, kun
tämä osa merestä, sen letvoUisuudcsta päättäen, ei
moneen aikaan ollut länsi-tuulta nähnyt.

kellon käyttämisessä minulta jääuyt koskematta, joita
en tässä saata lamecunmalta esitellä, ellen juuri
poitteisi liian kauas aineestani. Palaamme siis
taasen matkallemme.

Los tywentä pitkälle olisi kestänyt olisimme ol-
leet wanrnssn joutua rannikolle. Semmoisissa ti-
loissa, jos ei meri liian symä ole, tawallisesti lai-
wa lasketaan ankkuriin ja niin odotetaan lewolli-
sesti tuuten tuloa. Sitä keinoa ci kuitenkaan saata
käyttää Espanjan läheisyydessä, sillä meri aina ran-
toihin asti on niin sywä, etfei mikään antturi-
tomvi ulotu pohjaan. Sama on laita ylimalkaan
kaikkein korkecdn rannikkojen knnssn; sillä meren sy-
myys lähellä rantaa on melkein aina riippuma ran-
nikon korkeudesta.

Muuta keinoa ci siis enää ollut kun hinata lai-
wn ulos »virrasta, joka myös mcnnestyikin niin hy-
tt» asti, että puolen tiiman kuluttun ennätimme wir-
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Hampurista lähdettyämme emme wielä olleet ha-
wainneet mitään erinomaista muutosta ilman läm-
peydessä. Hampurissa oli se jo kesäkuun alussa 25
astetta, mutta ci ollut sittemmin milloinkaan nous-
sut yli 23 asteen. Mutta nyt tymenellä saimme
koko päimän kärsiä Espanjan auringon hellettä.
Lämpö-mittari näytti päimällisen aitaan 30 astetta
marjossa.

ran eteläiseen ääreen. Sen hamaitsinune meden
maahtoamisesta ja kuohusta, siinä kun luode-mesi ja
»virta kohtasimat toinen toisiinsa.

Sitä wirwoittawimmiltn siis tuntuiwnt ne wii-
leät, koillisesta puhnltnwnt tuulenpuuskat, jotka il-
lan tullessa nousiwat, tuoden Miiassansa maalta
ryyti-hnjuisimpin tuoksuja. Me pitkitimme nyt hy-
millä mielin ja mirmoitettuinn matkaatnme ja kado-
timme tuota pikaa Espanjan rannikon näkymis-
tämme. Kun snmnn tuulta testi »vielä seuraamat-
kin päimät, saamuimme me joutuisasti etelämpiin
lemy-pykäliin. Kuitenkin oli ilman lämpcys tnwal-
liscn kohtuullinen eikä milloinkaan noussut yli 25
asteen, jossa wielä on huomaaminen se seikka, että
täysissä purjeissa olemalla laimnlla tuntuu ilma
paljon miileämmältä, sillä tuuli syöksyy niistä alas
kelpo »vauhdilla ja eri haaroille.

Heinäkuun 12 p:nä saamuimme »ne 36:npykä-
län kohdalle pohjois-wveyttä ja 4 pykälää länteistä
pituutta, jossa toistamiseen jouduimme tymentöön,
jota kesti muutamat päimät. Helle täwi tällä ajalla
niin ankaraksi, että joka hetki täytyi kastella laiwan
kantta »vedellä, etfeimät lankut ramistuisi ja piki
sulaisi. Lukematon joukko kaloja oli kokoontunut
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»veden pintaan ; niiden eri-laisia muotoja, suuruut-
ta, niiden hupaisia leikkejä, »väijymistä ja taiste-
luita oli soma katsella. Niin näin minä esimer-
kiksi, mitenkä eräs dclftni ahdisti siipi-kalaa, maan
jälkimäinen, pelastaaksensa itseänsä, lensi ylös »ve-
destä, ja takaa-ajnja seurasi lentämän jätissä sadan
askeleen matkan, ja heti kun stipikala laskeutui alas,
käsitti delflni hänet medestä korkealle ilmaan kohote-
tulla kidallaan; samassa tuokiossa hyökkäsi eräs kol-
mas kala delfinin kimppuun ja nielaisi hänet saa-
liinecn päimineen.

Kolme päimän oli siitä jo kulunut kun tuuli
meistä luopui ja me nyt jo mieli-halulla mnrtosim-
me sen takaisin-tuloa, kunnes »viimeinkin laskema
aurinko, joka edelliset illat oli käynyt pilwetönnä ja
kullan-karmaisella loisteella lemolle, nyt »viimeinkin
punertamalla muodollansa ja sitä ympäröitscmillä hat-
tara-pihvillä ilmaisi ilmadchässä oleman jotakin
muutosta tekeillä. Laimn-mäestö riemuitsi sitä näh-
dessänsä; tyytymäisin mielin syötiin illallista ja sit-
ten kämi toinen puoli »väestöstä lemolle, niinkuin
tamallisesti, ja toinen puoli »vahtiin.

Minä oikaisin rnnjnni myöskin uutimelleni, mutta
yhfättiä nltoi minna peloittaa, jota en milloinkaan en-
nen ollut tuntenut. Minä luulin wercni tawatto-
man kuumenemisen, johonka en ollut tottunut, sii-
hen oleman syynä ja tämin sentähden taasen ylös
laiwan kannelle, mirmoittaatseni itseäni »viileässä
yö-ilmassa. Siinä astustelin, merimiehen taman
mutaan, laiivan toisesta päästä toiseen päähän edes
takaisin, »vaipuneena omiin antoisiini tai pakisten
jonkun »vartijan kanssa. Niin sai nika jo kulu-
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neeksi puoli-yöhön ja »vartiat »vaihdettiin. Kun nuo
uudet martiat hamaitsimat, ettei wielä mitään tuu-
len-henteä liikkunut eikä siis wielä heillä mitääu
ollut tebtämänä, kyykistyimät he toinen toisensa pe-
rästä ja nuttuiwat. Waan minä en »voinut saada
unta silmiini, »vaikka otintin komin heikko ja »vä-
synyt siitä hiestymisestä, jota helteinen päimä oli
»vaikuttanut. Kello kahden aikaan kuulin etäältä
jotakin kolinaa ikäänkuin airojen loiskinaa. Minä
sieppasin heti yötiitarin käteeni, aloin tähystellä
sillä, ja todellakin näin erään laiwan, jota kaikin
»voimin soudettiin meitä kohden. Minä herätin nyt
mahdissa oleman perämiehen, ja kun hän hamaitsi
aluksen oleman pohjois-afrikalaisen merirosmo-lai-
man, nostimme kohta melua.

Kun huudeltiin "kaikki »niehet koolle," kokoontui
heti kohta koko »väestö laiwan kannelle. Kaikki
pyssyt, pistoolit, sapelit, keihäät ja kirweet tuotiin
käsille, tykit ladattiin lasilla, rauta-nauloilla jarae-
hauleilln, ja ilman sitä ladottiin kuulia, ruutia ja
käsikranaatteja laitvan kannelle »varoiksi.

Sillä aitaa olimat rosmot kuitenkin käyneet mei-
tä aiman lähelle. Me kysyimme heiltä huuturi-
koneella, mikä heidän aikomuksensa oli. He »vasta-
simat kanuunan laukauksella, joka ei kuitenkaan osan-
nut meihin. Me emme kohta saattaneet »vastata
heitä, sillä heidän laimansa läheni meidän laimaa
kokan puolelta, johonka ei sopinut tykkejä istuttaa.
Wihdoin siirsimät kuitenkin aallot sen »verran mei-
dän laimaa, että sen masen kylki kääntyi »vihollista
masten. Nyt laukaisimme ne neljä sillä kyljellä ole-
maa kanuunaa meri-roswoja wastaan, jota näytti
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heille tuhoja tehneen, sillä heidän joukossansa nousi
kauhea »valitus ja parku. Siitä eiwät he kuiten-
kaan ottaneet pelästyäksensä, waan täwiwät meitä
lähemmäksi, asettimat laimansa juuri pitkin meidän
laiwan kylkeä ja kiinnittiwät ne toinen toiseensa
suurilla iskukoukuilla, ennen kun me uudestaan eh-
dimme ladata kanuunamme.

Laiwa kihisi ihmisistä, joidenka seassa kuitenkin
suuri hämmennys näytti wallitsewnn; ja se käwi
wielä suuremmaksi kun meikäläiset laukaisimat käsi-
pyssynsä ja sitten antoimat sataa käsikranaatteja pe-
rästä. Rosmot eiwät kuitenkaan olleet mitään ris-
tissä-käsin seisomia katselijoita. Ajaaksensa meitä
pois laiwan reunalta, laukaisimat he ehtimiseen tuli-
putkiansa, jotka eimät kuitenkaan niin mitataan
meihin »vaikuttaneet, kun meidän laimamme, näet,
oli paljon korkeampi heidän laimaansa ja jokainen
heidän kuulistansa siis sujahti yli meidän päämme.
Wähän ajan kuluttua alkoiwat he sapeli hampaissa
tiimetä ylös laiwaan.

Ehkä tälle heidän yritytsellensä se seikka oli suu-
reksi eduksi, että meillä puuttui enträys-merktoja,
tekimät meikäläiset kuitenkin urhollisintn »vastusta;
sillä heti kun waan joku pää tai käsi tuli näkywiin
yli laiwan-partaan kohtasi sitä kohta keihään-sur-
waus tai sapetin- ja kirmeen-isku.

Sillä keinoin teimme tyhjäksi wiholliscn yrityk-
sen päästäksensä meidän laiwaamme. Wähän ajan
perästä luopui hän siis kokonaan yrityksestänsä, ir-
tautti laiwcmsa meidän laimasta ja sousi tiehensä,
sitten kun wielä kerran olimme lähettäneet pyssyn-
kuula- ja käsikranaati-tuiskun hänelle matka-emääksi.
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Wihollinen asettui nyt noin kahdensadan asketeen
päähän meistä ja alkoi pyyhkiä 24-naulaisella ka-
nuunallansa meidän laimaa. Joka neljäs tai »vii-
des minuutti kuultiin laukaus, ja ehkä useimmat
kuulat kämimät harhaan, täwistiwät muutamat kui-
tenkin suuria reikiä leula-laitaan, joista »vesi nitoi
tuntea sisään ja timmermannin oli lähteminen
ulos laimasta puu-pulkilla tuttiatsensa tehtyjä auk-
koja. Kun meidän laimaa ei niin tymenellä mi-
tenkään saatettu johtaa, oli meidän tyhjin toimin
»vaan päältä katseleminen »vihollisen hankkeita. Hä-
nen taitamattomuuttansa ampumisessa saimme siitä
kiittää, etfei hän saamuttanutkaan aikomustansa
eikä moinut patoittaa meitä antaumaan.

Altotpa pänvä »vihdoinkin koittaa. Me näimme nyt
selmästi, mitä tuhoja »vihollinen oli saanut kärsiä.
Mfympäri heidän seassansa nähtiin tutotettuja päi-
tä, käsiä ja jalkoja; aseellisten miesten luku näkyi
myöskin oleman suuresti »vähentyneen, ehkä heitä
»vielä saattoi olla noin kahdeksan-kymmentä miestä.

Mutta nyt saatoimme myöskin nähdä rosmo-lai-
»van koko muodon ja rakennustawan. Se oli jonkin-
lainen kaleeri, noin sadan jalanpituiuen ja kahden-
kymmenen jalan lemyinen. Kannen korko yli me-
den pinnan oli tuskin neljä jalkaa. Molemmilla puo-
lilla luiu minä oleman kaksi-kymmentä airoa ja
yhtä monta soutajan-istuinta. Niiden matilla, s. t. s.
keskellä laiwan kantta, oli eräs käytäwä, jota tutki
laiwan perästä halki kannen aina keulaan asti.
Peräpuolella oli jonkin-tainen koju, joka oli kaptee-
nin asuntona; kokan puolella oli se ylhäällä-mai-
nittu kanuuna asetettuna, ja minä mainitsen tässä
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maan siwuten, että afrikalaisilla merirosmoilla Har-
moin on enempi kuin yksi kanuuna muassa, silla
he enimmästi luottamat enträys-hatoihinsa. Kanuu-
nan ylä-puolclta pistäytyi eräs kärsän kaltainen an-
sas ulos laimasta, joka kämi kokka-puun Merosta.
Mastoja oli sillä kaksi, nimittäin suurmasto ja etu-
masto. Molemmat olimat marsin lyhyet ja ilman
tankoja; eikä niissä edes toumiakaau ollut. Kum-
massakin mastossa riippui yksi ainoa, mutta hir-
meän suuri purje, semmoinen kolme-kulmainen, jota
nimitetään latinalaiseksi purjeeksi. Suur-raakapuun
huipussa liehui Marokkolainen lippu.

Kaleerit ylimalkaan omat muinais-aikaistcn sota-
alusten kaltaista, sillä niiden muoto ei ole kahden-
tuhannen »vuoden kuluessa juuri paljon muuttunut.
Semmoisia aluksia tamataau melkein kaikilla Wäli-
meren ympärillä asumilla kansa-kunnilla, sekä myös-
kin Ruotsissa, jossa n. k. "saarilaimasto" on koot-
tuna niistä. *) Kun kaleerit uimat marsin mata-
lalla, omat ne erinomaisen luontemia rantojen »var-
tioimiseen; mutta kaikkein edullisimpia omat ne ty-
wennössä, sillä ne kulkewat soutamalla milfei yhtä
joutuisaan tuin purjehtimallakin. Sitä »vastaan
eiwät ne saata kestää raju-ilmaa eitä niitä siis käy
laatuun täyttää pitkille mcri-.matkoille. Kuitenkin
uskaltamat Afrikalaisct meri-rosmot ** kyntää niillä

**) Ne n. k. roswo-wallat (Algier, Tunis ja Marok-
ko) omat jo tauonneet meri-rosmoamisistansa, pakoitcttuna
siihen joko asemoimalla tai rauhallisella suostumisella.

*) Nykyään käytetään Ruotsalaista saarilaim astoa Mar-
ten cnimmäksi osaksi tykki-Meneitä, joita kuljetetaan höy-
ryn-iuoimallll tai weiwaamisella ja soutamalla.
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Kun aurinko nousi, alkoi heikko tuulen-miuhta
puhaltaa lännestä. Samassa määrässä kun ty-
mentö »viholliselle oli ollut edullinen, oli nyt tuuli
suotuisa meille. Purjeet lemitettiin heti kohta tuu-
len »valtaan ja kuula kuulan perästä lähetettiin
kaleeria »vastaan. Wihollinen kohotti kanssa pur-
jeensa pystyyn, luuttamasti päästäksensä pakenemaan,
mutta samassa särki eräs tykin-kuula suur-raakapuun
kaleerista. Meikäläiset pitkittiwät waan yhtä mit-
taa ampumistansa, jotta wihollinen joutui epäilyk-
seen. Raakapuunsa pudottua alas, oliwat he pys-
tyttäneet sen siihen sidotun marokkolaisen lipun ka-
leerinsa peräpuoleen, mutta nyt otthvat he sen
alas ja kohottiwat »valkean lipun sen sijaan mer-
kiksi, että anohvat rauhaa.

aawaakin merta, ja ompa niitä tamattu tuolla puolla
Finisterren niemenkin.

Ehkä herra Fedderscn mielellänsä oli taipuivai-
nen lopettamaan mercn-muodatusta, oli hänen kui-
tenkin maitea saada miehiinsä saman-kaltaisia miet-
teitä, sillä he, näet, hehkuitvat koston-himosta ja
olisimat mielellänsä ampuneet kaleerin upoksiin. Wih-
doin onnistui hänelle kuitenkin »viihdyttää heitä.
Ampuminen lopetettiin. Kaleeri tuli lähemmäksi ja
seisahtui wähän matkan päähän.

Kapteeni ilmaantui nyt huuturi kädessä laiwan
kannelle, puhuaksensa meidäu kanssamme. Mutta
ken moi armatll hämmästystämme, kun hän puhui
meille Saksan kielellä ja wielä päälle päätteeksi
Hampurin murteella. Miehen kasmot olimat »val-
keamman mariset kuin muiden rosmojen ja hän
näyttikin uttomuodoltaan siistimmältä, ja tuo to-
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mea turkkilainen puku kaunisti hauta »vielä enem-
män. Hänen pyyntönsä oli, että me olisimme hä-
nelle amulliset korjaamaan hänen milfci upoksiin
ammuttua kaimaansa. Hän lupasi palkita kaiken meille
tapahtuneen »vahingon, ja lisäsi, että hän nyt erit-
täinkin olisi tilaisuudessa sitä tekemään, koska »nyö-
täiscmpi kohtaus eilispäimänä oli tuottanut hänelle
muutamia kirötullisia Espanjan riisejä.

Herra Fcddcrsen, joka epäili jotakin petosta ole-
»van hänellä tekeillä, »vastasi lyhyesti, ci rupecman-
sa mihinkään kauppoihin rosmon kanssa. Hän käski
kohta lemittän kaikki purjeet tuuleen, ja »vähän ajan
kuluttua jäi kaleeri kauas meidän jälellcmme.

Kiitimme onneamme, että niin helpolla pääsim-
me rosmojen kynsistä, ja siihen olikin meillä kyllin
syytä, koska ei sen suurempaa »vahinkoa meille ollut
tapahtunut, kuin että maan jotkut miehistä olimat
wähän tulleet haawoitetuitsi, laiwan runko oli saa-
nut muutamia läpiä ja kuulia ja ruutia oli tuh-
laantunut. Sitten tuli puheeksi kaleerin päällikkö,
ja anneltiin hänen oleman syntyisin Hampurista;
niinpä »vakuutti eräs matruusi, että hän mäntinä
ollessaan Sateessa oli tullut tuntemaan erään ham-
purilaisen puotimiehen, jota rakkaudesta erääsen ma-
rokkolaiseen naiseen kääntyi Muhammedin uskoon,
ja kysymyksessä-olema kapteeni näytti hänestä wä-
hän hänen kaltaiseltansa. Sitten puheltiin semmoi-
sista uskonsa-heittiöistä ylimalkaan, heidän häpeälli-
sestä elinkeinostansa ja siitä ylenkatseesta, jolla itse
Muhammcdilaisetkin heitä kohtelemat, j. n. e.

Wihdoinpa saatiin tuulla muutamia taita-ustoi-
siatin muistutuksia. Sitä pidettiin marmaana, että
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cilis-illalla punertama auringon-lasku ei ainoastan-
sa ollut merkkinä tuulen takaisin-tuloon, waan myös-
kin nyt tapahtuncesen werenwuodatukseen. Paitsi
sitä oli jokaisella ollut ominaisia aamistutsia tapah-
tumasta tappelusta ja saattoimat nyt mielensä mu-
kaan selitellä niitä. Minuhunkin alkoi semmoinen
taika-usko mahan tarttua; sillä, maitfen juuri suur-
ta lukua pidä enteistä ja aamistuksista, tuntui se
iltaa ennen minua tnskastuttama pelko kuitenkin
eriskummalliselta, ja olipnhnn juuri se ollut esteenä
siihen, etfei wihollinen ättinrwnnmnttn hyökännyt
meidän kimppuumme ja mallannut laimaa miekan-
lyömättä.

Kaleeri jäi »vähäksi ajaksi seisomaan paikallensa,
kuhunka sen olimme jättäneet, ja korjaili kärsittyjä
»vaurioitansa; mutta tuokion kuluttua näimme sen
täysissä purjeissa kiiruhtaman Marokon rannikkoa
kohden, josta hamaitsimme etfei se siis ollutkaan
niin huonossa tilassa, kuin kapteeni siitä oli kerto-
nut. Kuulimmepa wielä wähän ajan kuluttua
uscoita tykin-laukauksia, ja näimme sen taasen tais-
teleman erään laiwan kanssa, jota se oli ajanut
takaa. Me emme tiedä mikä lopuksi tuli, sillä ka-
leeri katosi pian näkymistämme, kun kelpo »vauh-
dilla riensimme edelleen.

Päiwällisen aitaan tiihteentyi tuuli ja aallot suu-
reniwnt suurenemistaan. Ehkä kaapparin meille tuot-
tamat »vauriot olimat parannetut niin hymästi, tuin
sitä merellä tehdä saattoi, alkoi laimamme kuitenkin
»vuotaa melkoisesti, kun aallot yhtä mittaa loisti-
»vat yli kannen. Kapteeni päätti sentähden että,
ennen kun matkaa pitkitettäisiin, piti laiwa asetet-
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tnmnn taasen kelmolliseen kuntoon ja sen muoksi oli
poitteeminen lähimpään satamaan, joka oli Porto
Santo.

Jo seuraamana aamuna tuli näkymiimme Porto
Santo-saari. Kun tuuli samassa kääntyi pohjoi-
seen, ei ollut wielä puoli-päiwän aikakaan kun saa-
mnimme sen läheisyyteen. Saari on »vähäinen ja
sen ympärys tekee korkeintansa kuusi peninkulman.
Ne osnt siitä, joita merimesi »viruttelee, omat mal-
keimmaltn ruusupunalta ja tummimmalta karmosiini-
märiltä mimahtamia »vuorin. Näiden »vuorten ylä-
puoletta ja niiden takan kohona kukkuloita, joita
peittelee kasmin wihannuus ja siellä, täällä ylfym-
päri nähdään kauniita, »valkeita man-tnlojn.

Kolmas Luku.

Porto Santo-saaren töyst w. 1412 tatst Portu-
talilaista aatclismiestä, jotka Portukalin kuninkaan
poika oli lähettänyt purjehtimaan pitkin Afri-
kan rantaa toiselle puolelle Vojadordn nientä, jota
ei kukaan ennen ollut tehnyt. Myrsky, joka juuri
heidän lähdettyänsä nousi, ajoi heidät länteen päin
ulapalle aukealle, ja juuri kun he jo pienellä aluk-
sellaan olimat uppoamaisillansa, hawaitsiwcd he tnon
pienen luodon, jossa odottamattansa saimat itsellensä
turma-paikan, josta syystä nimittiwät saaren Porto
Santoksi (pyhä satama). Saari oli löydettäissä
tyttönään tyhjä asukkaista, mutta maan luonnolli-
sen hedelmällisyyden tähden ottimat Portuknlilnisetsen pinn hnttuunsn jn nltoiwnt sitä »viljellä ja
asuttaa. Portukalilaiset omat siitä lähin, eht"ei juuri
»varsin häiritsemättä, saaneetkin Pysyä saarellansa;
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ensimmäisinä »vuosisatoina, näet, jälkeen saaren omis-
tamisen saimat he tuon tuostakin kestää afritalais-
ten merirosmojen päälle-karkauksia, jotka ryöstimät
ja häwittiwät uudis-asuntoja. Wuonna 1617, jol-
loin meriroswot tetimät suurimman ryöstöretkensä
saareen, joutui lähes seitsemän-sataa asukasta heidän
käsiinsä ja miehin pois orjuuteen. Jaa, wielä tänä
päiwänätin saawat heikosti asutut paikat kestää sa-
man-kattaista ilti-maltaisuutta.

Kello kahden aitaan jälteen puolenpäimän pur-
jehdimme Porto Santon lounaisessa päässä olemaan
lahteen. Se on saaren ainoa satama ja siinä omat-
kin laimat hymässä suojassa paitsi silloin kun tuuli
puhaltaa lounaasta. Siellä tapasimme useoita Por-
tukalilaisia laimoja sekä muutamia Englantilaisia
Itchlndinssa-kultijoita. Miinaltaan poitteemat Eu-
ropntaisct laimat, jotta aikomat Itä- tai Länst-
Indiaan, sekä myös Amerikalaisetkin, joidenka matka
on Afrikaan tai Wälimereen, useastikin Porto San-
toon hankkimaan itsellensä uutta muonaa, josta
asukkaille on suuri etu, ja se onkin heidän paras
woitonlähteensä.

Laiwamme oti tuskin ehditty sanda ankkuriin las-
ketuksi, kun jo pieniä meneitä suurissa joukoissa al-
kaa sitä ympäröidä; niissä oli enimmästi munkkeja,
jotka, kerjälllis-pussi selässä, kaikkein pyhäin nimes-
sä pyysimnt meiltä almua. Päästäksemme heistä,
annoimme heille joltisenkin määrän palko-hedelmiä
sekä suolattua lihaa, mutta siitä syntyi meille waan
uutta kiusaa, sillä toinen joukko tyhjäntoimittajia,
meidän anteliaisuudestamme yllytettynä, alkoi maan
sitä ankarammin meitä hätyyttää. Helposti snnt-
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taa ken hymänsa ymmärtää mitä semmoinen oikeute:--
tu pappissäädyn kerjääminen »vaikuttaa kansan luon-
teesen, erinomattaintin Portukatilaisessa alueessa,
jossa jokainen katselee pappissäätyä suurimmalla kun-
nioituksella ja pitää sen kaikkia tekoja ja toimia oi-
keina ja muille esimerkkinä. Niinpä pilaamatkin
saaren asukkaat peri-aatteenansa koetella sinne saa-
pumien »vierasten anteliaisuntta.

Sieltä nyt kiiruhdimme siihen mähäisecn kaupun-
kiin, joka on äärimmäisenä juuri lahden pohjassa.
Se on ainoa kaupunki koko saarella ja kutsutaan-
kin sentähden samalla nimellä kuin saari, Porto
Santoksi. Kun saamuimme kaupungin tullissa ole-
man mahti-kojun läheisyyteeu, astui sieltä ulos so-
tilas, lähestyi meitä, haawi kädessä, jota hau ku-
rotti meitä kohtaan kumppaniensa puolesta, eikä luo-
punut meistä ennen kun heitimme siihen jotakin.

Illan päälle kämin minä kapteenin seurassa maalle.
Heti kun astuimme »veneestä rannalle, keräytyi koko
joukko kerjäläisiä ympärillemme, jotka aina ulkomaa-
laisen laimau satamaan tultua kokoontumat rannalle
ottamaan »vieraita »vastaan. Päästäksemme heidän
ahdistelemiststansa, riensimme erääsen läsnä-olemaan
rawintolaan ja hantimme itsellemme pieniä rahoja,
joita sitten jatetimme heille. Wiinilän isännän en-
simäinen kysymys oli, mistä tulimme ja eikö meillä
ollut jotakiu kaunista kapinetta häntä »varten.

Mfympäri kaupuugissa tapasimme toto joukkoja
»vanhoja eukkoja, jotka istuen tai tematen huoneit-
ten edessä puhdistimat toinen toisiansa syöpäläisistä.
Missä milloinkin käwimme heidän ohitsensa, tamah-
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Kun minulla oli tarmis ostaa jotakin, poikkesin
crääsen kauppapuotiin. Wcdtt'ei minun tuttamuu-
teni kauppiaan kanssa enempää kestänyt kuin kym-
menen minuuttia, oli hän kuitenkin niin hämytön,
että hän minun poislnhteissäni makuutti minua sy-
dämmellisimmästä ystämyydestään ja muistoksi pyysi
saada keppini, joka luultamasti häntä erinomattain
miellytti. Sanalla sanoen, kerjuusta, oli se sitten
salaisempaa tai julkisempaa laatua, ei tahtonut tulla
loppua ollenkaan; minä luulen ctfei mokomaa paik-
kaa löydy koko nmnrassa mcdlmassa, joka olisi niin
somelias paaduttamaan matkaajan tunteita ja sy-
däntä kuin tämä saari.

ti heistä yksi toisensa perästä pystyyn, lausuen ave
Naria, sillä kehoittaaksensa meitä anteliaisuuteen.

Kaupungissa on tuskin katsi-sataa taloa. Kuiten-
kin töytyy siinä kuusi tai seitsemän katolista kirkkoa
ja rukous-huonetta sekä useoita luostareita. Huo-
neet omat limestä tehdyt, rapatut ja eidmmäksi
osaksi kahden-kertcdsia. Jokainen on »varustettu alt-
tannilla. Niissä on hywin hanvassa attunoita ja
muutamissa ei ole niitä ensinkään, ja saamat silloin
maloa ainoastansa kadulle tai alttaanille »viemistä
omista. Katot omat laakeat ja »varustetut häkillä
tni matalalla rinta-suojalla. Niiden päällä tuima-
tann »vaatteita, hedelmiä, kaloja j. n. e., ja käyte-
täänpä niitä malista puutarhanakin. Muutamilla
katoilla näin olewan tclttcjä pystytettyinä, joissa
asukkaat lämpöisinä öinä lepäämät. Alhaisen kan-,
san huoneet ornat raketut heidän tarpeittensa mu-
kaan. Kun kadulta astuu niihin sisään, tullaan
arti-huoncesen, joka on niin pitkä ja lcweä kuin
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koto rimi. Sen perä-päässä on toisella puolella
takka, toisella puolella yli-kerroksiin miemät raput.
Molemmat kerrokset omat samaten kumpikin yhtenä
suurena huoneena. Ylistä kerrosta käytetään ma-
kuuknmmiona sekä parhaitten »vaatetten ja kaikkein
kallisten kalujen talletuspaikkana; alisessa kerroksessa
omat muut huone-kalut ja tamarat. Semmoinen
laitos on erinomaisen somelias maassa, jossa nina
on »varominen markalta; waikcata on, näet, päästä
ylös ylikerrokscen ja taasen tulla sieltä alas arki-
huonccn läpitse kenenkään huomaamatta. Wnrak-
kaampain asukasten huoneet ornat sisä-puoleltaan
enemmän meikäläisten huoneiden kaltaisia. Ylimmi-
ten on wielä se kohta muistettama, että joka pai-
kassa käytetään sileitä kiwiä tai lattia-tiiliä lankku-
jen asemasta. Paitsi sitä että semmoiset lattiat el-
ivät ole tulelle arkoja, on niistä wielä sekin etu, että
ne lisäämät huoneen »viileyttä, jota juuri koko huo-
neen rakennus-tapakin tarkoittaa, ja estäwät hyön-
tiäistcn tarttumista. Muutenkin omat ne talon
laiskoille emännille suureksi hyödyksi, sillä siten pää-
semät he monesta pesosta ja pyyhkimisestä.

Huomaittama, jaa milfei kauhista»va, on katujen
likaisuus. Räystäs-alat omat toki lasketut neljätäs-
kimillä ja silloin tällöin siimotaankin niitä; mutta

Ylhäisten asukasten huonekalut omat ylimalkaan
mukamia ja kalliita, mutta kun niiden puhtaudesta
ja stiwosta aiwan wähän pidetään huolta, eiwät ne
herätättään katselijassa sitä sulo-tuntoisuutta, mitä
ne hänessä muuten »vaituttaisimat. Sänty-»vaattei-
na täytetään lemeitä, lampaan Milloilla täytettyjä
matrasscja setä pumpuli-peittoja.
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katujen keskusta ei ole kimillä laskettu, ja siiheu
»viskataan kaikki tähteet huoneista, josta syntyy it-
kein seka-sotku, mitä kohoilisi suuriksi tunkioiksi, cl-
leimat ruokansa haussa ympäri kuleksimat koirat ja
siat sitä osaksi »vähentäisi. Kun meikein joka per-
heessä on apinoita ja papukaijoja, jotka, perä kään-
nettynä kadun puolelle, istumat alttaanin ympärille
tehdyllä hätityksellä, on ohitse-kulkema yhä »vaarassa
tulla sokaistuksi niiden eläinten jäljeltä.

Tori, jolla muutamia rimiä kauppa-kojuja ja tett-
tejä on pystytettynä, todistaa yltäkyllin niistä rik-
kaista lahjoista, joilla luonto niin runsaasti on
marustanut täta onnellista maata, mutta samassa
on myöskin huomattama se kclmoton huolettomuus,
millä ihminen tallettaa näitä hänelle niin huokealla
tvaimalla suotuja lahjoja. Siellä »viruu koko kasoja
oimallisimpia hedelmiä ilman mitään järjestystä,
joista yhtä paljon tallataan jaloilla ja hämitetään
suotta kvin syödään tai myödään. Samaten näkee
muitakin ruoka-aineita, niinkuin homeista juustoa,
pilaantunutta kalaa, härskääntyneitä liha-kinkkuja
y. m., peräti häwiäwän laimin-lyödyn huolenpidon
tähden, joita kuitenkin paremmalla hoidolla olisi
»voitu helposti tallettaa. Torilla wallitsewa »nelu
huuhmaa ulkomaalaisen konvia; sillä noin kymmen-

Kun enimmästi maan kauppiaat ja ylhäisimmät
säädyt osaamat kirjoittaa, löytyy siellä julkisia kir-
jureita, jotka istumat huoneitten edustalla ja aina
on heidän luonansa joku, joka konnaan kuiskaa-
malla pitää heidän kynäänsä malmeilla. Heistä
mainitaan, että he rippi-isän tarkkuudella talletta-
mat heille uskottuja salaisuuksia.
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kunta Portukalilaista torikauppiasta nostawat suu-
remman rähinän kuin pohjois-europalaiscllci torilla
tuhannen henkeä, jotka rauhassa hieromat kauppaa
toinen toisensa kanssa. Jokainen kaupustetija ke-
huu reuhoo kamaroitansa kimakalla äänellä taukoa-
matta. Jos ostaja siihen wielä ilmaantuu, ei tahdo
tulla kinastukscsta, jonka ohessa nähdään omituisim-
pia ruumiin liikuntoja kummin puolin tehtäwän,
milloinkaan loppua; heidän äänensä kiimnstuu kd-
mastumistaan, etta luulisi heidän tuossa tuokiossa
juokseman tukasta yhteen.

Päimää jälteen tulomme Porto Santo'on pidet-
tiin siellä erästä tirtollisjuhlnn. Minä scurnsin
kapteenia maalle, syödäksemme päimällistä eräässä
ramintolassa. Eteemme asetettiin kolmea tai neljää
lajia liha-ruokaa, joilla kuitenkin kaikilla, maitta
ne oliwatkin erin-tnttaisia aineensa puolesta, oli
sama tynsi.lau.kainen maku, jolla ryydillä siinä
maassa runsaasti höystetään kaikkia ruokia. Kaikki
kaswlltset oliwat »valmistetut puuöljyssä, jota myös-
kin asetettiin pöydälle jälti-ruoatsi ja käytettiin lei-
man kasteena. Aterian jälkeen tarjottiin kahmia
pitkissä, soikulaisissa laseissa.

Ilta-puolla päiwää kciwimme huwikscmmc sen »vä-
häisen kaupungin warjottaammissa osissa. Kun il-
ma tänään oli maan kohtuullisen lämmin, kämimät
asukkaat aikaisemmin kuin tamcilliscsti ulos »viileistä
huoneistansa. Melkein joka aittaani oli täynnä
ihmisiä. Useat heistä soittiwat kitaraa tai kannelta,
ja heidän soitantoansa olisi ollut somakin kuullella,
ellei sitä aina olisi säestetty karkeilla ihmis-äänillä.
Muutamat perheet humittclimat itseänsä omituisella
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Näitä huwitutsia testeyttiwät tuon tuostakin pap-
pien toimittamat juhla-tutut, joidenka aikana soitet-
tiin kelloja ja kirkoista laukaistiin pieniä mörssä-
reitä. Outoa oli nähdä, millä kemytmielisyydellä
kansa kääntyi lystillisistä humitutsistaan matamiin
toimiin ja päin-mastoin. He eiwät näkyneet ensin-
kään pitäwän lukua pappien juhla-kulusta, ennen
kuin se käwi juuri heidän ohitsensa. Nyt tankest
jokainen hartautta osoittawilla ruumiin liikunnoilla
polmillensa: mutta tuskin oli kulku käynyt ohitse,
tun kohta taasen hypähdettiin pystyyn pitkittämään
äskeisiä leikkejä ja humituksia.

lamalla, he, näet, päästimät erään kummituksen-ta-
paisesti maatetetun olti-äijän putoomaan alas ohitse-
kulkemain niskaan ja metimät sen taasen ylös suu-
rella naurulla.

Nyt astui joukko munkkeja esille, kantaen mahasta
malmistettua ja lasi-kirstussa talletettua Johannes
Kastajan päätä ympäri nähtämäksi, sillä keinoin te-
hoittantsensa rahwasta anteliaisuuteen.

Illempana kokoontuiwat nuoriso sekä pojat että
tytöt huoneiden edustalle, hmvitellaksensa itseänsä
heidän mieli-hypyllänsä, fandangodla. En Espan-
jassa entä Portutalissa ole nähnyt fandangoa mil-
loinkaan paremmin hypättämän tuin tällä saarella.
Miehet ilmaisimat kaikkea sitä nopeutta mitä tässä
hypyssä tarmitaan, ja naisten liikunnoissa hamaitsi
suloutta, mitä »vaikutti katsojassa mitä ilahduttamim-
pia tunteita. Kastanjetteja tai napsuttimia, joita
tmvallisesti tässä hypyssä käytetään tahdin-pitoa
»varten, ei täällä ollut tapana käyttää; maan sitä
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»vastaan napsutettiin sormilla, maistautettiin tieltä
ja laulettiin.

Heti kun aurinko laski, tuli jokainen ulos ko-
justansa, niin että näytti siltä kuin aikoisi sen pik-
kuisen kaupungin kaikki mäti lähteä yhfaikaa muu-
alle matkaamaan. Myöhempään, kun jo enin osa
mäestä oli palannut totiansa, attoimat ilta-laulcin-
not eli ne suosion-osoitukset, joilla rakastan, aiset kun-
nioittamat toisiansa. Nyt näin minä siellä, täällä
mantteleihin puteuncita nuoria miehiä seisoman sy-
däntensä haltiattarien huoneiden edustalla ja tuulin
heidän laulaman liikuttamia lauluja. Näitä lau-
lantoja kesti myöhäiseen yöhön ja kello löi jo kolme
aamusella, kun heidän, aina meidän laimaamme asti
kaikuma, äänensä »viimeisen kerran herätti minut
unesta.

Seuraamat päimät mietin minä enimmätsi osaksi
matkoilla saaren sisä-maissa, tullakseni tuntemaan
sen luonnonlaatua ja wiljelystä. Ennen tun kui-
tenkaan teen lukijalleni tutuiksi hamaimojani niissä
kohdin, pyydän saada »vielä tehdä muutamia muis-
tutuksia saaren asukkaista ylimalkaan.

Ehkä Porto Santo-saari on Portukalilaisteu kan-
soittama eikä sen etäisyyskään Portutalistci uiin äi-
män suuri ole, on näiden molempain maiden asu-
kasten malilla kuitenkin merkittämä eroitus. Ilman-
alako yksin siihen on syynä ollut mai onko muita-
kin seikkoja siihen ollut »vaituttimina, en moi päät-
tää. Se waan on warman, asukkaat Porto San-
to'ssa omat patjon suuri-tasmuisenipia ja marrettaali
soreampia tuin »varsinaiset Portutatilaiset; ja maitta
kaswonsa owattin rusteammat, on heidän silmä-
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munansa malluainen milfei yhtä »valkea tuin Ita-
lialaisen, kun sitä »vastaan »varsinaisen Portukali-
laisen parhaana tunnusmerkkinä on tumman-keltai-
selle wiwahtawa silmä-muna.

Porto Snntosaarclaisten hymistä cnvuista an-
saitsee heidän kohtuutensa ruokien ja juomien naut-
timisessa eriuomattaitt Ullia mainituksi. Waitta
miiniä on yltäkyllin ja marsin polku-hintoihin, juo-
daan sitä kuitenkin aina »vedellä sekoitettuna. Eras
Hollantilainen, joka jo monta »vuotta oli asunut
saaressa, »vakuutti, etfei hän milloinkaan ollut näh-
nyt ketään saarelaisista humalassa.

Portukalilaisia soimataan tcuvallisesti petoksesta
ja kamaluudesta kaupoissa ja asioissa, crinomattain-
tin ulkomaalaisten kanssa, ja minä olen Lissabo-
nissa olcstellcssnni tullut näkemään siinä soimauk-
sessa oleman perää. Mutta asukkaita Porto Santo-
saarella ei ylimalkaan »voi moittia siitä miasta;
kumminkaan en ole minä milloinkaan hamainnut
heidän maatuvan micraalta enempää maksoa kuin
omilta kansalaisiltansa.

Kateus, joka Portukalissa tuottaa niin paljon
pahaa, ei ole mikään yleinen pahe Porto Santon
asukkaissa, ja naiswäti nauttii siellä melkoisen suur-
ta mnpautta. Se kohta lienee syynä siihen, että
täällä ylimalkaan lamataan paljon suurempaa us-
kollisuutta awiopuolisojen »välillä ja suurempaa su-
meutta tcitvoissa kuin emämaassa.

Wähemmän wapaila omat närnät saarelaiset siitä
ankarasta, heidän heimolaisissaan wallitsewasta, kos-
toiipyynnöstä. Eräs surkea tapaus sitä laatua ta-
pahtui minunkin lyhyellä 010-ajallani siellä. Eräs
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ritas maanomistaja, näet, murhattiin omassa kodis-
saan »vaimoneen, lapsineen, ja silmin nähtäwää oli,
etfei sitä kauheata ilkiö-työtä ollut tehty saaliin-
himosta, maan kostonpyynnöstä; sillä, maitta kallis-
armoisiatin tamaroita oli saapumissa, ei kuitenkaan
niistä mitään ollut kadonnut. Wähäpätöisempiä
esimerkkejä koston-himosta on täällä tilaisuudessa
näkemään joka päimä. Ken maan muutamia het-
kiä on Porto Santossa »viipynyt, on »varmaankin
ollut tilaisuudessa näkemään, miten taisteluita yhf-
ättiä syttyy alhaisen kansan seassa, joissa tapauksis-
sa »vastustajat melkein aina ornat »valmiit »vetä-
mään linttu-weitsiänsä ja käymät niillä toinen toi-
sensa kimppuun. Harmoin heidän joukostansa ta-
paakaan ketään, jolla ci ole arpia kasmoissa tai kä-
sissä. Hallitus on siis ollut pcdoitettu kieltämään
jo ammon aikoja sitten terämä-nirttoisten meisten
täyttämistä, ja julkisesti ei myydättään muita kuin
tylsä-kärtisiä. Kuitenkin omat he keksineet keinoja,
miten hanttia itselleen kiellettyjäkin weitsiä, jaa, »vie-
läpä wäki-puuttojakin, joita salaisesti kantawat limas-
sansa.

Kulta- ja hopea-torut owat mieluisimmat kaunis-
tukset niin hnmin mieslväelle kuin naisille, ja niitä
hankkiikin jokainen perhe niin runsaasti itsellensä,
että heidän parhaana omaisuutenansa omat kultaiset
sormukset, kaula-mitjat, soljet j. n. e. Köyhätkin
miehet kantamat kahta suurta kulta-rengasta korwa-
lehdissään, tuttaista ristia rinnallaan, ja wähin-
tänsätin on heillä yksi sormus kummassakin kädes-
sä; eipä edes kerjäläisetkään, jotka amo-jaloin ja
ricpaleissa kuleksimat pitkin katuja, ole juuri mil-
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lointaan ilman tormarentaitta. Kun helposti »voi
ymmärtää, omat naiset wielä runsaammin kaunis-
tetut semmoisilla kornilla, ja morsiamen myötäjäis-
ien joukossa tulematkin ne, sänky-waatteiden jätistä,
ensimmäiseksi kysymykseen. Ensimmäinen lahja, mitä
nsten-syntyneellc lapselle annetaan, on tormarcn-
taat, jotta lapsen isän eli äidin »vanhemmat hänelle
lahjoittamat jo ensi pesossa ja lasten-ämmä ripus-
taa ne jo samassa tilassa hänen kormunsa.

Milfei kaikissa kansa-luokissa »vallitsee se eris-
kummallinen tapa maalata kumia ihoonsa, erinomat-
tainkin käsiin ja rintaan sekä myös muihinkin ruu-
miin osiin. Niin piirretään ihoon esimerkiksi ni-
miä, »valituita lauseita, jotakin erityistä taidetta tai
keinollisuutta tarkoittamia kumauksia, maan enim-
mnsti kuitenkin omat ne joko ristiin-naulitun eli
jonkun pyhän miehen knmia. Useasti tapasin mie-
hiä rahmaan seasta, joidenka rinta oli kokonaan
peitetty piplian historiasta lainatuilla piirroksilla.
Semmoinen ruumiinsa koristeleminen tapahtuu use-
ammalla tamalla. Niin kumalaan esimerkiksi ensin
hiilellä joku tuma iholle, sitten pustotaan lukemat-
tomilla pienillä neulan-pistoksilla ne mustetut osat
ihosta rikki, kunnes meri alkaa pihkua ulos, ja
sitten hierotaan hienonnettua ruutia neulan jättä-
miin reitihin sisään. Iho käy nyt marille, mutta
paranee kuitenkin wähässä ajassa, kuiva tulee nä-
kywiin sinisen muotoisena eikä lähde enää milloin-
kaan. Tämmöistä kuivaamisen tapaa käyttää erin-
omnttain marsinainen rahmas. Sitä tekoa pidetään
vstämyyden osoituksena ja minä olen useasti kes-
kellä katua nähnyt miten se tapahtuu. Mutta siellä
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löytyy myöskin ihmistä, joidenka »varsinaisena työnä
on ibon-koristelcminen jn jotka omatkin siinä toi-
messaan jo saamuttaneet jonkin-laista taiteilijan
näppäryyttä. He täyttämät ihon puhti-putomiseen
terämä-tärtistä, hopeaista puikkoa, joka ennakolta
on kastettu jontm-laiscen aluna-wctcen tai takkiin,
jota on niin walmistcttu, että se maalaa ihon eri

»väriseksi, tamalliscsti siniseksi, punaiseksi tai mus-
taksi. Semmoiseen maalaukseen kuluu »välistä usc-
oita päimiä, mutta sillä on kuitenkin se etu, etfei
iho siitä käy märille. Simumenncn mainitsen maan
tässä, että sama ihonsa-maalaamisen tapa, jonka
Espanjalaiset ensiksi oppimat Amerikan milli-kan-
soilta ja sitten toimat Europaau, ei ole mitään
outo asia yhteisessä kansassa Espanjassa, Portuta-
tissa ja Italiassa; erinomattainkin miellyttää näi-
den kansakuntain merimiehiä semmoiset koristukset.
Mutta suostjoita on sillä muidenkin Europalaisten
merimiesten joukossa, ja minä olen nähnyt useoita
Saksalaisia, Englantilaisia ja muita matruuseja,
joilla on ollut kaiken-laista kumin, mutta erinomat-
tainkin ankkureita maatattuna käsissä ja rinnassa.

Eräs toinen merkittäwä tapa Porto Santon asuk-
kaissa on heidän tiheään tapahtuwat suonen-iskun-sa. Muutamana päimänä kämin minä erääsen mäls-
täri-tupaan, jonne suuri joukko ihmisiä oli keräynyt
iskettämään itsestänsä suonta. Muutamat heistä,
kun näkimät tuttamiansa kulkeman ohitse, termchti-
wät heitä. Kohta poikkcsiwat hekin sisään ja an-
toiwat, niinkuin he sitä sanoiwat, waan seuran
wuoksi wuodattaa ruumiistansa muutamia luoteja
»verta. Samassa tilaisuudessa sain myöskin kuulla,
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että heikäläisillä oli tapana tumminkin kerran kuu-
kaudessa uudistaa sama toimitus.

Saman tällaista tapaa käytettiin muinais-cdtoina
Europassa ja käytetään »vieläkin muutamissa pai-
koin, joissa yhteinen tnnsa pitää tiheään tapahtu-
maa suonen-iskemistä malttamattoman tarpeellisena.
Nyky-aitoina on siitä pahasta taivasta jo jotenkin
päästy »vapaaksi ja jätetään semmoinen tarpeeton
meren-muodatus siksi, kunnes lääkäri katsoo sen ole-
man malttamattoman tarpeellisen.

Olen jo maininnut, että useiu teiu pieniä mat-
kustuksia saaren sisä-maihin. Minä läksin säännöl-
lisesti kello miist aamusella laimnsta kaupunkiin,
jonka läpitse yhtä mittaa mihinkään poitteematta
kiiruhdin, nähdäkseni aamun-matossa sitä miehättä-
mää maisemaa, jota lemest eteeni kaupungin itäi-
sestä äärestä. Tähän aikaan otimat kadut wielä
tawallisesti rauhallisia; ainoastansa paimenet, jotka
aainnsin tulemat kuttu-karjoineen »varustamaan kau-
punkia tuoreella maidolla, olimat jo kokoontuneet
torille. Kirje-kirjurit istuimat jo myöskin asemil-
lansa; heidän apuansa, näet, etsitään erinomattain
»varhain aamulla. Silloin hiipii moni ujostelema
tyttö hiljaisuudessa kirjuri»» tuoksi ja ilmaisee sy-
dämmensä salaisuudet hänen luotettamalle kynällen-
sä; kiiruhtaapa sinne moni taika-uskoinen »vaimokin
tallettamaan paperille jotakin tärkeätä unta tai ta-
»vatonta kohtausta, mikä yöllä on hänelle tapahtunut.

Neljäs Luku.

Kun olemme kaupungin loppuun saapuneet, ta-
paamme hedelmällisimpiä miina-mäkiä joka taholla.
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Ne omat enimmäksi osaksi madeiralaisten kauppias-
ten omia, ja saan tässä myöskin mainita, että hei-
dän hallussansa on melkein koko Porto Santon ul-

komaalais-kauppll. Täältä saataman munin armel-
iaan wetä»vän merioja madeira-miinille ja Euro-
paan miedääntin sitä saman-nimisenä. Se on saaren
tärkein ulosmienti-tamara. Jos nyt matkaamme
edellemme tunniu mattaa itää kohden noiden miina-
marja-tarhojen kautta, joita maatatot tuon tuostakin
eroittamat toisen toisistansa, tulee »viljelys yhä run-
saammaksi, monenkaltaiscmmatsi, jonka seassa näem-
me monenlaatuista Miljaa, crinomattainkin meidän
tamallista nisua ja turkimvehnää, sekä muitakin
lauhkean jn kuuman ilman-alan hedelmiä kaswawan
toinen toisensa rinnalla. Tuolla kohtaa omenat,
päärunat, aprikosit, persikat, täällä rusottaa pome-
ransit, sitruunat, »viikunat, öljy-marjat, ja tuolla
wähän loitommalla taasen näemme banaanien, daa-
delien, guajaivien, kokos-pähkinäin, sokeriputkien, me-
tuunicn ja hienompain yrtti-tasmien kukoistaman
täydessä loistossaan. Erittäinkin menestyy kukka-
kaali niin hymästi, että yksi ainoa kerä saattaa pi-
tää kokonaisen perheen ruoassa. Samaten omat
kaikki kaswakset ja juurikaswit niin mehuisia, että
niitä saattaa semmoisenansa keittää tutella omassa
mehussaan. Tätä hedelmällisyyttä kestää saaren toi-
sesta päästä toiseen päähän, ja monen-laatuisimmat
hedelmät ihastuttamat »vierasta sekä suloisella tuok-
sullaan että »viehättämällä kauneudellaan.

Löytyypä tuiteukin uscoita paikkoja, jotta kallioi-
sen ja kimi-peräiscn pohjansa »vuoksi cimät kelpaa
wiljclykseen. Samaten tapaa useasti semmoisia koh-
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tia, jotka maan yleiseen hedelmällisyyteen »verraten
kaswawat aiman niukasti ja owat itäminä todistuk-
sina omistajcdnsa huolettomuudesta ; sillä ihmisen
ahkeruus ja maan-laadun luonnollinen hedelmällisyys
cimät juuri milloinkaan ole samassa suhteessa toinen
toisiinsa. Erinomattcdn saa nähdä heidän suurta
huolettomuuttansa eloa korjattcdssa. Kun esim. elo
on leikattu ja kuimattu, kannetaan ne kokoon ja la-
dotaan sikin sokin toinen toisensa päälle eräälle, kes-
kelle peltoa sotketusta samcsta tehdylle, luuwan-lcitticdle.
Sitten njetnnn elukat elo-kasalle sotkemaan jywiä irti
tähkistä; semmoinen se on heidän puinti-koneensa.
Mutta helposti moi ymmärtää, että sillä laivoin pal-
jon jymiä jää tähkiin ja suuri osa tulee kelmotto-
matsi rmfcitsi ihmiselle. Oljet poltetaan pellolla ja
tuhka jää pellon höysteeksi. Ylimalkaan on pellon-
wiljelys täällä aiman huonolla kannnlln. Äes on
siellä ihnn tuntematon kone mnnnmiljclijällc. Hän
kylmää siemenensä wnnn toistamiseen kynnettyyn tai,
niinkuin sitä tamallisesti sanotaan, kerrottuun pel-
toon ja jättää muun totinen luonnon haltuun. Lan-
taa käytetään hauvoin pellon höysteeksi, maan ta-
mallisesti, siitä päästäksensä, heitetään se mereen tai
»viedään autioille, hedelmättömille paikoille; »välistä
sitä poltetaantin.

Puu- ja wiini-tarhat omat amoimia, niitä ci
ole ympäröitty muureilla tai aidoilla, ja köyhät saa-
mat dman maksutta poimia muutamia hedelmiä tar-
peelliseksi eläkkeeksensä. Ehkä tämmöinen tapa mar-
sin hymä onkin, edistää se kuitenkin suuressa mitas-
sa alhaisen kansan huolettomuutta ja laiskuutta.

Paitsi noita siellä täällä loistamia maataloja, ta-
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paa täällä myöskin useoita luostareita. Ne omat
raketut kaunihimpiin seutuihin ja, ympäröidyllä so-
milla istutuksilla, näyttämät ne tuulisten, unelmal-
listen linnojen kaltaisilta ja omat todistajina asu-
lastensa »varallisuudesta. Kuitenkin näkee joka aika
päimästä munkkeja aasin selässä tai jcllkafin kuleksi-
man ympäri maata keräämässä hurskaita almuja.
Se on kumminkin myönncdämä, että tällä lamoin
kootut marat cnimmäksi osaksi käytetään laupeuden-
töihin, samaten kuin luostarit ylimalkaan omat paik-
koja, joissa köyhä löytää apua, sairas huolellista
hoitoa ja koditon matkustaja mieraanmaraista suojaa.

Muutamissa crinomattaintin »vuorisissa paikois-
sa kasivna pieniä metsää; cnimmäksi osaksi töytyy
semlnoistssa metsiköissä kastanja-, saksanpähkinä- ja
manteli-puita, mutta siellä täällä taivataau myöskin
mahonki-, johannisteipä- ja laakeri-puita setä monen-
laisia, syötäwiä marjoja kasmamia, pensaita. Hyö.
dyllisin ja merkillisin kaikista siellä kasmamista puis-
ta on kuitenkin draakopuu. Tämä tasmi, jota sil-
miin näyttää erinomaisen kauniilta, on soukan kar-
tiopylmään muotoinen. Sen oksat riippuivat pit-
källe alaspäin ja tutoumat selaisin tiheätsi »verkoksi,
sillä jokaisen oksan päästä kasmaa »vuodessa kaksi eri
haaraa, mitkä taasen »vuorostaan jakaumat seuraa-
mana muoteuci. Kukat omat pienten maitoisten täh-
tien kaltaisia ja marisemat pian, mutta uusia tulee
kohta sijaan, niin että kukoistus-aitaa kestää kauan.
Runko ci knsmn tnmnllisesti knhtnkymmcntä jalkaa
korkeammaksi, mutta Porto Santossa, jonka maali-
laatu siis mahtaa olla erinomaisen suotuisa tälle kas-
mulle, ylenee se miiden-kolmatta jakolmen-kymmencn
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jalan korkeuteen. Draakopuusta saadaan erästä la-
jia pihkaa, jota sanotaan draako-merekst. Muinoin
oli drciakopuu tunnettu jumoowan ja mahmistamnn
lääke-aineensa »vuoksi; nykyään käytetään sitä enim-
mästi lakierauksiin ja maalauksiin. Pihka tihkuu
sumisin itsestänsä puun solmuista. Mutta edistääk-
sensä sen juoksua sekä johtaaksensa sitä mutamaan
paikkaan, tekemät asukkaat uurroksia puun tymeen, jois-
ta pihkaa »vuotaa runsaasti. Kun se on koottu as-
tioihin, puhdistetaan ja keitetään se yhteen ja mä-
tetään kakkujen kaltaisiksi. Se on saaren tärkeimpiä
tuotteita ja »viinin jälkeen sen paras ulosmienti-
tamara. Draakopuun ja draakomeripuun »välillä pi-
tää tehdä eroitus; jälkimäisestä saadaan myöskin
jonkin-laista draako-wcrtä ja Linnen mutaan tulee
siitä sitä oikeata punaista santclia, joka kauneudessa
»voittaa senkin, mikä punamärisestä santelipuusta
saadaan.

Metsissä löytyy jäniksiä ja paljon metsä-sikoja setä
kaniinia, joita miimekst-mainittuja pidetään koti-
eläiminäkin. Kesytöntä supi-karjaa löytyy myöskin
useampia lajia, erinomattaintin peltopyitä ja metsä-
kyyhkystä. Kimalaisia on runsaasti, jonka tähden
»vaha ja mesi omat halmassa hinnassa. Jota ta-
holla näkee pieniä mihrcäisiä sisiliskoja kiipemän ym-
päri puita, pitkin muureja ja huoneenseiniä. Myr-
kyllisiä eläimiä ei sanota siellä ensinkään oleman.

Saaren monendaisista laululinnuista mainitsen
tässä erittäin kesyttömän kanari-linnun. Jos emme
ota lukuun hänen »vihreältä wiwahtawaa pyrs-
töänsä, on hänen höyhen-pukimensa totonansa mal-
keanteltaincn. Sen laulu on tawattoman selwä ja
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raitas, mutta paljon yksinkertaisempi äänten monen-
kaltaisuudessa kuin meidän kesyt kanari-lintummc,
ja sentähden kuuluukin sen laulu milfei samalta kuin
Euroftalnisten marpusteu »viserrys. Kanari-lintu
kuuluukin samaan sukuun kuin nuo miimeksimaiuitut
ja on oikeastansa kotoisin Kanari-saarilta; Euro-
passa niin suuresti hymäellyn laulutaitonsa on hän
»vähitellen saamuttanut »vankeudessa ollessaan, jossa
hamppumarpuset, tiitiäiset ja satakielet omat olleet
hänelle opettajina. Niinkuin kokemuksesta tiedämme,
on meidänkin »varpusilla laulu-kykyä, joka ei muuta
kaipaa kuin harjoitusta. Franskassa olen esimerkiksi
nähnyt erään »varpusen, jota oli useat ajat pidetty
hamppuwarpusten kanssa yhdessä suojassa ja joka
nyt matki tarkoin niiden laulua. Kesytön kanari-
lintu on sitte menneen »vuosisadan pitänyt kotoa
Porto Saldossa; mutta häntä »vainotaan niin in-
nokkaasti, että hän luultamasti kohta hämiaä suku-
puuttoon.

Siihen aitaan kun minä saaressa oleskelin, cli
siellä eräs Franskalcdncn, joka osti paljon kanari-
lintuja ja harjoitteli niitä useoihin temppuihin. Ih-
meellistä oli nähdä kuinka kesyiksi nämä elämät saat-
tamat tulla ja kuinka pitkälle ahkeran harjoittelun
kautta niiden luonnon-lahjoja moi edistää. Hänen
opetustuntinsll alkoimat säännöllisesti kello kahdeksan
aamulla. Hän otti pillinsä ja nyt kotoontuimat hä-
nen ympärillensä kaikki kancirilinnut, joita hänellä
oli huoneessa aina useoita kymmeniä. Hän puhalsi
silloin toisen pienen kappaleen toisensa perästä ja
lintuset kilman matkimat hänen pillinsn sämeliä.
Kun tätä laulu-harjoitusta oli hetken aikaa kestä-
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nyt, rumettiin muihin sukkeliin temppuihin. Muun
muassa opetti hän heitä pienille puunpalaisille maa-
latuista kirjaimista kokoomaan heille lausuttua sa-
naa yhteen. Osnsimatpa ne tanssiakin, seisoa »vah-
dissa pieni sapeli toisessa marpciassa, olla oleminan-
sa kuolleena, y. m. Franskalaisclla oli kolme, neljä
harjnantunecmpaa knnari-lintua apulaisina toisia o-
petettaissa, ja ne tekimät niin monta sukkelaa temp-
pua, että katselija joutui hämmästykseen nähdessän-
sä niiden älyä. Kanari-koulunsa »vuoksi oli hän
tullut jonkinlaiseen maineesen ja oli sillä koonnut
melkoisen omaisuuden, sillä hauvoin saapui laimaa
semmoista satamaan, johon ei olisi ostettu jotakuta
hänen oppilaistansa.

Lehmät, kutut ja siat, joita Porto Saldossa
hoidetaan, o»vat parempaa lajia kuin Portukalissa
iöytyy, ehkä ne sieltä omat kotosin. Lampaat omat
lihawampill kuin miimeksi-mainitussa maassa, mutta
heidän Millansa ei ole niin hieno ja kähärä kuin
Portukatissa löytywien lampaitten.

Saaressa on niukasti juomamettä. Muutamia
lähteitä löytyy kyllä, mutta ne kuimumat tyttönään
pouta-aitoina. Sen »vuoksi on rakettu sisternejä eli
tiwcstä tehtyjä »vesisäiliöitä, joihin sade-west kokoon-
tuu ja joissa sitä talletetaan.

Hewosia ei ole juuri ollenkaan, mutta sitä e-
nemmän löytyy aaseja ja muuleja, joista edellisiä
täytetään ainoastaan ratsastuksiin ja jälkimäisiä kai-
kenlaisiin kuorman-kantamisiin, josta syystä ajokalu-
ja tunnetaan tuskin nimeksikään.

Meri Porto Santon ympärillä on rikas talois-
ta, josta asukkaille on suuri hyöty.
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Mitä tawallisesti wallitsewaan ilman-laatuun
tulee, on tämä saari siinä kohden onnellisimpia seu-
tuja koko mailmassa. Talmis-aitoina ei sitä rasita
se pitkällinen märkyys cimätta ne hirmcät myrskyt
ja raju-ilmat, jotta Afrikan mannermaalla raimoo-
mat samalla lcwcydellä. Tosiaankin sataa ja tuulee
rajuslitin useasti muutamat päimät miitossa, mutta
muina päi»vinä on ilma taasen ihan puhdas, täm-
pöinen ja tywcn. Suwisin ei milloinkaan tulla
tuntemaan sitä ankaraa, polttamaa hellettä, jota Ber-
beriassa saadaan kärsiä. Tuulet puhaltclemat ra-
jummin täällä kuin Afrikassa ja lauhduttnmat mel-

kein pystysuorasti paistamien auringon säteiden »vai-
kutusta. Lämpömittari nousee Harmoin yli 33: n
asteen, paitsi kaattois-tuulilla, jotta tuomat muas-
saan tänne Afrikan hicta-ulappain polttaman kuu-
muuden; kuitenkin omat semmoiset tuulet »vann ly-
hyt-aikaisin. Sade on aiwan harwinainen ja outo
tapaus suwella; mutta joka yö lankce maahan mah-
wa kaste, joka wirwoittaa janoawia kasweja, ja mi-
nä näin useasti miclä kello kymmenen ajoissa en-
nen puoltapäiwää kasteheimien mätttymän tehdillä
ja ruohossa. Mutta mitään ei ole täydellistä, ih-
misen mielen mukaan, luonnossa. Porto Santoa
kohtelemat »välistä kauheat myrskyt, mitkä rai-
moamat kuin Indinn-maltamercllä riehumat tuulis-
päät. Kun kaakkoistuuli on kuumentanut ilman-
kehän, silloin semmoiset raju-ilmat tawallisesti tule-
wat. — Tähän lopetan muistutukseni Porto Santo-
saaresta ja palajan matkaani.

Kun saamuilnmc Porto Santon satamaan, kat-
listcttiin laiwamme kyljellensä, niin että kööli jn
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alimmaiset pohjapuut tulimat näkymiin yli »veden
pinnan. Sillä tawoin »voitiin helposti löytää ja
tukkia ne reiät, joista wesi tuntihc laiwaan. Päälle
päätteeksi se miclä poltettiin, niinkuin merimiehet
sanomat. Semmoinen polttaminen tapahtuu sillä
lamoin, että tuleen sytytetyillä olti-lyhteillä sulate-
taan ja osaksi poltetaankin pihta, jolla laiwan pohja
on peitetty. Siitä on kahdenkertainen hyöty; pihka
ei ainoastansa tunge sisään puuhun, waan pohjakin
puhdistuu ja tulee sileäksi; sillä, kuten tiedämme,
tarttuu laiwan pohjaan ajan kuluessa kiinni yhtä
ja toista liikaa romua, niinkuin kuoriaisia, merimi-
taa ja ruoppaa, josta pohja käy karkeaksi ja laiman
»vauhti suuresti hidastuu. Kun laimaa sillä keinoin
on poltettu, suvellaan sitä uudestaan pihkalla ja ter-
»valla ja nyt se tulee ei ainoastansa tiiivimmäksi,
maan purjehdittu suttelammin tui» ennen. Ehta
luulisi laiman totonaan olewnn manrnssa näin lie-
kin sitä suudellessa, en ole kuitenkaan milloinkaan
nähnyt sen kautta yhdenkään syttyneen tuleen.*

Heinäkuun 23:na päimänä oli laimamme taa-
sen täydessä kunnossa. Seuraamana aamuna lähe-
tettiin osa »väestöstä maalle täyttämään tyhjiä mesi-
astioita läheisestä, »vierasten laimain Marana ole-
masta »vesisäiliöstä. Samaan aitaan täksi kapteeni
muutamien matruusien kanssa kaupungista ostamaan
tuoreita ruoka-maroja matkaa marten, jolle seuraa-
malla päimänä taasen piti suorittaman. Minä puo-
lestani kämin hänen poitcdnsa keralla maalle, »vielä

* Nyky-ajan tapa, peittää laiwan pohja »vaökilelvyillä
sitä myöten tuin se ui »vedessä, on jo tullut yleisesti täy-
täntöön niiden etujen lvuoksi, joita siitä on.
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Ensin nluksi oli ilmn niin kaunis ja suloinen
tuin maan milloinkin; mutta kello kahdeksan aikaan
aamulla alkoi tukehuttnwnn hellettä tuowa tuuli pu-
haltaa kaakosta. Kaikki ulkotöissään askaroitscwat
ihmiset jnttnvät työnsä ja täwiwät huoncisinsa. Me
pitkitimme matkaamme mielä hetken aikaa, mutta
pian tulimme paloitelluksi etsimään suojnn, kunnes
nnknrin helle olisi ohitse mennyt. Me poikkesimme
siis erään wiiiumiljelijän tuoksi, jokn ystäwällisesti
otti meidät »viileään mnjnnnsn jn rnwitsi meitä »vii-
nillä, leimalla jn suloisimmilln hedelmillä. Helle
kämi yhä ankarammaksi mitä korkeammalle aurinko
kohosi ja tuti puoti-päimän aikaan »varsin kärsimät-
tömäksi. Estääkscnsä sitä sisään pääsemästä, sulki
isäntämme kaikki omct ja akkuna-luukut, sytytti lam-
pun palamaan ja »vaipui niin koko »väkensä knnssn,
jotka olimnt riisuneet itsensä melkein alastomiksi, sy-
ivään uneen. Minun molemmat tomerini wnipui-
mat myöskin unosen helmaan, ja mina tuhdin sillä
»valin aitaani katsellen eräästä nttunnluukun rnostn,
mitenkä puiden hedetmät tuolln utkonn höyrynvät jn
lehdet tuimuimnt auringon paahtaessa.

kerran tehdäkseni lyhyen matkustuksen snnren sisä-
maihin.

Kello kolme jälkeen puolcnpäiwäu näkyi muutn-
niin mntkustnjin häälyivän tiellä jn helle tlintui »vä-
hän lnuhkenmmnlle. Me snnoimme siis jäähymäiset
isännälle jn läksimme kaupunkia kohdeu astumaan
erästä mnrjoknstn polkua myöten. Kun mielä o-
limme noin neljännes-tiiman matkan päässä kaupun-
gista, kohosi taiwaan läntiseltä rannalla yhfätkiä
synkkiä pilwiä, jotka eilnustiivat nnknrnn rnju-ilinnn
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Me kiiruhdimme kultuamme ja ehdimme tuota
pikaa kaupunkiin. Täällä olimat ihmiset suurim-
massa hämmästyksessä. Kaikki odottimat tuskaantu-
neilla muodoilla raju-ilman tuloa; yksi huusi yhtä,
toineu toista, ja kaikki juoksimat sikin sokin, sinne
tänne. Pilwet peittnvät nyt auringon ja tuokion
kuluttua kiittivät ne meidän päämme ylitse. Yhf-
ättiä puhkesi ilma malloilleusa ja näytti uhkaaman
saarta perikadolla. Koko ilma-kehä oli ikäänkuin
yhtenä tulena, mesi syöksyi alas kuin ammeesta kaa-
tain ja lonnaistuuli riehui hurjimmassa raimossaan.
Asukkaat patenimat majoistaan, sillä he peltäsimät
myrskyn ftöksemän ne nurin. Useat ihmiset heti
huoneistansa lähdettyä kaatumat kadulle, myrskyltä
lyötyinä, ja jäimät niin siihen lepäämään.

Tuska kiihdytti moimiamme; lomalla työllä ja
waiwalla taistellen myrskyä ivastaan, saamuimme
»vihdoinkin kaupungin toiseen päähän, josta saattoi
nähdä koko sataman. Meri oli tyttönään lumimnl-
tealla maahdolla peitetty; näytti siltä tuin se koko-
naan otisi pyrkinyt tunkeimaan satamaan. Aallot
kohosimat aaltojen päälle, syötsyiwät niin satamaan,
särtyimät korkeata rannikkoa »vasten, uhkasimat niellä
läheiset huoneet ja yhdistimät kohinansa tuulen min-
tullaan ja ukkosen jyrinään. Kolme Portutalilaista
laimaa, jotta ynnä meidän lcdwamme kanssa otimat
ne ainoat, mitkä nyt satamassa sattuimat olemaan,

heltesiwät yhfcdkaa ankkureistansa, paiskattiin maalle
ja särtyimät samassa tuokiossa pieuiksi palasiksi.
Meidän lcdwamme pysyi kauemmin paikallaan, mut-

tuloa. Kaakkoistuuli heikeui tyttönään ja symä,
juhlallinen hiljaisuus »vallitsi ylfympäri.
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Tätä nähdessäni olin mennä tainnoksiin; minä
seisoin ikäänkuin maahan kiinni-kasmaneena ja pidin
koneentapaisesti kiinni eräästä käsipuusta, etfei tuuli
minua kaataisi. Mitenkä nuoret ystämäni ilmaisi-
mat tuskan tunteitansa nähdessänsä nyt melkoisen
omaisuuden heiltä hämiämän, ja ehkä oli heiltä mie-
lä rakas isäkin hukkunut, en tiedä; mutta kun taa-
sen toinnuin ja katselin ympärilleni, näin minä hei-
dän nojauman erästä muuria masten ja itkcin nyyh-
kyttäen syleilemän toinen toistansa. Sattumalta loin
silmäni mcsisäiliötä kohden, josta miehemme aamulla
olimat mettä noutaneet, ja kun nyt hamaitsin wesi-
astiain wietä seisowan siinä, arwelin minä, etfei-
mät miehemme eikä luulta»vasti kapteenikaan ollut
laiwllssa olleet, silloin kun se joutui haaksirikkoon.
Loin mielä kerran silmäyksen paikalle, mihin lai-
mamine oli uponnut, ja nyt näkyi lahdella eräs
mene, aalloin ja tuulen mallassa, ajelehtiman meitä
kohden. Kun mene oli saapunut rannalle, näytti
meri ylfympäri sitä asettuman tyyneksi ja meden
malkean-manhtoisa muoto tämi »vihreäksi, jommoisel-
ta merimesi tyynellä ilmalla tawallisesti näyttää.
Mutta piau kohosiwat aallot taasen kiihtyneellä »voi-
malla ja miskasimnt, särkymättä, »veneen maalle.
Joukko miehiä hyppäsi samassa ulos »veneestä ja
riensimät, minkä ehtimät, ylös sitä ylänköä myöten,
jolla me olimme, mälttääksensä joutumasta uudes-
taan heidän jätissään möyryämicn aaltojen kitaan.
Minun ei tässä ole tarmis kertoa mitenkä äkkiä sn-

ta »vihdoin aallot ajoimat senkin erästä kallion reu-
naa masten, jossa se särkyi ja parin minutin ku-
luttua painui pohjaan.
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rulliset tunteemme muuttuimat iloksi nähdessämme
kapteenin koko »väestönsä kanssa lähestymän meitä.
Hän näytti ensin oleman hämmästyksissään ja katsoa
tuijotteli ympärilleen, meitä huomaamatta; mutta
hänen kaswonsa scdwat heti tawatliscn, tyynen muo-
tonsa, kun hänen molemmat poikansa sanomattomalla
ilolla juoksimat hänelle taulaan.

Kohta kun herra Fcdderscn oti hamainnut en-
simmäiset enteet myrskyn tulosta, oli hän taiten
maalla oleman »väkensä kanssa pikaisesti palannut
lnimaau marjelemaan sitä uhkaamasta »vaarasta.
Ainoa pelastuskeino olisi ollut, että hän silloin
»vielä puhaltaman kaakkoistuulen amulla olisi kuljet-
tanut laimansa anwalle merelle. Mutta ken saattoi
luulla semmoisen kauhean raju-ilman siitä nouseman?
Ia oliwcnhcin Portutalilaisctkin kap-cenit, joidenka
piti paremmin tuntea saaren ilmanlaatua ja lahden
luontoa kuin meitainiset, jääneet asemillensa, kiin-
nittäen laiwojnnsn wnnn usenmmilln ankkureilla.
Meikäläiset eiwät ainoastansa tehneet samaten, waan
olimat »vielä riistäneet pois kaikki purjeet ja raa'at,
sillä lamoin jättäen ilma-kullalle niin wähän koske-
mispaittoja tuin mahdollisin. Yhtä kaikki oli raju-
ilman raimotessa toinen toumi toisensa perästä kat-
kennut ankkureista ja laima ajeli esteetönnä kallioi-
ta wastcn. Tuskin oii ollut aitaa miehille sen »ver-
ran, että ehtimät päästä menhcesen, ennenkuin laima
sattui kallioon; tamaran pelastamisesta ei moinut
tulla kysymystäkään. Kapteeni oli ottanut Maraksi
menhecsen ankkurin öljyä, mitä nyt oti hywään tar-
peesen, sillä muuten he tuskin olisiwat kuiwaa näh-
neet. Kun wene, näet, juuri oli joutumaisillansa
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rantaa masten särfywicn aaltojen kitaan, lyötiin
pohja samassa pois öljy-nntturista, sen sisällys kaa-
dettiin mereen, josta seurauksena oli se äkillinen me-
den muodon muutos, jota äsken ylängöttä olin näh-
nyt. Öljy, näet, pikaisesti lemiää meden pinnalla
ja asettaa hetkeksi aaltojen kuohun.

Kuu laiwan wäestö nyt näin onnellisesti oli
pelastunut, heikcni ilmakin kohdakkoin, ja myrsky aset-
tui yhtä ättiä kuiu se oti noussuttin. Tuuli alkoi
puhaltaa luoteesta ja puhdisti ilmakehän muutamas-
sa tuokiossa, ja niin päättyi tämä kauhea päimä
kauniilla, selmalla ja »viileältä illalla.

Mitään ei niin paljon »vaikuta merimiesten mie-
lenlaatuun tuin ilma. Myrskyn riehuessa kiroomat
ja sadattclewat he ehtimiseen ja näyttämät hurdlle
kaikissa liikunnoissaan ; mutta sitä myöten kuin myrs-
ky heikcnee, asettuu heidän miclensäkin, ja jos ilma
muuttuu kauniiksi, omat he suopeat ja tyytymäiset
koko maitinaan, maittapa mitä waiwoja ja »vahin-
goita hymänsä olisimat kärsiä saaneet. Niinpä is-
tuimat meidänkin matruusimme, ehkä »vasta puoli
tuntia oli saanut kuluneeksi siiiä, kun laima tamci-
roinecn painuneen oli meren symyytcen bäminnyt,
marsin hywiilä mielin eräässä ramintolassa, jossa
heitä ruifalla ja juomalla kestittiin kapteenin kus-
tannuksella. Ruifan jälteen lätsiivät he kokoilemaan
ja »vetämään maalle lahdella ajelemia laiman särky-
neitä jätteitä, jota työtä pittittimät toto yökauden.

Wiides Luku.

Minä ja kapteeni mietimme yötämme samaten



54

malmocn ramintolassa eräässä huoneessa, jossa joko
hiljaisuudessa annelimme kumpikin asioitamme tai
haastelimme toinen toisemme kanssa ja neumottelim-
me keinoista, joihinka nyt piti ryhtyä. Ehkä ta-
wallisesti aina olen pian unohtanut kärsityt »vahin-
got, oli tämä nykyinen onnettomuns kuitenkin niin
luutuma, että minun oli luottaminen taitteen elä-
mäni-iviisautecii, »voidakseni sitä hallita; näethän,
ainoana omaisuuteuaui enää oli nanttiini-waatteeni,
taskukello, kiikari, keppi ja eras liuska-kimitaulu.
Kadotetuista tamaroistani kaipasin kaikista enimmän
erästä kokousta harminaisista tasmeistn ja hyöntiäi-
sistä, joita suurella »vahvalla ja kustannuksella otin
kerännyt.

Kapteenissa ei nyt hamaittu mcrimichissä ta-
mallista telvyt-mictisyyttä eitä hän myöskään surun
ja murheen omcdsi antaunut, »vaikka lai»van omis-
tajana ollen hänelle suurin »vahinko tapahtuneesta
onnettomuudesta oli, waan hän mietti uskaliansti
uusia keinoja, millä liemittää omaansa ja meidän
taittein lomaa onnea. Hän koetti kaiten moko-
min ensiksi tyydyttää meidän tarpeellisimpia puuttei-
tamme ja sitteu etsi tilaisuutta mitenkä päästä ta-
kaisin Europaan. Kun hänellä Porto Saldossa ei
ollut ystätviä eikä Uittamia, ei hän siis sieltä mi-
tään apua »voinut odottaa, eikä nykyään yhtään
laiwaakaan ollut satamassa; hän läksi sentähden jo
seuraamana päimänä eräällä matkustaja-aluksella
Madeiraan, jossa löytyi tanskalainen konsuli ja jos-
sa muutenkin yhteys Europan kanssa oli paljon wi-
rcämpi tuiu Porto Santon kaukaisessa, pienessä saa-ressa.
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Hänen poissa-ollessansa pitkittiwät miehet uutte-
rasti työtänsä, kokoellen tähdellä uistcntelewia lai-
wan pirstaleita maalle. Eräänä päiwänä löysiwät
he kaiken rakennus-aineen, millä laiwa oli lastattu;
siitä moi siis sellvästi päättää että koko laiman run-
ko oli tyttönään särkynyt. Kadonneet ankkurit, saa-
tiin myöskin onnellisesti ytös, ja paitsi niitä löysi-
wät he wielä erään toisenkin, joka jo aitoja sitten
oli hukkunut eräästä sotalcdmasta, ja painoi yli kol-
menkymmenen sentncrin. *

Päästäkseni joutawista ajatuksista tein minä pie-
niä matkustuksia saaren sisämaihin, maan myrskyn
tekemät hämitykset muistuttimat minulle täälläkin u-
seasti matkakumppanieni onnettomuutta. Minä näin
useoita tuuten kumoomia huoneita, joka taholla kaa-
tuneita puita; kauniit, mehuisat hedelmät, joista
puut ennen hohtimat, miruimat nyt sinne tänne
mistattuina maassa; ainoastansa miinamaria-rypä-
teet olimat kestäneet myrskyä, ne näet olimat tähän
muoden aitaan jo niin typset, että oksat, joita ei
täällä milloinkaan seipäillä tueta, riippuimat pai-
nostansa maassa kiinni. Saaren manhimmat asuk-
kaat eiwät muistaneet semmoisen myrskyn milloin-
kaan ennen rcdmonneen siellä ja erään franstskani-
laisduostariu oppinut päällikkö »vakuutti minulle,
että niillä seuduin myrsky kahdeksantoista minuutia
oli kiitänyt sadan kahdenkymmenen jalan nopeudella
sekunnissa ja luostari, »vaikka olitiu mahma rakennus,
oli wawissut perustuksiltaan.

Kapteeni tuli takaisin jo »viidentenä päimänä

* Sentneri on sata naulaa. >Vuom. muist.
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Madeirasta. Hän ei juuri lohdullisia sanomia tuo-
nut. Mainittu saari oli saanut myrskyltä kokea
mettein samaa kommitta kuin Porto Saldokin. Kaikki
siellä satamaa pitämät laimat otimcd niin turmeltu-
neet, etfei yhtäkään niistä saatettu laskea matkalle
lähtemään Europaan ennen kuin muutaman kuukau-
den kuluttua. Kuitcukiu oli Tanskan konsuli otta-
nut häntä erinomaisen ystämällisesti »vastaan ja ke-
hoittanut häntä »väkensä kanssa tutemaan Madeiraan
odottamaan erään Tanskan maihin määrätyn lai-
wan lähtöä. Kapteeni Feddcrscn päätti siitä syystä
myydä kaiken pelastetun rahtitawaran sekä laiwnnsa
jätteet, ja alkoikin heti kohta niitä kaupitella.

Mutta hänen kohtalonsa, josta minunkin onneni
tätä nykyä riippui, kääntyi toisaalle. Wieiä sama-
na päimänä saapui satamaan suuri amerikalcunen
kolmemastoinen laiwa, joka tuli Wälimerestä ja oli
nyt paluu-matkalla Nem-Yortiin. Laiman kapteeni
oli syntyjin tanskalainen ja herra Fedderscn'in nuo-
ruuden-kumppani. Sanomaton oli näiden molem-
pain miesten ilo kohdatessansa toinen toistansa näin
ätti-armaamntta monen-muotisen cro-njan perästä.
He kertouvat nyt toinen toisellensa elämänsä »vai-
heet, mitkä olimatkin komin kirjawia ja hanvincusia,
waan kuitenkin suureksi osaksi toinen toisensa kaltai-
sia, ja sillä laivoin liittyiwät he toisiinsa wielä mah-
memmilla ystäwyy_en siteillä. Brand, se oli ame-
rikalaisen laiwan kapteenin nimi, esideli nyt Fed-
dersenille että hän seuraisi häntä, sillä, anneli hän,
matkalla yli »valtameren Yhdys-maltoihin lamataan
useasti joka muoden-ajalla Europaan kulkemia lai-°
moja ja olisihau siis keskellä Atlcmnin-mertä parempi
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tilaisuus kohdata Saksan tai Tanskan satamiin mat-
kaamia laimoja kuin tätä nykyä ja asiain tällä kan-
nalla ollen Porto Santossa tai Madeirassa moi olla.
Tähän esittelyyn, joka pitemmin od haawetsiwan ys-
täwyyden houre tuin järjellisen mietinnön tuote,
suostui Feddcrscn ihastuksella, maan minusta se uäytti
aiman cpämakaisella. Hän möi siis paikalla, mitä
mielä oli myymättä, ja jo seuraamana päiwänä as-
tui hän poikinensa seka minun kanssani Ameritalcd-
sen laiwaan. Mielellänsä olisi hän ottanut taima-
»väestönsä ja semminkin perämiehen myötänsä, jota
hän erinomattain suosi; mutta kuu laiwa jo muu-
tenkin oli liian täynnä matkustajista, ei ollut enää
heille tilaa, maan hän lähetti heidät Madeiraan
Tanskalaisen konsulin tuoksi, annettuansa heille en-
sin melkoisen lahjan, jolla woisiwcd tyydyttää mäll-
tämättömimpiä tarpeitansa.

Heti kun lnimaan oli lastattu »viini, jota New-
Yorkiin oli tilattu wietäwätsi, nostettiin ankkuri ja
tähdettiin liikkeelle. Se tapahtui heinäkuun 31
p:nä. Mina olin useasti toiwonut jolloin kulloin
saawani matkata pikaanpurjehtimalla laimalla. Nyt
tämä toiwoui toteutui, sillä ameritalainen laima
miitst tuin delftni aaltojen läpitse. Se joutui ta-
wallisesti »viisi tai kuusi peninkulmaa neljässä tii-
massa, maitta ilma od milfei »varsin »vastainen,
ja kun taasen oli laita- tai myötä-tuuli tutki se kym,
menen ja neljä-toistakin peninkulmaa samalla ajalla.

- Pikapurjchtimisensa wuokst owat amerikalaiset
laimat ylimalkaan mainiot. Sitä niitä rakettcussa
erinomattain tarkoitetaan ja sentähden sacnvatkin ne,
niinkuin sotalaiwnt, pittä-läntäiscn, soukan rungon
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Tämä ei kuitenkaan ole ainoa etu mitä ameri-
kalaisilla laimeilla on muihin »verraten. Niiden
kaikin tamoin soma muoto, taklauksen älykäs kokoon-
pano ja järjestys, niiden wiehättäwä maalaus, mu-
kama sisuslaitos wctäwät erittäinkin huomiota puo-
leensa muiden kansojen, »vieläpä englantilaistenkin,
laimain rinnalla.

ja teräwän pohjan. Tawallisesti warusietaan niiden
pohjat waski-lewyillä, joka ei ainoastansa estä lai-
mamntojen kiintymästä ja tunkemasta pohjan läpitse,
maan on edullinen purjehtimisellekin, sillä semmoinen
pohja pysyy paljon puhtaampana ja sileämpänä kuin
pihkalla tai termalla simclty päällystä.

Laimain omistajille ei kuitenkaan ole niiden
mukamuuksista erinomaista hyötyä. Ne kyllä saat-
tamat tehdä ehkä kaksikin reisua samalla ajalla kuin
esimerkiksi hollantilainen matteri tai galjoti tekee
yhden ainoan; mutta jälkimäisten lawen, kirstun-
tapainen ruuma metää sitä »vastaan taksi sen »ver-
taa rabtitamaraa ja ne tuottamat siis omistajillensa
taksi »vertaa enemmän tuloja tuin edelliset. Se
etu, joka pika-purjehtimisesta on, latoo melkein mi-
tättömiin, kun otetaan kysymykseen mitä laiwa »ve-
tää. Paitsi sitä on pika-purjehtimista »varten teh-
dyn laiman milfci yhtä mittaa oleminen liitteellä,
jos siitä jotakin hyötyä toimotaan, kun sitä »vastaan
kuormankuljettamista marten ratetut laimat saattamat
jonkun ajan tcmätä ja sillä tamoin säästää köysiä
ja purjeita setä tnimamäestön kallista palkkaa, joka
yhdysmalloissa on kahta mertaa snurempi kuin muis-
sa maissa.

Laima, jossa nyt olin ja jonka nimi oti "Hud-
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son", oli rakettu Pittsburghissa, joka on eräs kau-
punki noin neljäsataa amerikalcdsta peninkulmaa
Nem-Yorkista sisämaahan päin. Siellä löytyy sillä
paikalla, missä Monongaheta- ja Allcghany-joet yh-
tyivät, useampia laimamarmeja, joissa rakennetaan
erinomaisen hymiä laimoja. Kun näillä seuduin
yltäkyllin kaswaa tammia, petäjjä ja muita laiman-
rakennukseen erinomaisen sopimia puita, tulee lai-
mojen laatiminen täällä paljoa halmcmmaksi ja pa-
remmaksi knin Atlantin-meren rannalla olemissa kau-
pungeissa, joidenka kauppiaat scnlähden monasti ti-
laamat laimansa Pittsburghista. Kun laimat omat
»valmiit tastataan ne seudun tuotteilla, jonka jälteen
ne ensin Ohiota ja sitten Missistppi-mirtaa myöten
tutjetetaan alas New.Orleausiii., jossa tawara pur-
jetaau. Täältä lähetetään ne Ala-Louisianan tuot-
teilla lastattuna omistajillensa Atlantin meren sata-
miin. Laimat saamat siis tuttea enemmän kuin
2,000 Engtannin peninkulmaa ennenkuin chtimät
Atlantin »valtamerelle. Pittsburgh oli kauan ai-
kaa ainoa kaupunki Yhdyswaltnin läntisillä äärillä,
jossa laiwoja mainitulla taivalla tehtiin ja lähetet-
tiin ulos; mutta meidän aikoina, jolloin asukasten
lukumäärä ja kcskuusliite niillä tienoin on edisty-
nyt jättiläis-askelilla, rakennetaan laiwoja uutterasti
uscoissa paikoin Ohio- ja Missisippi-wirtain sekä
niiden purjehdukselle kclpaamicn lijäjotien marsilla,
joita kaikkia mahmat metsät ympäröimät.

* MM pitkä kuin Englannin peninkulma, joita menee
lähes seitsemän yhteen Suomen peninkulmaan.

Oloni laiwassa oli sekä hupaisa että ikäwäkin.
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Kun laimassa oli paljon matkustajia, oti tila ahdas
niiu hymiu päimällä laiman kannella kuin yöllä si-
sällä kojuissa, jonka tähden melkein yhtä mittaa sie-
tämätön kuumuus »vallitsi jälkimäisissä. Suurinna
haittana minulle kuitenkin oli liinn-mnatctten ja »ver-
hojenpuute; sillä haaksirikossa hukkaantuneiden mnnt-
teitteni sijaan olin aiwan wähän »voinut saada uu-
sia Porto-Santosta; siellä, näet, »vaatteet owat kal-
liita ja huonon-laatujsia. Onnekseni olin kuitenkin
saanut erään portutalilaisen mekon käsiini, ja etfei
nyt sitä olisi ollut, Jumala tiesi kuinka käynyt olisi;
se oli minulle suureksi hyödyksi monessa tarpeessa.
Sillä peitin alastomuuttani, kun nnnttiini-waattei-
tani pestiin, se oli minulle suojana tuulla ja sadetta
ivastaan ja sitä käytin öillä peitteenäni.

Mitä ruoka- ja juomawarojhin tulee, en olisi
siinä kohden parempaa moinut toimoattaan; sillä
kapteeni, joka muutenkin oli tottunut pitämään hy-
mää suuta, säästeli nyt mielä »vähemmän »varojan-,
sa, kun ystnmänsä Fcddersen oli hänellä miernnna.

Seurn-huwitutsistn ci myöskään puutetta ollut.
Matkustajat, jotta laitti olimat nuoria taidenielloja
Limornosta ja Gcnuasta, olimat ei ainoastansa e-
rinomaisen kohteliaita, maan milppaita ja lystillisiä-
kin. Milloin pidettiin soittajaisia, milloin näyt-
telyitä tai kerrottiin hupaisia tarinoita ja juttuja ja
»vietettiin aikaa monen kaltaisilla leikeillä.

Herra Vrand oli minulle myöskin hupainen seu-
rakumppani. Hän oti parhaimpia miehiä mielen-
laadultaan ja mietteiltänsä, se ainoa wirhc »vaan
hänessä oli, että hän aina puhui hiestänsä. Ken-
kään ei siitä sentään moinut pahastua; sillä hänen
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Elokuun 13:ntena päimänä lähenimme Nem-
Foundlannin kareja. Niinkuin aina on tamallista
näillä tienoin, peittimät tuimasta nytkin raskaat,
synkät pilmet, jotka näyttiwät ikäänkuin lepäämän
meren pinnalla. Tätä surkeata näköä enensi »vielä
knjamnin haikea parku, jotka suurissa parmissa lii-
telimät aaltojen yli hätyyttäen kaloja, joista meri
Nem-Foundlannin ympärillä kihisee.

Niin »vieri päiwä toisensa perästä, jn me lähe-
nimme yhä lähemmäksi Amerikan rannikkoa, eikä
kuitenkaan meidän toimomme, kohdata Europaan
purjehtimaa laiwaa, näyttänyt toteutuwan.

elämänsä »vaiheet, näet, olimat niin outoja ja hu-
mittamia, että jokainen mictellään niitä kuulteli.

Illempana heitettiin tastinluod. Se osoitti me-
ren symyyden oleman 19:nMää, ja kun sen pai-
namin pää oli simelty talilla, tarttui siihen pohjasta
mihreänkaltciista, limattaista hietaa. Kun jokai-
nen eri osa Nem-Foundtannin kareista on toiseensa
»verraten erinkaltainen setä meden symyyden että poh-
janlaadun suhteen, niin armelimmc nyt lastinluodin
miittnustcn mutaan olemamme suuren karin eteläi-
sellä äärellä, joka myöskin tarkoin piti yhtä muiden
laskujen kanssa.

Herrn Feddersenin hartaista pyynnöistä päätet-
tettiin »viipyä muutama aika näillä tienoilla, koska
hymin luultamaa oli että täällä möisi tawata jotakin
Europaan kultcwaa laiwaa. Nämät seudut, näet,
omat alituisena kokouspaikkana europalaisille kalas-
taja-.aimoille, ja samaten saapuu sinne Länsi-Indi-
assa-kulkijoita paluumatkallansa Europaan, sillä nä-
mä näet tule»Sat Meksikon lahdesta pitkin Amerikan
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Siiuä nyt risteillen purjehdimme edestakaisin
kolme päimää ; maan pidättikö koma onnemme kaikki
laimat lähenemästä meitä, mai estikö sumuinen ilma
meitä niitä näkemästä, »vai mikä lie ollut syynä,
me emme kohdanneet tuin ainoastansa kaksi laimaa
ja nekin aikoimat Kanari-saarille. Wihdoin ilmoitti
kapteeni Brand ystäwällensä Fedderscnille, etfei hän
enää kauemmin saattanut miimyttää mattaansa, e-
rinomattaintin kuu hän jo oli niin lähellä perille-
pääsöänsä, maan Fedbersen saisi luman seurata häntä
Nem-Yorfiin ja siellähän nyt piti ainakin olla tilaisuut-
ta päästä yli meren Hampuriin tai Köpenhaminaan.
Kapteeni Feddersenin ei juuri sopinut millään ta-
moin »vastustella tätä kohtuullista esittelyä, maan
tyytyi kohtaloonsa ja seurasi muassa aina Nem-
Yorkiin asti.

rannikkoa aina tänne asti, josta sitten johtamat kul-
kunsa suoraa tietä poikki »valtameren.

Laima laskettiin siis taasen kulkemaan määrät-
tyä suuntaansa kohden ja kun samassa raju lounais-
tuuli alkoi puhaltaa, jäi Nem-Foundlanti piau kauas
taaksemme. Jo seuraamana aamuna ympäröitsi mei-
tä selkeämpi ilma, joka selkeni selkenemistään mitä
edemmäksi tulimme.

Elokuun 21:senä päimänä nähtiin Long-Island
eli se pitkä saari, jonka takana New-York piilii; ja
seuraawcina päiwänä auringon noustessa näimme
myöskin Nem-Yersey'n mannermaan. Koko tämä
maisema, paitsi Neversinfin niemi, jonka korko me-
ren pinnan yli on 600 jalkaa, näyttää erinomaisen
yksitoikkoiselta, matalalta hieta-ulapalta silmiin. Se
kohoo aiwan »verkalleen sisämaata kohden, jonka
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tähden sitä tuskin saattaa nähdättään kuudeu pe-
nikulman päästä mereltä.

Kello kaksi jälkeen puolenpäiwän saawuimme
New-York'in äärimmäisimmalle eli eteläiselle lahdelle,
jota tawallisesti pidetään Hudson, »virran suuna. Si-
tä ympäröitsee etelän puolelta Nem-Yersey, lännen
puolelta Narilon-lahti ja pohjasta Siaaten-saari ja
Pitkä-luoto. New-Yersey'n puolella löytyy eräs 110
jalkaa korkea, kiwestä rakettu majakka, joka nättm
kymmenen penikulman päähän. Se on tehty pie-
nelle saarelle, joka ennen muiuoin oli yhteydessä
New-Yort'in mannermaan kanssa ja jota hieta-sekai-
sen maanlaatunsa »vuoksi sanotaan "Sandy Hook,"
s. t. s. Hieta-niemi. Jos ken aikoo sisälle lahteen,
on hänen purjehtiminen juuri läheltä tätä saarta;
sillä maikka meri sen itäisellä puolella uäyttää niwan
aukealta, löytyy kuitenkin ainoastansa Sandy Hoofin
läheisyydessä kulku-wäylä; Long-Island'<sta, näet,
lähelle Sandy Hoofia asti ulottuu pitkä hieta-kari,
joka suojelee lahta meren hurjilta rynnäköiltä. Staa-
ten-saaresta ulottuu myöskin samankaltainen kari
New-Yerscy'tä kohden, niin että molemmat karit siis
sulkemat mätiinsä kulkumäytän, jota »vte Staaten-
saaren ja Long-Island'in malissa olemalle salmelle.
On hamaittu, ett'ei tässä lahdessa löydy ollenkaan
niitä lneri-matoja, jotka laiivoja hywäilemät, josta
sillä on siis suuri etu muihin ameritalaisiin satamiin
»verraten. Sitä ympäröitsemät rannikot o»vat, sama-
ten kuiu koko äärimmäiuen rantamaa, ensi aluksi
suurimmaksi osaksi hietaisia, mutta sisämaat näyttä-
mät jo kaukaa katsellen hedelmällisiltä.

Jos joku europatainen jolloinkin ensikerran uut-
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ta maailmaa nähdessään on ollut halukas katsele-
maan ja tarkastamaan sen elämää ja oloja, niin
olinpa nyt minä innoissani juuri kun lähestyimme
lahden suuta. Lemottomana odotin sitä hetkeä, mil-
loinka saisin nähdä Nem-Yorfin kuuluisan kaupun-
gin, ja laima näytti minusta »vitkastellen kulkeman,
ehkä se kuohumalla »vauhdilla »viilsi aaltojen yti.

Me kutumme myöskin hetimiten ultopuotisen
lahden poikki ja tulimme ylhäällä-mainittuun sal-
meen. Se ulottuu Pohjosesta etelään ja yhdistää
meren-puolisen ja pohjoisen eli »varsinaisen Nem-
Yortin lahden toinen toisensa kanssa. Staaten-
saaren rannat kohoomat tällä kohden kohtuullisen
korkeiksi muoriksi, joita siihen aikaan mielä peitteli
korkeat petäjä- ja kuusimetsät, mutta joidenka sijas-
ta nykyään mereltä tulijan ihastuttamat »viehättä-
mät maatalot ja puutarhat. Erinomaisen ätti-ar-
»vaamatlomalta näyttää Long-Island'in tältä puo-
lelta silmiin pistämä, muuttunut muoto. Mereltä
katsellen näyttää mainittu saari oleman ainoastansa
riivi alastomia hietakumpuja ; mutta pitkin koko ran-
nikkoa »vasta-päätä mannermaata näkyy lainehtimien
Pellojen yhtä mittaa somasti waihtelcwan wihcmta-
wien niittyjen, puutarhojen ja metsittömäkien
kanssa. Salmen ranta-äyräät omat jyrkät ja kallioi-
set ja niiden lomiin tungeitse useoitn pieniä lahtia,
joissa aina nähdään koko joukko »veneitä askaroilse-
man erinomattain syötämäin simputtain jn merirn-
pujen pyynnössä.

Niin pian kun on tultu ulos salmesta New-
Yorfin pohjoiselle lahdelle, alkaa sen lärmen puolelta
New-Ark'in lahdetma näkyä, jota soukka salmi yh-
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distää edellisen lahden kanssa; mutta pian sulkee
meidät idästä ulottuma Nem-Yersey syliinsä ; se kul-
kee koillista kohden ja on Hudson-mirran oikean-
puolisena rantana. Tämä seutu on ensimmältä ma-
talaa ja peitetty hiedalla, mutta kohoo »vähitellen
korkeammaksi ja tulee »vihdoin »vuoriseksi, nyky-ciikaan
laajasti asutuksi ranta-maaksi. Wiimeksi-mainitun
maiseman läheisyydessä löytyy paljon ostroni-kareja
setä suuri joukko pieniä luotoja, joista muutamia
tulwawcsi »välistä »viruttelee. Lahdelman itäisellä
puolella löytyy Long-Islanb-saari ; se käy wähän kaa-
reen itää kohden ja tekee samankaltaisen polmcn koil-
liseen päin ja tulee sillä laivoin olemaan Hudson
»virran »vasen-puolisena rantana. Wiimekst mainit,
tv luoto käy yhä hedelmällisemmäksi ja ihanammaksi,
mitä lähemmäksi tulemme Nem-Yorkin kaupunkia,
ja siinä löytyy useampia somia pittu-kaupmdeita ja
herraskartanolta. Sen rannikko on useassa kohdin
uurrettu lahdilla, joissa »vähäisten alusten sopisi sa-
tamaa pitää, mutta kuu karit ja pienet luodot sitä
ylfympäri saartamat, käy tila ahtaaksi lcdwojen »va-
paalle liikunnolle, »vaan wesi siitä tulee tyyueksi.
Melkeiu keskellä kulkuwäylää löytyy saari, jota sa-
notaan Staaten-saareksi. Saarella löytyy ruttosal-
pauslcdtos (karantteui). Saarelle on myöskin ra-
kettu linnoitus, josta sopii lakaista koko lahtea, maan
sitä moidaan itse hätyyttää Long-Island'in saaren
ylänteiltä. Lahden äärimmäisessä päässä näimme
»viimeinkin Manhattan-saaren, eli, niinkuin sitä ny-
kyään tawallisesti sanotaan, Nem-York-sanrcn, jokn
souttnnn jn pitkän-läntäisenä knistnleenn tutkee poh-
joisestn etelään ylös pitkin Hudson-wirtna ja jakan
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sen kahtia. Wasen-puolista haaraa kulsutaan itäi-
seksi ja oikean-puolista, maitta sen oikea nimi pi-
täisi olla wascn-puolinen, snnotnnn pohjoiseksi haa-
raksi. Mainitun saaren eteläisessä päässä, joka on
noin kahdeksan penikulman matkan päässä merestä,
hohtaa Nem-Yorfin kaupunki kaikessa loistossaan.

Kaupunki lepää amonaisella, »väljällä asemalla
pitkän, soitulaiscn kolmion kaltaisena, jonka eteläi-
simmässä huipussa Hudson-mirran pohjoinen jn itäi-
nen hnnra yhtymät. Etelää kohden ulottuu se pit-
källe, maan kohoo pohjoisessa useoilla kukkuloilla.
Muuten on sen ulkomuoto kokonaan suuren, muh-
kean, »vireän ja rikkaan kauppa-kaupungin kaltainen
ja se kantaa uljaasti sitä armoa, jota se muiden a-
meritataisten siskojensa rinnalla ansaitsee. Kirkot
ja patcdsit seisomat rinnatusten matalcdn tiilitimestä
rcdettujen huoneiden »vieressä. Pitkin merenrantaa
ulottuu koko joukko tamara-aittoja, laiwawarweja,
muhkeita rannaksia, laima-telatoita ja laitureita. Se
kirjama ihmisten ja ajoneumojcn liike, jota rnnnak-
silla ja läheisillä kaduilla nähdään, ilmaisee kaupun-
gin suurta, milfci jota pähvä cnenemää mäcnpat-
joutta, jonka luku-määrä on yli 350,000 ihmisen.*

Nem-Yorfin satamaan kuuluu kaupungin ja
Stantcn-snaren malissa olema lahti kokonaan. Sii-
nä ei löydy kallioita eikä kareja juuri ollenkaan, ja
ulkopuolella olemat saaret suojelemat sitä myrskyiltä;
mielä on sillä sekin etu, että se juuri harmoiu jää-
tyy komimmallakaan tatmella, johonka syynä on i-

* Nykyään on New-lorNssll, jos sen molemmat esi-
kaupungit, Brooklyn ja Willicimsburgh, lukuun ote-
taan, yli miljonan asukasta.
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täisen haaran raju wirta. Waltamcrellä-kulkcmaiu
laimain lukumäärä, joita täällä yhf aitaa saa nähdä
koolla, maihtclee kahden ja neljän sadan mälillä;
mutta lukematon on ranta-kulkijain paljous ja Hud-
son-mirta »vilisee täynnänsä aluksista.

Kello kuuden ajoissa illalla saamuimme mirtaan
ja laskimme laiman ankkuriin lähellä kaupungin
kaakkoista äärtä.

Kun olimme New-York'in satamaan saapuneet,
lätsimät melkein kohta kaikki matkustajat, niinkuin
tamallista on, Staaten-saarecn, siellä löytymässä rut-
tosalpciuslaitotscssa odottaakscnsa kaupungissa juuri
silloin liikkuman kelta-taudin loppumista. Herra
Feddersen sai kuitenkin kuulla, etla satamassa nyt
juuri oleskeli Köpenhnndnaan rahdattu priki. Sa-
ma laima oli »vuotta ennen meidän seurassa mat-
kannut Arkankeliin ja sen kapteeni oli herra Fed-
dersenin ystämä. Jälkimäinen päätti siis heti koh-
ta etsiä-hänet, saadaksensa häntä puhutella. Ia toi-
mensa menestyimättin niin, että hän ja hänen o-
maisensa saiwat tuman seurata muassa Köpenhami-
naan. Wasta illalla myöhäiseen hän palasi ja »vit-
kastelematta päätettiin heti kohta muuttaa asumus
prikiin, maitta sen masta kolmen »viikon perästä
piti tähteä matkalle. Arwcluttamaa, uäel, oli oles-
kella näin lähellä kaupunkia kuin amcrikalainen lai-
ma nyt oli, sillä kelta-taudin sanotaan erinomaisen
halukkaasti tarttuman äskentulleisin Europalaisiin.

Sitä wnstann Staten-saarella, jonka luona Tans-
kalainen laima oli ankkurissa, ei mielä ollut näh-
ty keltataudin jälkiä, jonka »vuoksi siellä saattoi olla
jotenkin lcmollisena.
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Mutta kapteeni Brand »vastusteli kaikin »voi-
minsa tätä päätöstä, hän ei niin hopussa tahtonut
erota ystämästänsä. Hän kyllä anneli pikaisen läh-
dön kaupungin läheisyydestä oleman yhtä malttamat-
toman, maan esitteli meille, että seuraisimme häntä
hänen perheensä luotsi maille New-Yersey'n maakun-
taan, ja hän lupasi jo seuraamana päimänä lähteä
mattaan meidän kanssamme. Kapteeni Feddersen
kyllä weti wastakynttä, waan Brand sai pian hä-
net taitvutetukst seuraamaan ystäwällistä esitys-
tä nsä.

Seuraamana aamuna oli kuitenkin koto esitys
käydä turhaksi, kun tarkastetimme nykyistä pukuam-
me, jolla emme juuri kernaasti saattaneet näyttäidä
maalla, ennen kuin kaupungista olimme »varoneet
itseämme paremmilla »verhoilla ja liina-waatteilla,
johonka kapteeni Feddersen ci millään muotoa tah-
tonut suostua. Kuitenkin kämimme tuumista toi-
miin ja mene sysättiin utos. Herra Brand, joka
seurasi meitä, soudatti meidät ylös itäistä mirran-
haarcin myöten, jolta suunnalta raitis itäinen tuuli
puhalteli kaupunkia kohden; rutou saastuttamaa
paikkaa on, näet, aina läheneminen tuulen puolelta,
sillä jos mastcusclta puolelta sitä lähestyisi, olisi malt-
tamattomasti hengittäminen sieltä tulewieu höyryjen
saastutettua tuoksua. Me matkasimme aina kaupun-
gin koillisimpaan ääreen asti, jota on tunnettu e-

rinomcdseu termcellisen ilman-alansa muoksi, sillä se
on raketlu jyrkille muorille, joita masten merituulet
puhaltelemat.

Me riensimme yti timillä lasketun rannnksen lä-
himmäiselle kadulle, mikä mie suorastaan ylöspäin.
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Katn oli hywästi laskettu tiwillä ja molemmin puo-
lin oli se »varustettu korkeilla, lattia-tiilistä tehdyil-
lä, täytäwillä jalkaisin-kultijoita »varten. Huoneet
omat merkityt numeroilla ja joka toisen tai joka kol-
mannen kulmassa löytyy lyhty »valaistusta marten,
sitten kun pimeä tulee. Huoneet raketaan ylimal-
kaan tiilitnvistä uudemman englantilaisen rakennus-
taman mutaan. Sillä maitta useat asukkaista o-
mat kotoisin Hollannista, josta kaupunki sai ensim-
mäisen alkunsa ja ensimmäisen nimensä Uusi Am-
sterdam, ja maitta paljon midstatin kansoista tänne
on muuttunut, ou Englannin kieli kuiteukin jo ai-
koja sitten tullut malloille ja sen ohessa myöskin
englantilaiset tawat ja täytökset. Ilman sitä omat
niiden seinät, omet ja akkunat malmistctut englanti-
laisen mallin mukaan ja näyttämät kaikki ikään kuin
äsken-tehdyiltä. Minä näin ainoastansa yhden ai-
noan wanhan- aikaisen hnoneen, joka muistutti mi-
nulle mieleen Ncw-York'in ensimmäisiä perustajia;
kaupuugin muissa osissa sanotaan kuitenkin mielä
löytymän useampia semmoisia hollantilaisia jäännök-
siä. Katot omat tawallisesti tiilistä, waan muuta^
mat myöskin liuska-kiivillä katettuja.

Waitta en minä New-Yorfia sen lähemmällä
tarkastellut tuin että kiireisesti känin yhden ainoan
kadun mitan, hamai.sin silläkin ajalla kuitenkin sen
merran, että saatoin siitä, mitä näin, päättää yli-
malkaan kaupungin huoneiden somasta sisäjärjestyk-
sestä. Minä en muita huoneita sisältä nähnyt tuin
kaksi tai kolme teurastajan-puotia. Lihan myynti-
paikat omat tllmallisesti niissäkin maissa, joissa e-
rinomaista puhtautta ja siiwoa ylimmiten waadi-
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taan, enemmän tai »vähemmän mastamielisiä nähdä.
Mutta lihapuodit Nem-Yorfissa, samaten tuin Eng-
lannin suurissa kaupungeissa, näyttämät yhtä suloi-
silta kuin meidän sokurileimospuodit. Eräässä puh-
taassa, somasti koristetussa huoneessa seisoo suuria,
malteilla liina-maatteilla peitettyjä pöytiä. Niille
asetetaan liha tina- tai kimilautasclle. Liha on ha-
kattu kaiken-kokoisiin neljäkulmaisiin osiin ja luu-
paikat omat katkaistut siimosti hienolla sahalla, meri
on tyystasti muutettu pois ja liha näyttää ylimmi-
ten niin kauniilta, ikäänkuin se olisi mahasta »va-
lettu. Pöytäin takalla seisoo somasti puettu nainen
— teurastajan mainio — joka myy Marojansa ste-
mimmällä tamalla, sillä niitä näyttaissänsä hän ei
milloinkaan koske niihin sormin, maan käyttää sitä
marten aina haarukkaa.

Liike kaduilla ei ollenkaan ilmaissut kelta-tnudin
pelkoa; mutta tätä kaupungin-osan olikin se tähän
snnttn »vielä säästänyt. Knitti ihmiset, jotta näin,
olimat siimosti »vaatetetut eitä kenenkään ulkomuoto
ilmaissut sitä kurjuutta, jota suurissa europalcdsissa
kaupungeissa niin useasti saa nähdä. Muuten sa-
notaan New-Yorfissa, samaten kuin muissakin suu-
rissa kaupungeissa, töytymän suuri joukko hädän-
alaisia köyhiä ja crinomnttaintin »viimeisinä aikoina
on kurjuus kohonnut korkeimmalleusa merikaupun-
geissa, joihinka määrätön paljous siirtolaisia on tul-
ivaunut cimätkä he ole työtä saaneet edes ruokansa
edestä.

Kuu pääsimme kadun päähän, olimme tulleet
eräälle ylängölle, jota käytetään torina. Täältä on
ihanaa katsetta lahdessa olemia saaria sekä niiden
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molempain mirrnn-hnnrnin rantoja, mutta crinomnt-
taintin somatta näyttää Long-Island'in »viehättämä
luoto sekä Nem-York-saaren pohjoinen, mnorinen osa.

Kapteeni Brand »vei meidät ensimmäiseen taloon,
jossa löytyi waate-makasiini ja siinä kumminkin tu-
hannen erilaista malmista pukua. Jokainen nyt
etsi itsellensä sopimat »vaatteet, jotka saatiin täällä
samasla hinnasta kuin Londonissa, maikka kangas
oli Londonista tänne tuotu.

Sen jälteen läksimme heti kohta takaisin laimanm-
me, josta olin mahan pahalla mielellä; sillä uute-
liaisuuteni saada nähdä Nem-Yortin mainioita paik-
koja ja kauneuksia malliisi minua tällä hetkellä niin
wahwasti, että jo olin tyttönänsä unohtanut kelta-
taudin ja otisin »varsin lewollisesti mallannut toto
kaupungin pitkin ja poikin, ellei kaikeksi onneksi joku
nrmelemnmpi ja »viisaampi mies kuin minä olisi ol-
lut johtajanani.

Käydessämme sisään kauppapuotiin tuli meitä
»vastaan sieltä ulos joukko merimiehiä, jotka olimat
ostaneet itsellensä uudemman-aikaisia pukuja ja hat-
tuja, ollaksensa, niinkuiu he sanoimat, herroina muu-
tamia päimiä. Nyt me heidät tapasimme taasen
rannatsella. He otimat jo puteuneet uusiin kerui-
hinsa ja kämimät juuri, korkeasti nauraen ja muu-
tamilla oli mielä rommipullotin kädessä, istumaan
kauniisin muokra-ajajcdn »vaunuihin, tehdäksensä pien-
tä mattaa ympäri kanpungin.

Tästä naamustansista - sillä muutsi heidän
kujettansa en saata nimittää — oli minulle paljon
humitusta; sillä mitään ei ole suttetampi tuin me-
rimies silloin, kun hän on oleminansa hieno herra.
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Ne monet cristummallisuudct hänessä, joita ei niin
helposti hawaita niin kauan kun hänellä on mat-
ruusin-maattect yltänsä, tulemat silloin sellvästi nä-
kymiin ja hänen koko olentonsa näyttää, ikäänkuin
olisi hänellä tarkoituksena tehdä henttu-herrat nau-
run-alaisiksi. Ajatteleppas näkemäsi hänen semmoi-
sessa pukimcssa juoksenteleman pitkin katua ikäänkuin
pahandlkincn poika-nulitta, huutaman tuttamiansa
kimakalla äänellä, tekemän pienen muistutuksen jo-
kaisesta ohitse tuttemasta, mahmistaman jokaisen sa-nansa »vannomisella, eli päinmastoin, koska hän on
tottunut tarjoomaan apuansa jokaiscllc,ken sen tarpeessa
on, näet hänen auttaman työmiehiä kuormain nos-
tamisissa tai niitä pois-tanncttllissa; ajatteleppas nä-
kemäsi hänen horjuman toisesta ramintolasta toiseen,
kunnes hän »vihdoin humalci-päissä meristää itsensä,
repii »vaatteensa rikki, riisuiksen alastomaksi ja kont-
taa pöytien ja tuolien alla tai tierittclee kadulla —

ja sinun on myöntäminen, etta semmoinen menette-
lemincn on naurcttawiu wasta-kohta shvistyneen
mailman lamoille. Semmoisista kujeista ei kuiten-
kaan sen suurempaa lukua pidetä amerikalaisissä meri-
kaupungeissa; sillä sikäläiset merimiehet »voittamat
tuhlaamisessa ja irstcdsuudessa itse englantilaisetkin,
eikä se ole mitään tamatonta, että matruusi kolmes-
sa neljässä päimässä hukkaa muutamia satoja dol-
lareja. *

* Dollari tekee noin 5 markkaa 49 penniä Suomen
rahaa.
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Kapteeni Brand oti tärkeäin asiain tähden »vii-
pynyt kaupungissa wähän kauemman aikaa kuin me.
Kello kymmenen aikaan edellä puolenpäimän ilmaan-
tui hän taasen laiwaan, ja jätettyänsä laiwansa e-
rään tuttawan hoitoon, käski hän meitä astumaan
erääsen menheesen, jolla läksimme aiotulle matkal-
lemme. Me sousimme yli Pohjois-mirran Bergen in
kreimikunnan rannoille New-Yerseyn maakunnassa
ja nousimme maalle erään Powles Hook-nimisen
wähäisen kaupungin luona, joka on juuri »vasta-
päätä New-Yort'ia.

Kuudes Luku.

Kuten moninnt nsuttnistn minulle makuutti-
mat, olisi mainittu treimikunta saanut niinensä muu-
tamista Norjalaisista, jotka eräästä Norjassa löyty-
mästä saman-nimisestä kaupungista uudisasukkaina
oliwat tänne muuttaneet. Toden-mukaisemmattakui-
tenkin näyttää että se on saanut nimensä Hollanti-
laisilta muistoksi heidän kotimaassaan löytywästä
Bergen op Zoonf in kaupungista. Kreimikunnan ra-
jat määrättiin m. 1709. Idän puolelta eroittaa
Hudson-mirta sitä Nem-York-saaresta ja Länsi. Ches-
ter'in kreimikunnasta, ja etelässä taasen New-Ark'in
lahdelma Staaten-saaresta. Lännen puolella eroit-
tamat mirrai Passaick ja Peq.uannock sitä Essexdn
ja Morrisdn kreimikunnista ja Orange'n kreimikun-

Ennentuin kuitenkaan pitkitän kertomustani mat-
kastamme, teen muutamia yleisiä muistutuksia Nem-
Yerseyn maakunnasta ylimaitaan ja Vergen'in krei-
»vikunnasta erinomattain.
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Siihen aikaan kun europalcdset tänne tulimat,
asui näillä tienoin useampia indianilaisiaheimokun-
tia, niinkuin Mnnhikans eli Mohegans, Matoman-
tans, Munseys ynnä muita, joista ei sen enempää
tiedetä, kuin että he cimät olleet juuri niin hurjia
ja raakoja kuin heidän heimolaisensa sisä-maissa.
Wähitellen myimät he maansa Hollantilaisille jawe-
täyimät kauemmaksi sisämaihin. Ne hanvat, jotka
jähvät curopalaisten sekaan, katosiwat wähän ajan
kuluessa sukupuuttoon; »viimeiset heistä, jotka asui-
mat Schralenburg'in tienoilla ja olimat saamutta-
neet jo jonkinlaista simeellisyyttä talvoissaan, hä»vi-
simät miime »vuosisadan loppupuolia. Enshnmäiset
europalaiset uudis-asuttacd täällä otiwat Hollanti-
laisia, jotta, elleiivät he juuri ensiksi sitä löytäneet-
tään, kuitenkin ensimmäisiksi purjehtimat ylös Hud-
sondn mutaa myöten kauppa-asioilla. Melkoisen a-
jan perästä sitten, kun oliwat perustaneet Uuden-
Amsterdamin (Nem-York'in), asettuimat he myöskin
New-Yersey'hin cli, kuten he sitä sanoiwat, Uuteen-
Alankomaahan. Mutta kun New-Yersey'n maakun-
ta sittemmin joutui Englantilaisten »valtaan, asettui
useoita siitä kansasta heidän sekaansa. lälestäpäin
tuli joitakuita saksalaisiakin uudis-asuttaita Ber-
geniin, johonka myöskin muutamat jälkeläiset ruot-
salaisesta uudis-llsututscsta Delawarejoen »varrelta
muutdwat asuntonsa; jo wanhastaan näet, oliwat,
Ruotsalaiset ja Hollantilaiset riidelleet Neiv-Yersey'n
omistamisesta.

ta on sen pohjoisena rajana. Sen suuruus on kuusi-
toista nelikulmaista peninkulmaa.

Tästä siis näemme että asukkaat omat hymin
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sekaista alku-juurta, ja »varsin mahdotonta olisi yh-
dessä ainoassa kertomuksessa esitellä tämän kirjaman
mäestön omituisuuksia. Hollantilaiset, Englantilai-
set, Saksalaiset ja Ruotsalaiset toimat tänne tapojan-
sa, pitimät niistä muutamia, maan maihtimat toi-
sia naapureinsa kanssa. Nyky-cukoina omat kuiten-
kin amerikalaiset päässeet »voitolle ja maakunta on
totonaan muodostunut amcritataiseen malliin.

Maan paras tuote on wehnä, joka menestyy hn-
mästi ja onkin parhaimman laatuista. Sitä kul-
jetetaan ulos cnimmiten New-Yort'in kautta. Ruista
ja maissia »viljellään myöskin runsaasti. Wiimeksi-
mainittu wilja, joka on maan ainoa kotomainen
milja-laji, kasmaa hymästi laihimmissatin paikoissa,
joissa ei mikään muu milja menesty, ja sen olki
tulee aina kuuden ja knhdeksankin jalan pituiseksi.
Niin hywin rukiista kuin maissista tulee erinomai-
sen hymää ja hienoa leipää ja se onkin mchnän
ohessa asukasten tamallisena eläkkeenä, ehkä hollanti-
laiset siirtolaiset mieluisemmin täyttämät ruista, eng-
lantilaiset »vehnää. Maissista sekä kaurasta tehdään
hemosille apetta ja niiden tuoreet oljet omat näille
etämille mieluisampi ruoka kuin ruoho tai heinä.

Bergenin kreimikunnan eteläinen osa on cnim-
mäksi osaksi matalaa lieju-maata, joka silloin tällöin
joutuu pako-meden maltaan; mutta joPomlcs Hoofin
kohdalla alkaa maa kohota ja muuttuu »vähitellen
ylänkö-maaksi, jossa muoret ja laaksot somasti »vaih-
telemat. Maa on kyllä joka paikassa mahan timi-
peräistä ja kutkutat omat kalkkisiakin, mutta muu-
ten on se kumminkin aiman hedelmällinen ja erit-
täinkin sopima wiljaukaswulle.
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Kauraa on muutamat ajat sitten »viljelty muori-
maissa, ei kuitenkaan runsaammassa mitassa, kuin
mitä lähiseuduilla »voidaan myydyksi saada, silla se
wilja-laji ei palkitse maimoja sitä kauas kuljettaa.
Ohra menestyy parhaiten kaikista europalaisista »vilja-
tasmeista ja on merrattamasti kalliimmassa hinnas-
sa kuin mehnä, sillä sitä ostetaan suurin määrin
New-York'in olut-tehtaisin. Tattaria miljellään joka
paikassa. Hollantilaiset ja amerikalaiset käyttämät sitä
monen-kaltaisiin leimotstin; muuten käytetään sitä
enimmästi ruo'akst sioille ja siipikarjalle. Palto-mitjaa
ei paljon »viljellä, mutta sitä uutterammin pidetään
huolta pellaman ja hampun »viljelyksestä; ja he o-
matkin siinä kohden niin pitkälle ehtineet, että hei-
dän ei ainoastansa ei ole tarmis tuottaa ulkoa sitä
tawaraa sisään, waan saattawcd lähettää ulkomaille-
kin paljon pellaman- ja hampun-siemeniä.

Elukoita marten omat pellot ympäröityt aidoilla.
Aita on tehty tolpista, joita missin matkan päähän
toinen toisestansa maahan pystytetään ja niihin on
lämistetty täpiä, joihinka seipäät pistetään. Tolpat
omat tawallisesti kahdeksan jalkaa pitkiä ja tehdyt
tammesta tai kastanjapuusta ja kestämät noin kol-
mekymmentä »vuotta.

Jokaisessa maantcdossa on hymin amara puu- ja
kyökki-tarha. Niissä näkee koko metsiä omena- ja
persittapuita. Omenista — joidenka joukosta erin-
omattain suuressa armossa pidetään kahta lajia, ni-
mittäin New-Arkpippin'iä ja »vihreätä Yersey'tä —

puserretaan »viiniä, jonka »vuoksi joka talossa ono-
rna miinipusertimensa. Täkäläistä marjamiinaa, jo-
ta suuressa määrässä saadaan, on kehuttu Amerikan
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parhaimmaksi »viiniksi, ehkä ei se Fransknssa tehdylle
»vertoja medä. Pcrsittapuita tasmatetaan hedelmäin
sydämytsistä ilman että siihen niitäkään ymppäyksiä
tai leikkauksia tarmittaisiin; ne kaswnwatkin aiwan
korkeiksi ja kantamat hedelmiä jo neljäntenä wuonna.
Perstttahcdelmät ornat monenkaltaisia, warhaita tai
myöhäisiä, pitkulaisia tai punaisella ytimellä, mikä
joko heltiää sydämyksestä tai riippuu siinä tiinni.
Kaikki owat kuitenkin suuremmat tuin meidän ta-
malliset miinipcrsikat sekä omat muutenkin mchuisam-
pia ja maullisempia kuin miimeksi mainitut. Waikka
persikkapuillc täällä suureksi haitaksi on talmen kyl-
myys, saadaan niistä kuitenkin tawallisesti niin pal-
jon hedelmiä, etfei niistä ainoastansa polteta run-
saasti palowunaa, waan niillä wieiä syötetään si-
kojakin. Omena- ja persittnpuita istutetaan »välistä
Pellojen ympärille, mikä matkamiehelle on hymäksi,
sillä se on hänen omassa mallassansa, jos hän ot-
taa tai jättää suutansa wetistäwän hedelmän. Myös-
kin hymiä kirsikoita, peerunia, aprikoseja, saksanpähki-
nöitä ja kastanjia »viljellään; mutta hymät pluu-
mut oivat hcmvinaisia. Muutamia aitoja sitten
on täällä hymällä menestyksellä hoidettu silkkiäis-
puita.

Kyötti-kasmeja löytyy Bergenin kreiwikunnassa
»)htä runsaasti kvin maan milloinkin missäkin pai-
kassa Europassa, ja maikka ve enimmäksi osaksi o-
rnat Hollannista tai Englannista kotoisin, kasmamat
ne kuitenkin täällä paljon täydellisemmiksi tum mai-
nituissa maissa. Erittäin hymästi menestymät kai-
kenlaiset meluunit; mesi-meluuneja miljellään pelloilla,
jossa ne, samaten kvin Italiassa, owat janoowallc
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miehelle mirmoitukseksi. Perunoita, mitkä täällä o-
mat parasta lajia, »viljellään niinhymin puutarhois-
sa kuin mainioilla. Sama on laita useamman-täis-
ten kurpitsein, ja muiden muassa leili-kurpitsankin;
miimeksi-mainittua käytetään ainoastansa astiante-
koon. Papuja eli herneitä »viljellään cdwan wä-
hässä määrässä, sillä muutamat amerikalaisct hyön-
tiaiset omat erinomaisen haitallisia tälle pattotas-
willc.

Karjanhoito on erinomaisen hywällä kannalla,
niinkuin jo olen maininnut. Hollannista tulleet
asukkaat kasmattamat erinomaisen kaunista sarmi-
karjaa, sillä he, näel, osaamat marsin keinottaasti
kastella niittyjänsä, josta seurauksena on runsas ruo-
hontaswu. Muuten pitäwät he elukkansa (samaten
kuin siellä oleskelemien Saksalaisten tapa on tehdä)
nawetoissa talwis-aitoina ja tytkewät ne erinomai-
sen huolellisesti. Launan kartuttamisesta tai hy-
»vätsi käyttämisestä ei kuitenkaan sen enempi huolta
pidetä. Amcrikatniset sitä »vastaan eiwät niin hy-
»vässä hoidossa pidä elutoitansa, waan antawat nii-
den, missä se waan joinkin woi käydä laatuun, su-
wet talwet kuleksia awoimilla laitumilla. Hemosia
»viljellään kahla lajia. Toinen laji niistä, jota la-
mataan ylimalkaan koko Pohjois-Amerikassa, on »vä-
häinen kaswultansa, »vaan erinomaisen reipas ja
kestämä ; sitä käytetään tawallisesti ajoihin sekä
myöskin härkäin kanssa auran metoon. Toinen laji,
jota erinomattain köytetään ratsastuksiin, on saanut
alkunsa suuri-kasmuisesta englantilaisesta hemosla-
jista, jonka kotimaisia hymiä omaisuuksia talletetaan
hänessä siten, että Englannista tuon tuostakin tuo-
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tetaan astujia tänne. Molemmat ,hewos.ajit omat
hymin tärkeä ulosmicnli-tamara. Lammashoito an-
saitsee mainitsemista ; kuitenkin on siinä kohden mie-
tä monta parannusta toimottamaa. Siat menesty-
mät hylvästi samaten kuin muuallakin New-Yersey'ssä,
maitta niitä, niinkuin muitakin koti-eläimiä, useasti
komimmallakin taimella pidetään ulkona paljaan lai-
waan alla. Kinkkuja lähetetään useasti Antillien
saarille ja kaikkiin paikkoihin Amerikassa, joissa nii-
tä, samaten kuin kaikkia New-Yersey'stä tulemia
kinkkuja, tunnetaan hymällä nimellä "Burlingtones".
Kuttuja ei löydy juuri mis.äkään. Siipikarjan ja
mehiläisten hoito on melkoinen.

Sanotaan että Yhdyswaltain rantamaat jo omat
melkein tuiki paljaat metsistä. Mutta semmoista
saattaa ainoastansa Amerikalcdncn maittaa, hän tuin
on tottunut asumaan synkissä metsissä, tai jolloin
kulloin joku Europalainenkin, joka mertculee rannik-
komaiden »viljeltyjä mainioita sisämaiden yhtämittai-
siin metsiin. Europalainen, joka on tottunut katse-
lemaan silmänkantamattoman amaria, siintämiä pel-
toja, pitää marinaankin, ensikerran nähdessänsä Yh-
dys-maltojen rantamaita, niitä hymintin mctsättäinä
ehkä metsät näillä kohdin enimmästi omat harmcn-
tuneet. Wielä nähdään melkoisen suuria metsämai-
ta kaupunkien, kylien ja maatalojen mälissä. Sa-
ma on laita Bergenin kreiwikunnassa. Hudson-wir-
ran molelnmilla marsilla löytyy mielä suunnattoman
suuria metsiä ja ylimalkaan omatkin metsät ainoas-
tansa suurten kaupungein läheisyydessä niin hämin-
neet, että todellakin näillä tienoin on »vastaista met-
sän puutetta marominen. Sisämaissa haaskataan
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metsää mielä yhtä paljon kuin sata »vuotta sitten.
Nykyään pidetään kuitenkin Bergenissä, samaten
kuin koko New-Yersey'ssä, suurta huolla nykyisten
metsäin hoitamisesta ja säästämisestä. Niinpä on
jo muutamissa paikoissa rumettu istuttamaankin metsää
niillä tienoin, missä metsän puutetta on hawaittu.
Tämän hymän toimen ohessa »vallitsee wielä kuiteu-
kin se turmiollinen tapa, että poltetaan pensahitot
metsistä karjan-laiduuten saamista marten.

Puutajit omat samat New-Ycrsey'ssä tuin muis-
sakin Pohjois-ameritan malloissa ja ne omat erin-
omaisen monenkattaisia. Minun ei tässä ole aiko-
mukseni tehdä täydellistä luetteloa tässä osassa A-
merikaa löytymistä metsäpuista, jonka tähden nimi-
tänkin ainoastansa ne puulajit, joita lyhyellä olo-
ajallani siellä tulin tuntemaan. Niiden joukkoon
kuulumat tammet, jalamat, petäjät, kuuset, saarnit,
saksan-tammet, saksan-haamat, atasiapuut, metsäome-
na-, plummoni- ja saksanpähkinä-puut; mietäpä u-
seoita muhkeita seeteripuita ja kypressejä näin minä
siellä, edelliset laswoiwcd kallioisilla rannikoilla, jäl-
kimäiset eteläisemmissä suoperäisissä paikoissa. Tässä
on huomattawa että Bergenin treimitunta ynnä
koko pohjan puoli Ncm-Yerseystä kasmaa paljon
enemmän lehti- kuin hamu-metsää, ehkä tämän maa-
kunnan eteläisessä hietaisessa osassa sanotaan laita
oleman päin-mastainen. Se on minun mielä li-
sääminen, että ne mainitut puutajit taasen »vuoros-
tansa hajoumat useampiin erilajeihin, niin että yk-
sistään saksanpähkinä-puun erilajit tarjoisimat luon-
nontutkialle moneksi ajaksi työtä, jos hän tarkalleen
tahtoisi määrätä niiden erityisyyksiä.



81

Pensaita ja pensaskasweja on muinoin löyty-
nyt runsaasti, waan se turmiollinen tapa polttaa
tuhaksi metsäpensastot on suuresti hämittänyt niitä.
Kuitenkin on mnhnpensasta setä »vaaputta-, tarmiais-
ja miinämarjapensaita ynnä metsä-miiniköynnöksiä
pidelty wähän leppeämmällä kädellä. Mustikoita,
karpaloita ja mansikoita löytyy runsaasti.

Yrtti-kasweista tahdon erittäin mainita keuhko-
jäkälän, peuranjäkälän, hukkakauran, peltohatikan,
sekä wänkoolin ja aniksen, jonkintaisen sinappitasmin,
sen milfei yli koko maanpallon tamattaman pyörty-
näpöllön. Myöskin ginseni ja parisilainen melho-
tehti, josta saadaan kaunista kelta-märiä, omat hy-
»vin yteisiä. Wirginian rohtotädyke, josta Ameri-
kassa laitetaan ulostamaa lääkettä, kasmaa myöskin
useoissa kohdin. Myrkyllisistä kas»veista olen la-
mannut katkon sekä sen mustan-punaisen tai myr-
kyllisen rytiputken. Löytyypä mielä paljon muitakin
kasmeja, joidenka mehua asukkaat käyttämät »vasta-
myrkkynä myrkyllisten etäinten pistosta »vastaan ja
joita he muutenkin osaamat käyttää talouden tarpei-
sin eli lääkkeenä. Ilman hoidotta kasmamia kukkia
tamataan täällä metkein kaikki lajit, mitkä Europas-
sakin samaten kasmamat.

Hyödyllisistä timennäisistä löytyy Bergenin krei-
mitunnassa myllynkimeä, to»vasin- ja kalititimeä se-^
ka muolukimeä ja timihiiltä, ehkä miimeksimainiduja
näihin saakka maan wähän on käytetty. Sawea
löytyy usean-taatuista, joista punaisia ja walkeita
kiwiastioita walmistetaan. Maan paras rikkaus on
kuitenkin ravia ja waski; erinomattainkin ensiksi-
mainittua löyt»)y niin runsain määrin, että pelto -



82

Neli-jatkaiset kesyttömät eläimet omat suuresti
häminneet ja osaksi tyttönään kadonneet sukupuut-
toon. Niiden joukkoon luutumat bison-härät, hir-
met ja majamat. Ensitsi-mainittuja tawataan enää
Yhdys-malloissa ainoastansa Arkansasin maakun-
nassa. Samoin kohdataan nykyään enää marsin
Harmoin pantteria, karhua tai sutta; »valtio on,
näet, määrännyt suuret palkinnot näiden petojen
tappajille. Ne Harmat, jotka »vjelä silloin tällöin
näyttäimät, tulemat Pennsylmanian rajoilla löyty-
miltä »vuorilta tai pohjoisesta. Karhun reisi-lihaa
ja lanteita syödään herkkuna. Metsäpeurat käymät
yhä harminaisemmiksi ; mutta sitä useammin näin
kaniineja, pesu-karhuja, kärppiä, näätiä, mustia,
harmaita ja lentämiä oramia, joita löytyy runsaas-
ti. Rottia ja hiiriä on liiankin paljon, eikä juuri
»vähempi ole myyrien ja yöttöjen luku.

miehet useasti löytämät suuria rautamalmi-möhkä-
leitä autioilla mainioilta.

Lintujen paljous on mahdottoman suuri; sillä
täällä löytyy ei ainoastansa melkein kaikki europa-
laiset lintu-lajit, maan mielä useoita yksistään Ame-
ritaan kuulumia sukuja. Tässä moin maan mainita
muutamia niistä. Peto-lintujen joukossa löytyy täällä
moneudaisia kotkia, haukkoja ja pöllöjä, joidenka
miimeksi-mainittujen seassa erittäin on merkittämä
se suuri hyypiö ja »virginialainen sarmipöllö. Suu-
ria »vares- ja korppi-parmia näkee täällä lentelemän
paikasta toiseen. Metsä-linnuista mainitsen ainoas-
tansa rastasten eri-heimot, tikat, häkkiset, amerika-
laisen käen ja sen pienen koliprin. Kana-karjan
joukossa löytyy täällä kalttunia, Pensylmanian fn-
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Nem-Art.lahdelma, Hudson-, Passaick ja Pe-
quannock-mirrat pitämät kreilvikuutaa ruusaassa sekä
maamesi- että merimesi-kalassa. Edellisten parwesta
mainitsen tassa haven, ahmenen, antcriaisen ja har-
juslohen, jättimäisistä, jotka erinomattainkin nousu-
meden aitana pyrttmät ylös Hudson-mirtaa myöten,
ornat mertillisimmät tapa-turskat, koljat, kampelat,
sammet y. m. Syötämät simpukat, meriramut ja
tumalliset äyriäiset omat hymin yteisiä.

sania, Virginian peltopyitä y. m. Meri-lintuja löy-
tyy runsaasti, mutta niistä mainitsen ainoastansa
pelikanin , joutsenen ja ristisorsan. Kaupungein
lähiseuduilta omat isommat tinnut jo tyttönään tul-
leet hämitetyitsi ja pieniä lautu-lintujatin »väijytään
niin uutterasti, ettei heitä juuri monta näe liikku-
man New-Yorkin läheisyydessä.

Matelemista elämistä löytyy täällä kilpi-konnia
monen-laisia sekä sammakoita, joista mertillisimmät
omat härkä- ja lehtisammalko. Paitsi europalaisia
sisiliskoja löytyy täällä mielä eräs sinihäntäinen laji-
kin. Puutetta ei myöskään ole kaltla-läärmeistä,
kyy- ja muista käärmeistä, ehkä niitä kaiken mo-
komin koetetaan hämittää.

Hyöntiäiset omat cdwan lukuisia. Kärpäsiä,
loppiaisia, ampiaisia, mehiläisiä ja perhosia hyörii
joka paikassa. Niin kutsuttu hcssiläinen kärpänen,
jonka hessiläisct sotamiehet muka munssansa loimat
tänne Amerikan mapautumis-sodnn aikana, tekee
»välistä suuria tuhoja »vehnämainioilla. Samoin hä-
mittää eräs kärpäslaji hernekasweja; sitä kutsutaan-
kin sen muotsi hcrnehyl'ytsi. Wälista ilmaantuu
heiuäsirtkojakin, mitkä silloin teke»vät suuria »vahin-
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koita Yhdys-malloissa; niiden ilmestymisen sanotaan
tapahtuman joka seitsemäs muosi. Muurahaisia sekä
heidäu »vihollisiansa, muurahais-korentoja, löytyy yltä
kyllin. Moskiitit, hyttyset, luteet, torakat omat oi-

keana rangaistuksena maakunnalle.
Ilma on ylimalkaan selkeä, tuima ja lauhkea.

Talmet omat tawallisesti lyhyitä, waan useasti erin-
omaisen ankaria; pakkanen nousee useasti 25 ja
30:nteen asteesen. Kesät omat pitkät ja kohtuulli-
sen lämpöisiä; mutta syksy, jota tasaisen, lempeän
ilmanlaatunsa ja sinipohjaisen taimaslatensa muotsi
kutsutaan indianilaiseksi kesäksi, on kaikin tamoin
kuitenkin ihanin wuoden-cdka Amerikassa.

Wähän jälkeeu tulomme Pomles-Hookiin tapa-
simme eräät ajo-waunut joidenka piti lähteä Oran.
getownnn, mikä on eräs kaupunki New-Yorkin
maakunnassa. Kun meillä oli sama matta, tilasi
kapteeni Brand sijat meille »vaunuissa Bury-hilliin
saakka, eräs »vähäinen kylä 16 amerikalaisen peni-
kulman päässä Pomles-Hootista. Kyytiraha hen-
geltä oli ytsi dollari.

Waunut lätsiwät heti kohta matkalle, kun kyy-
ditsiä oli kahdeksan henkeä saanut niihin kootuksi,
ehkä istunta-paikkoja niissä oli kahdelle-toista hen-
gelle. Nyt riennettiin kelpo »vauhdilla eteenpäin,
sillä waunuM edessä oli kolme pientä, maan komin
tulista hemosta. Maan-tien hymä tila oli kulul-
lemme suureksi eduksi; tie Pomtes-Hookiin on, näet,
aina hymässä kunnossa niinkuin kaikki muutkin
maantiet kreimikunnassa. Ehkä se juuri lähellä
Pomles.Hootia käy yli muutamcdn suo-paikkojen,
on se kuitcuttn niilläkin kohdin hywästi kuljettawa,
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Waitta tie ja tultuneulvot olimat niin hymässä
kunnossa, hidastui meidän mattamme kuitenkin sen
muoksi, että ameritataiset matkustajat poittesimat
milfei joka ramintotaan ottamaan lasin groggia eli
kylmää totiansa. Tätä juomaa, jota yleisesti Yhdys-
malloissa nautitaan, tehdään »vedestä ja rommista
tai erilaisista palomiinoista. Ostaja saa oman
mielensä mukaan tehdä sekoituksen. Kun näillä tie-
noin myöskin löytyi marsin hytvää olutta sekä oi-
wallista marja-miinaa, tyydyimme me näihin jälki-
mäisiin juomiin.

sillä tien atus on marustettu setripuilla, mitkä omat
erinomaisen kestämiä märkyydessäkin, ja niiden pölk-
kyjen päälle on sitten lemitetty hietaa ja soraa.

Kuuden penikulman päässä Pomles-Hoofista
kohosimme me mannuista mennäksemme päimällisclle
erääsen raminlolaan, jonka portin päällä oli tau-
lulle maalattuna nimi "general Washington." Ra-
lvintola oli hywästi warottu ja meille asetettiin
eteemme muhennettua haukea sekä sianlihaa ja hä-
rän-paistia, johonka mielä tuli lisäksi sinappia ja
»voissa paistettuja perunoita. Juomaksensa sai jo-
kainen pintin (20 tuumaa) rommia meden kanssa
juodaksensa; tätä juomaa sai kuitenkin »vaihtaa toi-
siin juomiin, jos jonkun niin mieli teki, ja sitä
marten olikin pitkä juomien luettelo-lista ripustettu
seinään. Ei ainoastansa usean-laatuisia palomiinoja,
waan myöskin monen-kaltaisia marja-miinoja sekä
portteria ja tupuli-olutta löytyi siellä; ja »viineistä
oli säätämissä sehti- porto- ja madeira-wiinit.

Kello seitsemän illalla saamuimme erääsen »vä-
häiseen kylään, nimeltä Verry-hill, jossa siihen cd-
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kaan löytyi ainoastansa muutamia huoneita. Kun
mannut seisahtuiwat kcsdkiewari-talon eteen, hyök-
käsi niiden ympärille suuri joukko matkustamia, jotka
niitä martosimat. Se oli onneksi heille, että nyt
olimme jo ehtineet matkamme päähän. Me muokra-
simme nyt eräät talonpoikais-maunut, joilla simu-
tietä matkasimme kapteeni Brandin perhcesen, jo-
honka kello kahdeksan ajoissa illalla saamuimme.

Me tämimme sisään erääsen siemään asunto-
huonecscn, jossa ystämällincn emäntä, hymästi kas-
mntctut lapset ja nöyrät neekerit sekä neekeri-naiset
ottimat meitä ilolla maslaan. Ihmisiä löytyy, joi-
denka kanssa tulee lutuksi jo ensikerralla kun heitä
kohtaa; ja semmoinen oli kapteeni Vrandin rakas-
tettaman perheen lada. Tuskin hetken aikaa olim-
me talossa oleskelleet kun jo tunsimme kaikki heidän
olonsa, olimme jo käyneet ja katselleet taton huoneet
ja tawarat läpitse ja arwasimme jo minkä laista
elämää läällä tulisimme mieltämään. Semmoista
amosydämmellistä, teeskentelemätöntä kohtelemista ei
kuitenkaan ninn tnwntn Amerikassa, jossa mielet
vlimalkaan owat taipuwaiset wcdti-olewnisuuteen jn
hiljaiseen wakawuuieen.

Seuraawnna aamuna herätti minut nousema
aurinko, joka kirkkaasti loisti huoneesen. Minä
amasin akkunan ja katselin ulos maisemaa, jota il-
lan pimeys tullessamme oli estänyt minun näke-
mästä. Useasti tuntuu matkustajalle joku tienoo
tutummalle hänestä »vieraassa maassa kuin tawalli-
sesti; snynä semmoiseen tunteesen on jonkin-laincn
yhtäläisyys jonkin maiseman kanssa hänen kaukai-
sessa isänmaassansa. Niin oli nyt minunkin laita-
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id, kun tuotta idän puotelta näin läheisen, metsit-
tyneen muoren kohoaman, asuntohuoncet ympäröit-
tynä aidoitetuilla puutarhoilla ja ulto-huoneilla, ja
kun tuolta tuon amaran laakson lännen puolelta
taasen silmiin siinti hietaisia, paikottcdn mihanta.
Malla »vaipalla peitettyjä kumpuja. Minä luulin
olemani siirrettynä sille yksinäiselle, miehättämälle
seudulle, jossa monta aikaa nuoruudessani olin miel-
tänyt ja jossa moniahtana kauniina kesä-aamuna
olin ihacllut uudestaan heräämää luontoa. Mieleeni
juohtui monta suloista muistelmaa ja silmiini hohti
kaikki kahdenkertaisen kauniimmassa, heiastamassa ma-
tossa ja muodossa.

Heti kun suurukselta oli päästy, malmistausin
minä mennäkseni ulos »vähän katselemaan liti-de-
noota, maan sain samassa ystämällisen »viittauksen
että lepopäimä Yhdys-malloissa pidetään aiman py-
hänä. Sunnuntaina on, näet, ei ainoastansa työn-
teko, kauppa, peli, hypyt ja soitannot, maan mat-
kustaminenkin kielletty, ja paras on siis pysyä ko-
tona, ellei juuri kirkkoon käydä haluta. Wannomi-
set, kiroomiset ja laitti sopimattomat täytökset ornat
kielletyt ankaran rangaistuksen uhalla. Amerikan
Mllpautumis-sodan aikana joutui kyllä tama manha
englantilainen sääntö niinkuin kaikki muutkin Eng-
lannin asetukset unohduksiin, maan tuli kohta sodan

Minä seisoin, puoliksi »vaatetettuna, mielä mai-
Mnecna suloisiin unelmiini, kun kapteeni Brand
samassa astui sisään ja kutsui meitä suurukselle.
Oli sunnuntai-päimä. Koko talo oli jo siististi sii-
mottuna ja perhe täydessä juhlapumussa.
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Enin osa päiwästä kului siis syömiseen ja juo-
miseen sekä merimiesten elämän-maihcita ja perheel-
lisiä oloja kerrottcussa. Wasta iltapuolella päimää
tämimme kaikki yhdessä puutarhaan, joka oli täynnä
oimallisia hedelmä-puita ja kyöttikasmeja. Muun
muassa näin siellä melkoisen joukon miinamarja-
pensaita, jotka kapteeni Brand oli muutama aika
sitten muassaan tuonut Franskasta. Ne näyttimät
menestymän täällä hymästi ja hedelmät olimat jo
melkein kypsiä.

jälkeen taasen täyteen »voimaansa ja sitä seurataan
nykyään täällä mielä ankarammin kuin Englannissa.

Illan päälle kutsui herra Brand meitä hänen
kanssansa käymään eräiden hänen lähimpäin naa-
puriensa luotsi. Molemmat seuraamatkin päimät
fuluimat samankaltaisiinmieraissa-käymisiin, niin että
me »vihdoin tulimme tutuiksi seitsemän tai kahdek-san perheen kanssa, jotta asuimat noin kahden pe-
nikulman sisässä kapteeni Brandin talon ympärillä.

Useat näistä perhekunnista olimat alkujuurtansa
englantilaisia, kuitenkin oli eräs niistä hollantilai-
nen ja eräs toinen saksalainen. Kaikki he olimat
mctkein yhtä »varakkaita ja olimat tamoissaan ja
oloissaankin mitfei nipasta nappaan toinen toisensa
kaltaisia. Saksalainen perhe oli hymin lukuisa, sillä
siinä oli kolme neljä tytärtä ja kuusi poikaa, joista
nuorin oli kuudentoista »vuoden manha. Kuitenkin
oli se yhtä hymissä Maroissa tuin muuitin perheet,
maitfei sillä sen suurempaa maanomaisuutta ollut
kuin niillä toisilla eikä, luullakseni, se kehnommin
elänyt kuin naapurinsa. Mutta sitä martcnpa »li-
matkin niin hymin tyttäret tuin pojat telmolltsia
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työntekijöitä, jota ylimalkaan kaikista Amerikaan aset-
tuneista Saksalaisista moidaan kehua. Se perhe,
oli näet, ei ainoastansa laittanut maan-miljclyksen-
sä loistamaan kuntoon, waan tuli paljon mähem-
män-lutuisella palkollismäellätin toimeen tuin heidän
naapurinsa, ja siitä on jo suuri etu Yhdys-mallois-
sa, jossapallolliset tekemät mahdottomimpia maatimut-
sia palkan ja ruo'assa-pidon suhteen. Ylimalkaan
on hamaittu, että näissä pohjaisissa »valloissa, sit-
tenkun neekeri-orjat omat rumenneet harmenemaan,
lukuisat siirtolais-pcrheet tulemat paljon paremmin
toimeen tuin mähä-mätiset.

Näissä perheissä tapasin, niinkuin ytimaltaan
Mw-Yersey'n asukasten seassa, monta muodoltaan
marsin kaunista ihmistä. Naiset omat yleisesti täällä
hoikkia »varreltansa, silmät omat »vilppaat ja kasmot
ylimalkaan hymästi muodostuneet, haittana ainoana
on poskien dian waaleahta wäri. Wapaita, tees-
kentelemättömiä owat he käytöksissään ja miehättä-
wän lystillisiä luonnoltansa. Enin osa miehistä on
hymästi täsmänneitä, »voimakkaita ja suuren, kokoisia.
Heidän kasmonsa ilmaisemat selwää järkeä ja hy-
wäntahtoista totisuutta.

Olin kuullut New-Yersey'n asukasten luonnol-
lista hyiväntoisuutta ja wieraanwaraisuutta kehut-
tanatsi ja todellakin näyttiwät sikäläiset tuttawani
todeksi, ett'eiwät suotta sitä kiitosta ansainneet. Sitä
tawatonta uuteliaisuutta, josta Amerikalaisia ylimal-
kaan syytetään, en kenessäkään hawainnut, ainoas-

*) Kuten tiedämme, on neekeri-orjuus lakkautettu ?>h»
dys-walloissa sitte »viimeisen sisällisen sodan.
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tansa se on totta, että he erinomaisella halulla kuu-
lemat »valtiollisia uutisia, lukemat kaiken-laisia sano-
malehtiä ja sentähden osaamatkin jutella kaikista ta-
pauksista kaikissa mailman äärissä. En myöskään
heissä hamainnut sitä lewotonta, tyytymätöntä mie-
len-laatua, mitä muissa ameritalaisissa mcianwilje-
lijöissä on selmästi huomattama ja jota pakoittaa
heitä ehtimiseen muuttamaan paitasta paikkaan, löy-
täätscnsä hedelmällisempiä maita, suloisempia seutu-
ja. Nämä perheet päin-mastoin näyttimät mieli-
hartaudella tyytymän maa-tilkkaansa, minkä he Eu-
ropasta tänne muuttaneilla esi-isiltänsä olimat peri-
neet; ja he pitimätkin asumaa maatausa parhaim-
pana, mitä mailmassa löytyi. Tähän isänmaan
rakkauteen yhtyy heissä myöskin jokin-lainen kansallis-
ylpeys, joka tekee heidät wähän tylmä-tiskoisiksi ja
warowaisiksi muukalaisia »vastaan, niin mieraan-
maraisia kuin muuten omatkin. Simeydellisyys on
mielä heissä melkein turmelemattomalla kannalla.
Wartautsia ci tapahdu juuri milloinkaan, jonka täh-
den heissä on semmoinen luottamus toinen toisiinsa
etfei huoneita juuri milloinkaan suljeta.

Vaateparressa ja huonekaluissa hamaitsin »vä-
hän ylellistä koreutta. Waatteet laitetaan Nem-
Yorkissa wallitsewan tawan mukaan ja kun mai-
nittu kaupunki tuottaa muotitamaransa Londonista,
omat pukimet täällä saman-kattaiset kuin Europan
suurimmissa kaupungeissa. Näin mäki näyttäiksen-
kin ulkona aina komeissa »vaatteissa ja kotona olles-
sakin owat he aina siiwosti puetut. Ameritalais-
naiset eiwät juuri liioin ryhdyttään talouteen eikä
kyökki-asioihin.
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Ruokien ja juomien järestys on täällä — niin-
kuin »»limaltaan useimmissa maissa Amerikassa —

milfei sama kvin Englannissa. Suurukseksi »val-
mistetaan teetä, suklaa tai kahmia paahdetun leiwän
kanssa, wähän kiehutettuja munia, sian-lihaa, kyl-
mää paistia j. n. e. Kello kymmenen aikaan syö-
dään ikään kuin päimällisen awutsi sarteleita, silliä,
samuttua lihaa, juodaan likööriä, madeira-miiniä ja
mäki-olutta. Päimällis-pöydälle asetetaan wätewää
tiha-lientä, kalaa sinapin, etikan tai sulatetun woin
kanssa, halstarilla »voissa paistettua dhaa, jonka
kanssa tawallisesti syödään paistettuja, »voilla tai
raswalla »valettuja perunoita tai nauriita, harwoin
kaswaksi», joita silloin keitetään wcdessä ja ilman
lientä asetetaan pöydälle, josta sitten jokainen mie-
lensä mukaan saa omalla lautasellansa malmisina
niistä itsellensä herkkua liemen ja höystetten amulla.
Näiden ruokien perästä tulee rasmaisia taattuja, pu-
tinkeja tai piiraita ja päälliseksi saadaan moita, juus-
toa, hedelmiä ja leimotsia. Kohta päimällisen pääl-
le juodaan teetä, mitä on niin mätemää että se
näyttää niin sakealta kuiu olut, ja maistuu katke-
ralta. Illallis-pöydälle asetetaan wälistä syötäwiä
simpukoita ja suolaista ruokaa. Sitten juodaan li-
kööriä ja madeira, miiniä, jota pitkitetään ruoalta
päästyä aina siksi kunnes »vuoteelle mennään, jonka
ohessa miehet imeskelemät sitari-pättiänsä, josta kai-
killa Amerikalaisilla on erinomaisen suurta huwi-
tusta ja nautintoa. Kuitenkaan en ole milloinkaan
hamainnut, etta kukaan olisi liiaksi niitä nauttinut,
ja ylimalkaan sanotaan Bergenin treimituntalaisten
ci oleman niin taipumaisia juominkeihin kvin mvi-
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Ylhäällä mainitun elämän-laadun sanomat muu-
tamat, erittäinkin Franskalaiset, oteman pää-syynä
Amerikassa wallitsewiin kuume-tauteihin; mutta A-
meritalaiset itse päin-wastoin wäittäwät, että niihin
tauti »vähemmin koskee, jotka syömät ja juomat huo-
limatta elantotapansa seurauksista. Kumpi väistä
»väitteistä on paremmin toden-mukainen, heitän sil-
lensä. Kuitenkin olen Antillein saarilla ollessani
useasti ollut tilaisuudessa näkemään, miten siellä
liikkumat kuumetaudit (mitkä useoissa kohdin omat
hymin Yhdys-malloissa raimoamien kaltaisia) mel-
kein aina säästimät niitä europataisia merimiehiä,
jotka paljon rommia nauttimat, kun sitä »vastaan
tawallisesti ne joutuiwat kuumeen uhriksi, jotka tau-
tia peläten pitimät ankaraa ramintotapaa.

den maakuntain asukasten, erinomattaintin ne, jotta
asumat Nem-Yerseyn tieteisillä seuduilla, keskimmäi-
sistä ja länteisistä malloista puhumattakaan.

Missakään en ole palkollisten nähnyt elämän
paremmassa tilassa kuin Ncw-Yersey'ssä. He saa-
mat aina kelmollisuutensa mukaan palkkaa kuukau-
dessa »viidestä dollarista tähteen-toista ja syömät
melkein yhtä herkulliselta pöydältä kuin heidän isän-
tä-wäkensä. Kuitenkaan eiwät he kauan oleskele
palkollisina, waan koettawat mitä pikemmin päästä
»vapaiksi, hankkien itsellensä oman talon. Tuskin
omat he säästämällä koonneet itsellensä pienen omai-
suuden, kun he jo ostamat itsellensä »vähäisen maan-
tilan länteisistä malloista, joissa wielä »viljelemät-
tömät maat omat haimassa hinnassa, *) ja luopu-

*) Kun tämä kirjoitettiin »viisikymmentä muotta sitten,
omat olot siinä kohden jo muuttuneet paljo huonommiksi.



93

mat sillä tamoin mapaa-chtoisesti ja mielellänsä siitä
mukllwasta ja huolettomasta elämästä, jota hedel-
mällisillä seuduilla ja hymän-tahtoisten isäntäin luo-
na omal »viettäneet, käydäksensä sanomattomilla wai-
woilln wnan kuitenkin omina herroina raimaamaan
erämaita »viljelykselle. Sama on laita ei ainoas-
tansa Ncw-Yersey'ssä, maan kaikissa muissakin Poh-
jois-Ameritcin mapaa-mailoissa, jotta owat Atlannin
maltameren läheisyydessä; nämä siirtokunnat omat-
kin pää-syynä että erämaat Ohio- ja Mississippi-
wirtain »varsilla omat niin mahassa ajassa muuttu-
neet miljellyitsi pelloiksi.

Ollessani Bergenissä sain omin silmin kerta
nähdä, mitenkä eräs peltomies jätti hymän-ll.ontoisen
isäntänsä, lähteäksensä lännen^puolisiin erämaihin.
Kapteeni Brand, näet, wei meidät eräänä päimänä
muutaman naapurinsa luotsi »vieraisille. Kohta si-
sään käytyämme nousi kartanolla jotakin melua.
"Aah, John Brown!" huusi isäntämme, nousi sa-massa pystyyn ja kiiruhti ulos omesta. Me seura-
simme häntä ja saimme pihalla nähdä, mitenkä ta-
lon palkolliset riemuiten tättelimät erästä nuorta
miestä, jota nipasta nappaan oli ameritatcusen erä-
maissa-tutkijan tällainen. Toisella olallaan kantoi
hän pitkää pyssyä ja toiselta riippui jahdlauttu ja
sykkyrään kääritty peite. Myötäisillensä oli sidottu
lemeä, punainen, millainen myö, johonka oli pis-
tetty tomahawk (pohjois-amerikalaisten millein sota-
tappara). Mies oli lapsuuden ajoistansa saakka
palmellut tässä talossa ja oli nyt puolen muotta sit-
ten matkannut Ohio^ ja Mississippi-wirtain »var-
silla olewiin maakuntiin, Malilaksensa sieltä itsellensä
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uutta asunto-paikkaa. Hän oli samonnut tuhansia
amerikalaisia penikulmia ennenkun oli löytänyt, mitä
etsei, ja palasi nyt hankkimaan itsellensä pellonmit-
jelys-taluja, mutta tataisintulonsa pää-tartoitutsena
kuitenkin oli naiminen. Muutaman päimän pe-
rästä tamilin hän jo naimisiin ja hänen entinen
isäntänsä, jota piti häät, kutsui muiden muassa
meitäkin niihin. Lähi-scudun palmelusmäti humit-
teli tässä tilaisuudessa itseänsä kilpa-juoksuilla, riu-
tua myöteu lupiinisilla ja kukkojen taisteluilla. Il-
lempana aloitettiin erästä "leg'' nimistä tanssia,
jota hyppäämät taksi tyttö yhden miehen kanssa tai
pain-mastoin yksi tyttö kahden miehen kanssa; se
on Pohjois-amerikassa, samaten tuin kotimaassansa
Englannissa, yhteisen kansan mieiuisimpia hyppyjä.
Ylkä lausui muuu muassa marsin tyytymäisin mie-
lin, että hän toiwoi tulewansa onnellisesti elämään,
jos waan taiwas siunaisi hänen awioliittoansa run-
saasti lapsilla, jotka wasfedes woisiwat auttaa hän-
tä hänen töissänsä. Jo toisena päiwänä häiden
jälkeen läksi nuori pariskunta matkalle, ehdaksensa
ennen tatmen tuloa paikalle. Warhcdseen aamulla
tutkimat he Brandin talon ohitse; pellonmiljclys-
neumoilla ja huonekaluilla oli lastattu kahdet »vank-
kurit, joista toisia kuljetti mies, toisia mainio.
Joukko nuoria miehiä ja tyttöjä seurasi heitä tai-
paleen mattaa.

Kun olimme lähes neljä päimää oleskelleet kap-
teeni Brandin luona, läksi hän eräänä aamuna, ot-
taen meidät sekä koko perheensä myötänsä, appensa
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Matkamme kutti enstmmältä hedelmällisten mai-
nioin ja ihanain niittyjen »välitse. Niityillä oli
suuria nauta-tarja-jouttoja, jotka oliwat läheisten
maito-moisioitten omia. Edemmäksi tultuamme oli
meidän tiipeeminen korkeain muorien ylitse, jotta nii-
den wälissä olewien laaksojen kanssa nävttimät mil-
loin jylhiltä milloin kauniilta metsäseuduilta.

maakartanoon, jota oli kahdeksan penikulman päässä
länttä kohden hänen omasta talostansa. Romva ja
lapset ajoiwat edellä ja me muut seurasimme hiljak-
seen jalkaisin perästä. '

Ihmeekseni sain nähdä, mitenkä paljon »variksia
oleskelee näillä tienoin suuresti raiskatuissa metsissä.
Muutamin paikoin istua pörrötti niitä milfei joka
puussa. Hcii kun heitä lähestyimme, hypähtimät
he rääkyen lentämään ja lcnlää liitelimät yli pui-
den latmojen, kunnes olimme käyneet heidän ohit-sensa. Warikset, joita suurissa joukoissa tamataan
joka paikassa Pohjois-Amerikan itäisissä malloissa,
owat oikeana rangaistuksena maakunnalle, sillä he
tekemät hirmeimpiä tuhoja maispelloilla. He nouk-
kimat siemenen mansia suuhunsa, hakkaamat rei-
kiä tähkiin, niin että sadcmest tungeikscn niihin si-
sään ja tähkä rupce mätäncmään. Useasti täytyy
siis kylmää pellot toistamiseen. Warikset tekemät
pahoja talojenkin läheisyydessä, he, näet, hätyyttä-
mät kanan-poikia ja pieniä ankkoja ja »varastamat,
mitä joinkin irti saamat. Ehkä he näin tekemät
paljon tuho-töitä» omat he myös suureksi hyödyksi-
kin, sillä he perkaamat milja-mainiot ja yrttitarhat
wahingollisistll madoista ja hyöntiäisistä. Eräs maan-
tilan-omistaja näki kerta, kuten minulle kerrottiin,
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Muutamia »vuosia sitten määräsimät Pennsylma-
nian ja New-Yersey'n hallitukset melkoisia palkintoja
maristen hämittäjille; ja mielä »vainotaan innolla
niissä »valloissa näitä lintuja. Onpa keksitty kai-
kenlaisia kamalia keinojakin niiden turmioksi; sillä
he, näet, omat erinomaisen arkoja ja »varomia, niin
että he marsin hywin eroittawat wäijyjänsä muista
ihmisistä, jotta eiwät cd'o heitä hätyyttää. Niin
näin minä esimerkiksi pyydettämän heitä paperi-
tuuttisilla, joita sisäpuolelta oli simelty linnunlii-
malla ja joidenka pohjaan oli kiinnitetty palanen
rotan lihaa. Kun nyt, näet, maris pisti päänsä
tuuttiseen täydätsensä syöttiin käsiksi, tarttui höyhe-
net paperiin, jotenka lintu sai hunnun päähänsä ja
kadotti näkönsä. Petästyncenä lensi hän ylös il-
maan, milfei aiman pysty-suorasti, wälttääksensä
sattumasta johonkin; knu hän on »väsynyt lentämi-
sestä, lasteitscn hän taasen alas maahan melkein
samaan paikkaan, mista asken oli ilmaan kohonnut.
Ellei silloin kenkään joudu saapmville ottamaau
häntä kiinni, kohouu hän wähän ajan perästä uu-
destaan korkeuteen, waan laskeitsen taasen pikaisesti
alas ja sitä työtänsä hän sitten pitkittää siksi, kun-
nes hän woimatonna »vihdoin putoo alas ja oikaisee
koipensa.

osan äsken-kylmetystä mainiosta oleman täynnä wa-
riksia; hän pelätti heidät pois ja wartioitsi sitten
huolellisesti peltoa, kunnes wilja tuli oraille. Mutta
mitä tummia, se osn pellosta, jota warikset oliwat
noukkineet, kaswoi kauniin »viljan, waan muun osan
oliwat madot häwittäncct.

Muutamissa paikoin metsissä tapasimme puna-
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rastaita, jotka samaten kuin warikset owat »vaaral-
lisia maissi-pelloille; myöskin näin sateen-ruikuttajia,
monen-laisia tikkoja sekä kolibri-linnun nyt masta
ensimmäisen kerran, josta edempänä lameammalta
tulen kertomaan.

Tuon tuostakin tapasimme myöskin kesyttä nauta-
karjoja, joille hedelmällinen maa tarjosi lihamaa ruo-
hoa ja monen-kaltaisia kauniita yrttejä ruo'atsi.
Niissä paikoin, joissa tammia ja pyötte>ä tasmoi, juok-
senteli suuria sikalaumoja sinne tänne etsien tam-
mi- ja pyötti-puista maahan pudonneita terhoja.
Useat näistä elämistä olimat niin metsittyneitä, että
oli maromincn, etfeiwät päälle hyökkäisi.

Kello oli noin kymmenen paikoilla kuu pääsim-
me erään mäen kukkulalle, josta oli lamea näkö-ala
yli erään amarnn ja erinomaisen hedelmällisen laak-
son. Kapteeni Brand osoitti meille täältä erästä
maakartanoa, mikä oli rakettu wiehättäwimmälle
seudulle. Se oli hanen appensa asunto. Me saa-
muimme sinne jo ennen päimällistä ja meitä otet-
tiin hymin ystävällisesti »vastaan.

Kapteeni Brandin appi, herra Olofsson, oli
isällinen waan kuitenkin wielä kepeä mies; hän oli
sukuisiu eräästä ruotsalaisesta perheestä, joka puolen-
toista wuosi-sataa .sitten oli Europasta siirtyilyt De-
lamare joen rannalle ja joka oli kuulunut ylhääl-
lä-mainittuun ruotsalaiseen siirtokuntaan. Hän ei
kuitenkaan osannut ensinkään ruotsin kieltä ja oli
kaikin laivoin täysi anglo-ameritalainen; sillä hänen
iso-isänsä od jo omistanut itsellensä englantilaisten
uudisasukasten kielen ja tamat. Kuitenkin hän mieli-
hartaudella kokoili kaikkia esineitä, mitkä muistutti-
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Mat hänelle hänen esimanhempiansa, ja säilytti niitä
ikäänkuin pyhinä katuina. Niin näin minä muun
»nliassa hänen mietä talleltaman muutamia suuria,
tömpclömäisiä kuokkia, lapioita ja kumeita, joita
hänen esi-isänsä olimat Ruotsista tuoneet muassaan
uuteen mailinaan. Wielä näytettiin minulle erään
bison-härän sarwet jonka Olofssonin iso-isä anka-
ran taistelun kestettyänsä oli kaalcmut. Näitä sar-
wia pitäwät seudun asukkaat erinomaisena harminai-
suuksena, ei ainoastansa niiden tawattoman suuruu-
den tähden, maan senkin muoksi että bison-härät,
niinkuin jo mainitsin, omat tyttönään paenneet Yh-
dys-malloista.

Herra Olofssoifin puutarha oli loistamassa ti-
lassa ja kciswoi useampia puu- ja taswi-lnjcja setä
ihanimpia curopalaisia tuttia. Siellä olin lilaisuu-
dessa useasti ottamaan »vaaria kolibri-linnun la-
moista. Tällä hienolla linnulla on erinomaisen
hoikka, kcmeä ja soma ruumis ; hänen henttu höy-
hen-pukunsa on kaunistettu ihanimman-märisillä,
tirjamilla sulilla ja hänen silmänsä loistamat kuin
timantit. Hän lentää kemeästi ja erinomaisen »vik-
kelään puusta puuhun, mutta lekuttclcc tawallisesti
kvin perho, jonka kaltainen hän useassa kohden on-
kin, kukkaselta kukkaselle ja pistää kielensä ikään-
kuin imukkeen tukan-kupuun. Hän ci isiahdu, maan
pyörii kukan päällä, lctutellen supiansa niin ripe-
ästi etta koko ruumis näyttää liittumatonna riip-
puman ilmassa. Kolibri-lintu ci ole arka luonnol-
tansa, maan pyörii juuri lähellä ihmistä, ikään kvin
aikoisi hän koskea häneen. Hanen rohkeutensa pc-
rustaiksen hanen tamattomaan nopeuteensa; sillä tus-
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kin olet oikaissut kätesi tawoittaaksesi häntä, kun hän
jo »vihauksena »viiltää tieheusä vuolen nopeudella,
etfet häntä silminkään saala seurata. Hänen lau-
lunsa on maan yksinkertaista »viserrystä milfei sa-
manlaista kuin meidän »varpusten. On hamaittii,
että pienimmät olennot omat pahimpia luonnollansa
ja kaikista pikaistmmin suuttumat; ja sama on ko-
librinkin laita. Jos kaksi tai useampi heistä koh-
taa toinen toistansa, kun ruokaansa etsimät, hyöttä-
wät he toinen toisensa päälle semmoisella rnimotta
ja kirkunalla, ikäänkuin tahtoisiwat he silpoa toinen
toisensa kappaleiksi. Hän suuttuu myöskin tamates-
sansa jonkun jo ennen tyhjäksi imetyn tai pnolitsi
kuihtuneen kukan; hän katkaisee sen mihoissansa tai
hakkaa sen kappaleiksi. Mutla kaikista enimmän sä-
pittä» häntä, jos joku ihminen lähestyy hänen pe-
säänsä; silloin pyörii hän pelkäämättä juuri nenän
alla ja tahtoo sokaista silmät päästä. Mielelläni
olisin New-Yersey'ssä ollessani tahtonut saada jon-
kun elämän kolibrin ja hänen pesänsä omakseni, maan
sekä omani että paltvelusmäen yritykset tamimät sii-
nä kohden turhaan. Se riimiö ei niin heipolla ole
tiinni-otedama, paitsi juuri silloin kun hän taisto
lusta pakenee johonkin huoneesen, tai jos yölliseen
aikaan ätti-armaamatta tamoittaa hänet pensastosta,
jossa hän oleskelee. Heidän pesänsä owat niin »vä-
häisiä ja niin hywästi kätketyt pensastoihin, että
niitä juuri harwoin löydetään; ilman sila owat ne
peitetyt ulkopuolelta sammalilla, joita on maikea
eroittaa pensaissa taswawista sammalista.

Eräs toinen eläin, jotaolcstellessani herra Olofs-
sonin maatartanossa herätti minun huomiotani, oli
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eräs kesyt pesu-karhu (suppi), joka juoksenteli ural-
tansa ympäri huoneissa. Suppi on erinomaisen
mitkclä; hän loikkii ja hyppii ehtimiseen, maan ei
käy milloinkaan »vakaasti. Liikunnoissaan on hän
hymin apinan kaltainen, se maan on croitukscna,
että hän on wähän paksumpi ja scntähden kömpe-
lömpi. Hän pitelee ja simelee käpälillänsä, joita
hän täyttää ikäänkuin ihminen käsiänsä, kaikkia ka-
pineita, mitä hänen tiellensä sattuu, ja kantaa nii-
iä pois pido-paittoihinsa. Silmänsä pesee ja puh-
distaa hän kuin kissa. Ruokansa syö hän istuen
suorasti pysiyssä taka käpälillään ja kuljettaa ikään-
kuin apinat ja oramat hautta-palansa etu-käpälillä
suuhunsa. Hänellä on mielä se kummallinen tapa,
että hän kastaa joka palansa ensin meteen, hieroo
sitä sitten käpälissänsä ja sille masta pistää sen
suuhunsa; syljen puute suussa näyttää oleman syynä
tähän omituiseen tapaan ja sentähden häntä sano-
taankin pesu-karhuksi. Hän syö kaikkia, miia hä-
nelle taritaan, niin hymin liha-ruokia kuin kasmi-
aineitatin, mutta hänen mied-herttunansa on kui-
tenkin maissi ja muutamat metsä-hedelmät. Hän
syö mielellänsä makeisia ja nauttii halulla mäkemiä,
päihdyttämiä juomia. Hän on erinomaisen sukkela
pyytämään rottia, mutta hätyyttää samassa yhtä
innokkaasti kuin näiiä kanoja ja kyyhkysiä, jos hän
yölliseen aikaan pääsee niiden joukkoon. Hän on
erinomaisen arka kaikelle metulle ja rietunalle. Kun
lapset pcmÄllivat, kukot laulamat tai koirat haukku-
mat, juoksee hän niiden perässä ja puree niitä, jos
heidät saawuttaa, ja karjan mörinästä joutuu hän
suureen tuskaan ja lemottomuuteen.
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Suppeja löytyy »vieiä runsaasti Yhdys-tvalllds.
sa. Kesyttömänä oleskelee hän ontemissa puissa ja
lepää niiden koloissa kaiken päimää. Yöllä etsii
hän ruokaansa. Linnut ja kaniinit, joidenka nis-
kaan hän ketun kamaluudella hiipii, saamat maroa
itseänsä hänen päälle-karkauksiltansa. Hän käy ma-
tista inaissi-mainioissakin ja kupee ylös pitkin läs-
min marsia ja painaa ne sillä keinoin kumoon,
päästäksensä hedelmään käsiksi. Luode-meden aitana
käy hän meren-rantaan pyytämään merirapuja, joi-
ta hän aiman näppärästi ottaa kiinni hietaisesta
pohjasta, puuttumatta heidän terämiin tynsiinsä.
Syötämät simpukat omat myöskin hänen mieli-ruo-
kaansa; »välistä ne tumminkin tarttumat kuuni hä-
nen käpäliinsä, ja silloin on hän ivaavassa huttua
»vuoksi-meden palatessa. Niillä tienoin, joissa so-
turi-putkea »viljellään, on se kasmi hänelle hcrtul-
tisna ruokana. Pesukarhuja pyydetään koirilla tai
houkutellaan heitä satimeen. Hänen lihaansa syö-
dään, nahasta tehdään lakkeja ja kaikenlaisia »vaat-
teita. Se on tunnettu kaupassa nimellä supinnahka.

Keskeltä läpitse herra Olofssonin tilusten lui-
kerteli lorisema puro, joka kemät- ja syys-tulmillansa
suuresti lisäsi lähi-seutujen hedelmällisyyttä. Kah-
den puolin puron reunaa kasmoi muinoin platancja
ja sytomori-puita, joidenka siimeksessä oli suloinen
käyskennellä. Herra Olofsson oli hakkauttanut ne
pois, sillä hän, näet, oli siitä luulosta tuin moni
muutin Ameritalaincn, että se höyty, jota tewäisin
ilmaantuu lehtien alipuolclle ja kesällä niistä hei-
ttää, on syynä keuhko-tauteihiu. Oliko iässä ar-
»velussa jotakin perää mai oliko se maan turhaa
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Puron rannalle on rakettu mcsimylly, jossa on
useampia paria kiiviä, ja se on myöskin mnrustettu
jonkinlaisella sahalla lautojen tekemistä sekä muita
tarpeita marten. Mylly ei kuitenkaan meden puut-
teesta ole aina käymisessä. Olofssonilla oli sen-
tähden mielä talon tanhualla mylly jauhatusta mar-
ten, jota käytti eräs sokea hemonen sillä tamoin,
näet, että hän sidottuna erääsen pitkään rankaan,
joka oli kiinnitetty pysty-suorassa seisomaan rnttaa-
sen, ympäri täydessänsä pyörrytti samassa myllyn-
ratasta ympäri. Semmoisia myllyjä löylyy Ameri-
kassa mailla meikein joka talossa. Kummallisia
kyllä, etfei mielä niissäkään ole tuulimyllyjä ru-
mettu rakentamaan.

erehdystä, jätän sillensä; herra Olofsson maan »väit-
ti, että hän sen jälleen luu puut olimat pois ha-
katut, oli päässyt rinuancihdistuksestansa ja monesta
muusta keuhko-miasta.

Noin tunnin maitan päässä herra Olofssonin
talosta löytyy eräs korkea, paikka paikoin metsitty-
nyt muori, jonka jyrkillä rinteillä runsaasti kasmaa
se "ginscif-nimella hymin tunnettu kasmi; useasti
tapasin ihmisiä, jotta terästivät näitä yrttejä. Sen
taksi- tai kolm.-jymäinen siemen näyttää punaisen hoh-
tamalla ja on muodoltaan sekä luonnoltaan hymin
tuusaimen hedelmän kaltainen. Juuri, joka ei mil-
loinkaan kasma luumaa paksummaksi, hohtaa kelta-
selta ja on useasti haarukantapnisesd jcdaunut. Lat-
man puolelle tulee joka muosi uusi uurros siihen
paikkaan, mistä kasmu kewäällä ou alkanut, ja uur-
rotsista saattaa siis määrätä tasmiu i'an. Koto
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Tätä kasmia tamataan yleisesti sillä maan-alalla,
joka ulottuu Cauadasta aina Georgicfan asti. Se
on juuri sama yriti mikä kaslvaa Kiinan Tcdarias-
sakin, ja jonka juuresta Kiinalaiset luulemat »voi-
mansa »valmistaa ihmeellisen mäkemiä lääkkeitä, mitkä
muka parantamat kaikkia tauteja, »vieiäpä lisäämät
ihmisen ikääkin. Ainoastansa Keisarilla on siellä
oikeus koota näitä kasweja, ja sotawäti »vartioitsee
niitä paikkoja, joilla se kaswaa. Amcrikalldset huo-
masilvat jo allissa, mitä erinomaisen edullinen kaup-
pa ginsen-kaswista heille möisi olla Kiinassa, asiain
semmoisella kannalla ollen. Salaisesti kuljettuvat
he stiä Kantoniin ja ensialussa maksettiin siitä siellä
painonsa kultaa. Mutta kun amerikalaiset elivät
osanneet sitä malmistaa kiinalaisten tamalla, halpe-
ni se pian semmoiseen polkuhintaan, että sen kaup-
pa oli jo juuri taukoamaisillansa. Tämä tapaus
huomautti amcrikalaisia ottamaan maarin, mitenkä
kiinalaiset sitä malmistimat. Sitä ivastaan kun he
ennen joka muoden-ajalla olimat niitä keränneet,
koottiin niitä n^t ainoastansa syksyllä, jolloin kasmi
on kauniimmallansa. Niiden kuimaamisestakin pi-
dettiin nyt suurempaa huolta; ennen, näet, mätäni
niistä suuri osa jo matkalla kosteudesta, jota ei tas-
mista tyttönään ollut huolellisella tunvaamisclla pois-
tettu. Myöskin saiivcd he tietää kiinalaisten salai-sen keinon tehdä juuri läpikohtamaksi, mitä sano-
taan tapahtuman aiman yksinkertaisella tamalla. Sii-
tä saakka on ginsen-kauppa taasen »virkistynyt ja
tätä nykyä »viedään niitä suurin määrin kaikista

kasmi, mutta erittäinkin juuri, on hymän-hajuincn,
»vaan maistuu katkeralle.



104

Toista päiwää wicttäissämme herra Olofssonin
talossa, teki kapteeni Brand meidän seurassamme
jalkamatkan »vuorimaille pohjoista kohden, taydäk-
sensä termehtimään erästä ystämäänsä. Matkamme
kulki läpi muutamain suopcdttojen, joita omat pa-
hassa maineessa niissä olesietemien myrkyllisten tär-
meitten tähden. Näimme erään tapetun tatttalotnär-
mcen mcnymän tiellä; maan elämänä emme laman-
neet yhtään. Mutta sitä ankarammin ahdistuvat
meitä mustutit, hyttyset ja mctsäpuukit, joidenka pis-
toksista iho kämi punaiseksi ja alkoi paisua, maau
kun, kapteeni Brandin esimerkkiä seuraten, pistet-
tyyn kohtaan hieroimme näillä tienoin runsaasti tas-
mamaa Kanadan rätmänää, tuli iho heti entisel-
lensä. Härkäsammakolta ja muita konnia tapasim-
me yltä-tyllin.

Amerikan suurista kauppa-kaupungeista Kiinaan.
Nem-Yorkjssa ja Philadelphiassa maksamat kaup-
piaat niistä ivalnustettuina »viisi tai kuusi piaste-
ria naulalta ; mutta Kantonissa sanotaan niiden
hinnan »vaihteleman neljän- ja kahdeksankymmenen
»välillä juurelta.

Semmoinen asunto oli minulle jotakin outoa,
jonkatähden rupesintin sitä tyystin tarkastelemaan.

Asunnossa oli yksi ainoa huone, tehty »veistämättö-
mistä hirsistä, jotta olimat noin kahtakymmentä jal-
kaa pitkiä ja tummenen tuuman paksuudesta. Hir-
ret olimat ladotut toinen toisensa päälle ja päät o-

Wirwoitusta ottaaksemme, poikkesimme erääsen
tienwarrclla olewaan läheiseen hirsihöttelöön.

*) Piasteri tekee 5 m. 25 penniä.
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limat kiinnitetyt toisiinsa puu-h_foilla. Suurimmat
refät oli tukittu sammalilla, maan pienemmät ir-
wistiwät awoinna. Kattokin oli tehty samasta ai-
neesta. Omet, joita oli kaksi, toinen miemä ulos
tielle, toinen »vastaiselle suunnalle, täwiwät puu-
saranilla ja lutun asemasta oli niissä yksinkertainen
puu-salpa. Attuna-auttoja oli huoneessa ainoas-
tansa taksi ja nekin suljettiin yötst ja matista päi-
iväksittn puu-tuukliilla. Huoneen lattia, noin parin
jalan korkeudella maasta, oli tehty hcdkaistuisla hir-
sistä. Takka (sillä kakluuneja ci Amerikassa koh-
data muualla kuin hollantilaisissa ja saksalaisissa
siirtokunnissa) oli samaten tehty puusta, ainoastansa
takaseinä oli sawella siwclty, etfei tuli puuhun tart-
tuisi; mutta maikka he näin nyt cintnmvnt nlliiksi
tulen-mnnrnlle, sitä mähcmmän he sitä kutienkin pei-
laamat.

Kahdeksassa päiwässä oli omistaja perheensä
kanssa rakentanut koko majan ilman naulojen ja
muiden rautakatujen amutta. Helposti kuitenkin jo-
kainen saattaa käsittää, miia suojaa semmoisesta hä-
tämarastn on iuulta ja ilmaa »vastaan.

Huonekalut olimat yhtä yksinkertaisia tuin asun-
tokin; muutamat kaapit, pöytä ja tuolit setä kolme
sänkyä olimat huoneen ainoana kaunistuksena, ja
muoteet olimat kylliksi amarat perheen kymmenelle
hengelle.

Wastnpäätä asuntohuonetta oli työhuone, tehty-
nä samaten toteamattomista hirsistä. Saman nä-
köinen oti myöskin asuntohuoneen takana seisoma
aitta. Aitassa talletettiin palowiinaa, maissia, »veh-
nää, puun- ja maanhedclmiä, suotattua ja samuttua
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lihaa sekä muita ruoka-aineita runsaassa määrässä.
Paitsi sitä oli perheellä mielä paljon karjaa, jotka
käwiwät laitumella metsässä ja amarilla, mielä rai-
maamattomilla mailla. Olipa suurenlainen puutar-
hakin jo istutettu, josta muutaman muoden kulut-
tua woi toiivoa oiwallisia hedelmiä.

Melkein samankaltaista elämäntapaa miettämät
useammat Yhdys-maltojen sisämaissa asumat perheet.
He asumat suurimmaksi osaksi hirsihötteiöissä, jotta
tawallisesti omat mielä huonommat kuin mitä äsken
kumailin; sillä, näethän, ainoastansa juuri Har-
moissa niissä on attunoita, ja huone-kaluista on
semmoinen puute, että on ripustaminen »vaatteensa
orsille. Mntta jokaisella ou amarat maantilutset,
aitat täynnä tawaraa, ja he wicttäwät huoletonta,
onnellista eiämää, tietämättä mitataan mailman y-
lellisyydestä ja ihmisten kiistoista

Taio, johon matkamme päättyi, oli rnkettu kau-
niille, hymästi »viljellylle tienoolle; siellä me mii-
myitnme useat tiimat ja masta illalla myöhäiseen
saatettiin meitä Maunuilla takaisin Olofssonin ta-
loon. Ilta oli kaunis ja selkeä, loistawia hyöntiäi-
siä lenteli ympäri laaksoissa.

*) Tässäkin kohdassa on arttmttatvasti nyty-aikoina
»väen talvattoman karttumisen tähde»! asiain laita käynyt
huonommaksi.

Wiiwyttyämme neljä päimää »vieraisilla herra
Olofssonin luona, palasimme taiten yhdessä kaptee-
ni Brandin taloon. Herra Olofsson teki seuraa,

Kahdeksas Luku
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Tällä maltalla saimme nähdä jotntin lystillistä.
Kulleissamme erästä metsä-maata liiteli suuri pe-
tolintu kauan aikaa meidän ylitsemme; hänen pään-
sä punaisesta marista tunsimme hänet urubifksi.
Wiimein hän kuitenkin yhfäktiä nuolen nopeudella
syöksähti alas ja kohosi melkein samassa tuokiossa
taasen ylös, pitäen kynsissään jotakin, mikä kaukaa
näytti hymin kaniinilta. Mutta yhtä aikaa il-
maantui metsästä suuri joukko mariksia, jotta roh-
keasti altoimat hätyyttää petolintua, jonka oli het-
tittäminen saaliistansa, puolustacdscnsa itseänsä. Nyt
alkoi kuivas tappelu ja heltyneitä höyheniä lenteli
runsaasti maahan. Kun urubu »vihdoinkin oli saa-
nut hymästi siipeensä, läksi hän joutuisasti pakoon
ja warikset ajoiwat häntä takaa, waan patasiwat
tuokion kuluttua riemusta raatucn takaisin metsään.
Amerikassa nähdään useasti saman-tallaisin esimerk-
kejä mnristen rohkeudesta ja he omatkin siellä peto-
lintujen pahimpia »vihollisia.

saadatscnsa miettää muutamia päimiä tyttärensä ja
»vämynsä luona; matta-seuramme oli siis niin lu-
kuisa, että tarwidiin kolmet mannut.

Pienet maan liimaat hcmosemme, jotta mettein
yhtä mittaa juotfimat täyttä ramia, jouduttimat
mattaamme, niin että »vähässä ajassa saamuimme
kapteeni Brandin taloon. Taloon lullessamme ta-
pasimme kartanolla erään Indianin, jolla oli sie-
mästi tehtyjä niini-teoksia myytälvänä. Naisia nämä
korut erinomadain miellyttimät ja minäkin ostin
pienen kopan, jota sittemmin Europassa suuresti ih-
meteltiin erinomaisen älykkään kudontansa tähden;
itse taitamat Franskalcdsetkaan eiwät »voineet kuin-
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Indianilainen oli muhkea, siimosti »vaatetettu
mies. Hän puhui engelskaa; ihonsa wähän punai-
sempi mari sekä silmäinsä yhs'toittoincn tuijotus,
joka on kaikkein indianilaisten erinomaisempana
tunnusmerkkinä, eroitti häntä muista Amerikalaisis-
ta. Se heimokunta, johonka hän kuului, asui kes-
kellä europalcds-perheitä Vurlingtonin treimitun-
nassa. He omat sotaisan Mohitan-tansan jättetät-
siä ja omat nykyään ainoat jätteet niistä lukuisista
Indiani-heimokunnista, mitkä muinoin asuimcit Nem-
Yersey'ssä. Ne Harmat, jotka miclä o»vat jälillä,
o»vat »vaihtaneet esi-isäinsä raaat taivat europaiaisiin,
he tunnustamat Kristin-usk^a, wiljclelvät peltoa ja
»valmistamat erinomattain niini-teoksia, joita heimo-
kunnan nuorukaiset kantamat kaupittelemat ympäri
maakuntaa. Heillä on kuitenkin sama kohtalo kuin
muillakin Europalaisten seassa asumilla Indiancilla,
heidän riminsä, näet, harmenemat harmenemistansa
jota wuosi ja muutamien »vuosien kuluttua häwiä-
mät he kokonaan suku-puuttoon. Wiime »vuosisadan
lopussa oli heitä mielä yli sadan hengen, maan ny-
kyään on heistä enää tustiu kolmea kymmentä
jätillä.

masuistansa pidättää Indianin tekemää korua näh-
dessään.

Ilmat, New-Yersey'ssä ollessani, oliwat ylimal-
kaan erinomaisen »vaihtelemin jn erittäinkin syys-
kuun ensimmäisenä päimänä tutin oikein tuntcmnan
ameritalniscn ilmanalan epätasaisuutta. Mainituu
päimän aamulla puhalsi leyhtä pohjois-tuuli ja ilma
oli kaunis ja lämpöinen. Puolipäimän aikaan kään-
tyi tuuli kaakkoon. Ilma kämi äkisti helteiseksi ja
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lämpö-miltari osoitti 35 astetta lämmintä. Ilta-
puolla päiwää puhalsi tuuli lounaasta; pillvet peit-
tiwät kohta taiwaan ja hienoa, lämmintä tuhu-sa-
detta attoi mihmata, mitä kuitenkin pian muuttui
ankaraksi rankka-sateeksi kun tuuli kääntyi enemmän
länttä kohden ja ilma kämi samassa niin kylmäksi,
että meidän oli ottaminen takit yllemme sisällä huo-
neissa. Auringon lasteissa kämi tuuti luoteesen, se
puhdisti taiwaan »vähässä ajassa pilwistä, mutta
toi myöskin muassaan niin kylmän miuhkan, että
nyt oli laittaminen tulta takkaan. Kylmää kesti
koko yökauden ja seuraamana aamuna oli härmämaassa. Kuitenkin oli meillä jo kello kymmenen
aikaan itäisellä tuulella 15 astetta lämmintä ja
kel.lo yhdeltä jälkeen puolipäimän osoitti lämpömit-
tari 30 astetta, mikä onkin se tamnllincn kesä-ilma
Bergenin kreimikunnassa. Näiden äkillisten illncdn
mnutosten seurauksena oli, että melkein jokaisella
hengellä seuraamana päimänä oli jotakin malitetta-
»vana; millä oli nuhaa, millä yskää, millä mitäkin
kähää kurkussa.

Niinä päiminä, kuin mielä miimyimme Nem-
Hersey'ssä, oli ilmat tasaisempia. Herra Vranddn
naapurit kämimät sentähden useasti hänen luonansa
ja hän taasen puolestansa teki meidän kanssamme
»vähäisiä mieraissa-täyntejä heidän luonansa. Aamu-
puolen päimää mietti hän niinkuin »varallisten ame-
ritataisten maantilan-omistajain tapa on. Puettuansa
itsensä lyhyisin polmi-housuihin, pistettyänsä saap-
paat ja säärytsct jatkoihinsa sekä yllensä lyhyen jah-
tiinkin, nakkasi hän päähänsä lemeä-rcunaiscn olki-
hatun, koppasi Pyssyn olallensa ja läksi muutamain
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toirain kanssa samoamaan ympäri mainioitansa ja
metsiään. Hän oli tarkka ampuja eitä palannut ret-
killänsä päimäiliselle juuri milloinkaan ilman luo-
matta muassansa jotakin jänistä, kaniinia iai mnu-
tamia lintuja. Minä olin aina muassa näillä ret-
killä, en sen »vuoksi että metsästyksestä minulle mi-
tään humitusta oli, maan sentähden että silla ta-
moin paremmin tulin tuntemaan maan laatua.

Kun eräsnä namuna tnmimme salossa, ilmaisi
edeltä-juotsemten koirien haukunta, että olimat tul-
leet jonkun metsän-otuksen sälille. Me riensimme
paikalle ja näimme koirain rehkimän noin »vähäisen
kissan kokoisen eiäimen kimpussa, jonka kapteeni
Brand kohta tunsi opossunfiksi tai kukkaro-eläimeksi.
Me pakoilimme koirat hellittämään saaliistansa. Se
näytti jo tyttönään kuolleelta; jalat olimal oikais.
tuma, pää lerppui siivulla, hengittämistä ei tuntu-
nut ollenkaan eikä edes pieninkään liikunto ilmais-
sut hänessä enää henkeä oicman. Kuitenkin tuntui
hänen ruumiinsa lämpimältä kun sitä käsin pidet-
tiin; emmekä myöskään hamninneet hänessä mitään
jälkiä, että koirat olisimat häntä pahoin pidclleet.
Herra Brand, jota tiesi opossumdn lamat, että hän
teeskentelee itsensä kuolijaksi, ampui häntä niskaan;
merta muosi haamasta runsaasti, maan eläimessä
emme hamninneet pienintäkään liikuntoa. Kapteeni
Brand pisti saaliinsa taskuunsa, luullen hänet jo
sillä tappaneensa. Kun kukkaro-eläin usealle Ameri-
kalaiselle on herkullinen ruoka ja heitä Harmoin la-
ivataan New-Yersey'ssä, aikoi hän päiwällisekst mal-
mistaa siitä appi-isällensä aterian, jonka tähden koh-
ta kiiruhdimme kotia. Hän kantoi otuksensa siis
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kyökkiin ja sinne nyt kokoontui koko talon-mäti kat-
somaan ihmettä. Sitä siinä nyt katseltiin ja kään-
neltiin ja jokainen piti siiä kuolleena. Se oli
naaras-eläin ja kukkaronsa suuruudesta päättäen piti
hänellä olla jo täys täsmänneitä penikoita kukkaros-
saan. Suurella maimalla kiskottiin kukkaro auki ja
sieltä ilmaantui kolme penikkaa, jotka jo olimat niin
edistyneitä, että herra Brand luuli saattamansa kas-
mattaa niitä ilman emon amulta ja, niinkuin Ame-
rikassa on tllwallista, pitää niitä toti-eläiminä.
Sitten miehin ne pihalle mirmoittelemaan auringon
paisteesen ja saamaan ruokaa. Erään neekerin käs-
kettiin sillä aitaa nylkeä emä. Hän kämi kyökkiin
tehtämäänsä tekemään, mutta näti siellä suureksi ih-
meeksensä opossumin kohonneet» jaloillensa. Kun
peto hänet huomasi, hyppäsi se ättiä awonaiscstn
akkunasta ulos pihalle. Neekeri päästi samassa li-
rauksen, ja kun mina käännyin taakse-päin, nähdäk-
seni, mikä hänellä nyt hatana oli, näin opossumin
samassa tiipeemän ylös pitkin korkeata pysty-aitaa,
joka oli tehty huoneen eteen. Aidan päälle pääs-
tyänsä, jäi hän hetkeksi siihen riippumaan hannas-
tansa ikäänkuin lem äh taaksensa, ja hyppäsi sitten
alas ulto-kartanolle. Ehkä kukkaro-eläimet käpäleinsä
käden-kaltaisen muodon muoksi omat pitemmin puun-
tupiöitä tuin maassa juotsioita, samosi hän kuiten-
kin jotestin sukkelaan yli kartanon ja pistäytyi, en-
nenkun kenkään häntä saamutti, erääsen amonaiseen
iatoon, jossa hän lymysi ollihin eitä enää ollut löy-
dettämissä. Illalla laittoimat neekerit penikoille peh-
meän sijan eräässä »vajassa, maan seuraamana aa-
muna ei heitä enää kuultu, ei nähty, ja annettiin
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emän korjanneen heidät, mikä näyttikin sitä toden-
mukaisemmalle, koska samana aamuna löydettiin
muutamia kuolleita kanoja, joidenka kaulat oti pur-
tu poikki.

Tästä siis näemme, että opossund erinomaisen
luonnittaasti osaa teeskennellä itsensä kuolleeksi; hän
sillä keinoin pääsee niiden petojen kynsistä, jotta kam-
momat raatoa. Semmoisessa tilassa kärsii hän kau-
heimpia rääkkäyksiä liikahtamatta pienintäkään jä-
sentä tai millään muullakaan keinoin ilmaisematta
tuskaansa. Esimerkkejä on hamaittu, etta kuttaro-
etäimet, joidenka kaikki luvtomat särjetyt »vieläpä
päätin ruhdottu, muutaman ajan perästä ornat toin-
tuneet jn sitten hiipineet tiehensä. Siitä syystä on
Amerikassa hänestä syntynyt sanalastu "opossumilla
on yhdeksän katin henki." Hän suosii penikoitansa
erinomaisella huolella. Naaras ci ainoastansa kan-
na niitä kukkarossaan niin kauan krm ne »vielä
ornat kesti-eräistä, maan mielä sittenkin, kun ne jo
itse hankkimat ruokansa, sulkee hän ne kukkaroonsa
maaran uhatessa eitä laske mitä siellä muuten
kvin »väkimaltaa käytettäissä. Useasti on hanen
nähty ennen antaman repiä itsensä kappaliksi, en-
neukun aukaisisi kukkaronsa; tulisilla hiililläkin on
häntä matista koetettu patoittaa luopumaau peni-
koistansa, maan hän on lujasti kesiänyt täta hir-
meätä koetusta, antaen mieluisemmin paistaa itsen-
sä, kvin heittäisi penikoitansa.

Eräät elämät, jotta redilläni useasti metimät
»uinuu huomiotani puoleensa, olimat nuo lentämät
oramat, joita siellä täällä silloin tällöin tapasin.
Kun ne päimällä lepäämät ontemissa puissa, ko-
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Wälistä huwiitelin myöskin itseäni, katsellen
metsissä työskcntelewien ihmisten astaroimisia. Mil-
loinka keräsimät he maha-pensaan marjoja, joista
sulattamalla saadaan matsia, josta talin kanssa se-
koitettuna »valmistetaan hymiä kynttilöitä, milloinka
persimoni-puun hedelmiä, joista herra Brand teetti
hymänmakuista taljaa, jota käytettiin taiossa joka
päimäisenä juomana. Myöskin lemmen-omenia poi-
mittiin, joita sitten keitettiin hilloksi soturin kanssa
tai »valinistediin niistä marjamiinaa ja etikkaa.
Paitsi puihin tiertelcmää tetunmarjaa tootliin myös-
kin huolellisesti jonkin-lcdsia metsä-mdnamarjoja,
jotka maistuiwat jotcsttn hywälle. Ncw-Yorkissa
oli useoissa kohdin menestyksellä rumettu mnlmistn-
mnnn niistä »viiniä jn scntähden pidettiinkin nyt
kaikkea huolta tasmiu luonnon jalostumisesta. Her-
ra Brandin perheessä tuimattiin marjat jn käytet-
tiin leimotsiin korinttien asemesta. Muutamina päi-
minä sain minä nähdä, miten aianto-mailla tnsmn-
»vaa suo-seetriä silpotaan. Sen sitkeistä, soukista
lustoista malmistctaan köysiä, joita yieisesti käytet-
tiin New-.Yersey'ssä ennen kun siellä hamppua ru-
mettiin iviljelemään. Myöskin koppia ja kaikenlai-
sia rahnittoja tehdään sen puusta. Kapteeni Vrandilla
kudottiin niistä lattia-mattoja, maunun-koppia, säk-
kejä sekä monenkaltaisia muitakin talontarmekaluja.
Seuraaman päimän illalla tuli kirje Nem-Yorkista
kapteeni Feddcrscnille, jossa tanskalainen kapteeni
Winstrup — sama mies, jonka lnhvnlln meidän
piti matkata Köpcnhaminaan — ilmoitti laimansn

Paulimme me tawallisesti semmoisia puita, ja jos
joku niistä silloin puussa oli, tuli hän heti ilmi.
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otewan walmisna lähtöön, ja että meidän mitä pi-
kemmin pitäisi laittaa iisemme laiwaan. Tämä
seikka mcdkntti myöskin kapteeni Brandiin; hän
päätti samassa lähteä laimaansa. Nyt alkoi kiirui-
nen kalujen ja kapinain sisään-pattaaminen joka
taholla.

Warhain aamulla lähdettiin matkalle. Eron-
hetti Vranddn ratastettamasta perheestä ja siitä
kunnon »vanhuksesta herra Olofssonista oli liikut-
tawa, ja wielä tällä hetkelläkin muistelen minä
kaipauksella niitä ystämällisiä ihmisiä, jotta minua
niin suurella hymänlahtoisuudella tohtelimat. Kun
kapteeni Vrandilla oli toto joukko laimantarpeita
muassa kuljetetlamana, emme matkanneetkaan maata,
maan Hudson-mirtaa myöten. Me poikkesimme sen-
tähden ensimmäiseen kalastaja-torppaan mirran ran-
nalla, jossa tapasimme suuren »veneen walmisna
lähtöön; siihen nyt kiireisesti kontattiin kapineet ja
me astuimme menheesen.

Kun »vähän mattaa olimme kulkeneet, kohtasim-
me useoita Hudson- ja Atbany-kaupunkeihin mää-
rättyjä laiwoja; sillä nämä kaupungit pitämät mil-
kasta liikettä ei ainoastansa Nem-Yorkin kanssa,
maan heidän iaimansa kulkemat myöskin kaukaisilla
merillä, ja erinomattaintin Hudson-taupunti on
siinä kohden mainio, sillä, maikka se perustettiin
masta m. 1784, sanottiin sillä jo siihen aitaan,
kun minä niillä tienoin olesketin, olleen taksi-sataa
suurta tauppalaimaa, jotta liittuimat kaikissa mcdt-
man-osissa. Tässä on minun kuitenkin muistutta-
minen, että meri-liite ytisellä Hudson-mirralla on
»vierailta kielletty, ainoastansa kotimaalaisille led-
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moille on se mapaa ja muukalaiset eiwät saa nous-
ta ylemmäksi Nem-Yorkin kaupunkia.

Me purjehdimme enstmmältä juuri läheltä Nem-
Yersey'n rannikkoa. Nannat omat siinä korkeina,
jylhinä muoriseininä, joidenka metsittyneet kukkulat
useasti kohoumat aina kuuden-sadan jalan korkeu-
teen ja näyttämät hymintin suurenlaisilta, muhkeilta.
Rannikko alenee waan »vähitellen wirransuuta koh-
den ja on wielä Nem.Yorfin kohdalla kuuden- tai
kahdeksan-kymmenen jalan korkeudesta. Wuori-aine
on sekoitus harmaasta limestä ja kalkista. Wastai-
sella puolella olema West-Chesteriu rannikko näyt-
tää matalammalta eikä niin muoriselta kuin Nem-
Yerseyir rannat.

Kun lähenimme Nem-York-saarta, johtasimme
tultumme keskelle mutaa, josta on soma katsella
mirran kumpaistakin rantaa. Mainitun saaren poh-
jaisimmassa päässä näimme ne molemmat sillat,
jotka yhdistämät Nem-Yerk-saaren ja West-Chestcr-
kreimikunnan toinen toisensa kanssa. Toinen niistä,
jota kutsutaan "Kingsbridgc" (kuninkaan silta), on
puusta, toinen taasen on ratettu limestä. Molem-
milla silloilla näytti oteman »vilkas liike.

Nem-Yort-saaren pohjoinen osa on jyrkkä-kal-
lioinen, ja muorten kukkulat taswawat metsää.
Nuoret alenemat kuitenkin »vähitellen etelään päin
ja maa pää-kaupungin tienoilla on jo joteslin ta-
sainen. Wuorf aine on harmaata, raudan-sekaista,
siellä täällä graniitilla sekoitettua kimeä. Muuta-
mista kallioin lomista lähellä »virtaa näimme mie-
hättämimpiä maisemia saaren sisässä; sillä siellä,
näet, löytyy erinomaisen hedelmällisiä laaksoja, joi-
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Lähellä Nem-Yorkia kohtasimme koko jonkon
weneitä, jotta askaroita pnuhasiwat kalan-pyynnös-
sä. Uscoissa niistä oli ainoastansa nnoria poikia
ja tyttöjä, jotka kuitenkin toimissaan osoittimat sem-
moista ihmeteltämää tnitamuutta, jota malttamatto-
masti se tarmitsce, joka samassa purjehtii ja kalas-
taa »vihaisessa »virrassa rajulla tuulella. Ylimalkaan
olen Amerikassa useasti ollut tilaisuudessa näke-
mään, että lapset siellä jo marhcdn totutetaan työn-
tekoon, ja rupeeivat jo nuorina hyödyttämään »van-
hempiansa ja isänmaata.

dcnka kauneuteen ihmisten ahkeruus on ollut suu-
rena apuna. Wiljelysmaat omat tawallisesti ym-
päröidyt kimimuureilla, jonka tähden korkeuksilla ole-
mat mainiot näyttämät timi-penkereillä »varustettu-
jen wiinamarja-mätien kaltaisitta.

Kello yhden-toista ajoissa ennen puolta-pähvää
saamuimme Nem-Yortin eteläisimpään ääreen. Täs-
sä nyt erosi kapteeni Brand meistä, lähteäksensä
mirran itäisellä haaralla olemaan laimaansa, kun
me muut puolestamme astuimme erääsen toiseenmeneesen, matkataksemme yli sataman Staaten-Is-
landin luona olemaan tanskalaiseen pritiin. Kap-
teeni Winstrup otti meidät ystämällisesti ivastaan
ja osoitti meille asuunotsi erään kojun, joka tosiaan
oli »vähäinen kooltansa niinkuiu koko laimakiu, maan
kuitenkin mukama. Se seikka, että koko laiman-
mäestö oli raitisna ja tenvccnä, ehta keltatauti
wielä liikkui kaupungissa, ilahutti meitä suuresti.

Fjhdeksas Luku.
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Ehkä priki oli malmisna lähtöön, tuli meidän
lähtömme mielä kuitenkin muutamiksi päimiksi mii-
mytetytsi odottamattomain syitten tähden. Sillä
ajalla koin minä tehdä asuntoani niin mnkamaksi
kuin mahdollista matkaa marten, ja erinomattain
maroin itseäni lämpimillä »vaatteilla, joita oli yltä-
kyllin säätämissä satamassa ympäri-kuletsimilla kau-
pittelijoilla. Muun muassa ostin minä koko jou-
kon punaisia »villapaitoja, joita yleisesti käyttämät
ei ainoastansa ameritataiset, maan monen muunkin
kansan merimiehet. Ne olimat minulle matkalla
suureksi hyödyksi, sillä ne estimät sen kylmän, kos-
teisen ilman, jota kesti melkein koko maltan aitaa,
tunkeumasla ruundisen. Mies, jolta paidat ostin
ja jonkatähden sitä mainiisenkin, oli niitä India-
nilnisia, joidenka esi-isinä ''piitan saaren" attu-asu-
jamet, Matomattclcdset, omat olleet, ja jotka siellä
mielälin asumat maltea-ihoisteu seassa. He omat
alkaneet seurata Europalaisten tapoja, erinomattain-
kin heidän pahoja tapojansa. Ahkeruus ja monet
muut Europataiseu hymät amut omat heille umpi-
outoja. Peltoansa he Harmoin itse wiljelewät, waan
mieluisemmin harjoittamat jotakin muuta temeäm-
pää ja heidän laiskuudellensa paremmin sopimaa
elatus-keinoa. Niin oli sillä mainitulla miehellälin
melkoisen svuret maantilnkset, ja kuitenkin oli hanen
ainoana toimenansa kuleksia laimcista laiwaan kau-
pittelemassa rihkamaansa: mcrhoja, mateista ja juoma-
aineita. Sitä enemmän omat nämä Indianit »vii-
naan-menemiä; mutta juomingeissansa sanotaan hei-
dän kuitenkin käyttämän sitä warowaisuutta, että he
jokaisesta perheestä walitsewat jonkun, joka ci saa
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päihdyttää itseänsä, »vaan hänen on pitäminen muis-
ta maaria. Tämäkin mies, jonka kanssa minä tu-
lin kauppoihin, näytti oleman tcdpumainen miinalle ;

sillä aina kun hän myi lasin rommia, kaasi hän
myös itsellensä pikarin ja joi sen ostajan onneksi.
Ihmettä ci siis ole, asiain tällä karmalla ollessa,
etta Matomattelaisten jälkeläiset ornat ruumiin ja
sielun puolesta meltostuneet. Heidän muinoin niin
lukuisa ja mahtama heimokuntansa on jo supistunut
muutamiin perheisin, ja »vähän ajan kuluttua hä-
iviini se tyttönään niinkuin muutkin Pohjois-Ame-
ritan Indianit.

Eräsnä aamuna laski ankkurinsa lähellä meitä
eräs Irlannista tulema laiwa. Laiwassa oli suuri
joukko Europasta muuttaneita siirtolaisia. Ne, jotta
matka-rahan olimat suorittaneet, lälshvät heti kohta
jollekin tcrmeelliselle tienoolle martomaan keltataudin
taukoamista tai siirtyimät edemmäksi määrätyille pai-
koillensa. Mutta useoita löytyi heidän seassansa,
jotka cimät moineet maksaa matkan kustannuksia.
Ennen muinoin oli laita semmoinen useasti Euro-
pasta tulleiden onnensoutajain kanssa; heitä pidet-
tiin wankina laiwassa siksi, kunnes joku otti heidät
palwelutseensa ja maksoi heidän »velkansa. Laimain
kapteeneilla oli tapana julkisesti ilmoittaa semmois-
ten palmelusta hakemien tuloa, ja jälkimäisten oli
julkisesti seisominen kaikkein katseltamana. Tätä ny-

kyä eiwät laimain-omistajat enää suostu semmoisiin
epämakaisiin ehtoihin, maan ottamat kuljettaatsensa
ainoastansa semmoisia matkustajia, jotta edeltä-tnsin
maksamat tutjetus-paltan. Mutta samankaltaista ih-
miskauppaa hierottiin siinä mainitussa laimassattn.
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Seuraamana päimänä pidettiin siellä oikein julkiset
markkinat; herrasmäteä sinne ilmaantui kaikilta haa-
roilta; kautcipäästä tiireesen tarkastelimat he niitä
järjestettyihin rimeihin asetettuja ihmis-rauttoja, ky-
selimät heidän teln ollisuuttansa, todistutsiansa y. m.,
ja hieroimat kauppaa heidän kanssansa paikan-eh-
doista. Muutamilla oli muassa lääkäreitäkin, saat-
taaksensa paremmin heidän amullansa tuttia »vas-
taisten Mlkollistensa termeyben-tilaa. Kun lällä ta-
moin pestatut palkolliset omat haltijcdnsa kanssa
maalle lasketut, wahwistetaan kirjallisesti heidän
suullinen suostumuksensa, todistajat »vetämät nimen-
sä alle ja asianomaiset »virkamiehet »vakuuttamat sen;
sillä, ellei ylhäällä-mainittuja temppuja noudateta, ei
ole koko kaupasta mihinkään. Jos palkollinen kar-
kaa palmeluksestansa, on hänen kiinni-tuttuansa pal-
mcleminen kahden kertaisesti sen ajan, jonka hnn on
poissa ollut. Wcdtta palkollisten palkan ehdot Yh-
dys-malloissa omat hymin edullisia, on kuitenkin
semmoisten uudisasukas-partain useasti tyytyminen
marsin »vähäpätöiseen palkkaan, »välistä moneksi »vuo-
deksikin, suorittaatsensa kuljetustustannutsiansa; tui»
tcnkaan ei saada tapsia tässä kohdassa kiinnittää e-
demmätsi kuin yhdenkolmatta muoden ikään. Kul-
jetus-maksut oliwat ennen melkoisen suuret, ja kap-
teenit kokosimat nseasti marattomain Europalaisten
kuljettamisella suuria summia. Mutta tätä nykyä
omat hinnat alentuneet lukemattomain tilpailijain
tähden.

Eräässä Jamaikasta tulleessa laiwassa, jota oli
ankkurissa lähellä meitä, hamaittiin tamarna pur-
kaessa, että matruusit matkalla otimat tyhjentäneet
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melkein typi-iyhjäksi muutamat suuret rommi-astiat.
Laiman päällikkö ilmoitti asian kohta kauppa-mie-
helle, jonka oma tamara oli. Kauppamies tulitit»
kohta paikalle tarkastamaan astioita, »vaan heitti sa-
massa toto tutkimisen sillensä, nähdessään turhaan
tuottamansa merimichille mielitarmautta, ja lansni
maan hymyillen : "Minä luutcn että rommi on hy-
mää lajia, kosta sillä jo on ollut niin hymä me-
nekki". Muutaman ajan perästä tuli sama kaup-
pias meidän luoksemme ja haasteli herra Feddcrscifin
kanssa, lausuen muun muassa: "minä en mielä mil-
loinkaan ole saanut rommi-lastia täydellisessä kun-
nossa kotia eikä tuo äskeinen tapaus minulle mi-
tään outoa ollut, sitähän jo odotinkin". Matruusit
käyttämät niin monta kujetta ja keinoa päästäksensä
siihen wiettclewään tawaraan käsiksi, etfei edes esimies-
ten maromaisuus, ei ilmi-saamisen eikä rangaistuksen
pelkokaan moi heitä näpistelemisistä estää. "Mi-
nulle tuotiin kerta," kertoi hän, "oimallista setti-
miiniä sineteillä kiinnitetyissä astioissa, maan niis-
täkin oli muutamat perille-tullessa melkein tyhjiä.
Mutta astiat näyttimät kuitenkin marsin eheiltä ja
minä en moneen aikaan moinut ymmärtää, kuinka
niistä sisällys oli pois saaiu. Wihdoin löysi mäteni
läpiä tynnyrein »vanteiden aita; niitä oli, näette,
plltoitettu »väistymään »vähän syrjään, sitten oli lä-
mistctty niiden asemalle reikiä, joista muni oli »vuo-
tanut ja niin oli »vanteet taasen ahdistettu takaisin
entisille paikoillensa. Kerta sain minä myöskin rom-
mi-lastin kanssa muutamia astioita, jotka olimat
puoliksi täytetyt medellä, kun muutamat toiset taaseu
oli jätetty amonaisitsi, niin että suuri osa lastista
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oli joko »varastettu tai turmellu. Kun sama laima
toi minulle mielä kerran rommilastin, kehui kapteeni
tällä erällä woiwansa olla »varmaa, että tamara oli
hymästi säilynyt, sillä perämies oli itse sen ajanut
sisääu laiwaan ja koko matkan aikaa oli sitä huo-
lellisesti pidetty silmällä. Kulienkin hamaittiin ta-
mcuaa purkaessa joltinenkin määrä siitä häminneen.
Ehfei laimanmäestö ollut tamara-huoneesen päässyt,
olimai he kuitenkiu olleet niin »viisaita, että otiwat
yölliseen aikaan läwistänect laiwan kannen sekä sen
ala-puolella olewcd astiat puhti ja oliwat sitten pit-
killä putkilla imeneet astiat »vähitellen tyhjiksi. E-
räs nuori kauppias Filadetfiasta", pitkitti hän ker-
tomustansa, "»vakuutti eräälle nuorelle kapteenille,
että merindehille oti mahdotonta »varastaa niitäkään
lastista, jos päällikkyyden puotelta pidettäisiin tark-
kaa huolta tamarasta. Kapteeni sitä »vastaan mäitti,
että matruusit warastaisiwat rommiu astiasta, maitta
hän iise istuisi astialla, ja hän tarjousi lyömään
meloa siitä. Kauppias suostui wedonehtoihin. Nyt
tuotiin täysiuäinen astia laiwan kannelle ja kaup-
pias, kuten suostuttu oli, istui päälle. Muutamat
matruusit menimät sillä aitaa alas lasti-huoneesen,
lämistimät laimantannen lanttujen täpitse refän as-
tiaan, josta rommi mutasi alapuolelle asetettuun as-
tiaan. Samalla aikaa rupesi timmermanni tukki-
maan laiman kumussa olemia reikiä ja paukutti niin
ankarasti, että mahdotonta oli kuulla napakairan
namerrusta. Kokki asetti, niinkuin laimaa tutittais-
sa on tamallisia, pitipadan tulelle, josta lemisi niin
mäkemä haju, että mahdoton oli eroittaa »vuotaman
rommin hajua. Samalla aitaa rupesimat muuta-
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mat matruusit riitelemään ja nyhjimään toinen tois-
tansa, metäätsensä toisaalle martian huomiota. Mies
rutka istui siinä nyt lcmollisna tynnyrillänsä, kat-
sellen, petosta aamistamaitakaan, kawatan lcdwawäen
askaroimisia, ja piti »vaan tarkkaa »vaaria, etfei ku-
kaan lähestyisi hänen astiaansa. Wihdoin katsoi hän
kelloansa ja huusi ilo-mielin kapteenille, että nyt jo
oti aita, jos milloin, miesten tulla »varastamaan
rommi, sillä määräily aita tutti jo heti ohitse. Mutta
samassa »vierähti tyhjennetty tynnyri, jota ala-puo-
lelta oli nyhjätty, pois hänen aliansa ja kauppias
kaatui pitkin pitkää pituuttansa laiman kannelle.
Timmermanni heitti nyt »vasaransa syrjään, kokki
otti pilipadan pois tulella, molemmat riitametjet tu-
hmat ystäwitsi ja toto laiwanwäestö tuli saapumille
nauramaan kauppiasta, jonka päälle päätteeksi oli
mielä maksaminen se jotenkin korkea weto."

Merimiehet eiwät sitä minäkään »varkautena pidä,
kun he matkalla omaksi hymäksensä anastamat ruota-
ja juomamaroja Heidän armelunsa mukaan sie-
täähän kauppamies ainakin sitä, että he hänen kus-
tannuksellansa wähän itseänsä wirwoittclewat, he tuin
kaikki kowat saawcit kokea hankkicssansa hänelle uu-
sia rikkauksia, hänelle, joka kelvollisesti istuu koto-
nansa rauhassa, pitäen hywiä päiwiä. Ehkä meri-
miesten useoissa satamissa on malalla mahmistami-
nen, ett'ci tamarasta mitään ole kadonnut, luule-
mat he kuitenkin hymällä omalla-tunnolla siiä »voi-
mansa tehdä, kun he eiwät ole siitä kadonneesta ta-
warasta tcnellentään mitään myyneet, maan omat

*) Nyky-llikoinll on tämäkin kohta jo parannut.
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itse kaikki nauttineet. Semmoisista näpistelemisistä
eiwät kauppamiehet juuri niin suurta tutua pidäk-
tään, Harmoin asianomaiset wirkamiehetkään meri-
miehiä niistä niin ankarasti rankaisemat, kuin jos
rikos olisi maalla tapahtunut. Sitä »vastaan ran-
gaistaan häntä, jota myydäksensä »varastaa, maan

lakien mukaan. Ylimalkaan inhomat merimiehet sen-
kaltaisia »varkauksia, ja crinomattaiidiu joutuu se,
joka rahaa tai maatiettä on marastanut, heidän kat-
kerimman ylenkatseensa alaiseksi. Tässä on minun
muistuttamiuen siitä, että märkandet laiwassa woi-
ivat tapahtua aina helpommin kvin maalla, sillä
merimiehet osaamat käyttää niin monta mutkaa ja
kujetta, päästäksensä syytöksestä »vapaiksi. Waikea
on, näet, monastitin päättää, owatto astiat tai kirs-
tut tyhjennetyt merellä wai jo maalla, ihmisen kä-
sikö wai meren ankara tiituutoto niitä on särkenyt
j. n. e.

Sitten kun New-Yersey'stä otimme palanneet,
emme olleet nähneet kapteeni Vrandia »viikkoon cd«
kaan. Wihdoin hän ilmaantui cräsnä lauantaina
muutamain tuttamainsa kanssa. Kun sunnuntai Yh-
dysmalloissa yksin-omaisesti mietetään juhtallisessa
lewollisuudessa, käytetään tawallisesti laumantaita
seura-etämän humituksia marten. Silloin tawalli-
sesti pannaan toimeen juomingit, jotta useastikin
kestämät aina koko yökauden. Kapteeni Winstrup
oti »varonut pöytänsä runsailla herkuilla »vieraitansa
marten, ja nämä osoittimatkin niille kaikkea kunniaa
hymällä ruoka-halullaan. Wielä kello kolmen ai-
kaan aamusella istuimat »vieraat punsipöydän ääres-
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Wieraamme pittittimät juominliansa aina siksi,
kunnes juhla-päimän tulo pakoitti heitä eroomaan
toisistansa. Kun herra Brand oli saanut kuulla,
että meillä oli aikomus tähteä seuraamana tiistaina,
päätti hän hymästi jättäissänsä lähteä aiotulle mat-
kallensa samana päimänä, »voidakseen niin kauan kuin
mahdollista olla kapteeni Feddersendn seurassa.

sä, kallistellen maljoja, kertoen lystillisiä juttuja ja
laulellen hupaisia lauluja.

Molemmat laimat nostimat määrätyllä ajalla
— syyskuun 15 päimänä — ankkurinsa ja jätti-
mät pian Nem-Yorkin sataman taaksensa. Raitis
länsituuli otti meidät aawalla merellä kuljettaaksensa
ja »vähässä ajassa katosi näkymistämme se minulle
niin ihmeellinen maa. Ehkä meri kämi rajusti,
tuli kapteeni Brand kuitentiu meidän laiwaamme ja
miipyi meidän luonamme aina iltaan myöhäiseen.
Motempina seuraamina päiminä esti kiihtynyt ilma
häntä uudistamasta käyntiänsä: kuitenkin ilmaisim-
me toinen toisillemme asioitamme huuiuri-koneella.

Neljäntenä päiwänä saawuimme Neiv.Founblan-
nin kareille ; tässä oli nyt molempain laiwain eroa-
minen toincii toisistansa, lähteäksensä kumpikin eri-
haarallensa. Wcdtta ilma, niintuiu tawallista on
näillä tienoin, oti kalsea ja kolkko ja tuuli puhalsi
rajusti, astui herra Brand kuitenkin weneesensä ja
saapui, ehkä meri kämi ankarasti, onnellisesti mei-
dän laiwaamme sanomaan sydämmellisimmät jäähy-
»väiset. Eronhetti näiden kahden jalomictisen mie-
hen matilla, jotka jo nuoruudessaan olimat liitty-
neet toinen toiseensa lujimmilla ystämyyden siteillä,
ja joidenka nyt ijällisemmiksi tultuansa oli eroami-
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nen toinen toisestansa kentiesi isäksi, ei »voinut muu-
ta olla kuin katkera. Liikuttamaa olitiu nähdä, mi-
tenkä he kyyneleet silmissä halasimat toinen toistansa
ja mihdoin mäkisin irtauttimat itsensä toinen toisensa
syleilystä. — Tämän hymästijätön perästä poistui^
mat motemmat laimat pikaiseen toinen toisensa lä-
heisyydestä, sillä meidän laimamme kulki pohjoista
Europaa ja hänen Kanari saaria kohden. Mutta
tykin laukaukset jälkimäisestä kaikuimat mietä kauan
meidän kormumme ja liput mastojen huipuista wiit-
tasiwat wielä jäähywästiä tuolta kaukaiselta taiwaan-
rannalta, waitta laiwa näytti jo mereen wcdpu-
neelta.

Matkamme oli ylimalkaan marsin yksioittoinen
ja ikämä. Taimas od koko ajan harmaassa pilmessä
ja läntiset myrskyt rnimostmat taukoamatta. Pieni
prikimmc kierteli toisella kyljellä toiselle kyljelle, »vai-
kea oli lemollisesti seisoa, istua tai maata ja kaikki
huonekalut pyöriivät sinne tänne. Laiwawäti oli yh-
tä pahalla tuulella kuin ilmakin ; toraa, nurinaa ja
kiroussanoja kuultiin lystillisen patinan sijasta. Kap-
teeni Feddersen näytti totonaan kadottaneensa sen
turmallisen mictenlaadun, joka ei muuteu hänestä
milloinkaan paennut; ja mitä lähemmäksi isänmaata
tultiin, sitä enemmän näytti kärsitty onnettomuuten-
sa häntä huolestuttaman. Jolloin kulloin onnistui
minun poistaa hänestä semmoiset itämät ajatukset,
maan kapteeni Winstrup, jolla ei ensinkään ollut ky-
kyä lohduttaa huolellista mieltä, sai hänet taasen
kohta alakuloiseksi, rumeten puhumaan Porto-San-
tosta ja meidän siellä kärsitystä haaksirikostamme.
Emme kohdanneet yhtään »vierasta laiwaa, jota otisi
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ollut silmälle ivaihehdseksi ja otist johdannut ajatuk-
siamme toisaalle, ainoastansa meren möyryämät,
sumuiset aallot oliwat silmäimme alituisina esineinä.
Asiain tällä kannalla ollessa, mikä olisi moinut olla
miellyttäwämpi huwitus kuin lukemiuen! Mutta se-
kin oli suuresti rajoitettu ; sillä paitsi muutamia raa-
matulla ja merikulun käsikirjoja ei löytynyt muuta
painettua lehteä koko laiwassa; kapteeni Feddersendn
ja ndnuu oma kirjastoni oli laimamme keralla huk-
tuuut.

Siitä syystä aloin minä loma-hetkinä, jolloin
en oppilasteni kanssa askaroinnnt, tarkemmin kuin
ennen ottaa maaria merestä ja sen omituisuuksista.
Tuntikausia seisoin useasti laiman kannella katsellen
aaltojen liikuntoa, ja hamaitsin siten »valtameren ja
wähempäin merien aaltojen »välillä oleman suuren
croitutsen. Itämeren, Pohjanmeren ja Englannin
tanaman aallot esimerkiksi, joita useasti olen tarkas-
tellut, omat aiman lyhyitä pituudeltansa ja seuraa-
mat pikaisesti, crisuuuuilla ja erikokoisina toinen tois-
tansa. Harmoin ne tamallisilla myrskyillä tohoo-
mcd kuutta jalkaa korkeammiksi. Mutta juuri se nii-
den »vähäpätöinen korko on syynä, etfeiwät ne saata
nostaa ylös raskaasti lastattua laiwaa, »vaan koh-
datcssansa sitä särkyivät ja niiden harja syöksyy kaa-
ren tapaiscsti yli laiwan, jossa tilassa laiwa saa
kestää kauheita ryntäyksiä ja wiruhdsia. Warsin
toinen oti »valtameren aaltojen laita. Niiden pi-
tuus oli tawallisesti kolmas-osa penikulmaa, ja an-
karalla tuulella useasti koko puolikin, ja niiden le-
wcyttä oli mahdoton loppuun saakka nähdä. Pi-
tuutensa jälkeen on niiden korkeus noin kuuden ja
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kahdentoista jalan mälillä. Niiden liikunto oli min
säännöllinen, että tasaisella tuulella saattoi sekunnin
päälle määrätä, milloin seuraama aalto tuli paikalle.
Tullessansa kohotti se heti laiman ylös muassaan,
ivaikuttamada sille mitään ankaria puustia, cli näytti
pikemmin siltä kuin juoksisi laima ylös aaltoa myö-
ten. Silloin tällöin kuitenkin sattui, erinomattain-
kin jos tuuli äkisti taukosi, että jollistakin meden-
tutmia syöksyi yli kannen. Eräsnä päimänä, jolloin
tuuli hetkeksi yhfättiä taukosi, näin minä muuta-
man aallon kohouman tamattoman korkealle. Parmi
kajcikoita lenteli haikeasti racduen sev edellä ja meri-
miehet kehoittiwcd pelästyneinä toinen toistansa pi-
tämään köysistä lujasti kiinni. Kauhealla pauhi-
nalla hajosi se wähän mattan päässä taiwasta ja
olisi »varmaankin tuhoja tehnyt, jos se taimnn koh-
dnnnut olisi. Ylimalkaan halvattaan kaikilla merillä,
että aallot myrskyn tauottua muutaman aitaa ko-
houmat korkeammalle ja pikemmin muuttumat kar-
jaspäitsi tum myrskyn kestäessä. Tuuli on todella-
kin syynä niiden itmaantultliscen, maan luuli myös-
kin pidättää niitä liian korkealle nousemasta. Elfei
täta pidätiniä oiisi, kohouisiwat ue yhä korkeata kor-
keammiksi jn tulisimat hirmun-suuriksi. Jos myrsky
siis yhfättiä heikenee, liikkumat aallot »vielä jonkun
aikaa yhtä mittaa, seuraten samaa luonnonlakia,
jonka jälkeen kellon heiluri tekee terttautsiansa, maan
nyt ne nousemat korkeammalle kuin ennen, sillä niillä
ci enää ole mitään hillitsemää mastamoimaa maan
muodostumat siten yhä jyrkimmiksi mesimuoritsi, jotka
helposti syöksymät sisälle laiwaan. Tälle pohjalle
pcrustaitsen se hawcduto, että myrsky pian heikenee,
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jos tuulen puhaltaissa aallot yhfättiä alkamat ko-
hota korkeammalle, ja taasen päin mastoin pian tu-
lee takaisin, jos aallot yhfättiä alenemat. Hetppo
on kuiteutin hamaila, mikä syynä on maltameren
ja äsken mainitiuin merten erinkaltaisuuteen. Mai-
nitulta meriä ympäröitsee melkein joka taholta maa
ja niiden sywyys on warsin mitätön maltameren sy-
myyteen »verraten sekä on useoissa kohdin keskeytetty
kallioilta, kareilta ja hieta-särkiltä. Aallot eiwät
siis saata kohota niissä niin korkeoikst kuiu »valta-
merellä, jonka ääretön symyys antaa tuulelle tilai-
suutta tehdä symiä uurroksia meden pintaan ja ko-
hottaa niitä korkeuteen; yhtä wähän saattawat ne
edellisillä merillä saamuttaa niin suurta pituutta
kuin jättimäisellä, jossa niillä on monen sadan peni-
kulman liikunto-ala. Wähemndllä merillä omat tuu-
letkin hymin cpäsuuldaisia, sillä useasti sattuu niin
että tuulet tulemat kumpikin erirannaltansa, mesi
atkaa liikkua kahdelle eri-suunnalle, aallot kohtaamat
toinen toisiinsa ja täywät ristiin. Waltamerellä taa-
sen owat tuulet »vähemmän muutosten alaisia, sillä
ne saattawat kuttea pitkät matkat kohtaamatta maata
tai mitään »vastusta, jonka tähden meren liikunto-
kin tulee paljoa yhtäsuuntaiscmmaksi.

Merimeden loistaminen oli jo useasti »vetänyt
puoleensa huomiotani; ja tällä matkalla wielä enem-
män kuin muulloin. Muutamina öinä näytti koko
meri leimuaman tulena ja wielä kirkkaampi oli e-
delleen kiiruhtaman laiman köölimedestä lähtewä ma-
lö. Aina kun aallot hyrskyimät yli laiman, jäi kan-
nelle sekä kaikkiin kastuneisin paikkoihin joukko pie-
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Samana iltana kun jätimme New-Foundlannin
kareille hymästi, loisti meri tamattoman kiiltämällä
matolla. Minä otin tiulullisen mettä ja näin sen
oleman täynnä pieniä, ympäri-pyöriwiä lipenöitä.
Saadakseni tietää, otito siinä jutussa mitään perää,
että loistamat elämät olisimat tähän matoon syynä,
kaasin minä osan medestä puhtaan liina-maadeen
läpitse ja sain humikseni nähdä, mitenkä koko maate
tuli ikäänkuin kirjaelluksi pienillä tähdillä. Kun pi-
din »vaatetta kynttilän walossa muuttuiwat ne pie-
net tulitipenät mustiksi pilkuiksi, jotka kuitenkin »vie-
läkin loistiwat himeällä malolla. Tarkemmin niitä
tutkittuani ja suurennuslasin amulla näin minä nii-
den oleman pieniä eiäwiä, joista muutamat oliwat
rapujen, waan enin osa kirppujen kaltaisia. Niin
pian kun waate rupesi kuiwumann ja etäwät uäytti-
wät kuolleilta, himmentyi niiden walotin wähitellen
ja häwisi »viimein kokonaan.

niä, loistawia pilkkuja, jotka masta kotwasen ajan
kuluttua kadottiwat walousa.

Eräsnä yönä, ollessamme 55: npykälän alalla
pohjoista lemeyttä ja 344: n pykälän länteistä pi-
tuutta, herätti kapteeni Winstrup minun katsomaan
jotakin harminaista näkyä merellä. Meren pinnalla,
näet, uiskenteli loistamia möhkäleitä, jotka olimat
noin kahden tai useamman jalan suuruudesta läpi-
mitaten. Ne olimat ymmyrkäisiä kuin pallot muo-
dottansa, maan muobostuiivat, miten aallot milloin^
kin niitä sysäsimät, joko munan-kaltaisiksi tai »vielä-
kin soikeammiksi. Kun aallot niitä kuljettimat lä-
helle toinen toistansa, tarttuimat ne kiinni toinen
toisiinsa, ja crkanimat waan juuri harwoiu loisis-
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tansa, jonka muotsi minä annelin niiden oleman sit-
keätä ainetta. Minulle onnistui saada wähän tästä
loistciivasta aineesta. Kun tiutua »vedin ytös, lei-
musi se kokonaan »valosta. Astiassa löytymää mettä
peitti »valkealta hohtawa kalwo; mutta niin pian
kun kepillä tai kädellä liikutin mettä, hajosi mcllo-
aine tuhansiksi pieniksi hetmitsi, jotta kuitenkin taa-
sen pyrtimät päästä yhdistymään toinen toisiinsa me-
den pinnalla. Kun päimä alkoi »valeta, hämisi
loiste eitä merellä näkynyt enää mitään, minkä o-
tisi saattanut armclla oleman syynä tähän tamatto-
maan ilmiöön; kun mettä otin katsellakseni en sii-
näkään ensimmältä mitään hamainnut, maan »vih-
doin huomasin astian pohjaan laskeuneen jotakin
läpihohtamaa näljää. Minä mein astian pimeään
huoneesen, ja mesi rupesi taasen loistamaan, maan
ci pinnalta niinkuin ennen, mutta pohjasta ja pal-
jon himeämmällä matolla. Seuraamatta päimänä
sakeni näljä ja näytti oleman alkuansa lantamaista
kudontaa, maan malo oli siitä jo tyttönään kadon-
nut.

Semmoiset aineet omat erinomaisimpina syinä
meren toistamiseen ja mitä näljäisemmältä ja likai-
semmalta meri päimällä näyttää, sitä kirttahamminse yöllä loistaa. Semmoiset aineet saamat alkunsa
mätänemista elämistä ja tasmeista ja oivatkin siis
nimen-omaisesti fosforillisia. Niitä ilmaantuu maan
ajoittaisin meren pinnalle, ja näyttää siltä kuin otisi
tuulen suunta ja ilmakehän laatu uuden nousemi-seen syynä; erinomattaintin on pohjoistuuli niille
hymin edullinen. Jälkimäisillä merimatkoillani en
milloinkaan ole senkaltaisia fosforillisia aineita näh-
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nyt niin suuressa määrässä; kuitenkin omat munta-
mat merimiehet makuuttaneet minulle, etfeimät sem-
moiset ilmiöt niin mitään outoja ole, erinomatlain-
kaan Pohjan-meressä. Silloin tällöin olen minä-
kin merimedessä lamannut lukemattomia pieuiä tuli-
palloja, jotta, kun suurennuslasilla niiiä olen kat-
sellut, o»vat näyttäinneet olemansa limnkasta ainetta.
Myöskin olen hamainnut, että samankaltaista ai-
netta tarttuu taittuu kapincisin mitkä kauan omat
merimedessä maanneet, ja että ne siitä käymät lois-
tamiksi. Niin oli esimerkiksi antturitouwien laita,
jotka joka kerta kuu niitä ylös mimutdiu, olimat
peitetyt näljällä, joka yölliseen aikaan heloitti fosfo-
rillisella malolla; »vieläpä näin jolloin knlloin, kuu
oli tymen, niiden hohtaman hywän mattaa meden
allakin. Samaten loistimat »veneitten pohjat, kun
ne laiman kannelle pimeässä »vedettiin, samankaltai-
sella matolla ja tuntuimat silloin aina limastaisitta.
Myöskin suolattu liha, joka, ennen kun se keitetään,
pannaan yöksi mereen litoamaan, näytti marsin lei-
muamalla kun se ylös-otettiin. Loistamat elämät,
niinkuin esimerkiksi nilmiäisct, näkinkengät ja ne nel-
jäscitsemnttä-jaikaiset merimatoset, ynnä monta muu-
ta, setä fosforoitut eläin- ja kaswiosat mainitaan
tawallisesti olewan ainoina syinä meren toistami-
seen. Useoissa ilmauksissa näyttää myöskin ikään
kuin sähkömoima otisi loistoon »vaikuttimena. Sitä
moi erinomattain päättää semmoisissa tiloissa, joissa
»veden wälkyntä syntyy »vesiosien hieroundsesta toi-
nen toistansa masten, mutta erittäinkin silloin kun
se ilmaantuu »veden sattuessa mieraisin kappaleisin.
Esimerkiksi jos meri tyynellä ilmalla näyttäisi maitta
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kuinka pimeältä ja mntottomalta hymänsä, tulee kum-
minkin kohta joka taholle pyörimiä tipenöitä näky-
miin, jos siihen koskee tai se jollakin muulla ta-
malla tutee liikuntoon. Niinpä nähdään manhtois?
tcn aaltojen harjam useasti loistaman niin kirk-
kaasti, että ne kaukaa katsellen näyttämät kuin oli-
siivat reunustetut tulen liekeillä. Wieiä lahdon
huomauttaa siitä, että meren kuohu loistaa erino-
maisen kauas, että, kun meren pinta on tyyni, poh-
jassa liikkumat »virrat näyttämät laamajuotsuitta, että
purjehtimat laimat jättämät peräänsä loistaman ma-
nan, tai että merta soudettcussa näyttää siltä kuin
lähtisi airoista tulen tipenöitä. Samaten ilmaisee
kalojen liikuntoa meressä kirkas soitto, josta moi
päättää kuinka suuria ne omat ja mihinkä sukuuu
ne kuulumat; tämä seikka on useasti »vietellyt tar-
kastajaa luulemaan kaloilla oieman fosforillisia wa-
loa. Muutamissa sumuissa on todellakin laita sem-
moinen, ja toiset omat »välistä peitetyt »vierailla fos-
forillistlla aineilla ; mutta tawallisesti nähdään waan
se rata, jonka läpitse he uiwat, loistawan. Useasti
tywenillä öillä katselin minä kalojen liikuntoja, jotta
sukkelaan pyöriwät, kirkkaalta loistolta ympäröidyi-
llä, lähellä laimaa. Silloin lällöin näin niiden
hyppäämän ylös »vedestä, maan samassa kadottimat
ne loisteensa ja näyttimät marsin mustitta. Wä-
listä rupesin minä ongelle. Kun kala riensi syötti-
hin käsiksi, näytti sillä itään kuin salama olisi sii-
hen iskenyt. Kuu hän sitten seisahtui, näytti hän-
tä ympäröitsemä loiste marsin himeältä jakatosi toi-
sinaan kokonansa. Ellei hän nietcdssut tonttua suu-
hunsa, maan ui tiehensä, näytti siltä itään kuin sa-
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lama olisi samassa paikassa yhfättiä syttynyt ja kii-
tänyt mereen. Mutta jos hän puuttui koukkuun ja
nyt koki päästä siitä irti, ilmestyi mälttymä loiste,
joka kuitenkin kohta hämisi, kun nostin kalan ylös
medestä. Hän näytti silloin melkein marsin mus-
talta, ehkä hän pähvällä olikin »valkeampi. Eräällä
matkalla, jonka myöhemmin tein »valtamerellä, sain
omin silmin nähdä luonnon ilmautscn, johonka »vai-
kuttimena marmnantin oli sähtomoima. Erään läm-
pöisen päimän illalla alkoi tuuli puhaltaa pohjoi-
sesta ja puhdisti äkisti sumuisen ilman. Sitten
näkyi selmalla taimaalla pieniä salamia ja muita
tuli-ilmiöitä, joista merimiehet sanomat ilman jäh-
tymän. Mutta samaan aitaan nousi liekkejä meren
symyydestä; ne kohosimat parin kolmen jalan kor-
keuteen »veden pinnasta ja hämisimät samassa räis-
kähtäen. West ytfympäri kuohui ja joutui kiehu-
maan liikuntoon.

Niitä meren »valaistuksia, joita tähän saakka o-
len kertonut, nähdään ainoastansa yöllä; mutta me-
rimefi näyttää wälistä päiwällälin tawattoman lois-
tamalta. Jos esimerkiksi kohtaat kalaparmcn, ympä-
röitsee sitä niin kirkas mato, että luutct nätewäsi
juotsewan hopea-wirran. Aaltojen hyrsky näyttää
useastikin heijaisewan-waltealta; wälist"> näet myrs-
kyllä koko meren muuttuneena niin ihtawalkcatsi
kvin lumi. Syynä tähän ilmcescn ornat ne kaitti-
ja tipst-aincet, joita on sctaunut mcrimctcen ja jotta
tekemät sen sakeaksi ja waahtoisaksi. Niiden »vähä-
pätöisempi tai suurempi »vaikutus riippuu niistä
mullistuksista, jotka silloin tällöin liikuttamat meri-
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Tällä samalla matkalla lein minä myöskin muu-
tamia kokeita, saadakseni tietää mitä aineita meri-
medessä on. Sitä marten punnitsin minä cräsnä
päimänä siitä kaksi naulaa, kansin meden pannuun
jn asetin sen tulelle. Minä kokosin myöskin höy-
ryn, mitä nousi siitä kiehumasta medestä, sieneen,
josta pusersin meden pois niin pian kun se tuli hi-
keä täyteen, ja sillä keinoin sain noin kolme nel-
jännestä naulaa »varsin makeata ja maukasta juo-
mamcttä kootuksi. Lukijani näkemät siis, että ilman
tisiauskonettakin »voidaan merimettä tehdä juoma-
medeksi mainitntta yksinkertaisella taivalla; mntta sii-
hen ci juuri ryhdytä muulloin tuin hädän tullessa,
kosta sillä tamoin kuluu useampia heltiä »valmistaes-
sninme juomamcdä maan yhdellekin hengelle, jonka
tähden se keino usealle merimichelle on umpi-outo.

mettä ja »vähemmässä tai suuremmassa määrässä
ajamat pinnalle näitä aineita.

Kun mcstainect olimat tyttönään pois höyrynneet,
näin suolaa kiintyneen pannun simuihin, jota huo-
lellisesti kooduna teki yhdetsänncndoista osan »veden
painosta. Pannuu pohjaan oli lastcunut jotakin
hyyteistä ainetta, jota en kuitenkaan sen tarkemmin
tutkinut, waan uscoiden luonnontuttiiain »vakuutuk-
sen mukaan sanotaan sen sisältämän kipsiä, hiilihap-
poista talkkia sekä eläin- ja kasmi-aineita. Siinä
pohjaan lasteuneessa limastassa hamaitaan samat
aineet, jotta tekemät merimedcn katkeraksi. Muuta-
mat luonnon-tutkijat armctemat mirtojen tuottamail
maanpihkan oleman syynä meriwedcn katkeraan ma-
kuun. Wirtoja tosin löytyy, joissa mainittua ai-
netta on; niinpä kuljettawat esimerkiksi muutamat
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Kaspian mereen laskemal »virrat muassaan »valkeata
ja mustaa naftaa, ja mainitun meren mettä onkin
hymällä menestyksellä koetettu mutaella sillä keinoin,
että on sekoitettu makeata mettä johonkin missiin
määrään keittosuolaa ja naftaa. Mutta juuri Har-
mat »virrat omat senkaltaisia eikä se siis näytä to-
denmukaiselta, että suuret »valtameret saisimcd kat-
keruutensa niistä. Enemmän todenperäiscltä näyt-
tää niiden mäite, jotka arwelewat merlweden jo mail-
man alussa saaneen katkeran makunsa; sillä jos se
»vasta jälcstäpäin olisi tullut maanpihkaistcn ainei-
den kautta, niin pitäisi sen olla alituisessa enene-
misessä, jota hamainnot eimät kuitenkaan ole todctsf
näyttäneet.

Äsken mainitulla tawcdla meriweitä tutkiessani
näytti minusta eriskummallisella sen entisistä ha-
mainnoistani eroaiva suolaisuus. Minä olin, näet,
kerta Pohjan-merestä saanut miidennendoista osan
ja eräällä toisella erällä Englannin knnawasta kah-
dennen-toista osan suolaa, ja kumminkin tiesin aa-
man maltameren meden olelvan paljon suolaisemman
kuin rannikto-mcdet, joihinka »virrat yhä purkamat
makeata mettänsä. Mutta wähän asiaa arwelluani
huomasin heti, etta pintamesi, jota mina olin kokee-
seni täyttänyt, saattoi olla mähcmmän suolan-sekais-
ta, erittäinkin kun edellisinä päiwinä oli runsaasti
satanut, ja sadewcst kemcytensä »vuoksi muutaman
aika pysyy ikäänkuin peitteenä meruveden päällä,
ennen kun se sekautuu siihen. Sen tähden koetin
minä mieiä kerran; otin wcttä kahdenkymmenen ja-
lan symyydcstä sillä keinoin, että lyijyllä »varuste-
tun pullon kurkkuun sidoin nuoran ja kiinnitin wie-
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la toisenkin nauhan korkkiin, »voidakseni heti, kun
pullo oli määrättyyn symyytcen laskeunut, temmata
korkin ulos pullon suulta ja päästää mettä sisään.
Se seikka, että tauvan oli hetken aikaa seisahtumi-
nen sattuneen »vaurion parantamista marten, oti e-
dullinen minun toimelleni, jota muuten olisi ollut
mahdotonta, jos laima yhtämittaisella mauhdilla o-
lisi kiitänyt edelleen. Kun sillä keinoin saatu mesi
oli kulmille höyrynyt, jäi pannuun kymmenes osa
meden painosta suolaa; siis melkein taksi sen »ver-
taa kuin ensi terralla. Minä en kuitenkaan siitä
luulosta ole, että meren suolan-sekaiset aineet pai-
nonsa muiksi yhä enenemät mitä symemmätle tul-
laan ja siis »vihdoin »vähitellen painuivat pohjaan.
Jos niin olisi laita, peittäisi meren pohjaa yltym-
päri äärettömät suola-kerrokset; ja kuitenkaan ei ole
symimmistätään paikoista, joihinka lastinluoti näi-
hin saakka on ulottunut, useastikaan muuta löydetty
kuin puhdasta hietaa. Minä pitemmin luulen, että
merimcdcn suolaisuuden laita on peräti toinen kuin
sen mitä lasissa medellä lioitetaan. Jälkimäisessä
tapauksessa laskeuu suola pohjaan ja sekaantuu pa-
remmin pohjan-puolisecn meteen kuin pinnan-puoli-
secn, ellei sitä liikuteta. Edellisessä kohdassa taasen
owat suola-aineet perinjuurisesti sekauneet »veden
kanssa, ja paitsi sitä on meri aina pohjaan asti
alituisessa liikunnossa luoteen ja »vuoksen kautta setä
»virtojen ja tuullen lähden.

Kun minä puuhasin mainitussa toimessani, il-
moitti kapteeni Winstrup luulewansa meren saawan
suotansa wirroista. Tämä on yksi niistä armeluis-
ta, joilla on koetettu selittää, mistä merimesi on
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saanut suolaisuutensa, ja se perustaiksen siihen luu-
loon, että merimesi alusta on ollut makea. Jos
mirrat todellakin olisimat syynä siihen — jota kui-
tenkin jo niiden tuntumaton suolan-sekaisuus on
»vastaan -^- olisi maa ajan kuluessa kadottanut kai-
ken suolaisuutensa ja meri sitä »vastaan tullut sillä
täytetyksi; samaten pitäisi siinä kohdassa meden lä-
hellä rantaa olla suolaisempna kuin aawalla merel-
lä, jota ei kuitenkaan hamainto ole todeksi-näyttä-
nyt. Jos meri olisi mähitellen tullut suolaiseksi, on
malttamattomasti myöntäminen, etfei niitä lutcmat-
tomlc. elämiä, jotka cimät ensinkään tule makeassa
medessä toimeen, ole »vielä löytynytkään mailman
luomisessa, »vaan omat ilmestyneet jälestäpäin. Se
on siis marinaa, etfei meri ole saanut suolaansa
»virroista eikä myöskään, niinkuin muutamat »väit-
tämät, meren pohjassa löytymistä snoia-lähteistä ja
suolakerroksista, maan se on jo alusta ollut suolai-
nen. Jumala on sen alusta niin luonut, ei juuri
sentähden että suola estäisi sitä mätänemästä (sillä
»välistähän merimesitin mätänee, niinkuin esimerkiksi
pidän-aikaisilla tymentö-ilmoilla tapahtuu), maan
erinomattain tihentäätsensä sitä ja sillä keinoin mä-
heittääksensä sen höyryämistä, sillä muuten »virutte-
lisimat alituiset pilmet ankarilla sadekuuroilla meren-
läheisiä maita kun sitä ivastaan kaukaisemmat jäisi-
mät tyttönään ilman kastetta. Eräs toinen tärkeä
tarkoitus näkyy Luojalla olleen merimettä suolalla
sekoittaessansa: suolamedessä, näet, hajoomat ja liu-
kenemat kaikki öljyiset ja rasmaisct aineet; ellei niin
olisi laita, totoutuisuvat ne mähitellen meden pin-
nalle ja estäisnvät taiten höyryämisen.
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Ehfei matkamme yli maltameren millään muo-
toa ollut hupaisa, kului se kuitenkin joutuisasti, jo-
hon syynä oli se yhtä-mittaa kestämä länsituuli, joka
oli meille myötäinen. Kun New-York'issa, ennen
meidän lähtöämme sieltä, semmoinen peräiön huhu
kulki, että Englanti ja Tanska oiimat keskenänsä so-
dassa, anneli kapteeni Winstrup oleman miisaimmin
tehty, jos malttaisimme Englannin kanawaa ja pur-
jehtisimme Skotlnuidu knuttn, sillä jälkimäisellä kul-
kumäylällä emme olisi olleet niin suuressn »vaarassa
joutua englantilaisten kaapparein kynsiin kuin edelli-
sellä.

Kuudestoista Luku-

Me purjehdimme siis syyskuun 30:ntenä päi-
mänä Skotlannin ja Ortney-saarten mälitse. Nyt
kääntyi tuuli pohjoiseen, ilma selkeni ja me näimme
Fair-saaren illan-ruskossa. Seuraamana aamuna
näimme auringan koittaessa muutamia laimojn, jot-
ka tulimat etelästä päin ja johtimatkultuansa Main-
lannin saarta kohden. Eräs kuunari, jota lähestyi
meitä, kohotti mastonsa huippuun tanskalaisen lipun.
Winstrup, jota ilahutd kohdatessansa omanmaalais-
ta, kohotti myöskin hetimiten lippunsa; mutta sa-
massa weti se tuuleteltu tanskalainen lippunsa alas
— jota keinoa hän ainoastansa oli käyttänyt tun-
nustellaksensa meitä, Tanska, näet, oli mielä sotaan
osaa-ottamaton — ja kohotti sen sijaan englantilai-
sen. Tämä waihetus muutti kapteeni Winstrupin
ensi ilon äkilliseksi hämmästykseksi. Ollen siinä luu-
lossa, etta Englanti kämi sotaa Tanskaa »vastaan,
rupesi hän epäilemään kuunaria jn, »vaikka se näytti
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rauhalliselta kauppalaimalta, piti hän sitä kuitenkin
kaapparina, jota ajoi meitä takaa; jaa, hän luu-
loitteli pcloissaau uäkemänsä laiman kannen täynnä
mäkeä, jotka latasimat tykkejä ja malmistelimat itse-
änsä taisteluun. Hän leivitti sentähben tahti pur-
jeet ja risteili sinne tänne mälltäätsensä sitä pclät-
tämää »vihollista. Tämmöiset toimet hcrättimät myös-
kin kuuuarin epäluuloa; se rupesi lemottomasti joh-
tamaan tultuansa sinne iänne ja purjehti mihdoin
heti pilaan tiehensä. Kaitti muut laimat tetimät
samaten. Oleslellcssamme Köpenhaminassa saimme
sitten luulla, että ne laitti olimat tulleet Skotlan-
tiin ja olimat kertoneet Orkncy-snnrten jn Skotta»»»
nin mälillä kohdanneensa franskalaisen kaapparin,
joka oli kohottanut tanskalaisen lipun. Sillä laivoin
tapahtuu useasti, etta laimat suottansa peloittamat
toinen toisiansa ja lewittäwät perättömiä huhuja.

Kapteeni Winstrup tuli kuitenkin niin »varo-
maksi, että hän luopui ensimmäisestä päätöksestänsä
purjehtia suoraa tietä Kattegatiin, ja johti nyt kul-
kunsa itää kohden, purjehdatsensa Norjan rannikon
turmissa. Lokakuun wiidcntenä päiwänä saawuim-
me Norjan rantaan ja purjehdimme nyt, niinkuin
sodassa olemien kansain kauppalniwnin tapa on teh-
dä, juuri läheltä rannikkoa, ollaksemme kohta »val-
miit hiipimään läheisimpään satamaan, jos maara
uhkaisi. Wasta seuraamana päimänä saimme kuulla
muutamilta kalastajilta, että Tanskan lippu mielä
oli rauhallinen jn meidän mnromaislluttamme ei siis
olisi tnrmiduknnn.

Me saamuimme Knttcgatiiu lokakuun 10:ntenä
päimänä ilman että mitään mainittamaa tapahtui.
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Täällä kohtasi meitä ankara itätuuli, joka Itäme-
restä tulmaaman »virran kanssa »vastusteli ankarasti
meidän edellcen-kulkuamme. Winstrup päätti sen-
tähden, koska olimme läbcllä Göteborgia, johtaa
kuttuansa johonkin Ruotsin rannalla olemaan sata-
maan. Sillä aitaa kämi ilma kolvin sumuiseksi,
rannikko katosi näkymistämme ja me jouduimme ka-
risille ja kallioisille harhateille, joista emme moineet
päästä kunnettaan. Laima oli jo saanut muutamia
tuimia nyhjäytsiä ja olisi marinaankin käynyt ka-
rille, ellei juuri hämärän tullessa eräs ruotsalainen
luotsi olisi tullut awutsemme. Hän kuljetti prilin
monituisten muttain ja polwien kautta mihdoin ulos
määrällisestä paitasta ja lasti sen ankkuriin muu-
tamaan kallioilta ympäröittyyn hätä-satamaan.

Seitsemäntenätoista päimänä saamuimme Het-
singörin lähelle. Kapteeni Winstrup kämi kohta men-
heesen, mennäksensä suorittamaan Juutinrauman tul-
lia *). Minä tein hänelle seuraa, sillä minä toi-
moin sillä tamoin saamani tilaisuutta kaupunkia lä-
hemmällä katsellakseni. Mutta meitä kiellettiin as-
tumasta maalle, koska tulimme Ncm-Yorkista, jossa
keltatauti tawallisesti liikkuu.

*) Tämä tullimaksu on jo tauonnut siten, että useam-
mat merellä liikkumista malloista owat suostuneet Tans-
kalle maksamaan tullinivapaud.sta määrättyä hyivitystä.

Illan päälle pitkitimme matkaamme. Tuskin
olimme Helsingörin jättäneet taaksemme, kun Krone-
borgin linnoituksesta alkoi kuulua tykin laukauksia.
Ne tähtästwät kahta englantilaista tauppalaiwaa,
jotka näyttiwät pyrtiwän käydä ohitse maksamatta
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tullia. Ensimmättä ne eimät juuri paljon näkyneet
pitämän lukua heitä »vastaan ammutuista kuulista,
sillä he purjehtimat juuri läheltä Ruotsin rantaa, ja
paitsi sitä oli illan hämärä, tuuli ja wirta heille
myötäinen. Wihdoin oli heidän kumminkin johta-
minen kulkuusa Tanskan puolelle ja seisahtuminen,
ja saiwat lnultawasti maksaa kelpo sakot, sillä mäs-
tinti ottaa talliin hinnan jokaisesta laukauksesta.

Seuraamana aamuna näimme sen kauniin Ama-
gerdn saaren ja puolipäimän ajoissa saamuimme
Köpenhaminan oimalliseen ja amaraan satamaan.
Satamaan sisään täydessämme saimme ei juuri niin
odottamattoman käskyn olla karanttenissa, s. t. s.
ruton tähden erillänsä muista; ja me kohotimme
suurinaston huippuun kettasen lipun, niinkuin tu-
mallista on semmoisissa tiloissa, maroittaaksemme jo-
kaista lähestymästä möda, sillä muuten olisi senkin
käyminen karantteniin. Kohta sen jälteen lähetet-
tiin meille mardatin, joka suureksi mielipahaksemme
toi sen sanoman, että termeyden-tollegio oli mää-
rännyt meidän olemaan karanttenissa kaksi kuukaut-
ta. Kuitenkin maikutti hänen todistuksensa laima-
wäestön hywästä termeyden tilasta setä merimiesten
hartaat pyynnöt sen »verran, että ensiksi määrätty
aita laskettiin kolmeksi »viikoksi, erinomattain sen nyt
lähestymän kylmän muoden-ajan tähden. Me saim-
me tällä ajalla tuta »vähemmän hankaluuksia kuin
mitä tawallisesti semmoisessa »vankeudessa kärsiä saa-
daan. Ensimmättä oli kyllä meille olopaikaksi mää-
rätty muutama etäinen loukko satamassa ja meitä
oli ankarasti kielletty käymästä maalle tai pitämästä
minkään laista yhteyttä mniden kanssa; maan pian
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stiimme lumau laskea lnimnmme ankkuriin keskelle
salamaa. Kaikki ihmiset, jotta tahtoimcd meitä pu-
hutella, saimcd estämättä lähestyä meidän laiwaam-
me. Myöskin saimme lumau lähettää satamassa
ympärikulkewia kaupittelijoita asioillemme ja tehdä
kauppaa heidäu kanssansa; kuitenkin täytyi, rnn-
miillista yhteyttä karttaatsemme, ne ostetut tamarat
kopassa nostaa laiwan kannelle jn snmnten oli niistä
mnksednmat rnhnt »vesisangossa laskeminell aias kau-
pittelijoille. Päälle päätteeksi saimme me wielä lv-
»van »vartian hoidon olla liikkua ympäri satamassa;
kuitenkin piti »venheen olla »varustettu silloin tel-
tniselln lipulln.

Eriuomaisen »viehättämälle näytti tämä suuri,
komea ja mäti-rikas kaupunki sekä sen »vilkas ja lu-
kemattomilla lcdmoilla täytetty satama. Minä luu-
len että juuri hanvat kaupungit näyttämät niin suu-
rendaiselta silmiisi tuin Köpenhaminn, jos tntsclet
sitä keskeltä sntnman. Ylfympäri näet »vnnn lin-
noituksia, torneja, palatseja, muhkeiin setä yhteisiä
että yksityisiä rakennuksia jn mitenkä knuppnliike ja
teollisuus kilpailemat keskenänsä. Kaupungin pää-
osat, »vanhakaupunki ja uusikaupunki, ulottumat itää,
länttä ja pohjoista kohden; kaupungin kolmas osn,
jota kutsutaan Kristianshamniksi, on rakcttu etetän
puolella olemalle Amagerin saarelle, joka muurin-
tapaisesti suojelee satamaa, sillä ainoastansa kapea,
mutkainen kulkumäylä eroittno sitä Seelanilin saa-
resta. Kun kaupunki ylimaitaan on rakettu cdman
matalalle asemalle, pistäikscn sen takaa siemimpiä
maantalojn ja puutarhoja ylfympäri näkymiin. Ai-
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mnn michättälvältä näyttää eräällä tuttulnlln se jotn
taholta komeilla rakennuksilla ympäröitty Fredriks-
borg in linna, jota kesäisin on kuninkaallisen perheen
tamalli.ena asuntopaikkana.

(Loppu.)


