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Pitkistä ajoista.
Menneen wuosisadan keski-waiheilla oli maa Mississippi-joen warsilla

ihan toisellainen näöltään kuin nyt. Niillä seuduilla, missä meidän päiwi-
nämme on mahtawat kaupungit ja tehtaiden korkeat uunipiiput mustalla
sawullaan ilmaa synkistää, kohosi siihen aikaan wielä jylhä aarniometsä.
Ainoastaan ani hanvoin nähtiin joku kömpelösti salwattu mökki, jossa
asuskeli uutis-wiljelijä, erämaan-raiwaaja “farmerf.

Semmoisessa mökissä asui myöskin Tuomas Harry. Hän oli syntyään
Englantilainen. Neljänteen-kymmenenteen ikäwuoteensa saakka oli hän wai-
moneen ja kahden tyttärensä, Melanian ja Ellan, kanssa hiljaisesti ja tyyty-
wäisnä elänyt isänmaassansa. Mutta kun waimo, kowan kuumeen satut-

tamana, kuoli, käwi Harrylle elämä Englannissa wastenmieliseksi; ja hän
muutti, kun muuttikin Amerikaan, maanwiljelijäksi siellä ruwetaksoon ja
toteuttaen hanketta, jotka hän jo kauwan oli harkinnut. Hän rakensi itsel-
leen pÖlkkyhuoneen Mississippi-joen ja pienen järwcn lähelle. Tndiaancin
kosken, jotka alinomaa oliwat sotakannalla Euroopasta tulleita siirtolaisia
wastaan, tuli Tuomas tarkan silmänsä tähden warsin pian tunnetuksi pa-
raimpana pyssymiehenä mitä olla woi; ja ho niniittiwät häntä sentäliden
Haukansilmäksi. Tämän nimen Tuomas täydellä syyllä ansaitsikin, sillä
hän ei koskaan ampunut wäärään. Monon Indiaanin, joka wäijyi hänen
henkeänsä, oli luoti Haukansilmän tuliputkosta jo läwistänyt.

Kerrankin oli Harry metsästämässä. Hän pyydysti saksan-hirweä,

jonka olopaikan hänen tyttärensä oli tiennyt ilmoittaa. Silloin kuuli hän
yhtäkkiä ihmisääniä läheisestä paikasta. Hämmästyneenä tarttui Tuomas
pyssyynsä. Mutta hämmästys muuttui suureksi iloksi, hänen huomatessaan
kaksi miestä, jotka hän pian tunsi kahdeksi ystäwäkseen. He oliwat nuo-

rempia kuin Tuomas, oliwat lähteneet Englannista samassa laiwassa kuin
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hän ja niinkuin liankin asettuneet maawiljelijöiksi Amerikaan. Haukansilmä
terwehti tulokkaita mitä sydämellisimmin, ja pian sai hän kuulla että ystä-
wät. joilla tähän asti oli ollut pölkkyniökkinsä etelämpänä, nyt alkoiwat
mweta asuskelemaan hänen läheisyydessään. Haukansilmä kutsui heitä
käymään sisään. Kowasti hämmästyiwät wieraat nähdessään Tuomaan
tyttäret. Matkalla Englannista aikanaan oliwat nuo kaksi tyttöä wielä
lapsia, jotka iloisesti heitteliwät palloa keskenään; mutta nyt oliwat
he alituisissa töissä ja toimissa huomaamatta kaswaneet kauniiksi
neitosiksi. Herttainen ateria yhdisti nämä wiisi ihmistä, heidän
hupaisesti kertoessaan mitä kaikkea eron aikana oli tapahtunut. Wiimein
teki Tuomas kiirettä metsästykselle, koska hän wielä sinä päiwänä mieli
ampua jonkun otuksen, woidaksepn tarjota wierailleen tuoretta lihaa. Näi-
den täytyi luwata wielä jokiin aikaa olla orpanoimassa hänen luonansa.

Pienellä wcneellä eli kanotilla, jommoisia erittäinkin Indiaanit käyttäwät,
kulkiwat miehet, joilla tietysti oli aseet muassaan, äsken mainitun pienen
järwen poikki. Teräwällä silmällään huomasikin heti Willy, wanhempi wie-
raista, pulskan saksanhirwen, joka juuri juoksi esiin pensastosta järwen
rannalla. Tuossa paikassa oli hän ojentanut pyssynsä, ampuakseen otuk-
sen. Haukansilmä silloin yhtäkkiä tarttui ampujan käsiwarteen, ja sukke-
lalla käden-liikkeellä osoitti hän, hiiskumatta sanaakaan, muutamaa hämärää
kappaletta rannalla. Willy tirkisti sinne päin, waan ei woinut huomata
mitään tawatonta. Mutta mitäs ollakkaan! Akki-arwaamatta rupesi tuo
musta kappale liikkumaan, ja nyt äkkäsi Willykin ettei se ollut mikään
juurenpätkä, kuten hän ensiksi oli arwellut, waan Indiaani, joka leijoilleen
läheni rantaa. Willy nyt ojensi pyssynsä, tähdätäkseen Indiaaniin, ja war-
maan olisikin hän tämän ampunut, ellei Haukansilmä olisi toistamiseen
estänyt. “Ampukaas wam kertaakaan”, kuiskasi hän hiljaa kumppanilleen,
“niin on meillä koko parwikunta noita riiwatuita punanahkoja niskoillamme,
ja silloin käy meidän warsin waikeaksi päästä eliöinä kotiin.”
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Nyt kuului yhtäkkiä .luiskaus. Hirwi oli hypännyt järween, nidokseen
sen toiselle rannalle, ja nyt ui se ohitse ihan weneen läheltä. Sukkelasti
nousi Haukansilmä pystyyn, heilahutti pari kertaa tapparaansa ilmassa ja
lennätti sen otuksen perään. Tämä upposi heti. Tuo teräwä tappara-
kirwes, jota Indiaanit sanowat tomahawkiksi, oli terällään iskenyt hirwen
kaulaan. Näppärästi wiemällä wenettään, pääsiwät metsästäjät aiwan
elukan kohdalle; ja kun se pian jälleen nousi wedenpintaan, saiwat he
yhdistynein woimin sen weneesen. Heidän nyt tarkastaessaan, oli Indiaani
mennyt tiehensä, eikä hänestä näkynyt jälkiäkään. Metsästäjät pääsiwät
jälleen onnellisesti mökille, ja illallisen syötyään meniwät kaikki wäsyneinä
päiwän waiwoista lewolle. Wieraille tehtiin wuode pehmeistä petojen na-
hoista, jotka aikojen kuluessa.oliwat jääneet Haukansilmän saaliiksi; ja pian
nukuttiin sikeää unta.

Yö kului kaikessa rauhassa. Warhain seuraawana aamuna nousi Hau-
kansilmä herättämään tyttäriänsä. Ella oli, näet edellisenä vitana näyttä-
nyt hänelle muutaman mokassinin, se on: semmoisen kengän, jota Indi-
aanit käyttäwät. Haukansilmä tunsi sen heti Delaware-indiaanin omaksi,
ja koska hän tämän indiaani-heimon kanssa oli jo ennen kerran poltellut
rauhan-piippua ja myöskin eli hywässä sowussa heidän päämiehensä kanssa,
niin oli tämä hawainto hänelle warsin mieluinen. Mutta Haukansilmä
tiesi niinikään että Mingo-indiaanit toinen heimo punanahkoja, jota tun-
nettiin kowin roswomaisiksi ihan warmaan oliwat lähitienoilla; sillä
hän oli aiwan selwästi tuntenut tuon eilisen punanahan kuuluwaksi tähän
heimoon. Koska nuo kehnot roswot eiwät koskaan olleet liikkeellä yksi
erältään, arweli hän että warmaankin koko heidän heimokuntansa nyt piti
pesää läheisyydessä. Haukansilmä tahtoi saattaa lapsensa suojaan erääsen
pieneen linnoitukseen, jonka Englantilaiset oliwat rakentaneet muutaman
penikulman päähän Mississippi-jokea alaspäin. Pieni perhekunta astui
nyt weneesen, soutaakseen wirtaa alas. Mutta matkustajat eiwät ollete
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kauas ehtineet, kun he yhtäkkiä kuuliwat takanaan Mingojen sotahuudon;
ja pian näkiwät he joukon weneitä, joissa nämä willit istuiwat, tarmojen
takaa soutaen heidän perässään. Haukansilmä silloin käski tyttäriensä
soutaa minkä suinkin jaksoiwat, koska tässä heidän henkeään kysyttiin.
Hän itse ojensi pyssynsä. Paukahus kuului, ja Tshingatsof, Mingojen
päällikkö, putosi pää edellä jokeen. Raiwoten soutiwat nyt Indiaanit, Hau-
kansilmän kimppuun päästäkseen, ja yhä lyhyemmäksi käwi wihollisten
wäli. Silloin äkkiarvaamatta tuli pelastus. Julmasti ulwoen syöksi met-

sästä toinen joukko Indiaaneja-joen rannalle; ja suuresti ilostuen tunsi hei-
dät Haukansilmä Delawaren miehiksi, ystäwikseen. Sukkelasti hyppäsi
nyt sekä hän että molemmat neidet maalle. Samallaikaa hyökkäsiwät
Dolawarelaiset Mingojen kimppuun. Nämä, jotka noin äkki-luulcmatta
saiwat wiholliset päällensä, eiwät pystyneet pitempään wastarintaan, waan

joutuivat pian Delawarelaisten Wangeiksi. Nuo molemmat wieraat,
jotka oliwat kowasti säpsähtäneet Haukansilmän pyssyn-laukauksesta ja
hänen waarallisen tilansa huomattuaan heti rientäneet awuksi, tuliwat
myöskin, hädän korkeimmillaan ollen, saapuwille pelastamaan ystäwiänsä
tuosta kamalasta pulasta. Mutta nyt, kun wihollinen oli woimattomana
lankesiwat hurskaat kristityt polwillcen ja kiittiwät Jumalaa ihmeellisestä
pelastuksesta.

Wuotta myöhemmin tawattiin siirtolaiset jälleen Englannissa. Melartin
ja Eila, jotka oliwat menneet kihloihin ja naimisiin noiden molempain wio
raiden kanssa, oliwat, näet, niin kauwan kärttänect isäänsä, kunnes hän
suostui heidän pyyntöönsä ja waihtoi hurjan metsä-elämänsä rauhallisen
maamiehen työhön Englannissa.

Mutta usein wieläkertoi “Haukansilmä” mielellään perheensä keskuudessa,

jonka kanssa hän eli tyytywäisenä ja onnellisesti yhdessä, seikoistaan Ameri-
kassa ja tätä tehdessään muisti hän aina kiitollisuudella jalojaDclawarelaisia.





Pölkkymökki.
Olipa pimoä yö, ja hämärästi wäin walaisi kuu pientä Dunhamin

pölkkylnökkiä, joka jylhän metsän keskellä ollen sijaitsi noin englannin-
penikulman päässä Hudson ista. Mökissä istui Dunham itse paraikaa
puhdistellen pyssyänsä, sekä hänen molemmat lapsensa, kaksi riwakkaa
tyttöä 19 ja 18 wuoden ijällä. jotka juuri paranteliwat rikkinäisiä waat-
teita. “Isä," lausui Kitty, wanhompi tytär, “eiköhän olisi parasta että
wielä kerta käwisit tarkastamaan metsässä? Jo eilen näin kaukaa joelta
tulon liekkiwän, jomraoisia ainoastaan nuo roswomaiset Mingot juhlissaan
leimahuttawat. Niinikään löysin tämän höyhentöyhtön ja huomasin aiwan
sclwästi paljaan jalan jäljen hiekassa/’ Näin puhuessaan näytti tyttö tup-
sun kirjawia höyheniä, jotka oli sidottu yhteen niinillä. Päätään pudis-
tellen katseli höyheniä Dunham jo wanhommalla puolella olewa mies,
jonka kaswojen piirteistä kuwastui woimaa ja rohkeutta. Walettuaan
ämpärillisen wettä takassa hehkuwaan hiilokseen, lausui hän: “Rakkaat
lapseni! Meidän täytyy erota. Näiden Indiaanein läheisyydessä pelkään
minä teille käywän pahasti, Minä saatan teitä nyt joen rannalle. Siitä
otatte te weneemmo ja annatte wirran teitä kuljettaa linnoitukseenasti. Linnan-
päällikkö on paraimpia ystäwiäni ja on pitäwä teistä huoltakuin isä ainakin.
Minä käyn silfaikaa odottamaan Riistan-tappajaa, joka tuonaan minulle aiwan
warmaan lupasi ensyönä tulla suuren pyökkipuun juurelle.” Isä ja tyttäret
syleiliwät wielä kerta toinen toistaan, sitten astuiwat neitoset pieneen we-
neesen, ja tämä wieri hiljaa kuin hiiri wirtaa alaspäin. Dunham lähti
käymilän. Silloin kuuli hän yhtäkkiä huuhkajan äänen. Hän pisti sor-
met huulilleen, ja sclwästi kuului nyt sama ääni hänenkin suustaan. Se oli
merkki, jonka kautta nuo molemmat ystäwät, Riistan tappaja ja Dunham,
tunsiwat toinen toisensa. Pian huomasikin Dunham ystäwänsä, joka istui
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tuon suuren pyökkipuun alla. Riistantappaja oli myöskin wahwawartinen,

reipas mies, joka näkyi oiwallisesti kestäwän tämän yksinäisen metsä-elä-
män kaikki waiwat, wastukset ja waarat. Hän oli jo elänyt 25 wuotta
näillä seuduilla, tunsi wiekkaidcn Indiaanien kaikki juonet ja oli aina pitä-
nyt hywää ystäwyyttä samantapaisen Dunhamin kanssa. Dunhamin tul-
lessa lähemmälle nyt, kuiskasi hänelle Riistantappaja että oltaisiin hywin
hiljaa. Kauwan ei wiipynytkään, ennenkun he kuuliwat Indiaanin hiljaisen
askeleen, ja heti sen perästä näkiwät he miten alaston, ruskea ihmishaamu
lähestyi pölkkymökkiä. Se oli Tshingatshgook, Mingo-indiaanien päällikkö,
joka nyt hiipi nuuskien pölkkyhuoneen ympäri. Huomatessaan että mökki
oli tyhjänä, päästi hän yhtäkkiä äänekkään sotahuudon. Silloin ilmestyi
tuota pikaa 15 tai 18 Indiaania, jotka riwakasti lähestyiwät päämiestänsä.
Dunham jaRiistantappaja kyykistyivät tuossa paikassa maahan, jottei In-
diaanit heitä huomaisi. Mutta tuskin oliwat nämä päässeet ohitse, kun nuo

molemmat ystäwät taas nousiwat, latasiwat kaksipiippuiset pyssynsä ja

hiiwiskeliwät hiljaa Indiaanien perästä. Nuo ruskeat roswot oliwat juuri
asettuneet pölkkyhuoneen edustalle tekemänsä nuotiowalkean ympäri ja
näkyiwät nyt neuwottolewan keskenään. Heidän kiiwaista liikkeistään
saattoi helposti arwata mikä oli heillä mielessä. Ystäwykset katseliwat
hetken aikaa tätä nouwottelua. Mutta kun Mingojen päällikkö yhtäkkiä
sieppasi palawan käkäleon ja astui mökille, sytyttääkseon tämän tuleen, sil-
loin oi Dunham enää malttanut mieltänsä. Hän kuiskasi hätimmiton towe-
rilleen että ammuttaisiin yhdellä kertaa; ja kumpanenkin ojensi pyssynsä.

Nuotion walaisemat ruskeat ruumiit oliwat heille oiwallisena ampuma-tau-
luna. Silloin paukahti ikääskuin yhdestä pyssystä kaksi laukausta, ja
Tshingatshgook kaatui kuoliaana maahan, samassa kun muuan toinenkin

Indiaani pahasti haawoitettuna piehtaroi ruohossa; ja ennenkun Mingot
oikein ennättiwät tointua hämmästyksestään, makasi wieläkin heistä kaksi,

Dunhamin ja Riistantappajan luotien lawistäminä, maassa.
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Silläikaä oliwat Dutihamin tyttäretkin olleet toimessa. Hetken aikaa
antoiwat ho näet weneensä wierrä wirran kanssa jokea alaspäin, mutta sitten
tarttuiwatsisarukset airoihin ja soutiwatriwakasti määräpaikkaansa kohti. Pian
kyllä saapuiwatkin he siten linnaan jä pääsiwät heti sen päällikön puheilta
Tämätcrwehti heitä hywin ystävällisesti, jasaatuaan tietää, että he oliwat hänen
ystäwänsä lapsia, sekä kuultuaan mikä waara tätä uhkasi, pani hän heti
wäkensä liikkeelle. Kaikki sotamiehet tahtoiwat lähteä ulos taistelemaan
punanahkoja wastaan. Niistä walitsl päällikkö noin tusinan werran reip-
paita poikia. Yhden kersantin johdolla ja nuo molemmat neitoset opasta-
jina lähtiwät nämä nyt marssimaan. Tulisimmalla kiireellä suoritettiin
matka. Pyssyjen laukaukset ja Indiaanien ulwonta saattoi sotamiehet pian
oikealle suunnalle, ja he pääsiwät porille juuri oikeaan aikaan, Dunhamia
ja Riistantappajaa auttaakseen heidän tuimassa tilassaan. Nämä oliwat,
näet, wieläkin monta kertaa ammuttuansa, syösseet willien kimppuun, ajaak-
seen heidät riwakalla hyökkäyksellä pakoon. Mutta kun Indiaanit näki-
wät kuinka wähälukuinen heidän wihollisensa oli, rohkaisiwat hekin jälleen
mielensä ja alkoiwat ahdistaa noita molempia uutis-asukkaita keihäillään.
Silloin kajahti yhtäkkiä lyhykäinen komentosana wasta tulleesta sotamies-
joukosta; ja nyt turwasiwat Mingot mitä kiireimmin jäniksen-käpälään, kor-
jatakseen luunsa tästä waarallisesta paikasta. Mutta he oliwat jo joutu-
neet saarretuiksi; ja paha pakko pani, kun panikin, Mingo-miehet antautu-
maan sotamiesten armoille. Nämä sitoiwat heidät köysiin ja kuljetti-
wat pois.

Dunham syleili tyttäriään, kiittäen heitä ja kelpo sotamiehiä rohkeasta,
tehokkaasta awusta. Sitten lankesi hän polwilleen, yhdessä kaikkein mui-
den kanssa kiittääkseen Jumalaa onnellisesta pelastuksesta.

Furthissä, G. Löwensohn.






