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Enilmäinen Luku.

Lokakuussa 1855 jätin minä Amerikan men-
näkseni Afrikan läntiselle rannikolle. Aikomuk-
seni oli täyttää muutamia wuosia sen maanosan
tutkimiseen päiwäntalaajan kohdalla, jolla on 2**-
pohjoista ja 2^ eteläistä leweyttä, ja joka me-
renrannasta ulottuu sisämaata kohden n. k. Kris-
talli-muoriin asti, setä pyrkiäkseni samassa niin
kauaksi toiselle puolelle kuin mahdollista oli.

Pitkin rannikkoa nähdään näillä seuduin siellä
täällä hajallansa neekerikyliä, ja juuri Harmoihin
paikkoihin maan on kauppapaikkoja perusteltu y-
leisen kauppaliikkeen eduksi. Walkeaihoisen mie-
hen walta ja tieto ulottui waan muutamia Har-
moja penikulmia ***) ulommaksi rannikkoa ja sisä-
maa oli tähän asti wielä kokonaan tuntematon.
Siellä asumista heimokunnista, joista useampain
sanottiin oleman ihmissyöjiä, ei tiedetty mitään,
maikka kamalia taruja kerrottiin heidän pimeästä
taikauskostaan ja kukistumattomasta julmuudes-
taan ; sen maan tuotteista saatettiin waan umpi-
määräisiä arweluita tehdä niistä niu lista elfcn-
luu-, eepenholtsi-, punapuu- ja kautsjukki-waras-
toista, joita wirtain warsilla asumat asukkaat
lähettiwät merenrannikolle. Sen luonnon-histo-
ria — joka aine minua enimmästi miellytti —

oli tylliksi tunnettu wisseytyäkseni siitä, että täällä
oli kenttä kelwollinen matkustajan ja luonnon-
tutkijan kaikille ponnistuksille.

Se sama, ennen tutkimaton, maanala oli tuon
merkillisen apinan, tuon willin, kesyttömättömän
gorillan toti, jotaruumiinsa rakennuksen ja muu-
tamain tapainsa puolesta on ihmistä lähinnä ja
jonka kukistamaton julmuus on tehnyt hänet roh-
keimpainkin maassa syntyneitten metsämiesten kau-
huksi — eläin, josta luonnontutkijat ja siwisty-
nyt maailma tiesi niin wähän, ettei useimmissa
luonnonhistorioissa ole edes nimeäkään mainittu.
Täällä löytyi myös noissa tiheissä metsissä —

jos nimittäin asukkaat totta puhuiwat — tuo
pesiwä i-nlneFo u-bouvs, eräs apina, järjestyk-

*) Englantilaisia mittoja on tässä käytetty niinkuin
ruotsalaisessakin käännöksessä, jota suomentaja on seu-
rannut.

sessä seuraten lähinnä gorillan jälkeen, sekä use-
ampia muita apina-lajia. Wirtahepoja ja mesi-
lehmiä tärvättiin täällä joissa, ja metsissä niin-
hywin kuin »vuoristossa sanottiin olewan lintuja
ja willejä eläwiä monenlaisia ja moniwaiheisia,
joista suuri osa meille warfin outoja.

Matkatakseni ylös noita eri wirtoja pitkin, käy-
däkseni jahtiretkillä metsissä ja samalla tutustuak-
seni gorillan olopaikkain ja elintapojen kanssa
sekä tutkiakscni noiden mustain heimojen, joiden
tykönä ei mikään walkeaihoinen mies wielä mil-
loinkaan ollut käynyt, taikauskoisia käsitteitä ja
elinkeinoja — kas tässä muutamat pääsyyt mi-
nun käyntiini Afrikan rannikolla. Eräs toinen
aikomus, joka oli minulla silmämääränä, oli se
että tiedustelisin eiköhän tuolla sisämaassa niissä
»vuoristoissa, joista wirrat saamat alkunsa, löy-
tyisi joku hedelmällinen, asuttu ja samassa ter-
weellinen macmpaikka, jossa lähetyssaarnaajat,
jotka nyt taudeille alttiiksi-annettuina kuolemat
tuolla laakealla rannikolla, woisiwat työskennellä
turwallisesti ja menestyksellä, ja jossa edullisia
kauppapaikkoja woitaistin perustaa, jotka olisiwat
hyödyksi niinhywin walkeaihoisille kuin maan
mustille asukkaille.

Wiettäissäni useampia wuosia merenrannikolla,
jossa minun isälläni ennen oli ollut kauppapaikka,
olin minä joteskin tullut tuntemaan ranta-asu-
kasten kielen, tawat ja omituisuudet, josta toi-
woin itselleni hyötyä olewan löytömatkoillani sisä-maassa, ja tämä elelemiseni rannikolla oli kes<
tänyt kauan kyllä totuuttaakseni ruumistani jo-
honkin määrään kuumaan afrikalaisen wuoden-
ajan waiwalloisuuksiin, tahi kumminkin tullak-
seni tuntemaan parhaimmat wälikappaleet, joilla
terweyttä ja henkeä suojellaan rantamaan kuolet-
tamilta kuumetaudeilta.

Gabun-wirta, joka saa alkunsa Kristalli-wuo«
rista, laskee hitaisen wetensä Atlannin-waltame-
reen muutamia penikulmia pohjan puolella päi«
wäntasaajaa. Sen suu muodostuu lahdelmaksi,
joka on paras satama läntisellä rannalla; ja sii-
hen perustiwat Franskalaiset wuonua 1842 lah-
den oikeanpuolisella rannalla uudisasutuksen ja
rakensiwat warustuswärtin. Se oli tämän wa-
rustutsen turwissa kuin minun isäni monta wuot-
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ta asiamiesten kautta harjoitti kauppaa maan
asukasten kanssa, ja täällä hankin minä itselleni
ensimäiset tietoni Afrikasta, samoin kuin tein en-
simäisentuttawuuteni Gabun-heimokuntain kanssa.

Kun nyt muutaman »vuotisen poissaoloni pe-
rästä palasin takaisin, ottiwat entiset tuttawani
mustain seassa minun ilolla »vastaan, sillä he
luuliwat minun tulleen takaisin harjoittamaan
kauppaa. Länsirannikolla asumat neekerit owat
innokkaimpia ja su.kelin.pia kaupustelijoita kuin
milloinkaan olen nähnyt, ja he riemuitsiwat nyt
toimoen saamansa retkeillä muassa — ja kenties
nylkeä wanhaa ystäwää niinkuin minä olin.
Suuri oli siis heidän erehdyksensä, kun minun
oli ilmoittaminen heille että olin tullut ilman
tuomatta mitään myötäni myytäwäkst ja että ai-
komukseni ainoastaan oli tutkistella sitä maata,
josta olin heidän kuullut kertoman niin monta
kummallista tarua, sekä pyytää lintuja ja met-
sän petoja.

Ensimältä luuliwiit he minun maan puhuman
leikkiä. Mutta kun näkiwät ettei aluksesta, joka
minun oli tuonut, laskettu mitään "kauppaa"
m?alle waan ainoastaan kaikenlaisia kaluja, jotka
Afrikan erämaissa retkeilemälle pyssymiehelle o-
wat tarpeesen, rupesiwat he, waikka »vastenmie-
lisesti, uskomaan minun ilmaisemaani aikomusta
todeksi. Silloin ei ollut heidän ihmettelemisel-
länsä ja hämmästyksellänsä enää mitään rajoja.

Muutamat luutimat minun oleman mieltä mail-
la ja surkutteliwat isääni, jonka he kaikki tunst-
wat, että hän oli saanut semmoisen kelmottoman
pojan niskoillensa. Toiset arweliwat minulla o-
lewan edemmäksi ulottumia aikeita mielessä ja
tuskaantuimat aatellessaan minun salaisesti koet-
taman tempaista kauppaa sisämaan kanssa pois
heidän käsistänsä.

Nämä Mpongwet, eli rannikkolaiset, oliwat,
niinkuin etempänä tulemme näkemään, saaneet
käsiinsä kaiken kaupanteon Gabun-wirran ylimaan
kanssa, ja pieninkin epäluulo siitä, että minä ai-
toisin sekaantua tähän hyödyttämään yksityisoikeu-
teen, oli riittäwä herättämään heidän kauppaa
rakastamissa sieluissaan suurinta hämmästystä.
He ahdistiwat minua jokainen taruillaan niistä
kauhuista ja »vaaroista, joita matkalla sisämaa-
han oli tarjona, makuuttaen samassa että minä
tulisin syödyksi ihmissyöjiltä, hukkuisin jokiin, tu-
lisin nielaistuksi tiikereiltä ja krokotileiltä, mu-
serretuksi elehmanteilta, lyödyksi maahan wirta-
hewosilta tai houkutelluksi louktaasen ja rewellyksi
kappaleiksi gorillalta.

Mutta kun olin makuuttanut heille ettei mi-

H nulla ollut mitään tekemista heidän kauppansa
kanssa ja ettei minun aiotut matkani ja metsäs-
tysretken, heille mitään »vahinkoa tekisi, jättiwät
hemmun kaikki, paitsi muutamat uskolliset »van-
hat ystäwät, oman onneni nojaan.

Kun aioin wielä muutaman aikaa »viipyä Ga-
bun-wirran tienoilla oikein täydellisesti totut-
taakseni itseäni ilmanalaan, otin minä ollakseni
entisten vstärväini tykönä »vanhoilta ajoilta, noi-
den amerikalaisten lähetyssaarnaajain luona, joi-
den yhdyspaikka on Varaka'ssa, kahdeksan peni-
kulmaa mirran suusta. Siellä olin minä ter-
wetullut ystäwäni, pastori William Walkerin
wieraanwaraiseen kotiin ja sain tilaisuuden wielä
jonkun aikaa nauttia siwistyneen elämän sulout-
ta ja lohdutusta kristillisestä seurassa-olosta, jon-
ka kaikki wähän ajan kuluttua olin jättäwä taak-
seni pitkäksi aikaa.

Varata on Amerikan ulkomaisen lähetysseuran
pääpaikka Gabun-mirran »varrella, ja ilman sitä
ainoa lähetyslaitos, joka seuralla wielä on länti-
sellä rannalla. Sen perusti »vuonna 1842 pas-
tori I. L. Wilson.

Varata on Mpongme^sana, johdettu sanasta
barracoon, jota merkitsee: orjalaitos eli aitaus.
Kummallista kyllä että juuri tällä paikalla —

josta nyt emankeliumia saarnattiin noille pimey-
dessä waeltawille Afrikalaisille ja jossa heidän
lapsillensa opetettiin kristinuskon tuntemista ja
siwistyneen elämän tietoja ja welwollisuuksta —

oli kerran, ja siitä ci monta »vuotta ole, toimeen
pantu orjalaitos, jossa tuota julmaa ihmis-taup-
paa harjoitettiin suurella innolla ja menestyksellä.

Varaka on ylimpänä eräällä kauniilla töy-
räällä, muutaman sadan jalan päässä rannasta
ja noin kahdeksan venikulmaa ylöspäin »virran
suusta. Maanasukasten kylät ympäröimät töy-
rään juurta ja omat hajallansa pitkin »virran
rantaa ja sillä tarvoin helposti luoksepäästäwät
lähetyssaarnaajille, jotka käymät niissä joka aika
ja saarnaamat asukkaille useat kerrat »viikossa.

Lähetyslaitoksen tilukset owat awaria ja niitä
ympäröiwi lemuawain lehmusten uljas lchmistö.
Rakennukset owat enimmätst osaksi bamburuowos-
ta — joka on paras rakennusaine tällä osalla
rantaa — ja niitä on kaksi lähetyssaarnaajain
perheille kuuluwaa asuinhuonetta : kirkkorakennus,
jonka owen edessä seisoo muutamia kauniita, war-
jokkaita puita; aitta; koulu, eräs wähäinen ra-
kennus sisältämä lähetyssaarnaajain kirjaston;
huoneet, joissa laitokseen otetut lapset pidetään;
ja »viimeiseksi kyökki — semmoinen on kuuman-
ilmanalassa aina eroitettawa asuinhuoneista —
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ja muut tarpeelliset huoneukset, joiden joukossa i
kanakoppi. Rakennusten takana on kaunis puu-
tarha, jossa taswaa kaikenlaisia hedelmäpuita,
jotka kaikki omat lähetyssaarnaajain istuttamia,
ja niiden joukossa hamaitaan tuo kaunis totos-
palmu, mangopuu ja muita puita, jotta kciswa-
mat siellä täällä ympäri tiluksia, ja joiden suloi-
seen siimekseen huoneet owat raketut.

Lähetyslaitos alkaa päiwänsä rukouksella, joka
lasten tähden pidetään Mpongwe-kielellä.

Rukousten jälkeen fiiwoowat tytöt ia pojat
lepokammionsa ja koulusalit ja panemat kaikki
järjestukseen päiwän töitä »varten. Tämä ta-

pahtuu lähetyssaarnaajain »vaimoin läsnäollessa
ja maarinpidon alla.

Sitten tulee suurusatria, jolloin lapset istu-
mat pöydässä hywässä järjestyksessä, puhtaat »vaat-
teet yllä, ja oppimat syömään siwistyneitten ih-
misten tawalla.

Kohta ennen kello 9 kutsutaan kellon soimi-
sella ne lapset, jotka asumat kotona kylissä, tule-
maan totoon touluhuoneesen, ja siellä pitkitetään
nyt opetustyötä uutterasti, sitte kun enfi-alukst
rukous on pidetty ja »virsi »veisattu maan asu-
kasten omalla kielellä. Lähetyssaarnaajilla ja
heidän »vaimoillansa owat apuna maassa synty-
neet opettajat, jotta osanmat ohjata noita »vä-
hemmän edistyneitä lapsia. Lapsille annetaan
ensin opetusta omassa äitinkielessä, ja sitte, lun
he täydellisesti taitamat sen aakkoset, rupeewat he
lukemaan pyhää raamattua Mpongwe-kielellä.
Sen jälkeen seuraa maantieteen, laskuopin, his-
torian ja kirjoituksen sekä englannin kielen ope-
tus. Suurta huomiota luodaan armattamasti
uskonnonopetukseen, ja eteenlukemalla, selityksillä
ja teroittamalla piplian käskyjä ja ohjeita muis-
tiin koetetaan tuota kaswawaa polwea wahwis-
taa krtstin-uskon painamissa elämän periaatteissa.

Ainoastaan lapsiin saattamat lähetyssaarnaa-
jain waiwat jotakin »vaikuttaa. Wanhemmat
maan asukkaat ornat typeriä, laiskoja ja epäluu-
loisia. He riippumat kiini ylenkatseen-alaisessa
taikauskossaan ja ainoastaan »vaimoin »voidaan
uusia käsitteitä heihin tyrkyttää. Jos he kirk-
koon tulewat, tapahtuu se useastikin waan ute-
liaisuudesta, kelwataksensa saarnaajalle tai sen-
tähden että owat luulotelleet itsellensä siitä etua
olewan. Lapset sitä »vastaan owat, niinkuin
kaikki lapset, nilttaita, oppimia, helposti johdet-
tawia, ja heissä riippuu Afrikan tristittämisen
toimo.

Kaksi eli kolme kertaa »viikossa iltapuolla päi-
wää kokoontumat tyttölapset ompeluseuraan, jossa

heitä opetetaan neulaa täyttämään ja totutetaan
ompelemaan »vaatteita itsellensä ja weljillensä.

Useammat kerrat »viikossa pidetään rukoushet-
kiä, jolloin Herran sanaa selitetään näille paka-
noille.

Lamvantai on wapaa päiwä lapsille, jotka sil-
loin leikittelewät ja »valmistamat itseänsä sapa-
tille. Sunnuntai on »viikon suuri päiwä; sil-
loin kutsuu kellon-ääni kokoon kaikki, jotka tah-
tomat tulla tuohon pieneen bamburuotoiseen kirk-
koon. Lähetyslaitoksen lapset ja kaikki, joilla
siellä on joku »virantoimitus, owat silloin lässä,
puettuina juhlamaatteistn; tylisia asumat pata«
nattin seuraamat tätä tapaa ja tulewat kirkkoon
parhaimmissa, kenties airoissa »vaatteissaan.
Siellä puhuu saarnaaja heille Jumalan »viisau-
desta ja hywyydestä, ja kaikki, pakanat ja kris-
tityt, yhtymät ylistämään hänen pyhää nimeänsä
kiitosmirstllä. Kuulijat owat ylimalkaan maa-
rinottawia ja halullisia, mutta lähetyksen edisty-
minen ei ole sentään suuri. Ia kuinka se olisi-
kaan mahdollista? Walon leivittäminen täm-
möiseen pimeyteen, ja tuon taikauskon, tietämät-
tömyyden, laiskuuden ja kurjuuden hämittäminen,
johon nämä pakana-parat owat »vaipuneet, »vaatii
monimuotista työtä. Epäilemättätin omat mi-
nun ystäwäni, nuo raukat lähetyssaarnaajat, ai«
wan usein alakuloisina wa.walloisen työnsä huo-
nosta menestyksestä, mutta he tekemät parastansa
ja zättäwät »viisaasti taiten muun Jumalan hal-
tuun, tietäen että Hän »vaikuttaa otollisella ajal-
laan ja saa useasti toimeen suuria töitä wähä-
arwoisillakin »välikappaleilla.

Toinen Luku.
Tarkoitus minun »viipymiselläni tällä ranni-

kolla tähän aikaan (Tammikuussa 1856) oli, että
tahdoin täydellisesti totuttaa ruumistani ilman-
alaan ennenkuin läksin löytömatkalleni sisämaa-
han. Olin tuntenut Gabun-maan ja sen kansan
jo monta »vuotta, mutta käytin wielä tilaisuutta
tällä erällä liiemmin tutustuakseni heidän luon-
teensa ja tapainsa kanssa sekä uudestaan tutkiat-
seni tieltä, jota tämä heimo — Mpongwet —

puhuu, jota terran oli lukuisa kansa, mutta joka
nyt, niinkuin monet muut afrikalaiset heimo-
kunnat, useista syistä on kokonaan hämiämisessä.

Syitä tähän outoon ja muutamissa kohdin se»
littämättömiin heimokuntain hämiämiseen, jotta
kuolemat pois jättämättä mitään jälkeä peräänsä,
tahdon minä tutkia jossakin seuraamassa lumus-
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sa. Asian hawaitsee selwästi jokainen, joka ot-
taa siitä »vaarin.

Mpongwet owat yksi haara eräästä niistä suu-
rista heimoista neeterisutua, jotta Nazarethin
lähteeltä »vähitellen omat siirtyneet meren rantaa
kohden, lemittäen aitojen kuluessa rajansa poh-
jaan ja etelään päin siksi, että ne tätä nykyä
ulottumat pohjassa Gabun-wirtaan ja etelässä
St. Katharina'n nokkaan asti. Msi osa on ot-
tanut haltuunsa merenrannan ja toiset asuivat
sisämaassa. Mpongwelaiset owat luultawasti o-
mistaneet maa-aloja muiden heimokuntain jäl-
keen, jotka omat kadonneet samalla eriskummalli-
sella lamalla, joten hekin nyt häwiäwät; sillä
tawoin on Ndina-heimo melkein häminnyt lop-
puun, sillä kolme henkilöä on enää maan jä-
lellä kansakunnasta, joka ennen oli hymin lu-
kuisa. He kuolemat pois — ja tuskin on heistäsen enempää sanomista.

Kaikki Mpongroe-heimon eri haarat puhumat
samaa kieltä, ainoastaan muutamain harmain
sanain eroituksella, kun sitä »vastaan toiset, jotka
omat sijoittuneet heidän mätiinsä, käyttämät war-
stn toista kieltä. Noiden suurten afritalaisten
kansakuntain siirtymisiä ei saateta käsittää ennen
kuin olemme tulleet paremmin tuntemaan tämän
manteren sisämaat. Minä tiedän ainoastaan
siellä löytywäkst kahdeksan eri heimokuntaa, jotka
nyt asumat Gabun-mirran eteläistä rantaa pitkin
ja sisämaassa ja jotka puhumat samaa tieltä ja
joilla arwattawast. on sama alkunsakin.

Mpongwelaiset asumat suurimmaksi osaksi Ga-
bun-mirran oikealla »varrella, noin kolmen-kym-
menen penikulman paikoille sisämaahan päin.
He elelemät kylissä, jotka ylimalkaan owat rake-
tut erityisellä tarkoituksella niihin kauppa-etuuk-
siin, joita asema tarjoo, sillä nämä neekerit o-
wat oikein mestareita kaupustelijoiksi — tosiaan-
kin owat nerokkaimpia ja ymmärtäwäisimpiä
kauppamiehiä koko rannikolla.

Waitt'ei Mpongwelaisten kylät ota suurta ti-
laa, owat ne siiwoimmat ja kaikkein parhaimmin
raketut kuin Afrikassa nähnyt olen. Niissä on
tawalllsesti waan yksi pääkatu, lonka molemmin
puolin huoneet owat raketut. Wälistä tawataan
muutamia lyhyitä poikkikatuja. Suurissa ky-
lissä on pääkatu useasti kuuttakymmentä jalkaa
leweä ja tuuttafaiaa jalkaa pitkä. Huoneet o-
wat, niinkuin luonnollista on, eri suuria, omis-
tajain waroja myöden. Ne omat raketut jonkin-
laisista kangista, joita saadaan eräästä täällä
runsaasti kaSwawasta palmupuun lajista, jonka
lehtiä myös asukkaat täyttämät jonkinlaisina

i mattoina kattein peitteeksi. Tämä palmupuu on
todellakin maan hyödyllistmpia tuotteita.

Huoneet omat aina nelisimuisia muotonsa puo-
lesta ja kahdestakymmenestä sataan jalkaan pit-
kiä ia leweitä. Paras huone on rakennuksen
keskellä. Lattia on sawesta, joka sotketaan to»
maksi ja joka pitkällisen käytännön kautta tulee
lujaksi ja sileäksi permannoksi. Huoneet ja kadut
pidetään hywässa siiwoss».

Seinät »valmistetaan siten, että ensiksi haka-
taan paaluja maahan ja niiden »väliin kiinnite-
tään Ntte nuo halkaistut bamburuomot. Uksiosa ruowoista liitetään sitomalla yhteen seinän
ulkopuolelle ja toinen osa sisäpuolelle, ja nuo
raot, jotka tällä lamoin syntymät, tuketaan palmu-
lehdillä. Sillä lamoin tulemat seinät tasaisiksi
ja sileiksi sekä marsin puhtaiksi. Lähellä »virtoja
lamataan suuria malkean-keltaisia bamburuokoja,
joilla on erinomaisen kaunis muoto.

Semmoisen huoneen rakentaminen on erittäin
tärkeä toimi Mpongwe-miehelle. Hänellä on sitä
warten säilyssä suuret warastot mpamoa — ka-
ton kate-ainetta — kokoilee sitten tarpeeksi bambu-
ruokoja, joita useasti pitää kuljettaa melkoiset
matkat ylös wirtaa myöden, ja mittaa »vihdoin,
ko'ottuaan kaikki orjansa kokoon, pohja-alan, lyö
paalunsa maahan ja pystyttää seinä.. Sen jäl-
keen tulee omista ja akkunoista kysymys, jossa
kohdassa jokainen seuraa omaa päätänsä, joka
antaa jonkinlaista suloista maihetusta huonetten
ulkomuodolle. Mitä niiden sisuwärtkiin tulee,
on omistajan kaikki tawara koottu noihin eri
huoneisin, ja rannikolla ei ole mitään outoa
nähdä niiden olewan kaunistettuna peileillä, tuo-
leilla, pöydillä, sohwilla ja hymin useasti ame-
ritalaisella seinäkellollakin.

Nämä siiwot asunnot tekemät hymin silmiin-
pistämän »vastakohdan Niger-wirran ja Gambian
wälillä asumain neekerein matalille, ymmyrkäisille
ja likaisille mökeille, noiden epätasaisten, terä-
mäin kattoinsa ja sawiseinäinsä kanssa.

Mpongwelaiset owat kauniinta kansaa kuin
milloinkaan olen nähnyt ja hymin Mandigolais-
ten muotoisia; he owat testenläntäisiä pituudel-
taan ja heidän taswonsa owat miellyttäwiä nee-
teritaswoja, maikka kauniimmat kuin Kongo-Hei-
mojen. Miehillä on jonkinlainen paita yllä, ta-
wallisesti Englannin, Franskan eli Amerikan teos-
ta, ja sen päällä eräs nelikulmainen tankaan-
kappale, joka ulottuu alas nilkaisimiin asti. Tä-
män lisäksi tulee olkilakki päätä warten. Ai-
noastaan kuningas saa pitää silttihattua ameri-
talaista tai englantilaista teosta. Warallisem-
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mat ja päälliköt koristelemat kumminkin itseänsä
mielellään ja owat marsin ihastuneina, jos »voi-
mat näyttää itseänsä loistamassa soturin uni-
mormussa, sapelin ja muiden siihen kuulumain
korujen kanssa.

Naisten paras ja useimmasti ainoa »verho on
eräs neliskulmainen kankaan-kappale, joka kääri-
tään ympäri ruumiin ja joka peittää sen lan-
teista rumeten heti alapuolelle polwien. Heitä i-
lahduttaa paljaisiin sääriin ja täsiwarsiin kiinni-
tettyin messinkirengasten suuri paljous ja he kan-
tamat sillä tamoin useasti 25 tai 30 naulaa
messinkiä kummankin nilkaisimen ympärillä. Tä-
mä naurettama turhuus on suureksi haitaksi hei-
dän liikunnoillensa ja tekee heidän käyntinsä köm-
pelömäisesti horjumaksi.

Seka miehiä että naisia miellyttämät suuresti
koristukset ja hajumedet, joilla he ylen määrin
kastelemat itseänsä, huolimatta paljon mistä laa-
dusta ne owat.

Merkillisin luonnonlaatu Mpongmelaisissa —

ja ylimalkaan kaikissa neekeri-heimokunnissa tum
nähnyt olen — on heidän suuri halunsa ja tai-
pumuksensa kaupantekoon. Minun ystäwäni
Mpongwelaiset elämät siitä. Heidän maansaasema Gabun-mirran suun ympärillä ja sen lä-
heisyydessä tarjoo heille kauppaetuja ja suurta
»vaikutusta sisämaan suhteen, joita etuuksia he
waan liian hywin osaamat käyttää ja »väärin-
käyttää omaksi hywäksensä.

Pyydän saada tässä tehdä lukijalle jonkinlaisen
kumauksen Afrikan kauppaliikkeestä. Wirrat, jot-
ta omat maan ainoat kuljettamat tiet, omat siis
ne »välikappaleet, joilla kaikenlainen ulosmienti- ja
sisääntuonti-tamara on kuljetettawa noilta sisä-maassa asumilta heimokunnilta merenrantaan ja
heille takaisin. Wirtain marsilla asuu useampia
eri heimokuntia. Kun sillä tamoin nyt Mpong-
welaisille kuuluu »virran suu ja maa, joka ulot-
tuu muutamia penikulmia siitä ylöspäin, seuraa
heidän perästänsä Shekianit ja näiden jälestä
tulee toisia heimoja, lähes tusinan paikoille lu-
multaan, ennenkuin päästään Kristalli-muorille
asti. Jokainen näistä heimokunnista pitää yk-
sinomaisena oikeutenaan olla tvälittäjäuä eli kä-
tyrinä niille, jotka asumat häntä lähinnä, ja ot-
taa rasittaman maksun tästä asioitsija-maimastaan;
ja kaikenlainen loukkaus^ tämän taman suhteen
on sodan uhalla kielletty. Otaksuppa nyt esim.,
että joku kappale elefantin-luuta tai eepenholtsia
alkuperäisesti kuuluu jollekin neekerille tuolla kau-
kaisessa sisämaassa; jos hän tahtoo maihtaa sen"malkean miehen kauppaan", ei hän tohdi itse

miedä sitä markkinapaikalle. Jos hän olisi niin
»varomaton että uskaltaisi sitä yrittää, otettaisiin
hänen tawaransa takawarikkoon ja hän itse, jos
hän kiini saataisiin, tuomittaisiin maksamaan sak-
koa niille, joiden yksinoikeutta hän oli koettanut
loukata, tahi luultawammasti tulisi hän myydyksi
orjaksi.

Kauppalakien jälteen on hän paloiteltu usko-
maan tllwaransa jollekin yksityiselle, joka kuuluu
lähimpään heimoon alaspäin merenrantaa koh-
den. Tämä taasen »vuorostaan myy sen lähim-
mälle päällikölle eli ystämälle, ja silla tamoin
kulkee elfenluu tai eepenholtst tahi punapuu ar-
wattawasti kymmenkuntain kätten kautta en-
nenkuin se tulee kauppapaikkoihin rannalla.

Tämä tuottaa silminnähtäwästi maltea-ihoisclle
kauppamiehelle mahintoa nostamalla ylen mää-
rin tawarain hintaa. Mutta se on tumminkin
maan puoli tästä pahasta. Waitta tamaran
ensimäinen omistaja myy elfenluunsa ja maikka
se tulee myymistänsä myydyksi kymmenkunta ker-
taa, on kuitenkin koko tämä kauppa maan asioit-
sija-tointa ilman mitään edeltäpäin maksuja. To-
denperäisesti on alkuperäinen omistaja uskonut
omaisuutensa jokaiselle seuraamalle asiamiehelle il-
man mitään riittämää tai keskinäistä makuutus-
ta. Kun nyt tuo »viimeinen musta mies myy
tämän elfenluun eli eepenholtsin »valkealle kauppa-
miehelle tahi kapteenille, pidättää hän myyntisum-
masta itsellensä kaikkein ensimäisetst runsaan a-
sioitsija-palkinnon ja jättää loput lähimmäiselle
naapurillensa sisämaahan päin. Tämä »vuoros-
tansa ottaa maksun astoitstja-waiwastaan ja lä-
hettää edemmäksi mitä jää, ja sillä tamoin on
»viimein enää jätillä aiman mitätön summa —

liiankin usein ci mitään — sitä miestä warten,
joka alotti kaupan eli ensiksi lähetti tamaran.

Jokainen woi ymmärtää kuinka kohtuuton täm-
möinen menetys on ja minkä haitallisen esteen
se panee kaikille yrityksille säännöllisen kauppa-
liikkeen toimeen saamiseen maassa, joka on niin
rikas kaikenlaisista tuotteista, jotka nyt omat mel-
kein malttamattoman tarpeellisia siwistyneille
kansakunnille. Nuo waiwaiset heimokunnat tuol-
la sisämaassa pysywät naapureinsa kautta suu-
rimmassa tietämättömyydessä siitä mitä ranni-
kolla tapahtuu. Heille uskotellaan kummallisim-
pia taruja walkeain kauppamiesten julmuudesta,
petollisuudesta ja kamaluudesta./ Heille makuu-
tetaan todeksi, että nuo älykkäät »välittäjät eimät
ainoastaan ele alituisessa hengenwaarassa kaup-
pansa kautta walkeain kanssa, waan ettei heillä
myöskään ole mitään »voittoa niistä tawaroista,
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joita he hywäntahtoisesti kuljettawat kauppapa.-
koille. Niin on minulla tiedossa kuinka yksi
näistä »veijareista, sitte kuin hän oli anastanut
runsaan osan itselleen noista »vähistä elfenluun
myymisellä saaduista rahoista, eräällä »vihe-
liäisellä kertomuksella kerjäsi wielä itselleen o-
san siitä, minkä hän oli jättänyt tuolle mitään
aawistamattomalle turwanalaisellensa. Jokainen
heimo nylkee lähintä yläpuolia olemaa naapu-
riansa ja panettelee lähintä alapuolelaistaan. Tai-
pumaisuus panettelemiseen tulee sillä tamoin kaup-
pamiehen ensimäiseksi ja parhaimmaksi kymyksi, ja
mitä pahempia juttuia joku saa kokoon pannuksi
alapuolella olemasta naapuristaan, sitä suurempi
on hänen »voittonsa yläpuolisesta.

Seuraus tästä on, että noilla sisämaassa asu-
milla heimokunnilla — joiden maa-osa on rik-
kahin tuotteista — on maan wähän tahi ei mi-
tään yllykettä kaupantekoon tai elfenluun, puna-
puun, eepenholtsin j. n. e. kokeilemiseen, kun he
niistä saamat niin alhaisen hinnan — ja ei
sitäkään edes millään määrätyillä ajoilla, waan
useastikin pitkäin mäli-aikain perästä, »vieläpä
»vuosienkin kuluttua, jolloin lopullinen tilinteko
katsotaan soweliaakst tehdä. Sillä tarvoin ma-
sentuu heidän rohkeutensa, ja heitä pidetään wä-
tiwaltaisesti raakuuden ja toimettomuuden ti-
lassa.

Orjankauppaa harjoitetaan juuri samalla tu-
malla, paitsi että malista kauppalakien rikkomi-
nen tai joku noitumisella alustettu riita sytyt-
tää sodan kahden asioitsijatoimissa askaroiman
heimokunnan »välillä, jolloin arwattawasti kum-
pikin puolue ottaa minkä saa toiselta ja lähet«
tää sen suorastaan aluksilla merenrantaan barra-
coon'eihin eli orja«kauppapaikkoihin, joista e-
dempänä tahdon lameammin puhua.

Löutyy kuitenkin wielä muitakin esteitä sään-
nöllisen kaupan toimeensaamiselle ymmärtämäi-
sempäi.lkin neekerein kanssa. Ei keliäkään hei-
mokunnan jäsenellä ole tumallista ottaa enem-
män kuin osansa kauppa-asioista toimittaaksensa.
Muutamia wuosia sitten juolahti erllän Mpong-
welaisen mieleen, että rehellisyys »voisi olla pa-
ras käytöstapa kauppa-asioissa, ja hän seurasi
tätä sisällistä kehoitusta niin hymin, että »valkeat
niin hywin kuin mustat asukkaat sisämaassa heti
antoiwat melkoisen kaupan käydä hänen rehellis-
ten kättensä kautta. Mutta tuskin oli tästä wi-
hiä saatu kuin häntä uhattiin myrkyttää, syytel-
tiin noituudesta ja semmoinen melu nousi hänen
ympärillänsä, että hänen oli täytymys luopua
kaikesta siitä kaupasta, jota hänelle oli tarjottu,

ja mitä pikemmin »vetäytyä takaisin asioitsemis-
toimista, pelastaakseen henkeänsä.

Wielä nykyisempään aitaan löytyi wirran »var-
rella kolme eli neljä miestä, jotka pitkällisen hy-
wän käytöksen kautta oliwat saawuttaneet suuren
maineen rehellisyydestä ja sentähden oliwat myös
saaneet paljon asioita toimittaaksensa. Wiimein
tuli eräs kapteeni lastaamaan punapuuta ja il-
maisi noiden muiden kauppiasten pahoin petty-
neille toiweille, ettei hänellä ollut luottamusta
muihin kuin niihin kolmeen, neljään kysymyksessä
olemaan mieheen. Laiwa oli pian lastattu ja
lähti pois; ja nyt nousi siellä tuima palamer
— Mvongwelaisten soperruskiclellä : "riita" —

jonka tähden kuninkaat, päälliköt ja kaikki nuo
pettyneet kaupustelijat kokoontuiwat Glah-.au-
punkiin — minun kunnollisten ystämäini koti-
paikkaan — ncumottelemaan tästä kauppasääntöjen
loukkauksesta. Miehet oli kutsuttu tuulustelta-
wiksi. Heitä oli taswatettu tuossa amerikalai-
sessa lähetyslllitoksessa, jossa olimat oppineet kir-
joittamaan, ja syytös, jota heitä »vastaan nyt
tehtiin, oli se, että oliwat muka kirjoittaneet tuon
»valkean miehen kotimaahan ja sanoneet Gabun-
maassa ei löytymän muita rehellisiä ihmisiä kuin
he itse.

Siihen wastasiwat syytetyt aiwan järkewästi,
etta »valkeat miehet eimät uskoisi ihmisiin, jotka
sillä tamoin kehuiwat itseänsä.

Mutta mastustcleminen oli turhaa. Heitä
uhattiin että, jos he tckisimät kauppaa wasta-
tulewain laiwain kanssa, kaikki tyytymättömät
"yhtyisiwät bundgi'in'A taikka toimittaisimat noi-
tumisen syytöksen heidän niskoillensa ja tappaisi-
mat heidät. Onneksi olimat nuo kunnolliset ih-
miset lähetyslllitoksessa oppineet, ettei heillä ol-
lut mitään pelättämää tämmöisistä uhkauksista,
ja franskalainen sotapäällikkö puuttui heti asiaan
ja suojeli heitä heidän kateellisilta kumppaneil-
tansa, niin että tässä tapauksessa rehellisyys nä-
kyi saaman palkintonsa Afrikan länsirannikolla.

Samoin on, seurauksena noiden walkeain kaup-
piasten toiwosta saada käsiinsä kaiken kaupan,
syntynyt eräs »vahingollinen luottamuslaitos pit-
kin rannikkoa. Että »varmaankin saisimat mää-
rätyt joukot tuotteita, jotka eimät wielä ole
sisämaasta tulleet, antaa kauppamies sem-
moisille neekereille, joihin luulee »voimansa luot-
taa, ennakolta maksun tamaroista, useastikin hy-
min suuren summan. Tällä tamoin on Gabun-
wirralla ja meren rannikolla maan-asukasten
käsissä useampia tuhansia dollaria, joista ei min-
käänlaista takausta ole annettu »valkealle kauppa-
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miehelle, joka silla aikaa odottaa, kärsii maimaa
ja kulutuksia ja pitää itsensä onnellisena, jos hän
lopuksi ei kadota osaa annetuista rahoistaan.

Tämä "luottamus", niinkuin sitä sanotaan,
tekee maan asukkaille suurta »vahinkoa, sillä se
houkuttelee heitä harjoittamaan kaikenlaista pe-
tosta, johon he owat kylliksi liukkaita, »vieläpä
liiankin liukkaita walkea-ihoiseen mieheen werra-
ten. Arwattawasti on kauppamiehen ainoana »va-
kuutena hänen mustan »velallisensa tieto siitä
että, jos hän hänen pettää liian pahasti, hänen
toimituksensa wast'edes kokonaan loppuu. Mut-
ta tämä menetystäpä synnyttää kaikenlaista ylel-
listä keinottelemista ja weijaamista, sillä neekerit
Harmoin armelemat lumatessansa toimittaa paikalle
paljon suurempia määriä tuotteita, kuin woiwat
toimoalkaan toimeen saamansa määrärajalla.

Orjankaupllntin hawaitsin minäkäydessäni Kap
Lopez'issa oleman rasitettuna samalta "luottamus"-
pahalta, ja muutamat noista Portugalilaisista or«
jankauppiaista, niinkerrottiin minulle, oliwat me-
nettäneet suuria summia, joita ennakolta olimat
maksaneet orjalasteista, joiden sanottiin oleman
tulossa, mutta jotka eimät milloinkaan tulleet
perille.

Olen kuullut neekereitä sanottaman tyhmiksi,
mutta minun kokemukseni jälkeen omat he kaik-
kea muuta paitsi tyhmiä. He owat todellakin
hywin arwelewia kciuppamiehiä, eikä yksikään
merikapteeni eli kauppias, joka äsken on tullnt
rannikolle, woi karttaa heidän kamaluutensa juo-
nia kauppaa tehdessä.

Tänään esim. on tuo oima laima Jenny ui-
nut »virtaan ylös. Kohta on jokaisen neekerin
pää täynnä kaupplltuumia. Suuri joukko näitä
»veijareita ympäröitsee laiwan, jokainen jaaritel-
len täyttä kurkkua, nähtäwästi waan umpimäh-
kään, mutta kaikki »veisaten sentään samaa mirltä:

Ei milloinkaan ole siellä ollut semmoista puu-
tetta elfenluusta, tai mitä kapteeni hymänsä heil-
tä kysyy!

Ei milloinkaan ole sisämaan heimokunnat niin
ykspäisesti pitäneet tawaroita korkeassa hinnassa!

Ei milloinkaan ole koko rantamaa ollut niin
paljastettuna !

Ei milloinkaan ole waiwat olleet niin suuria!
On ollut sota, kapteeni!
Ia kuumetauti, kapteeni!
Ia wedentulwia, kapteeni!
Eikä mitään kauppaa ollenkaan, kapteeni!
Ei edes yhtä hammastakaan!
Kun tämä on saatu selwille, metämät he esille

''hymät kirjansa", jotka owat todistuksia, joissa

joku kapteeni taikka muu »valkea kauppamies, joka
on tunnettu rantamaassa, menee takaukseen omis-
tajan rehellisyyden — tuon suuren rehellisyyden
ja täydellisen luotettawaisuuden — puolesta. Ei
maksa maimaa neekerille tulla näkymille ilman
semmoista todistusta, ja paperit owat kaikki
"hywiä", sillä omistaja ei »voisi saada semmois-
ta ulosseteliä, jos hän olisi petosta tehnyt. Mutta
ne owat juuri nämä todistukset, jotka auttamat
häntä vettärnisessä. Kun hän hawaitsee tarwit-
sewansll uuden paperin, käyttää hän itsensä erin-
omaisen rehellisesti kahta eli kolmea kapteenia
kohtaan. Nämä antamat hänelle arwattawasti
todistuksen, ja sitten ryhtyy hän hurjimpiin ja
arweluttawimpiin kauppayrityksiin ja avuna owat
hänellä nuo 'hywät kirjat'', jotka hän näyttää
jokaiselle maahan tulemalle kapteenille.

Sillä aikaa kuin nyt nämä »valehtelemat »vei-
jarit sanoivat ett'ei mitään löydy kaupaksi, eikä
mitään elfenluuta ole säätämissä koko rannikolla,
on heillä tllwaraa kädet täynnä ja omat halulli-
set myymään. He tietämät kapteenilla olewan
kiireen. Rannikko on terweydelle määrällinen.
Helle on ankara. Hän pelkää »väkensä sairastu-
man ja kuoleman, jolloin hän itse olisi jäämä sinne
keskeytettynä matkaltaan. Jokainen päiwä on
hänelle kallis; mutta noille mustille lurjuksille
owat kaikki päimät yhtäläisiä. Heillä ei ole mi-
tään makasiini-maksuja, ei mitään korkoja mak-
settawina, ei mitään kuumetta pelättämänä, ja
arwattawasti woiwat he ajan pitkään »väsyttää
kapteenin. Ia sen he tekemätkin. Jos heillä
on yksipäisen ostajan kanssa tekemistä, yhtymät
he kaikki yhteen liittoon, lähettämät koko "kau-
pan" päiwänmatkan päähän jokea ylöspäin ja
saamat sillä tamoin kauniin muodon niukasta
tamarain tuonnista markkinapaikalle toimeen.
Kun »vihdoin korkeat hinnat on määrätty, kun
kuume alkaa hätyyttää laiwawäkeä ja kulunut
»vuodenaika pakoittaa tuota epätoiivoon joutu-
nutta kapteeni parkaa tarjoomaan jotakin, tulee
elfenluu laimalle ja nuo kamalat mustat meijarit
naurawat hänen selkänsä takana.

Mutta nyt on wielä jäljellä kaupan hieromisen
pitkälliset hetket. Jollakin neekerilla on kenties
yksi ainoa hammas myytämänä, ja kun hänen
on eläminen kauan aikaa joutilaisuudessa siitä,
mitä se tuottaa hänelle »voittoa, uhraa hän pal-
jon aikaa, saaduksensa siitä niin paljon kuin mah-
dollista. Hän laskee jo edeltäpäin kuinka pal-
jon hänen on pyytäminen enemmän kuin mihin
hän pahimmassa tapauksessa tyytyy. Hän tulee
hampaansa kanssa pitkin laiman simua, kuluttaa
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iltapuolen-päiwää kaupan hieromisessa ja ottaa
sen luultawasti hämärän tullessa taasen myötän-
sä maalle, koettaaksensa samaa keinoa seuraama-
na päiwänä, kunnes hän »vihdoin, nähdessään
ettei hän woi saada enempää, tekee kaupan.
Minä tiedän useampia päimia kuluneeksi yhden
ainoan hampaan tai yhden ainoan tynnyrin
palmupuun-öljyä myymiseen.

Arwattawasti sanoo kapteeni hänellä ei ole-
wan kiirettä — että hän woi odottaa — hei-
dän ei pitäisi häntä kiusata, mutta neekerit tie-
tämät paremmin; he tietämät mitä etuja heillä
on heidän turmiota tuottamasta ilmanalastaan.

Kun luullaan jonkun kapteenin eli kauppa-
miehen ei enää tulewan takaisin rannikolle, sil-
loin joutuu hän wasta oikein heidän petostensa
uhriksi, sillä asukasten ei ole enää tarwis pelätä
hänen »vastaista kostoansa, ja minä olen tun-
tenut monta kauppamiestä, jotka "luottamus-lai-
toksen kautta owat tulleet melkein perikadon por-
taille — kun tuskin owat saaneet mitään tawa-
roita rahainsa edestä.

Hywin toiwottawa olisi, että »valkeat kauppa-
miehet »viimeinkin yksissä neuwoin yh.yisiwät tä-
män pahan poistamiseen. Mutta ennenkuin kau-
pan edistyminen tässä maassa on hämittänyt pe-
tokset, joita »välittäjäin kanssa harjoitetaan, ei
tule mitään kukoistamaa kauppaliikettä löyty-
mään siellä. Ia tämä ei ole tapahtuma ennen-
kuin kauppamiehet itse käymät niillä paikoilla,
joista tawara tulee, ja nuo raaat heimokunnat
saamat wähän siwistysta kanssakäymisestä wal-
keain kanssa. Tätä nykyä owat olot siellä suu-
rimmassa sekasorrossa ja "luottamus"-la.tos näyt-
tää oleman oikein malttamattoman tarpeellinen.
Sillä siihen määrään ja niin usein omat heimo-
kunnat tuolla sisämaassa tulleet petetyiksi tilin-
teon suhteen tawaroistaan, että he nyt owat
olleet paloiteltuina pyytämään kumminkin osan
maksusta ennakolta, ja arwattawasti »vaaditaan
näitä edeltäkäsin maksettuja rahoja »valkealta kaup-
piaalta rannikolla, jota koetetaan pettää heimo-
kuntain sekaan lemitetyillä pöyhkeillä huhuilla
suurista elefantin hampaista, jotka hymässä jär-
jestyksessä odottawat ivaan ostajia. Kun rahoja
on annettu ennakolta jotakin erityistä kauppaa
warten — jostakin hampaasta esim. — niin
tapahtuu liiankin usein, että joku »välittäjä yhtä
kaikki ottaa sen matkallaan merenrantaa kohden
takamarikkoon, ja sillä tawoin saa tuo kauppias
parka taasen yksin »vahingon kärsiä.

Niin halullisia omat Mpongwelaiset kaupan-
tekoon, että he owat toimeenpanneet oikein sään-

nöllisen meriliikkeen kauppatoimiansa warten pit<
kin rannikkoa. Jokaisella armokkaammalla nee-
keritauppiaalla on useampia kanoteja eli men-
heitä, mutta hänen suurin pyrkimyksensä on »voi-
da rakentaa isompi alus, jolla hän saattaa pur-
jehtia pitkin rannikkoa, tuoda tawaroita »val-
keilta kauppiailta, tehdä säännölliset matkansa
tahi perustaa pienen kauppapaikkansa jollekin
syrjäiselle seudulle rannikosta. Gabun-tvirran
oiwallinen satama on tehnyt heidät jotenkin pel-
käämättömiksi merellä ja heidän kauppatiihkonsa
ajaa heidät kaikenlaisiin »vaaroihin.

Nämä ranta-alukset owat ainoastaan suuria
»venheitä, mutta minä olen nähnyt niitä niin
suuriakin, että ne helposti kantamat B—lo
tonsia ***). Tämmöisen »venheen rakentamista war-
ten kaatawat he suuren puun, teroittamat sen
molemmat päät, polttamat sen sisällyksen siten
että he asettamat tulen niin, että se kuluttaa
puun sydämen ja jälelle jää kuori, jota he tar-
witsewat. Tälle rungolle, joka sitten raawitaan
sileäksi ja muutenkin täydennetään ja wahwiste-
taan, tekemät hemastot ja purjeet, jälkimmäiset
niinimatoista, ja niin owat he »valmiit mene-
mään merelle. Nämä pähkinänkuoret kestämät
tuulta ja merta erinomaisen hywin, niinkuin sel-
wästi nähdään, kun otetaan huomioon tämän
maan myrskyinen, äkkinäisiä Mustauksia täyn-
nänsä olema ilma ja kun tiedetäään asukasten
purjehtiman niillä Gabun'ista St. Katharina'n
nokkaan asti etelässä sekä Vanako'on ja Came-
run'iin asti pohjassa.

Lähtö semmoiselle matkalle on merkillinen ta-
paus. Pyssyjä laukaistaan, maan asukkaat kir-
kumat ja toiwottawat onnellista retkeä ja tuo
hywin perille-tullut alus otetaan »vastaan määrä-
paikalla samankaltaisella menolla.

Mpongwe<kauppiaan suurin halu on kuitenkin
saada »valkealta mieheltä tawaroita kuljetettawiksi
ylös ja alas pitkin rannikkoa sekä perustaa kaup-
papaikka. Silloin on siellä kahdenkertainen ilo.
Mutta tuo waiwainen walkea kauppias tulee ta-
wallisesti nyljetyksi, silla hänen asiamiehensä joh-
taa kulkunsa paikalle, jossa hän luulee saamansa
elfenluuta ja muuta kauppaa, ja jossa hän sit-
ten asettuu asumaan. Hän »valitsee tawallisesti
ensi-aluksi parhaimmat ja kallisarwoisimmat ka-
lut niistä tawaroista, jotka hänelle on uskottu,
ja kätkee ne korjuun itseänsä warten. Hänenseuraama toimensa on että hän ostaa itsellensä
muutamia orjia ja ottaa useampia naisia wai-

***) Neljii wiis laimanlästiä. Suom. muistutus.
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moiksensa; ja kun tämä kaikki on selmille saatu,
katsoo hän »vihdoinkin ajan soweliaaksi muis-
tella isäntänsäkin asioita. Niin lähettää hän
kenties monien kuukausien perästä suorituksen
myynnöksistään, taikka unohtaa hän ehkä koko
maksun lähettämisen, jos hän luulee woiwansa
harjoittaa petostansa niin pitkälle.

Nämä kaupustelijat ymmärtämät kaikki kieli-
murteet, joita rantamaassa puhutaan, sekä Englan-
nin, Franskan, Espanjan ja Portugalin tieltä.
Kun he matkoillansa omat huonosti »varustetut
muonamaroilla ja enemmän onnen tuin todelli-
sen osaawaisuuden »vallassa, saawat he paljon kur-
juutta kärsiä, mutta hukkumat Harmoin.

Gabun-maan paras tuote on elfenluu, jonka
sanotaan oleman kauniinta länsirannikolla. Siellä
kasmaa myöskin punapuuta, josta saadaan tum-
manpunaista wäriä, ja eepenholtsia, jota »vii-
meksi mainittua tuodaan niistä suurista eepen-
holtsi-metsistä, joita yltäkyllin löytyy lähellä Ga«
bun-mirran lähdettä. Minä olen nähnyt joten-
kin suuria kappaleita kuljetcttaman siettä, mutta
tuonti ei wielä ole suuresta armosta. Puna-
puita löytyy kosolta pitkin wirran ja sen lukui-
sain meron-alaisten haurain rantoja. Sitä ta-
ivutaan myöskin Mundah- ja Douger-mirtain
marsilla. Kopali on eräs toinen tämän maan
tuotteista, mutta se on huonompaa lajia eikä
sillä ole ostajia.

Elfenluuta tulee suurissa määrissä pitkin »vir-
taa sisämaasta. Lähes 80.000 naulaa tuodaan
joka wuosi Gabun-wirran ympärillä olemilta seu-
duilta, kun hinnat kotona omat hyivät, sillä täällä
»vallitsemat hinnat owat niin korkeat, ettciwät
kauppamiehet moi sitä edulla ostaa, ellei sen me-
nekki kotona ole hywin wilkas. Minä arwelen
etta Vanokon ja Loangon wälillä olewa maa
edullisina »vuosina antaa wähintänsäkin 150,000
naulaa elfenluuta.

Mutta kuinka suuret nämä Gabun-maan
kauppa-aarteet sitten lienewättään, olen minä
kuitenkin makuutettu siitä, että sen asukkaat eiwät
milloinkaan saawuta mitään tvcirallisuutta en-
nenkuin he luomat suuremman huomion maan-
wiljelykseen, sillä elefanteista on kerran loppu
tulema. Tämä on todellakin kaikkein läntisen
Afrikan kansakuntain suuri onnettomuus. Mie-
het pitämät työtä häpeänä ja pakoittamat »vai-
monsa ja orjansa maata »viljelemään, ja pellon-
wiljelys ci sillä tarvoin milloinkaan pääse siihen
armoon kuin se ansaitsee, eikä ruokawaroja ole
milloinkaan yltäkyllin; heimokunnat elämät mel-
kein ilman poikkeuksetta waan toisesta päiwästä

i toiseen, ja maikka maa on hedelmällinen, kärsi-
wät he melkein toisen puolen »vuotta nälkää.

Kolmas Luku.

Me palajamme nyt Mpongwelaisiin, jotka joh-
tamana heimokuntana Gabun-mirran marrella an-
saitsemat likempää tutustumista. Olen jo en-
nen sanonut, että tämä heimokunta useampain
muiden lamalla »vähenee »vähitellen luwultaan.
Moniwaimoisuus ia nuo lukuisat murhat eli syy-
tökset noituudesta auttamat enemmän kuin mi-
kään muu tätä hätvitystyötä, paljoa enemmän
kuin kuumeet ja säännötön elämä.

Rantamaan heimokunnat jakaumat useampiin
luokkiin, joiden eroitus pidetään »voimassa pää-
asiallisesti rajoittamain määräysten kautta nai-
miskaupoissa perhetten kesken. Puhdasmerisiä
Mpongmelaisia ei löydy tätä nykyä enempää kuin
kolme sataa. Lähinnä heitä armossa seuraamat
Mpongwe-isäin ja Mbenga-, Chekiani- eli Va-
lakcii-äitein jälkeiset; heidän lukunsa nousee noin
kahdeksaan sataan. Sitten tulewat Mpongive-
laisten nais-orjista syntyneet lapset, joita kut-
sutaan bambaiksi, ja maikka he nauttimat mcl«
kein yhtä suurta armoa kuin nuo puhdasweriset,
ci ole heille kuitenkaan sallittu käydä awioliit-
toon kenenkään kanssa, joka kuuluu tuohon eri-
koisoikeuksilla »varustettuun luokkaan. Heitä on
ehkä 1000. Sitten tulemat orjain lapset, jotka
tekemät suuren osan »väestöstä, sillä heidän lu-
kunsa nousee aina 1000:teen asti, ja »viimei-
seksi nuo kaikkein alhaisimmat, orjat, joita lue-
taan, luulen ma, oleman 3- tai 4000.

Mpongwelaiset asuwat enimmäksi osaksi Ga-
bun-mirran oikealla puolella, ja heidän kylänsä—
Krings, Qua-bcn, Louis eli Dows Glass, Prins
Glass, ja kaksi muuta — owat Obendo-niemellä
ja Papukaija-saarella. Wasemmalla puolella owat
Roi Dennis-kylät, joita myös Kuningas Willi-
amin, Kuningas Yrjön ja Kuningas Lucanin
kyliksi kutsutaan. Nämä ylimykset owat pitku-
päällitöitä, jotka totutun taivan jälkeen ja mel-
koisesti rajoitetulla mallalla hallitsemat noita hei-
dän jälteensä kutsututta kyliä. Neljä arwoisinta
näistä kuninkaista näyttää hallitseman koko hei-
mokuntia, mutta kun riitoja nousee, niinkuin
alati tapahtuu, pidetään kylässä palawer, johon
kylän »vanhimmat ottamat osaa ja antamat neu-
moja. Kuningas Qua-benia pidetään Aguegu-
sza-suwun isänä, josta perheestä kuningas Glass'-
kin on jäsen. Asukkaat Obendo-niemella kuulumat
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Ogongo-sukuun. Kuningas William (eli Rom-
pochembo) on Ashiga-perheen jäsen ja ymmärtä-
mäisin kaikista kuninkaista.

Sillä aikaa, kuin minä oleskelin Gabun-mir-
ralla, kuoli tuo manha kuningas Glass. Hän
oli kauan ollut sairasna, mutta henki riippui
niin sitkeästi ja ykspäisesti kiini hänessä, että
se melkein näytti tekemän kuolemasta pilkkaa. Hän
oli inhottama manha pakana, mutta muuttui wii-
meisillä päimillänsa — »vaikka omalla lamallaan
— hywin jumaliseksi. Hänen epäjumalansa tuma
oli aina uudesti maalattu jakoreasti koristettu;
hänen epäjumalansa oli parhaiten suosittu pölkky
koko Afrikassa ja Harma päiwä sai ilman kulu-
neeksi, ettei tuolta sisämaasta tuotu jotakuta suurta
tohtoria, joka sairunsaan palkinnon tuolle manhalle
kuninkaalle antamista neumoistaan. Hän pelkäsi
noitumista ja luuli jokaisen tahtoman raimata
häntä pois tieltä noitakonsteilla; ja tässä maassa
ei lääkäri koeta parantaa sairasta limusta, hä-
nen toimensa on maan pitää noitia erillä hänestä.

Heimokunta oli kyllästynyt kuninkaasensa. Täy-
dellä todella luultiin hänen ttsen olewan hywin
mahtaman ja pahanilkisen noidan, ja waikk'ei täta
mieltänsä kukaan ilmaissut julkisesti, löytyi siellä
Hanna maan asukkaista, joka keski-yön jälkeen
tohti käydä hanen huoneensa ohitse, eikä ketään,
jota olisi moitu houkutella sinne »vähemmällä »viet-
telyksellä kvin tuolla »vastustamattomalla ruukul-
lisella rommia. Niin, ellei hän olisi kuulunut
erääsen Mpongwelaisten jaloimmista perheistä,
olisi hän luullakseni tapettu, niin yleinen oli
epäluulo häntä ivastaan.

Kun hän iviimeinkin sairastui, näyttiwät kaikki
oleman komin huolissaan, mutta useat minun
ystälvistäni kertoimat minulle kahden kesken että
koko kylä toiivoi hänen kuolewan; ja hän kuo-
likin. Warhaiseen eräällä aamulla heräsin minä
parkuun ja walitushuutoon, jolla Afrikalainen
useammin osoittaa teeskenneltyä surua kuin ilmai-
see todellista tuskaa. Koto kylä näytti kyyne-
leihin uponneelta. On marsin merkillistä nähdä
millä taidolla nuo afrikalaiset naiset pienimmäs-
täkin syystä saamat tulemaan kyynelet silmiinsä.
Siihen ei tarmita mitään surua eikä tuskaa.
Minä olen nähnyt heidän itkemän katkerasti ja
nauraman samalla kertaa.

Suru ja malitus kesti kuusi päiivää. Toisena
päiwänä haudattiin tuo wanha päämies salai-
sesti. Muutamat heimokunnan luotettawimmista
miehistä hautaamat kuninkaat paikalle, jonka he
yksin tietämät ja josta kaikki muut aina pidetään
tietämättömyydessä. Tama tapa on saanut al-

kunsa siitä Mpongwelaisten »väärästä uskosta,
että, kun he owat Afrikan kelwollisin ja nerok-
kain kansa, nuo toiset heimokunnat mielellänsä
ottllisimat pään joltakin heidän kuolleelta kunin-
kaaltansa, tehdäksensä hänen aimoistansa mahtaman
taikakalun. Semmoista etua eimät he suo naa-
pureillensa. Kun tapana on pystyttää lippu eli
kankaankappale paikalle, jossa joku Mpongme
on haudattu, ripustamat nuo »vanhat miehetkmsuuren kappaleen malloista kangasta liehumaan
paikalle, johon kuningasta ei ole haudattu. Mi-
hin tuo kuningas-wainaja haudattiin, en woi
sanoa, sillä salaisuutta ci ilmaistu edes minulle.

Murhepäiwäin aikana oliwat kylän »vanhim-
mat uuden kuninkaan »valitsemisen toimissa. Tä-
mäkin on salainen toimitus. Waali tapahtuu
lukittuin omien takana ja päätös ilmoitetaan
»väestölle wasta seitsemäntenä päiwänä, jolloin
tuo uusi kuningas on kruunattawa. Mutta hän
pidetään tietämättömyydessä onnestaan aina mii-
meiscen hetkeen asti.

Njogoni, minun hywä ystäwäni, sattui tule-
maan walituksi. Waali lankesi häneen osaksi sen-
tähden että hän oli jalosta perheestä, mutta pää-
asiallisesti syystä, että hän oli kansan lemmityinen
ja sillä tawoin woi saada enimmät äänet. Minä
en tiedä oliko Njogonilla »vähintäkään aamistusta
koroituksestaan. Jos niin oli laita, osasi hän
hymin olla oleminansa tietämätön. Kun hän
seitsemännen päimän aamulla kameli rannalla,
hätyytti häntä yht'äkkia koko kylän mäki, joka
ryhtyi panemaan toimeen erästä kruunauksen edellä
käymää temppua, jonka pitäisi peloittaa jokaista
paitsi kunnian-himoisimpia miehiä halajamasta
kruunua. Asukkaat ympäröimät häntä tiheässä
ryhmässä ja rupesiwat sitten jakelemaan hänelle
kaikenlaisia hämäistyksiä, mitä ilkein roistomäki
milloinkaan moi keksiä. Muutamat syltimät hänen
taswoihinsa, toiset löiwät häntä nyrkillä, muu-
tamat potkimat, toiset miskasimat hänen pääll-nsä
lokaa ja rohjaa, sillä aikaa kuin ne, jotka pahaksi
onneksensa sattuimat seisomaan äärimpänä jou-
kosta eimätkä »voineet käydä tuohon »viheliäiseen
syntisäkkiin käsiksi muuten kuin sanoillansa, kai-
kella innolla parjasimnt häntä, hänen isäänsä, äi-
tiänsä, sisariansa ja »veljiänsä samoin kuin kaikkia
hänen esi-isiänsa miimeiscen polmcen asti. Wie-
ras ei olisi antanut äyriäkään tuon miehen hen-
gestä, joka nyt pian oli wietäwä kruunattawaksi.

Kesken tätä melskettä ja paiskomista kuulin
minä sattumalta sanoja, jotka selittiwät minulle
kaikki; tuontuostatin huudahteli nimittäin eräs
neekeri, jaellessaan hänelle kelpo lätkäyksiä käsil-
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lään ja potkauksia jaloillaan: "Wielä et ole mci-
dan kuningas; hetken aikaa teemme me kanssasi
mitä tahdomme. Sitten on meidän tekeminen
mitä sinä tahdot."

Njogoni käytti itsensä tuin mies ja »vastainen
kuningas. Hän piti tyynen mielen ja otti hy-
myilemättä katsannolla loukkaukset »vastaan. Kun
tätä meteliä oli kestänyt noin puoli tiimaa, wei-
wät he hänen entisen kuninkaan huoneesen. Siel-
lä asetettiin hän istumaan ja oli taasen kot-
wasen aikaa kansansa kirousten esineenä.

Sitten oliwat kaikki »vaiti ja kansan man-
himmat nousimat ja julistimat juhlallisesti, sillä
aikaa kvin kansa matki heidän sanansa:

"Nyt malitsemme me sinun kuninkaaksemme;
me sitoudumme kuulemaan sinua ja tottelemaan
sinua."

Nyt tuli äänettömyys ja tuotiin silkki-hattu,
joka Mpongme-maassa on kuninkaan merkki,
ja asetettiin Njogonin päähän. Sen jälkeen pu-
ettiin hän punaiseen takkiin ja sai suurimmat
kunnian osoitukset kaikilta, jotka äsken häntä par-
jasimat.

Sitten seurasi kuusi-päimäinen juhla — jonka
kuluessa tuo kuningas parka, joka armonsa kanssa
oli ottanut edeltäjänsä nimen, oli pakoitettu ot-
tamaan alamaisiansa ivastaan omassa huonees-
saan eikä saanut sitä jättää — kuusi-päiwäinen
juhla, jolloin ahmattiin ruokia ja huonoa rom-
mia sanomattomalla innolla, juotiin oikein eläinten
tamalla ja pauhattiin ilosta. Joukko »vieraita
tuli läheisistä kylistä osoittamaan hänelle kunni-
oitustansa ja kaikki toimat muassaan enemmän
rommia, enemmän palmumiinaa ja enemmän ruo-
kaa. Kaikkea, mikä saattoi teroittaa juhlallisuutta,
tarjottiin runsain määrin ja kaikki, jotka saa-
puimat paikalle, oliwat terwetulleita.

Tuo manha kuningas Glass, jonka tähden
ei kuuden päimän kuluessa tullut mitään loppua
kyynelistä, oli nyt unohdettu, ja tuo uusi kunin-
gas Glass, mies parta, oli sairas »väsymyksestä,
sillä yöt päiwät oli hänen oleminen »valmis ot-
tamaan »vastaan ja kohteliaasti terwehtimään
kaikkia tulemia.

Wiimein kun kaikki rommi oli loppuun juotu,
olimat nuo määrätyt kuusi päimää päättyneet ja
rauha alkoi taasen mallita. Ensimäisen kerran
sai Hänen Majesteettinsa nyt luman käydä ulos
katsomaan »valtakuntaansa.

Pitkällisen kanssakäymisen kautta kauppamiesten
kanssa ja tuon kauppa-asioissa tarpeellisen säweliään
käytöksen tähden o.vat rantamaan Mpongwet saa-
wuttaneet semmoisen kohteliaisuuden ja kauniin

i muodon oloissaan, etta se suurimmassa määrässä
ihmetyttää »vieraita. He ymmärtämät täydelli-
sesti tehdä itsensä tutuksi kaikkein walkeain kanssa,
joita he kohtaamat, ja osaamat huwittawalla ja
sukkelalla taivalla mairitella noiden eri kansalli-
suuksien omituisuuksia, niinkuin Amerikalaisten,
Englantilaisten, Franskalaisten ja Espanjalaisten.
He omat todellakin kauppakansaa ja pitämät ul-
konaista kohteliaisuutta armollisena omaisuutena
kaupanteossa, mutta kaiken tuon kiiltämän pin-
tansa kanssa owat he sentään sisältä suuria »vei-
jareita ja kamalia liukastelijoita.

Tulee toiwoa että lähetyssaarnaajain ponnis-
tukset tulewat jotakin »vaikuttamaan tuossa kas-
ivamassa polmessa, josta heillä ylimalkaan on
jotakin hedelmää odotettawana waiwoistansa, sillä
mitä täysikasmaneesen neekeriin tulee, jossa taipu.
mus laiskuuteen ja petoksiin jo on lamaksi tul-,
lut, on miltei mahdotonta saada hänessä jotakin
muutosta toimeen.

Mutta wäärin se tekisi, joka tuomitsisi koko kan-
sakunnan. Niinkuin »vastedes saadaan nähdä, koh-
tasin minä matkoillani wähän joka paikassa rehel-
lisiä, oikein-ajattelemia ja kaikin tawoin kunnioi-
tusta ja luottamusta ansaitsemia miehiä janaisia;
ja jo yksin se seikka, että yksinäinen mies saattoi
matkata yksin, ilman johtajaa, ilman mahtumia
suojelijoita tämän millein maan läpitse, joutu-
matta ryömärten käsiin ryöstettäwäkst, on riittäwä
todistus siitä, ettei neekeri-suku ole luonnosta paha.

Eräs päälliköistä Glass-kylässä, mies, jonka
minä tunsin ja jota minä pidin suuressa armossa,
teki huomioon otettaman poikkeuksen yleisesti »val-
litsemasta epärehellisyydestä Mpongme-rannikolla.
Tämä mies nautti kaikkein niiden eri kansakun-
tain kauppamiesten kunnioitusta ja luottamusta,
jotka tuliwllt Gabun-maahan, ja häntä pitiwät
yhtä suuressa anvossa ornat kansalaisensa kvin
walkea»ihoiset. Waitt'ei hän tunnustanut kristin-
uskoa, oli kuitenkin pitkällinen kanssakäyminen lä-
hetyssaarnajain kanssa au'aissut hanen silmänsä
näkemään luonnon-kappalien jumaloitsemisen pe-
toksen ja julmuuden. Hän suosi moniwaim)i-
suutta — arwattawasti sentähden, ettei hän ha-
wainnut muuta keinoa löytymäkst lukuisan per-
heensä toimeen tulemiseen — mutta todellakin
oli hän tapainsa ja käytöksensä puolesta oikein
musta herrasmies : »vilkas, seuraa rakastama, koh-
telias, hywä ja hyiväntahtoinen. Ei kukaan mie-
ras eli köyhä käynyt koskaan ilman apua saa-
matta hänen bambuhuoneensa ohitse. Ei kukaan
pyytänyt turhaan häneltä almua tai hänen suo-
jelustansa. Kauppiaana oli hän mieluinen kai-
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kille walkea-ihoisille, eikä hänen milloinkaan tie-
detty "tehneen palaiveria," niinkuin liiankin usein
tawallisesti tapahtuu hänen kansalaistensa kesken.
Hän kuoli sillä aikaa kuin minä olin Kommi-
maassa, ja erinomainen todiste hänen leppeästä
ja »valaistusta mielenlaadustaan on se, että hänen
»viimeiset sanansa olimat ankara »varoitus, ettei
hänen orjistansa tapettaisi hänen haudallensa, ol-
len siinä kohden toisen kaltainen kuin yksi hänen
ystäwistänsä, päällikkö Toko, joka, kuollen wähän
ennen häntä, antoi kiduttaa ja tappaa suuren
joukon semmoisia raukkoja hautajaisissaan.

Will Glass parka! Hän lepää nyt haudattuna
lähetyslaitoksen kirkkotarhassa lähellä niitä mie-
hiä, joita hän rakasti elämässä ja jotka ennen
häntä olimat kaatuneet intonsa uhrina Kristuk-
sen tähden ia rakkautensa tähden kanssaihmisiinsä.

Kun minä eräänä päiwänä istuin Will Glass'in
huoneessa, rupesi hän puhumaan niistä ystärvis-
tään, lähetyssaarnaajista, jotka oliwat matkanneet
takaisin kotia, ja joiden poissaolo huolestutti häntä.
Erinomattainkin näytti hän suuresti kaipaaman
pastori I. Leigton Wilsonia, meidän yhteistä ystä-
määmme, joka nyt oli presbyteritäisen ulkomaisen
lähetyksen sihteri. Pastori Wilson elää wielä rak-
kaassa muistossa Gabun-kansassa, ja Will Glass
kertoi minulle kuinka maan asukkaat joukoissa seu-
rasimat herra ja rouwa Wilsonia wenheesen, kun
heidän piti jättää rannikko. ''Minä en juuri luul-
lut että häntä milloinkaan enää näkisimme/' sanoi
hän ja lisäsi wähän ajan perästä: 'Minä en kos-
kaan saa häntä enää kohdata."

Kun katsahdin ylös, näin minä kaksi suurta
kyyneltä wieriwlln pitkin noita kurttuisia poskia
tuon »vanhan mustan miehen, joka luultawasti ei
moneen »vuoteen ollut kyynelistä mitään tietänyt.
Semmoinen on se rakkaus, jonka tämä lähetys-
saarnaaja ja muut hänen kumppaninsa owat he-
rättäneet maan asukkaissa, jotka eimät edes ole
heidän kääntämiänsä.

Mpongwelaisten — ja wähällä waihetuksella suu-
rimman osan noista toisista heimokunnista näillä
seuduilla lähellä rannikkoa — kasmiaineisena ruo-
kana on maissi, pisanki, jamsi, batati, maniok,
pumput ja maapähkinät. Noita »viimeksi mainit-
tuja löytyy tumattoman paljolta, ja melkoiset mää-
rät öljyä »voitaisiin walmistaa, jos joku loisi
huomion niiden »viljelykseen tätä tarkoitusta war-
ten. Metsät owat täynnä willistikaswawia he-
delmiä ja pähkinöitä, joista muutamia syödään;
ananaspuu esim. kasmaa ilman hoidotta kaikissa
paikoissa tällä seudulla ja silla on erinomaisen
makea hedelmä.

Heidän istutuksensa eimät milloinkaan ole lä-
hellä kyliä, waan useastikin monien penikul-
main päässä. Seuraus tästä on että Mpongme-
kylät owat suurimmaksi osaksi jätetyt kylmille
tuimana »vuoden aitana, jolloin laitti — miehet,
»vaimot ja orjat — omat innokkaasti ulkotöissä
»valmistamassa maata kylwölle, joka on toimi-
tettama sade-ajan alussa. Tämä on kiireinen aika,
kun ylimalkaan uusia hakkauksia on tehtämissä,
jota warten miehet kaatamat puut ja polttamat
ne, sillä aikaa kuin waimot kylwäwät. He ei-
wät käytä auraa eitä kuokkaa waan ainoastaan
puutarhurin istutuspuikon kaltaista kapulaa, jolla
he kääntäwät turpeen, panemat siemenen maahan,
peittämät sen ja käywät sitte toisen kimppuun.
Mutta niin mastaaltuinen tuin heidän tietonsa
pellonwiljelyksessä onkin, saamat he kuitenkin toi-
sinaan hymiä satoja.

Maa on erittäin someliasta monien kallisar-
woisten kauppatuotteitten kaswulle. Sokeripuilla
kasivaa yltäkyllin Gabun-ivirran rannoilla. Kah-
wipensaan toi ensiksi pastori I. L. Wilson »vii-
sitoista »vuotta takaperin maahan ja se menestyy
nyt hymin; erittäinkin lähetyslaitoksen tiluksilla
on se raskas marjoista. Ia minä en ollenkaan
epäile muidenkin hyödyllisten tropiki-kaswein me-
nestymän täällä, lvaikk' eiwät ole kotimaisia, kun
waan niiden sopimaan »viljelemiseen tarpeellista
työmäkeä »voitaisiin saada.

Mpongwelaiset syömät melkein kaikkein eläinten
lihaa joita metsissä ja »virrassa löytyy, niinkuin
metsämuohien, antilopein ja metsäsikain. Siwis-
tys on opettanut heitä etteirvät he syö, niinkuin
muut maan asukkaat tekemät, muita eläimiä, niin-
kuin kimpanseja, krototileja, apinoita, rottia j. n. e;
Semmoista ruokaa syömät ainoastaan heidän or-
jansa. Kun pyssyrniehille onnistui minua war-
ten tappaa joku harwinainen ja tuntematon lintu,
tulin minä usein petetyksi toiwossani saada sitä
topatuksi, sillä he söiwät salawihkaa suuhunsa li-
han ja turmeliwat höyhenet.

Neljäs Luku.
Kun matkustajat jo ennen owat käyneet ristiin

ja rastiin Gabun-maan, ei se ollut minun tut-
kimusteni tarpeessa. Sitä käytin minä maan
itselleni lähtöpaikkana, sillä ainoastaan siellä moin
minä säilyttää niitä kaluja ja kapineita, joita
tuontuostakin tarwitsin matkoillani sisämaahan;
ja tänne palasin minä lemahtamaan ja hoitamaan
terweyttäni ja »virkistämään »voimiani jokaisen
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retteni perästä. Paitsi tässä tarkoituksessa ei ole
meillä tästälähin mitään tekemistä Gabun-maan
kanssa.

Aikomukseni oli ensiksi ottaa tutkiakseni Muni-
mirran, ja tätä tarkoitusta warten purjehdin minä
Gabun'ista Corisco-saarelle, josta minun piti
saada menheitä ja mäkeä auttamaan minua kum-
minkin wähän matkaa ylös mirtaa myöden
pääsemään. Corisco — ihana Corisco pitäisi
sen saada niineksensä — on saari saman nimi-
sessä poukamassa, noin kahdentoista penikulman
päässä mantereesta, noiden kahden siellä löytywäin
John- ja Steiras-nokkain puoliivälissä. Se on
jotenkin korkea, metsää kaswawa saari, ja sen
rantoja reunastaa enimmäksi osaksi kokospalmut,
jotka olostaan täällä saamat kiittää muutamia
kokospähkinöitä, jotka owat ajettuneet maalle Prin-
sin ja St: Thomas-saarilta,*) joissa näitä pal-
muja löytyy runsaasti, kun sitä »vastaan ne täällä
tuskin owat tunnetut.

Waikka maan mähäinen saari, on Coriscolla
ylänkönsä ja laaksonsa, metsänsä ja lakeuksensa,
joiden lisäksi wielä tulee wähäinen järwi eli lam-
mikko, johon suorsat useasti tulemat uimaan ja
kaloja pyytämään. Corisco näyttää olewan wä-
häinen maailma puolestansa, wieläpä aiwan »vie-
hättämä semmoinen. Rannat owat muutamin
paikoin kallioisia ia jyrkkiä ja tarjoowat silloin
lujan rintaman aalloille, kun ne raiwoten »vyö-
ryivät niiden siivuja »vasten; toisin paikoin owat
ne lakelta ja hietaisia, muodostaen kauniita, mai-
toisia, nätintengillä sirotettuja aloja, ja niiden
takana rehoittawat uljaat palmut, joiden marjossa
maan asukasten kylät seisomat ja nuo pisanki-, ma-
niot-, maapähkinä- ja maissi-istutukset wilahte-
lewat näkymiin palmu-puistojen läpitse.

Kylät omat hajallansa pitkin koto rannikkoa
niin että, miltä suunnalta hymänsä purjehtii saa-
ren ohitse, näkee sawun kiertelewän koreasti yli
puiden lativain. Kauniita simpukoita tamataan
kojolta rannoilla, kun mesi on matalalla; kalli-
oilla oleskelee myös merilintuja yltäkyllin ja mel-
kein joka paikassa moi pyssymies jollakin yli
weden-pinnan kohoowalla, äkki-jyrkällä kallionloh-
karella nähdä sääkfiä ja kalakotkia kärfiwällisesti
istuwan ja wäijywän tuota heidän aliansa uiwaa
saalista. Saaren asukkaat pyytämät kaloja suu-
rissa määrissä, ja misseillä ajoilla pyydetään

*) Kaksi Portugal:lle kuuluwaa saarta Guinea-lah°°
dessa.

meri-kilpikonnia rannoilla ja käännetään*) silloin
oikein paljolta. Metsät saaren sisämaassa omat
täynnä papukaijoja ja mähempiä lintuja.

Saaren ilmanala on termeellisempi kuin lähellä
oleman mannermaan rannikko. Wisseillä ajoilla
on siellä medestä puute, waikka keskellä saarta
löytyy muutamia lähteensilmiä, joissa on kirkasta
mettä ja jotka eiwät milloinkaan kuiwu. Maa
kasivaa, paitsi kokospalmuja, maniokia, Pisankin,
batateja, jamsia ja maapähkinöitä; myöskin sit-
ruuneja löytyy runsaasti. Maniok on kuitenkin
wäestön paras ruoka. Palmuöljy-puita kasivaa
siellä paljon, mutta palmuöljyä ei paljon rval-
misteta ja saaren asukkaat täyttämät omiin tar-
peisinsa kaikki saaren tuotteet. Mutta palmupuu
lisää wielä enemmän maiseman kauneutta, ja mi-
nun silmäni eiwät koskaan kyllästy katselemaan
sitä; nuo kirjamat papukaijat, nuo muut kauniit
linnut ja oramat, jotka hyppimät ylös ja alas
pitkin wartaloa ja eläwät sen keltaisista pähkinä-
ryhmistä, tekemät tämän puun kaikkein luonnon
ihailijain lemmikiksi.

Saari ei ole enempää tuin kaksitoista peni-
kulmaa ympärimitaten. Wäestö, noin 1000 hen-
keä, asuu hajallansa yli koko saaren ja owat rau-
hallisia ihmistä, jotka harjoittamat mieraanmarai-
suutta muukalaisia kohtaan ja omat ystäwällistä
walkeille miehille, erinomattainkin niille lähetys-
saarnaajoille, jotka omat asettuneet asumaan hei-
dän keskellensä. He kuulumat Mbenga-hoimoon,
josta rantamaan mireimmät kauppiaat jarohkeim-
mat merimiehet lähtemät. Ennen oli tämä hei-
mokunta sotaisin tässä osassa maata, jakun minä
ensiksi rannikolle tulin, oli se yhä riidassa naa-
pureinsa kanssa. Kymmenen ivuotta sitten lä-
hetti presbyteriläinen lähetysseura tänne muuta-
mia saarnaajia, ja näiden jaloin ihmisten työllä
on Mbengalaisten luonne melkein kokonaan tul-
lut muutetuksi. He eimät enää ole likimaillen-
kaan niin riitaisia ja owat päässeet tuosta jul-
muuden maineesta, jolla he ennen röyhtäilimät.

Tämä heimo ei asu ainoastaan Corisco'lla
waan myöskin noiden lähellä olewain Steiras- ja
St: John- nokkain ympäri olemilla aloilla. Sen
kieli tekee waan pienen eroituksen Balakaiein kie-
lestä, mutta majaa niinkuin sekin r puustawia,
kun sitä »vastaan Mpongwe-kieli ja sen murteet
yltäkyllin käyttämät tätä konsonantia.

*) Niinkuin tietty on, pyydetään kilpikonnia sillä
tawoin, että eläin käännetään nurin, niin että se tulee
makaamaan sellillänsä, jolloin sen on mahdoton nousta
jaloillensa jälleen.
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Corisco'lla ei ole mitään karjaa eikä peto-elä-
miä ja ne ainoat nelijalkaiset, jotka siellä löyty-
ivät, owat kolme orama-lajill. Karmeita tawa-
taan sentään yleisesti, erittäinkin eras musta
myrkyllinen. Saari ci tuota juuri mitään, jota
»voitaisiin kaupaksi käyttää, paitsi kastvikunnan
tuotteita. Asukasten liha-ruolana owat kalat ja
kilpikonnat. Mbengalaisten uutteruus, joka ei
löydä mitään toimitus-alaa tällä mähäisellä saa-
rella, ajaa heidät itse mannermaalle, jossa heitä
pidetään hyminä kauppamichinä. Wenheillään
purjehtimat he Muni- ja Mundah-jotia myöden
ylös aina Banotoon asti, ja useita heistä täyt-
tämät »valkeat kauppamiehet säännöllisesti kauppa-
asioitansa toimittamassa.

Saarella löytyy kolme lähetyspaikkaa, nimittäin
Emangasimba, Ngobi ja Olongo. Jokaisella lai-
toksella on koulu, ja kun siellä wiimekst olin, kälvi
näissä kouluissa wiikon kuluessa lähes sata op-
pilasta ja sunnuntaina noin 125. Useat lap-
sista kaswawat kristillisissä elämän-tawoissa, ja
täydellä syyllä woi toiwoa että wastainen polwi
on wiettäwä toisia elämää, kuin heidän raukat
pakanalliset ja tietämättömät isänsä. Siellä löy-
tyy noin 75 henkeä, jotka kuulumat kirkon syliin.

Kouluissaan on lähetyssaarnaajoilla oppilaisia
mannermaan heimokunnista, ja he toiwowat en-
nen pitkää woiwansa lähettää ne julistamaan lu-
nastuksen iloista sanomaa, jokaisen omalle heimo-
kunnallensa.

Mutta wielä on paljon tehtäivissä. Melkein
mahdoton on häwittää taikauskoisia tapoja sydä-
mistä, jotka owat »vanhentuneet niiden harjoituk-
sessa. Niihin woiwat lähetyssaarnaajat waan
wähän »vaikuttaa. He sanowat: "Niin kyllä se
on," mutta menewät entistä tietänsä. He pitä-
mät lähetyssaarnaajia kunniassa ja rakastamat
heitä; he hawa.tsewat puupölkkyinsä jumaloitse-
misen oleman hulluutta; he owat »vakuutetut or-
jainsa tappamisen ja muiden julmuuksien rikolli-
suudesta, mutta ensi kutsumuksen perästä lankee-
mat he surutoinna takaisin kaikkiin taikauskoisiin
ja julmiin tapoihinsa. Tuohon kaswawaan pol-
ween tulee siis lähetyssaarnaajain luoda silmänsä,
saadaksensa täydellistä palkintoa uskollisesta työs-
tään.

Muutamia päiiviä ennen tuin minä jätin saa-
ren tuoli Tonda, eräs Mbengalaincn, jota mat-
tasi minun kanssani yhdessä Muni«wirralla, ja
hänen hautajaisissansa tulin minä olemaan erään
eriskummallisen tempun todistajana.

Tuon Tonda paran äiti, jota oli kuullut mi-
nun haluaman miela terran nähdä »vainajaa, wei

minun siihen kammioon, johon ruumis oli pantu.
Tuo ahdas huone oli täyteen tungettu; lähes
kaksi sataa naista istui ja seisoi ruumiin ympä-
rillä, meisaten suruwirsiä walittawalla ja yksää-
nisellä nuotilla. He oliwat niin tiheästi yhteen-
ahdatut, etten hetkeen aikaan »voinut nähdä tuota
kuollutta ruumista. Wihdoin siirtyimät muuta-
mat syrjään ja kas — siinä oli minun ystä-
ivani ruumis!

Se istui tuolilla, puettuna jonkinlaiseen mus.
taan hännys-ta.kiin, housut jaloissa ja muutamia
lasihelmi-nauhoja kaulassa. Se oli yleisesti näh-
den aameentapainen näky, waitk^ei kuoleman si-
nertäwää lyijywäriä woi hawaita neekeri-waina-
jassa.

Sillä aikaa kuin minä seisoin jakatselin kuol-
lutta, »vaipuneena wakaisiin aatoksiin, huolimatta
noista wähän nllurettamista »vastakohdista mi-
nun ympärilläni, taikka pikemmin ehkä juuri nii-
den tähden, tuli Tondan äiti.

Hän lankesi kuolleen poikansa jalkain juureen
ja pyysi häntä wielä kerran puhumaan hänelle.

Ia kun ei tuo kuollut ruumis mitään »vas-
tannut, päästi hän niin pitkältä lestäivän, niin
sydäntä särkemän huudahduksen, täynnä rakkautta
ja surua, että kyynelet tuliwat silmiini. Afrika-
lainen äiti parka! Hän suri suoraan sanoen il-
man mitään toimea, sillä nämä raukat ihmis-pa-
rat eiwät odota mitään tuolla puolla tämän elä-
män. Heillä ei ole mitään toimoa haudan toi-
sella puolella. "Kaikki on loppunut!" sanomat he
semmoisella wakawuuden sanomattomalla lohdut-
tomuudella, että se toisinaan tuskaannutti minun
sydäntäni. Todellakin on se waiwan maksama,
että näille raukoille olennoille tuodaan lohdutuk-sen ja toimon sana.

Kun minä jätin majan, tätä aatellen, alkoi
»valitus uudestaan. Sitä pitäwät tawallisesti
»vireillä eräät naiset, jotka tämmöisissä tiloissa
ornat julkisia surijoita kurmes kuollut on haudattu.
Sen jälkeen riisuu perhe moneksi kuukaudeksi ko-
risteensa, ci käy hypyissä eikä muissa humituk-
sissa, kurmes »viimein kaikki taasen on unoh«
dettu.

Tuon Tonda paran hautajaisissa tahtoimat
hänen ystäwänsä kätkeä hänen myötänsä maa-
han koko joukon kaluja, mutta kun hän haudat-
tiin kristillisellä lamalla, asettui pastori Mackey,
niinkuin kohtuullista oli, sitä »vastaan. Tuo hy-
ivänlaatuinen lähetyssaarnaaja saarnasi toiivon sa-
naa niille sadoille ihmisille, jotta seisoiwat hau-
dan ympärillä, ja kenties tuo yksinäinen surema
äiti oli saanut jotakin lohdutusta sydämeensä,
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kun hän läksi pois. Minua ilahutti kuitenkin
että saatin sitä toirvoa.

Corisc'on lahdelma, jonka suussa juuri kes-
kellä on tuo saman-niminen saari, on yksi mal-
tameren kauniimmista uurroksista koko Afrikan
rannikolla. Se olisi myöskin oimallistn satarna,
ellei siinä löytyisi niin paljo kareja. Se on
nom kahtatoista penikulmaa pitkä, iviittäkolinatta
penikulmaa lemeän suun kanssa ja siellä täällä
nähdään muutamia luotoja ja hietaisia kareja,
joilla merilinnut pesiwät. Ne owat tunnetut
niistä kauniista simpukoista, joita siellä poimi-
taan. Muni- ja Mundah-ivirrat laskemat we-
tensä lahdelmaan, ja sclwälla päiwällä saattaa
Corisc'on korkeuksilta nähdä nuo etäiset ylänkö-
maat tuolla manteren sisässä ja ne uljaat, wielä
etäämpänä olemat wuorct, joista Muni-ivirta saa
alkunsa.

Ennen tuli tähän lahdelmaan heinä- ja elo-
kuun aikana suuri joukko »valaskaloja sikiöitänsä
synnyttämään; mutta »valaskalan pyytäjät owat
ahdistaneet näitä elämiä niin säännöllisesti, etta
ne nyt ornat hywin pelkureita eiwätkä enää tule
sinne niin suurissa joukoissa kuin ennen. Mi-
nulla on tiedossa, että eräs alus kahden kuukau-
den kuluessa sai kuusi tai kahdeksantoista »valas-
kalaa kiini.

Corisc'on saarella nautin minä lähetyssaar-
naajain wieraanwaraisuutta ja käytän nyt tätä
tilaisuutta suorittaakseni herra pastori James
Mackey'lle ja Clemens'ille kiitokseni niistä mo-
nista hyiväntllhtoisuuden osoituksista, joita heidän
luonansa olen kokea saanut.

Täällä walrnistelin minä itseäni pitkään rei-
luun, jonka aikana aioin tutkia Muni-wirran
aina sen lähteelle asti, käydä yli Kristalliwuorten,
jos mahdollista olis, ja koettaa tutustua niiden
seutuin ja heimokuntain kanssa, jotka owat nii-
den takana. Minua halutti erittäinkin käydä
katsomassa ihmissyöjiä Kristalliivuorilla ja saada
»vissin tiedon löytyikö Kongo, jonka oli arweltu
juokseman pohjaa kohden näiden »vuorten takana,
todellakin siellä.

Mitä walkeisin seurakumppaneihin tulee, aioin
minä tehdä reisun yksin. Mbango, eräs Co-
riscolaisten päällikkö, oli määrätty johtamaan
ja »viemään minua erään hänen ystäwänsä luoksi,
joka oli mahtawa kuningas Muni-wirralla.

Heinäkuun 27 :s päiwänä läksimme me matkalle
Mbangon wenheessä, joka oli wuoltu yhdestä
ainoasta puunrungosta, mutta joka sentään oli
kylliksi mukawa ja turwallinen semmoiselle ret-
kelle, maikka se muuten oli kapea.

Seurassa oli minulla, paitsi Mbango, taksi,
toista neekeriä, kaikki warustetut pyssyillä. Sen
pelon tähden, joka wallitsee rantamaan asukkaissa
ihmissyöjä-heimoja kohtaan, näin jo edeltä-pain
että maikeuksia oli ilmaantuma saada kaikkia mi-
nun kalujani kuljetetuksi. Minä päätin sentäh-
den etten ottaisi kuormakseni muona-maroja enkä
mitään muuta, jota paitsi moin tulla toimeen.
Minun matkarvaranani olimat ainoastaan seu-
raamat kalut: yksi kistu sisältämä 300 kyynärää
karttuunia, 19 naulaa »valkeita lasihelmiä. joukko
pieniä peiliä, tulirautoja ja limsiöitä sekä tukku
tupakan lehtiä. Tämän lisäksi tulimat minun
parhaat tarmekappaleeni: nimittäin 80 naulaa
hauleja ja kuulia, 25 naulaa kruutia ja pyssyni.

Oli kaunis päiwä kun läksimme purjeille.
Tuuli puhalsi keweästi ja ripeästi siivufimme me
toinen toisensa perästä ne luodot, jotka wiruwat
hajallaan Coriscon-lahdessa — Leival, Banian,
Iso ja Wähä Alobi. Me kuljimme hywää »vauh-
tia ja minä olin parhaimmalla päällä tuosta
onnea ennustamasta retkeni alusta, kun aawis-
tamattani tulimme wiiwytetyksi eriskummallisella
taivalla, johon syynä owat nuo huonosti järjes-
tetyt Afrikan kauppa-seikat ja jolle »voisi mel-
kein nauraa, ellei se olisi niin kiusallista.

Mbango oli suuri kauppamies. Sen tähden
oli hänellä rahaa waadittawana niiltä, jotka oli-
wat hänelle welkaa. Mbangon welalliset, niin-
kuin enimmät semmoiset Afrikan rannikolla, ei-
wät maksaneet mielellään meltojansa, ja minä
huomasin pian että Mbangolla oli tapana aset-
tua iväijytsiin ja ottaa kiinni setä paljastaa tyhjäksi
heidät kaikesta mitä heillä sattui olemaan muassa
— uusi keino saamaan ihmisiä maksamaan man-
hat welkllnsa.

Sillä aikaa kuin me purjehdimme pitkin ran-
taa, piti siis perämiehen, tawattoman tarkalla
silmällä kokan-puolisia mesiä. Hänen ivaarinot-
tawaisuutensa saikin palkintonsa. Me näimme
suuren ivenheen tulla souteleman alas meitä ivas-
taan »varsin huoletonna, ikäänkuin ci mitään »vi-
hollista olisi pelättälvänä. Mutta tuskin olimat
soutajat wenheessä, likemmäkst tultuaan, tunteneet
meidät kun he, päästäen äkkinäisen huudahduk-sen, täänsiwät perän meitä päin ja purjehtimat
sekä sousirvat pagaieilla***) tiehensä kiireesti.

Mutta Mbango huudahti myöskin keweästi.
Hän tunsi samassa silmänräpäyksessä wenheessä
erään ivanhan ivelallisensa. Kun olimme »ven-
heemme kääntäneet tuon toisen perään, käski hän

*) Pagai on oikeastaan Indianilaisten airo.
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miestensä soutaa ja huusi samassa noille toisille
että seisahtaisiwat.

Nyt panimme me pahoillemme — ja Mbango
uhkasi ampua heitä.

Tämä peloitti heitä wielä enemmän.
Meidän miehet sieppasiwat pyssynsä ja tähtä-

siivät — heidän kiitokseksensa on minun mainit-
seminen, että he kenenkään huomaamatta ramis-
tiwat kruutin ulos sankkiläwestä — suoraan
tuota pakenemaa »venhettä kohden.

Nyt tarttuiwat naisetkin airoihin, jotka not-
kuiwat noista woimaktaista »vedoista.

Niin laukaisimat meidän miehet umpimähkään
muutamia latinkeja yli noiden pakenemain me-
tallisten päitten. Ia he sousimat maan souta-
mistansa edelleen.

Wähitellen moi kumminkin hawaita että mei-
dän »venhe liikkui sukkclammin kuin heidän. Ia
pian me heidät saawutimmekin.

Tähän asti olin minä hiiskahtamatta katsellut
tätä leikkiä, mutta nyt kun tulla sukautimme
»vihollisen wenheen kylkeen ja kun näin että weri
kiehui jotenkin kuumana molemmin puolin, aloin
mina tehdä »varoituksia. Minun ci tehnyt mie-
leni nähdä werta wuodatcttawan enkä myöskään
halunnut tulemani sysätyksi »veteen tappelun ai-
kana, mutta minun ääneni hämmentyi mels-
keesen. Wimmattu kahakka nousi heti kun olim-
me »vihollisen kanssa kylki »vasten kylkeä. Kuinka
meidän »venheemme woi pysyä pystyssä en saata
ymmärtää, mutta minä armaan että nuo lurjuk-
set luonnonwedon tapaisesti pitäwät tasapainon.
Minä olin läpimärkänä; »venhe otti wettä sisään
ja wcrenwuodatus oli juuri tulemaisillaan, kun
samassa tuo toinen pursi puikahti pois käsis-
tämme.

Nyt alkoi takaa-ajaminen uudestaan. Wielä
terran huusimme me ja ivastapuoluelaiset joust-
ivat henkensä edestä, mutta se oli turhaan. Pian
pääsimme taasen heidän rinnallensa ja tällä erällä
emme heitä hellittäneet. Nyt nousi uusi tap-
pelu, jonka kuluessa soutajat, kun hawaitsiwat
melkein tappiolle joutumansa, äkisti syöksähtiwät
iveteen ja uiwat tiehensä. Waikka olimme muu-
tamain penikulmain päässä rannasta, eiwät epäil-
leet he ensinkään yrityksensä menestyksestä. Mbango
sai heistä taksi kiini ja teki ilman sitä erään
naisen »vangiksi; sen jälkeen pitkitti hän taasen
lewollisesti matkaansa, lausuen minulle hymyssä
suin että hän oli tehnyt hywän päiwätyön. Hän
sanoi näiden neekerein jo kauan olleen hänelle
»velkaa jonkun joukon puna-puuta, josta hän oli
edeltäpäin rahaa antanut, ja että he nyt, kun

hän oli ottanut heitä muutamia wangiksi, pian
suorittamat lopun.

Noin penikulman matkaa Muni-mirran suusta
löytyy kaksi »vähäistä luotoa Iso ja Wähä Alobi.
Edellisellä on muutamia kyliä, joissa asuu maan
asukkaita ja joiden hallitsijana on Mpapay, joka
tänä päiwänä lahjoitti minulle yhden kananpo-
jan ja kimpun pisankia, joka tuli olemaan mi-
nulle päiwällisaterillna. Sitä ivastaan annoin
minä hänen neekeri-majesteetillensa muutamia kää-
ryjä tupakan lehtiä.

Wähä Alobi on asumaton ja malkea-ihoiset
käyttämät sitä punapuun »varastopaikkana, johon
tarkoitukseen saari sopii hywin, sillä laiwat woi-
wat ankkuroida juuri lähellä rantaa.

Tänne jäimme me yöksi. Minä lepäsin ran-
nalla, sillä aikaa kuin Mbangon lemmikki-orja
piti maaria »venheestä, sitten kun Mbango oli
uhannut "myydä hänen tuon »valkean miehen
maahan," jos jotakin »varastettaisiin.

Seuraamana päiwänä tunsin minä wilunwä-
reitä ruumiissani ja jäin olemaan siellä edem-
mäksi aikaa, kun en tahtonut lähteä liikkeelle
Muni-tvirralle ennenkuin olin oikein terwe. Minä
otin sentään lääkkeekseni noita tawallisia kinini-
annoksia. Seuraaivana aamuna tuli Muni-mir-
taa myöden alas useampia miehiä, jotka olimat
saaneet kuulla minun aikoman ylöspäin; heidän
teki nimittäin mielensä katsella minua, ja ilta-
puolla päiivää purjehdimme me tvirtaa myöden
ylös erästä kylää kohden, joka kuului Mbangon
ystäwälle, Dayokolle. Meillä oli hytvä tuuli
ja soutajat käyttiwät sitä eduksensa, rumeten jou-
tilaina loikomaan, jonka keinon he marsin hywin
osaawat. Nämä »venheet eimät seilaa laitatuu-
lella, mutta myötätuulella tekewät ne kotona teh-
tyin matto-purjeittensa awulla hywää »vauhtia.

Eilen mittasin minä lvenheemme. Se on
miittä-neljättä jalkaa pitkä, kolmea jalkaa lemeä
ja noin puolta-neljättä jalkaa sytvä ja on, niin-
kuin ennen mainittu on, tehty yhdestä puunrun-
gosta. Muni, se mirta, jota myöden minun
nyt piti matkata ylöspäin, laskeuu Corisco-lah-
teen 1" 2* pohjoisen leiveyden ja 9" 33' län-
tisen pituuden kohdalla. Se syntyy kolmen eri
ivirran yhtymisestä, nimittäin: Ntonzon. eräs
neljääkymmentä penikulmaa pitkä mirta, joka juok-
see länsi-lounaa kohden; Ntambounayn, jolla on
itäinen suunta kolmekymmentä penikulmaa mat-
taa, jonka jälkeen se kääntyy lounaa päin, pi,
taen sitä suuntaa wielä toiset kolmekymmentä pe-
nikulmaa, jolloin se katoo »vuoristoon; ja Noyan,
joka lähteiltään juoksee kuusikymmentä penikul-
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maa koillista kohden ja sitte länttä päin wielä
kaksikymmentä penikulmaa. Niinhymin Ntam-
bounay'lla kvin Noya'lla on lähteensä Kristal-
limuorissa. Niiden rannoilla asuu Harmassa
useita heimoja, jotka puhumat eri kielimurteita.
Muni-wirran rannat owat, niinkuin enimpäin
rannikolla löytymäin »virtain, reunustetut man-
growe-soilla, mutta lähellä »virran suuta, jossa
me seilasimme, näkyi tuolla näköalan perässä
ylängöt, jotka näyttiwät wiehättäwän ihanilta.
Se niemeke, joka on »virran suun toisena ran-
tana, on ylänkömaata, ja siellä löytyy useampia
Chekianein kyliä, jotka näyttämät erittäin kau-
niille »virralta katsoen.

Samassa luhdassa kuin me edistyimme ylös
wirtaa myöden muuttuimat rannat rämeisem-
miksi, ja seitsemäntoista penikulman päässä »vir-
ran suusta tulimme me eräälle »vähäiselle kau-
niille saarelle, joka on syntynyt Ntongon yhty-
misen kautta Munin kanssa.

Ntongo tulee koillisesta; se on melkoisen suuri
joki, jonka rannoille eli rantain läheisyyteen Ibou-
ai-, Itaimon- ja Chekiani- heimot omat kyliä
rakentaneet. Se on luultawasti neljääkymmentä
penikulmaa pitkä ja saa alkunsa niistä muorista,
jotka tuolla sisämaassa tekemät yhden Kristalli-
muorten haaroista. Ntongon maan paras tuote
on tautsjukki, jota maan asukkaat muutamia
wuosia takaperin suurissa määrissä lähettimät me-
ren rannikolle.

Muutamia penikulmia ylempänä Ntongon suus-
ta »vuodattaa Ndina uneliaan »vetensä Muni-
wirtaan. Ndina on waan järwenkaltainen joki,
täynnä mangroive-tviitaa, jonka takana löytyy
muutamia kyliä, jonne hywältä oppaalta johda-
tettu matkustaja miedään polkuja pitkin, joita ei
kukaan muu kuin kokenut metsänkulkija »voisi
löytää. Ndinaa pitkin piti meidän kulkumme
nyt käydä ylöspäin. Kun wirta oli meitä ivas-
taan ja iväkeivämpi kuin tuuli, otimme pur-
jeen alas, joka tähän asti oli kuljettanut meitä
eteenpäin, ja miehet tarttuiivat airoihinsa.

Kun olimme soutaneet noin kaksitoista peni-
kulmaa ylös wirtaa myöden yhtämittaisen man-
growe«järwen läpitse, johon joen hidas wirta use-
asti katosi, huomasin minä miesteni rupeeman
näyttämään lemottomilta. Nyt tuli ilmi että
he olimat eksyneet oikealta suunnalta. He vii-
mat luulleet että meidän ennemmin olisi pitä-
nyt ehtiä Dayokon kylään — meidän määrä-
paikkaamme — ja alkoiivat nyt tulla alakuloisiksi.

Silla tawoin oli meillä se suloinen toimo
edessä että saisimme mieltää yötämme järwellä,

jossa luultawasti olisimme joutuneet muskiitein
ruoaksi, joiden surina jo kuului kimeästi ja joi-
den terämiä piikkejä jo »varhain iltapuolla päi-
wää olimme saaneet tuta.

Juuri kuin tämä seikka meitä parhaiten ar-
melutti, tuli eräs Mbengalaisten »venhe pitkin
wirtaa, ja meidän kysymykseemme, pitkäkö matka
wielä oli Dayokon kylään, »vastasi sen miehistö
että sinne wielä oli hymä kappale matkaa. Meille
osoitettiin sentään oikea suunta — tärkeä asia
meille, me kuin tuossa lähestymässä pimeydessä
marinaankin olisimme hairahtuneet pois päämäy-
lästä jollekin noille lukuisille, siitä lähtemille si-
muhaaroille. Tästä rohkaistuneina, tarttuiivat
miehet uudestaan airoihin, ja osoittaaksensa ilo-
ansa rupesiwat he laulamaan erästä heidän epä.-
sointumista lauluistaan, jonka metsäin kaiku teki
wielä huikeammaksi.

Nyt tulimme muutamaan hymin pieneen
ryhmään mökkejä, ja minä pyysin erästä ran-
nalla seisomaa neekeriä opastamaan meitä Da-
yokon kylään. Hän oli halukas siihen, mutta
kun hän luultawasti hawaitsi minulla kiirettä
oleman perille tullakseni, luuli hän woiwansa kos-
tua minusta. Hän tahtoi kuusi kyynärää kan-
gasta, taksi kääryä tupakkaa ja kaksi piippua.
Tämä oli hälvyttömästi pyydetty, ja minä kielsin
heti hänen kanssansa mihinkään kauppaan ryh-
tymästä.

Ei mikään herätä näissä ihmisissä niin al-
haista ajatusta walkea-ihoisesta miehestä, kuin
se hllivainto että he woiwat pettää hänen jos-
sakin kaupassa, ja minä olin siis muruillani ettei
joku lihoisi minun ivahingollani, ei edes pienis-
säkään asioissa. Onneksemme nousi kuu samassa
taiivaalle; ja meille tuli siis mahdolliseksi omin
päin tahlustaa ylös tuota luikertelewaa wesiwäy-
lää myöden, ja ennen pitkää saamuimme muu-
taman joen suuhun, jonka äärellä Dayoko asuu.

Me tulimme perille kylään kello kymmenen
aikaan, kuljettuamme tänä päiwänä lähes lviist-
iviidettä penikulmaa.

Meidän tullessamme paikalle oli juuri luode-
meden aika, ja minun oli sentähden kahlaaminen
tuon haiseman rantaliejun läpitse, joka »virui ky-
län edessä ja »vähältä matkaa suojeli sitä. Koko
matka pitkin Ndinaa owat rannat semmoisia lieju-
kareja, jotka luodeweden aikana owat kuiwilla ja
lew.ttäwä. ilkeintä haisua ympärinsä ja epäile-
mattakin matkaan saamat paljon kiivuloisuutta.

Se kolina, joka syntyi meidän tulostamme,
herätti koko kylän, ja miehet tulitvat alas meitä
kohden, nuo wanhat Pyssyt ladattuina ja marus-
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tettuina tappeluun, jos, niinkuin useasti tapah-
tuu, tämä olisi ehkä yöllinen päällekarkaus wi-
hollisen puolesta. Näitä ihmisiä uhkaa yhä »ve-
rinen loppu, sillä jokaisen miehen käsi näyttää
oleman kohotettu heitä »vastaan, ja heidän jo-
kaista »vastaan. He riiteleroät alati ja lcpää-
wät tuskin milloinkaan, peläten wihollisen pääl-
lckarkausta. Kaivata »vihollinen karkaa uneen
waipuneesen kylään, ampuu nuo mitään pahaa
aäwistamattomat asukkaat heidän bamburuokois-
ten huoneittensa seinänrakojen kautta ja pakenee
sitten yön pimeyden turmissa. Tämä on tamal-
lista sodankäyntiä koko tässä osassa Keski-Afri-
taa; muutamat niistä heimokunnista meren ran-
nalla, jotta kanssakäymisen kautta walkeain kanssa
owat kumminkin enemmän miehuutta saaneet, te-
kemät kenties tästä poikkeuksen.

He ihastuiwllt suuresti, hawaitessaan meidän
oleman heidän ystäwiänsä Mbengalaisia. "Kaup-
pa-tuumia alkoi hämärtää heidän päässänsä; he
lewittiwät sylinsä, huusiwat ilosta ja weiwät
meidät heti riemuten kylan läpitse siihen huo-
neesen, joka ylimalkaan jokaisessa suuremmassa
neekeri-kylässä on rakettu eriksensä wieraita warten.

Täällä tehtiin nyt suuri malkea ja pian sen
jälkeen tuli Dayoko itse, wielä silmät fippurassa,
sillä hän oli herännyt wasta äsken. Sitten tu-
liivat kaikki hänen »vaimonsa katsomaan tuota
»valkeata miestä, jonka tulo jo oli tunnettu, ja
pian oli huone täynnä ja ympäröittynä kylän
miltei kaikilta miehiltä ja naisilta.

Sen jälkeen alkoi "terwehdys" — itämä
temppu noiden Afrikalaisten heimokuntain kesken,
jota meidän Amerikalainen »väestö näyttää mat-
kiman ylhäisiä ja mainehikkaita henkilöitä ''jul-
kisesti mastaanottaissaan". Kaikki Dayokon cte-
ivimmät miehet, hän itse ja hänen ivaimonsa
istuiwat walkean ympärillä, ja kun kaikki oliwat
ääneti, alotti meidän oppaamme Mbango puheen.
Semmoisessa »vaaditaan etta jokainen pieninkin
seikka ja tapaus matkan aikana ylös wirtaa myö-
den tulee mainituksi ja sillä tamoin luettelo teh-
dyksi kaikesta mitä on tapahtunut "satamasta
satamaan'A Puhuja ilmaisee ajatuksensa lyhy-
eissä lauseissa, jokc^' n kuivaten jotakin niistä
sadoista merkillisistä rapauksista päiwän matkus-
tuksen kuluessa. Kaikki istumat puhujan ympärillä
suu ammollansa, ja luontuostakin osoittamat pääl-
liköt suostumustansa hiljaisella röhkinällä.

Wihdoinkin oli kaikki tullut kerrotuksi ja mi-
nun suureksi mielikseni istahti Mbango.

Siihen loppui koko temppu, jokainen otti myö-
tään ystäwänsä haastellakscnsa wähän kaupasta,

johon toimeen yö ei ollut minäkään esteenä, ja
naiset rupesiwat »valmistelemaan wähän ruokaa,
jota minä suuresti kaipasin.

Noin kello kahdentoista paikoilla yöllä oli il-
lallinen »valmis ja minä istahdin tawattoman
svuren korin eteen, joka oli täynnä keitettyjä pi-
sankeja ja wähän keitettyä kalaa, ja söin oikein
kelpo atrian. Ruoan jälkeen »vietin minä lepo-
paikkaani siinä huoneessa, joka oli minulle mää-
rätty, ja minä olin marsin hywilläni että sain
kääriä itseni muskiiti-lverkkooni ja lemätä päi-
män-koittoon asti.

Wiides Luku

Ensimäincn toimeni seuraamana päiwänä oli
keskustella Dayokon kanssa matkastani sisämaa-
han ja erittäinkin saadakseni häneltä luman sekä
saattoiväkeä semmoiselle retkelle.

WieraS joka tulee afrikalaisten kylään ja nä-
kee päällikön, eli kuninkaan, elämän yhtä yksin-
kertaisesti ja halmasti kuin kenen hywänsä hä-
nen alamaisistansa — eipä edes millään lamalla
eriämän tuosta muusta laumasta, wieläpä waan
»vähässä määrässä oleman sen kunnioituksen eli
niiden etuuksien esineenä, jotka tawallisesti an<
netaan mähäpätöisimmillekin itsemaltiaille — tus-
kin luulisi tuommoisella kuninkaalla juuri mi-
tään waltaa oleman heimokunnassaan ja »vaiku-
tusta naapureihinsa. Dayoko esim. oli etewä
pääasiallisesti sentähden että hän oli manhin
elämä mies kylässään. Hän oli kauppias sa-
moin tuin muutkin, kerjäläinen niinkuin muut,
ja hän oli hywin iloinen saadessaan minulta
lahjaksi manhan takin, jota, palmeltuansa New-
yorkissa toto taimen aitaa, oli muiden »vanhain
waatetten keralla pantu talteen, warta »vasten
saawuttaakseni hänen suosiotansa. Semmoinen oli
Dayokon laita kun hän oli tullut simistyksen
pariin.

Mutta Dayoko oli wanhin ja mahtawin pääl-
likkö Mbousha-heimon seassa. Hänen ikänsä
antoi hänelle suurta armoa hänen oinain kansa-
laistensa kesken ja ymmärtäwästi käyttäen hy-
iväksensä naimisliiltoja oli tuo »viekas kettu toi-
mittanut itselleen lukemattomia appiiraareja jo-
kaisessa heimokunnassa sadan penikulman etäi-
syyteen asti. Jolla on appi, on Afrikassa sa-
maa kuin olisi hänellä ystäwä hädässä, mies
jolle huoletta woi lähettää kappaleen elfenluuta
tahi punapuuta myytäwäksi ja johon saattaa luot-
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taa jokaisessa ahdistuksessa, josta hän woi aut-
taa. Mitä useampi waimo siis miehellä on,
sitä suurempi on hänen »vaikutuksensa niiden
kautta, ja naisella on näiden heimokuntain se-assa oikeastaan waan sentähden jotakin armoa,
että hänen aivullansa ystämyyden- ja kauppa-lii-
tot pannaan alkuun ja pysyivät woimassa hei-
mokuntain wälillä. Dayoko oli jo iäkäs mies.
Hän oli jo nuorena rumennut nai.kentelemaan
ja oli sitten elämänsä aikana ottanut »vaimoja
sieltä ja täältä, niin että hän nyt oli sukua yh-
den tai kahden etewimmän miehen kanssa joka
heimokunnasta, johon suinkin oli »voinut käsiksi
päästä. Hänestä toiwoin siis itselleni hywää
liittolaista.

Waitt'ei Dayokon palatsi ollut suurempi kuin
joku hanen paremmin-woipain alamaistensa ma-
joista, haivaitsin minä, niinkuin odotettalvaa oli,
hänellä olewan enemmän »vaimoja ja orjia kuin
muilla. Ia minä huomasin myöskin että hänen
sanansa painoiivat paljon neuivotteluissa ja että
hänellä muutamissa kohdissa oli kicltämyksen oi-
keus, joka antoi hänelle suuren waikutuswallan.
Mina haivaitsin siis etta, kun waan sain kunin-
kaan taipumaan minun esitykseeni, ei minun huo-
lisi pitää lukua heimokunnasta eikä edes niistä
päälliköistäkään ylempänä wirtaa, jotka oliwat
hänelle sukua.

Minun ensimäinen yritykseni oli saada näyte-
tyksi kaikille todeksi etten aikonut tehdä kauppaa.
Edellisiä jahtiretkiäni toisilla Muni-wirran haa-
roilla ja »varowaisuuttani, etten milloinkaan ollut
tehnyt kauppaa enkä ollut osoittanut halua ra-
han ansaitsemiseen, sain siitä kiittää ettei tämä
toimitus tullut minulle waikcaksi. Suureksi jah-
timiehekst olin minä jo tunnettu.

Tästä asiasta selmille tultuani, Pyysin minä
Dayokoa tulemaan minun asuntooni ja annoin
hänelle ne lahjat, joilla keskustelu jostakin asi-
asta aina alotctaan. Minä lahjoitin hänelle
tuon ylhäällä mainitun takin, noin kaksikym-
mentä kynärää pumpulikangllsta, wähän kruutia,
muutamia peilejä hänen waimoillensa ja muuta<
mia pyssynlimstöitä.

Hänen majesteettinsa otti kaikki minun lah-
jani armoissa ivastaan.

Sitten puhuin minä aikomuksestani mennä
Fanilaisten maahan.

Dayoko piti minun efitystäni mahdottomana
toimeen panna. Minä hukkuisin matkalla ja
hän saisi minun kuolemani tunnollensa — aja-
tus, joka näytti surettaman häntä suuresti. Ih-
missyöjät murhaisiwat minun ja söisiwät minun

suuhunsa. Wirralla sodittiin eikä heimot pääs-
täisi minua edemmäksi menemään. Tauteja liik-
kui maassa j. n. e.

Nähdessään etten minä osoittanut mitään epäi-
lyksen merkkiä, ryhtyi tuo manha »veijari toiseen
keinoon. Hänen maansa oli täynnä metsän
elämiä ja lintuja. Miksi en minä möisi metsäs-
tää siellä? Hän olisi antama minulle niin pal-
jon miehiä kuin waan tahdoin.

Wiimein sanoin minä hänelle suurella maka-
tvuudellll että olin matkaawa, jos en hänen »vä-
kensä, niin jonkun toisen kanssa, olkoon se kenen
hywänsä.

Nyt antoi hän myöden, luultawasti peläten
minun jättämän hänen ja että hän sillä tamoin
ei saisi minusta niin paljon »voittoa kuin hän
oli arwellut.

Minä en antanut yhdenkään hänen miehis-
tänsä kurkistaa minun kistuuni. He omat kaikki
ahneita ja luulemat että jokainen »valkea mies
jo syntvissään on upporikas ja omistaa ääret-
tömiä aarteita, mitä kankaisin, pyssynlimsiöihin,
kruutiin ja tupakkaan tulee. Ia ilman sitä te-
kee heidän pelkonsa, että malkea-ihoiset rupei-
siivat suoraan kaupantekoon noiden sisämaassa
asumain heimokuntain kanssa, heidät erinomaisen
epäluuloisiksi ja kateiksi jokaiselle, joka yrittää
tunkemaan niiden luotsi. Dayokon miehet wa-
roittiwat minua ehtimiseen ottamasta niitäkään
myötäni tuonne sisämaahan, johon kaikkeen minä
tietysti mustasin myöntäwästi.

Wihdoin päätettiin että minun piti matkata
Dayokon suojeluksen alla. Kolmantena päiwänä
perille-tuloni jälkeen lähetin minä takaisin Mben-
galaiset mieheni ja olin nyt jätettynä yksin uut-
ten ystämäini haltuun. Minun piti odottaa
erästä seuraa, joka aikoi Mbenen kansan tuoksi,
joka asuu ylempänä »virran »varrella ja jonka
huostaan Dayoko tahtoi uskoa minun. Jos ei
se seura tullut, olisin minä saawa saattowäeksi
hänen Mboushamiehensä.

Sillä aikaa tuli joka päiwä suuria joukkoja
maan asukkaita noista lähellä asumista heimo-
kunnista katselemaan minua. Suurin osa heistä
ci ollut milloinkaan ennen nähnyt »valkeata miestä
ja he ihrnetteliwät siis suuresti minun pitkää
tukkaani, minun »valkeata ihoani — joka kui-
tenkin oli päiivettynyt »varsin tumman-ruskeaksi
tällä ajalla — ja niitä »vaatteita, jotka minulla
oli yllä. He tunkiivllt minun ympärilleni niin
liki että minä useasti olin tukehtua heidän ruo-
kottomain ruumistensa haisusta.

Sillä aikaa tuin odotin, humittelin itseäni
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jahdilla. Ympäristöllä olema seutu ei tarjoo
luonnontutkijalle juuri muuta tuin lintuja,
mutta muutamat niistä omat aiivan kauniita.
Elokuun 16:ntena päiwänä ammuin minä yhden
Nectarinia superba'n, linnun, joka tekee kun-
niaa nimellensä, sillä sen »vehreät tullankarwaiset
ja waalean-punaiset höyhenet omat kaunis näky,
kun se lentelee metsäin tumman-ivehreäin lehwäs-
ten »välissä.

Minun oli wielä muutaman aikaa odottami-
nen niitä seurakumppaneita, jotka Dayoko minulle
oli luwannut. Sen kautta tulin wähän wiiwy-
tetyksi, sillä nyt oli kaikkein mielet kiini pellon
töissä ja miehet oliwat kaiken päiivää ulkona
kaatamassa puita ia naiset perkaamassa maata;
kaikkialla oli siellä suuri kiire. Kuiwa wuoden-
aika oli käsissä ja nyt oli kaikenlaiset istutukset
tehtätvissä, silla muutaman miikon perästä tulee
sade ja sitte on liian myöhäistä.

Kuiwa wuodenaika on kaunis Afrikassa. Se
on kukkasten ja kolibrein aikakausi — jotka jäl-
kimmäiset alati räpisteletvät pensasten »välissä
ja ihastuttawat silmää meteorinkaltaisella lennol-
laan — kaikki on silloin suloista. Nämä Mbou-
shalaiset owat hywin Chekianein näköisiä. Heillä
on tuo tawallinen neekeri-muoto ja he owat keski-
läntäisiä mitaltaan. He eiwät ole niin sotaisia
kuin Chekianit, mutta omat yhtä taikauskoista
ja julmia, niinkuin olin tilaisuudessa näkemään.
Eräänä päiwänä sain minä sattumalta kuulla
että muuan mies oli »vangittu sentähden, että
hänen sanottiin olleen syynä erään toisen mie-
hen kuolemaan, joka oli ollut kylän ctervimpiä
päälliköitä. Minä menin Dayokon luotsi ja ky-
syin oliko se totta. Hän ivastasi myöntäwästi,
että mies oli tapettawa, että hän oli tunnettu
noita ja oli tehnyt paljon pahaa.

Minä pyysin saada nähdä sitä kamalaa ihmistä.
Minä »vietiin nyt muutamaan rappiotilassa

olemaan mökkiin, jossa istui wanha mies, jonka
kaswot olimat rypistyneet, koko ruumis köyryssä
ja jäsenet määrässä. Hänen kätensä ja jalkansa
oli pistetty kahteen kömpelöinäisesti meistettyyn
pölkkyyn. Siinä oli se suuri noita. Muuta-
mat laiskat neekerit pitimät maaria »vanhuksesta
ja loukkasimat häntä silloin tällöin häpäisemillä
soimauksilla ja lyönneillä, joita tuo »vanhus parka
ääneti kärsi. Hän oli silminnähtäwästi tullut
lapseksi uudestaan.

Minä kysyin häneltä eikö hänellä ollut mi-
tään ystäwiä tai sukulaisia, mitään poikaa, ty-
tärtä tai ivaimoa, jotta woifiwat pitää hänestä
huolta. Hän ivastasi toltosti: "Ei ketään".

Juuri tässä oli tämän »vainon salaisuus. He
oliwat kyllästyneet hoitamaan tuota turmatonta
manhaa miestä, joka oli elänyt liian kauan, ja
syytös noituudesta tuota iäkästä ukkoa »vastaan
oli sopima syy raimaamaan hänet pois tieltä. Minä
hamaitsin heti turhaa oleman koettaa häntä pe-
lastaa.

Minä menin kuitenkin Dayokon luokst ja pu-
huin hänen kanssansa asiasta. Minä koetin näyt-
tää hulluudeksi syyttää syytöntä wanhna miestä
ylenluonnolliscn moiman omistamisesta, sanoin
hänelle ettei Jumala salli melhoja löytymän ja
pyysin wihdoin saada ostaa tuon »vanhus paran,
luwat.n hänelle muutaman nautan tupakkaa, pari
takkia ja muutamia peilejä — joilla kaluilla oli-
sin »voinut ostaa itselleni työhön kykenemän
orjankin.

Dayoko »vastasi että hän puolestansa mielel-
lään tahtoisi pelastaa hänen, mutta että se oli
heimokunta joka määräsi asian, että oltiin hy-
win suuttuneena »vanhukselle, mutta että hän,
tehdäksensä minulle mieliksi, tahtoi koettaa pelas-
taa hänen henkeänsä.

Koko seuraaman yön kuluessa kuulin minä
laulua ja suurta melua kaikkialla kylässä. Sil-
minnähtäwästi ivalmisteliivat he itseänsä uhrin
tappamiseen. Eimät edes nämä millitkään moi
tehdä murhaa tyivenellä mielellä maan saattamat
itsensä ensiksi riehumaan kiihkoon ja syöksewät
sitten silmittöminä Meriseen työhönsä.

Warhain aamulla kokoontuiwat asukkaat fe-
tisch-miehen kanssa — tuo pirullinen konna,
joka oli koko hankkeen alku ja juuri. Hänen
meriset silmänsä loistiivat hurjasta raiwosta, kun
hän kätvi ympäri miehestä mieheen, kooten ää-
net, joiden piti ratkaista »vanhuksen kohtalo.
Käsissä oli hänellä kimppu yrttejä, jolla hän
kolme kertaa kosketteli niitä, joiden kanssa hän
puhui. Sillä aikaa istui eräs mies pitkän puun
latmassa, josta hän tuontuostakin huuteli: "Joku!
Joku!" wawistellen samassa puuta rajusti.

"Joku" on Mboushalaisten perkele, ja tuolla
miehellä puussa oli toimituksena estää paholaista
likelle pääsemästä, ja antaa tiedon fetisch-mie-
helle heti kun se läheni.

Wihdoin oli tuo surullinen äänestys toimitettu.
Nyt julistettiin että tuo manha mies oli oikein
pahanilkinen ivelho, että hän jo oli tappanut
paljon »väkeä, että hän aikoi tappaa wielä enem-
män ja että hänen piti kuoleman. Kukaan ei
tahtonut sanoa minulle kuinka hän oli otettama
hengeltä pois, ja muutamat esittelimät että se
toimitus jätettäisiin tekemättä siksi kunnes minä
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lähtisin, josta minä, totta sanoakseni, melkein
tulin iloiseksi. Tämä tapaus oli suuresti minua
liikuttanut ja minä soin mielelläni, että minua
säästettiin näkemästä tämän surullisen näytelmän
loppua. Wäsyneenä ja surullisena laskin minä
päimällisen aikaan itseni »vuoteelle, lewätäkseni
ja rauhoittaakseni mieltäni. Hetken ajan perästä
näin mina erään miehen rientämän akkunani
ohitse, melkein kvin ukkosen nuoli, ja hanen jäl-
keensä joukon äänettömiä, mutta kiihkoisia miehiä.
He juoksiwat wirtaa kohden.

Pian sen jälkeen kuulin minä muutamia ti-
ineitä, läpitunkemia huutoja ikäänkuin lomassa
kuolemanhädässä olemalta ihmiseltä, ja sitten oli
kaikki taasen ääneti kuin kuolema.

Arwaten niiden lurjusten tappaneen tuon ukko
paran, nousin minä ylös, ja kun johdin kulku-
ani joelle päin, kohtasi minua tuo palaama joukko,
joka mies »varustettu kirmeellä, puukolla, mie-
kalla tai keihäällä, ja nämä aseet sekä heidän
kämmenensä, tasiwartensa ja ruumiinsa olimat
tahratut uhrin merellä. Wimmassaan oliwat
he sitoneet tuon noita raukan muutamaan puun-
kantoon lähellä rantaa ja hakanneet hänen ruu-
miinsa kappaleiksi. Wiimein oliwat he halkais-
seet hänen pääkallonsa ja raivistaneet aimot me-
teen. Sen jälkeen palasimat he takaisin kylään,
ja joka olisi nähnyt heidän liikenteensä silloin,
hänelle olisi tuntunut ikäänkuin olisi maakunta
päässyt »vapaaksi raskaan kirouksen alta.

Yöllä oliwat miehet — joiden kasivot kahden
päiwän kuluessa olimat minua inhottaneet ja
kauhistaneet, niin merenhimoisia ja pahanilkisiä
olimat he olleet — taasen leppeitä kuin lampaat
ja yhtä iloisia, ikäänkuin eimät he milloinkaan
olisi noita-jorusta puhuttaman kuulleet.

Nämä heimokunnat eimät pidä mitään jul-
muutta, jota harjoitetaan noitia kohtaan, liian
suurena, ja maikka tämän kaltainen laillinen
murha muutamaksi aikaa herättää heissä heidän
pahat himonsa, ei se näytä tuottaman heille mi-
tään oman-tunnon waiwoja.

Kun minun huoneessani, eräs kahdeksaa jal-
kaa leweä ja kymmentä jalkaa pitkä bambu-ra-
kennus matalalla katolla ja tiimeillä seinillä, wal-
litst rasittawll kuumuus, olin minä mielissäni
että väiwän helteen aikana saatoin ottaa turmani
metsiin. Maan asujaimet miettämät kuitenkin
joutoaikaansa suuren tulen ääressä, ja sen he te-
kemät lämmitelläkseen, maikka lämpömittari osoit-
taa 44 astetta Rsaumur'ia. Ihmeellistä on
nähdä kuinka suuresti neekerit omat mielistyneet
räiskymään tuleen. En ole missätään nähnyt

heitä koossa, kuumimpinakaan päiwinä, jolleiwät
he olisi tehneet suurta tulta, ja heidän ensimäi-
senä toimenansa, kun neurvottelua eli jotakin
muuta kokousta pidetään, on se etta sytyttämät
romion, jonka luulisi riittämän sulattamaan poh-
jois-naivan jäät.

Kun Elokuun 17:ta päiwä oli sunnuntai, »vie-
tin minä sitä kotona majassani lukemisella, kah-
den neekerin suureksi ihmeeksi, jotka »vartioimat
kylää sillä aikaa kuin muut olimat menneet pel-
loille tekemään työtä. Minä koetin selittää heille
että raamattu on kirja, jonka totinen Jumala
on meille antanut, ja ettei löydy muuta kuin
yksi Jumala.

He antoiwat minulle saman »vastauksen, jonka
jo useasti rantamaassa olin kuullut: "Olkoon
waan se totta sinulle, mutta walkeain miesten
Jumala ei ole meidän Jumala, meidät on luo-
nut toinen Jumala". Ia tästä pitämät he yks-
päisesti kiini.

Seuraamana päiwänä, se oli 18:ta, piti mei-
dän lähteä matkaan sisämaata kohden. Dayoko
antoi minulle kaksi pojistaan seurakumppaneiksi,
joka oli minulle erinomainen onni. Hän lä-
hetti myös sanansaattajia kaikille ympäri-asumille
heimokunnille, kehottaen heitä kohtelemaan mi-
nua hywin.

Miehet pyysiivät saada palkintonsa ennenkuin
läksimme liikkeelle — joka on määrällinen tapa,
kun he niin helposti woiwat karata tippusen
tiehensä. Mutta kun he oliwat Dayokon wäkeä
ja hän oli kohdellut minua hymin, katsoin mina
parhaaksi myöntyä siihen. He olimat oikeita
»veijareita. Minun täytyi maksaa wenhcistä,
mattopurjeista, pagaieista eli airoista, jokaisesta
pienimmästäkin minun matkahankkeeseni tarwit-
taivasta kalusta, ja jokaisen syllän kangasta tai
helminauhaa, joka jollakin syyllä minulta saada
mottiin, oli minun »vetäminen esille. Mina suos-
tuin wihdoin antamaan joka miehelle kymmenen
kyynärää kangasta ja muutamia tupatanlehtiä.
Siihen oliwat he tyytywäiset. Tehdäkseni heitä
wielä onnellisemmiksi, menin minä sen jälkeen
heidän lvaimoinsa luotsi, jotta laitti oliwat ol-
leet aiman ystäwällisiä minua kohtaan, ja an-
noin jokaiselle heistä wähän tupakkaa, jolla saat-
taisiwllt lohduttaa itseänsä miestensä poissa ol-
lessa.

Wiimeiseksi, juuri wähää ennen kuin meidän
piti lähteä liikkeelle, oli minun, kun kaikki oli
malmisna ja minun seuralaiseni koossa, wielä
kerran makuuttaminen Dayokolle ettei aikomuk-
seni suinkaan ollut harjoittaa mitään kauppaa,
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waan että minä ainoastaan tahdoin nähdä »vuo-
ret ja heimokunnat, jotka asuiwat niillä. Kai-
keksi onneksi olin minä itse ja oli minun aska-
roimiseni hymin tunnettu kaikilta heimokunnilta,
jotka, muistellessaan minua kun wielä olin isäni
poikana, oliwat antaneet minulle nimen Mona
di Chaillu, se on Chaillu'n lapsi.

Sillä tamoin taksimme wiimeinkin matkalle.
Minun seuraani kuului Dayokon kaksi poikaa,
minä itse ja useita neekereitä, joiden tuli lantaa
minun kfstujani ja pyssyjäni. Mbene, Mbon-
demolais-päällikkö, jonka alueelle me ensiksi ai-
oimme, oli wiewä minun Kristalli-wuoristoon,
ja "silloin tulemme kenties," kirjoitin mina päi-
wäkirjaani, "siirtymään toiselle puolelle," sillä
minä toiwoin ja luulin tällä matkalla pääsewäni
Kongo-wirran lähteille.

Me ulotimme matkan »venheillä ja soulimme
ylös erästä »vähäistä wirtaa myöden, joka las»
kee Muni-jokeen noin kymmenen penikulmaa ylös-
päin Ndinan suusta. Se oli erinomaisen mut-
kainen ja hankala purjehdus mangrowe-soiden lä-
pitse, jotka toisinaan melkein tukkimat tien mei-
dän pieniltä ivenheiltämmekin. Wälistä oli pako-
mesi meille wastainen, wälistä myötäinen, ja joki
teki niin monta mutkaa ja lentoa, että minä
luulin että olisin tullut päästäni pyörälle, jos
yksin olisin tätä retkeä tehnyt.

Kuu »viimeinkin olimme tulleet Muni-joelle,
oli mirta niin wäkewä että me saimme soutaa
puol.N'kolmatta tiimaa päästäksemme noin nel-
jän penikulman paikoille eteenpäin. Wiiwytty-
ämme wähän erän ivähäisen kylän kohdalla, joka
on kaksi penikulmaa alaspäin siitä paikasta jossa
kaksi wirtaa — Noya ja Ntambounay — yh-
tyy ja tekee Muni-joen, rupesimme matkaamaan
ylös Ntambounay'ta myöden. Wirta oli meille
myötäinen, sillä maikka ivest on maawettä, ulot-
tuu luoteen ja wuoksen waikutus aina tänne
asti, erittäin tuimalla lvuodenajalla, jolloin wesi
on matala ja sen juoksu hidas. Ensimäiset kak-
sikymmentä penikulmaa matkasimme wirtaa myö-
den ylös idän ja kaakon »välistä ilmaa kohden.
Wirta oli wielä yhtämittaa leweä, pitäen wä-
hintänsä 300 kyynärää suoraan poikki waylän
ja sen rarmat muodostiwat mitä ihanimpia mai-
semia. Sen juoksua wiiwytteli paikka paikoin
joukko »vähäisiä saaria, joiden rantoja reunuSti-
wat uljaat palmut. Nähtäwästi olimme nyt
tulleet ulos mangrowe-järwien ykstoikkoisilta ja
autioilta aloilta.

Illan päälle saamuimme crääsen Chekianein
kylään, jossa meidän oli »viipyminen koko yö.

Tämä yö oli mitä itämin toto elämässäni. Mil-
loinkaan en ole nähnyt ketään Afrikan asukkaista
niin innoissaan oleman, kuin nämä neekerit oli-
mat, nähdessään minun tistuni jakamsuni. Hei-
dän himonsa oli herännyt siitä, minkä he luulimat
saduntapaiscksi rikkaudeksi, ja muuan päällikkö il-
maisi heti etten minä moinut päästä sisämaahan,
ellen maksanut heille meroa kuusi paitaa, 300
kyynärää kangasta, kolme takkia ja svuren jou-
kon peilejä, nauhoja ja lasihelmiä. Tama kauppa
olisi minun kokonaan paljastanut ja sentähden
en luonut mina mitään huomiota tuohon pyyn-
töön.

Kun asukasten halu minun tamaroihini näytti
enentyivän, mitä kauemman aikaa minä wiiwyin
siellä, käskin mina miesteni maata minun ma-
jassani, armellen, etta pelko siitä etta moisimat
samassa satuttaa ja tappaa ystäivälliseen heimoon
tuuluivia jäseniä, estäisi heitä ampumasta mi-
nua yöllä. Mina luvlin «armaankin tulemani
ryöstetyksi ja minulla oli ainoastaan se toiwo
ettei kähättä tulisi »vaarallisemmaksi. Mina las-
kin leivolle rauhassa, kakspiippunen pyssyni ivie-
ressäni, malmisna joka silmänräpäys sitä täyt-
tämään, ja olin ivataasti päättänyt heittää hen-
keni niin kalliista hinnasta kvin mahdollista.
Sillä aikaa meniwät Dayokon pojat ulos puhu-
maan päällikön kanssa.

Minä en saanut unen einettä silmiini. Koko
yökauden ympäröi neekeri-joukko minun majaani
pakisten, kirkuen, laulaen ja ollen suurimmassa
kiihkossa. Kello neljän aikaan tuli wihdoin.in
rauhallisempi meno ja päiwän-koiton edellä nuk-
kuiwal muutamat ja toiset olimat Hiljaan.

Niin marhain kun saatoin ulos käydä, menin
minä kuninkaan luotsi ja sanoin hänelle minun
kistuissani olewan waan kruutia, hauleja ja muita
rastaita, reisulleni tarpeellisia kaluja, jonka ohessa
minä myös annoin hänen majesteetillensa muu-
tamia syliä kangasta ja jaoin muutamia tupa-
kan-lehtiä hänen etewimmille miehillensä, josta
he kaikki tuliwat hywille mielin. He pyyfiwät
minulta rommia, mutta kun en koskaan anna
sitä ainetta maan asukkaille, kielsin mina sen
heiltäkin. Wiimcin jätimme heidät, jolloin useat
seurasiwat meitä pitkin wirtaa ja toiwottiwat
meille onnea ja pikaista takaisintuloa Mina
pääsin siis onnellisesti tästä pulasta.

Me jätimme ison wenheemme Chekiani-kylään
ja matkasimme ylös Ntambounay'ta myöden Nun-
day-joelle, tehden tänä päiwänä, tiistaina elo-
kuun 19:tenä päiwänä, waiwaloista matkaa kak-
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sikymmentä penikulmaa, joista kaksitoista peni-
kulmaa Nunday-»virralla.

Ntambounay'ta myöden ylöspäin matkasimme
kaakosta itäänpäin tämän »virran yhtymäpaikkaan
asti Nunday'n kanssa. Täällä tekee se mutkan
koillista kohden ja kun emme aikoneet mennä
sitä suuntaa, poikkesimme Nunday'lle, johtaen kul-
kuamme ylös tätä wirtaa myöden, ylimalkaisesti
pitäen kaakkoista suuntaa.

Maisemat Ntambounay-mirran läheisyydessä
oliwat yhtämittaa kauniita. Palmuja kas-
woi rannoilla ja nuo lukuisat pienet saaret, jotka
kaunistiwat »virran tywentä ja kuin peili sileätä
pintaa, metsämuohi, joka sattumalta oli eksynyt
ivirralle ja kiiruhti pois niin pian kun meidän
»venheemme tuli näkymiin, noiden erinkaltaisten
apinain raikas kirkuna, jotka katseliwat meitä
kummastellen ja peläten, tuo kirkas taiwas ja
meitä ympäröiwäin metsäin suurcllainen jylhyys,
joiden puitten wälistä me kaukaa näimme saivu-
patsasten tiertelewän korkeutta kohden, osoittaen
jonkun erämaassa piileksimän kylän läheisyyttä
— tämä kaikki tarjosi alituista nautintoa sielulle.

Sillä aikaa kuin me hiljakseen purjehdimme
pitkin rantoja, äkkäsin minä kaksi kotkaa, jotka
istuiwat kumpikin korkealla eri puussaan, noin
120 kyynärän päässä meistä. Kun tahdoin
näyttää seurakumppaneilleni osaawuuttani ampu-
misessa, huomautin minä heille noita lintuja ja
ammuin sitten molemmat kakspiippus.lla Pyssyl-
läni. He woiwat tuskin uskoa silmiänsä häm-
mästyksestä : semmoinen osaawaisuus näytti heistä
melkein ihmeelle. Kun oliwat wähän toipuneet
häiriöstään, kuulin heidän sanowan: "aatteleppa
kuinka monta Chekianilaista hän olisi tappanut,
jos hän olisi joutunut tappeluun heidän kans-
sansa edellisenä yönä!"

Pitkän matkan päässä edessämme näimme Kris-
talliivuorten kaksi selännettä, joista takimmainen
kohoo etumaisen ylitse. Joki, jota myöden mat-
kasimme ylöspäin, näytti oleman ylen täynnä
kaloja, jotka, ajaessaan hyönteisiä takaa, useasti
hyppiwät ylös wcdestä, sillä aikaa kuin nuo
heleänsiniset kalasääkset wiilsiwät pitkin ja poikki
yli wedcnpinnan, häiriten seudun rauhallisuutta
huikealla pcirkunalla.

Kun olimme tulleet ylemmäksi, muuttui wirta
kapeammaksi ja loppui wiimein melkein kokonaan.
Eräässä paikassa juoksi se läpi muutaman aloe-
puu-wiidakon, jonka teräwät olaat repiwät rikki
meidän maatteemme ja haawoittiwat minua, niin
että minä tulin tahratuksi merellä. Täällä saimme
kauniisti kyllä kokea afrikalaista "joki"-mattaa.

Aloe-tviidatto oli monessa paikoin tunkenut myös
tuon ahtaan juoman keskelle ja oli niin tiheä,
että, jollen olisi sitä nähnyt, en olisi milloinkaan
luullut oleman mahdollista päästä »venheellä siitä
läpitse. Muutamin paikoin oli meidän astu-
minen ulos ja kantaminen »venheemme yli kaa-
tuneitten puitten, jotka kokonaan tukkimat meiltä
tien, ja yhä edespäinkin oli meidän matkamme
yhtämittaista taistelua mittain kanssa ja pikem-
min kahlaamista jannen läpitse tuin esteetöntä
purjehtimista. Wirrat omat kuitenkin tämän
maan ainoat tulkuneumot, joilla asukkaat kuljet-
tamat kaiken elfenluunsa, punapuunsa jakautsjuk-
tinsa merenrannikolle, ja maikka matkustus niillä
on waiwalloinen, on se kuitenkin parempi kuin
jos jaltasin tämisi tuon melkein läpipääsemättö-
män miidaston läpitse, jolloin aina noiden rauk-
tain naisten osalle tulee rastasten taattain kan-
taminen.

Pimeys saamutti meidät ennen kuin pääsimme
Mbene'n kylään, joka oli läheisin asuttu paikka,
ja minulla oli se surullinen seikka edessä että
luultawasti saisin wiettää yöni tällä terweydelle
waarallisella järivellä. Onnekseni olin Chekiani-
kylässä tutustunut erään kuningas Mbene'n po-
jan kanssa, ja kun tuo kunnon poika nyt näki
minun mieheni iväsyneinä ja ivoimattomina pää-
semään edemmäksi, tarjoutui hän juoksemaan edel-
täpäin isänsä kylään hankkiaksensa meille apua.
Kuinka kaukana se oli, emme tietäneet, mutta
hän kiiruhti sitä päätä matkaansa.

Me odotimme tiiman aikaa, muttei mitään
apua kuulunut. Silloin lähetin minä taksi mie-
histäni kohtaamaan ja jouduttamaan noita odo-
tettuja. Toiset kaksi tiimaa kului ja minä ru-
pesin jo epäilemään, kun samassa suuret, met-
sästä kaikumat huudot ilmaisimat meille ystä-
miemme lähestymän, ja pian tuli kuningas Mbene
juosten meidän luoksemme, ja hänen kasmonsa
loistiivat ilosta kun hän huusi minulle terme-
tullut. Häntä seurasi suuri parwi miehiä ja
naisia, jotka ottimat minun laatikkoni ja muut
kapineeni; Mbene kantoi yhtä minun pyssyis-
täni, ja sillä tawoin kewennettyinä riensimme
matkalle minun kuninkaallisen ystämäni kylään
eli leiri-paikkaan, joka oli kuuden penikulman
päässä tästä.

Heimokunta oli ollut siellä niin wähän aikaa,
etteiwät olleet ehtineet raiwaamaan tietä joelle,
jonka tähden ne muutamat penikulmat, jotka meillä
oli kuljettamina joelta kylään, oliwat mitä pa-
himpia. Onneksi löytyy täällä elefantteja kosolta,
ja aina kun waan saatoimme, kämimme niiden
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suuria jälkiä pitkin. Karkaama elefantti-joukko
tekee oikean kadun metsän läpitse, maitta kaikki
taasen kasivaa uudestaan erinomaisen pikaisesti.

Minä olin luullut että meidän piti tulla ky-
lään. Minun hämmästykseni oli sentähden suuri,
kun niiden pisanki-istutusten siasta, jotka tawal-
lisesti ympäröimät sitä ryhmää mökkejä, jotka
tekemät afritlllaisen kylan, näin suunnattoman
joukon hirsiä wiskeltynä sikin sokin, ikäänkuin
olisi hirmumyrsky raimonnut tästä läpi metsän.
Näytti siltä kuin olisi Mbeneläisillä kylänsä jon-
kun taipaleen päässä tästä, mutta että he oli-
mat tulleet tänne maan tekemään uusia istutuk-
sia, ja että tämä oli heidän tapansa raimata
metsää pelloksi. Tawallisesti menettel.wät hei-
mokunnat tässä kohden näin: miehet menewät
metsään ja walitsewa. jonkun »viljelykselle sowe-
liaan paikan, sitten kaatawat he puut miten sat-
tumus tahi heidän oma mielisohteensa määrää,
antamat kaikki mirva sillansa, siksi kunnes kuiwa
»vuodenaika on kylliksi kuiwannut nuo suuret
puut, jolloin he sytyttäivät kaikki tuleen, poltta-
wat ne ja naiset istuttawat sitten puiden enti-
selle alalle maniokia, maissia ja pisankeja.

Ainoastaan suurimmalla waiwalla ja pahoin
reweltynä orjantappurapiikeiltä sekä kompastuttu-
ani useat kerrat tiellä loikomiin liekoihin pääsin
minä näiden marustusten läpitse, jotka parem-
min suojelemat näiden ihmisten kyliä kuin mi-
kään muuri, jonka he tekisimät, sillä jos ivihol-
linen kerran kietoutuu niihin, woiwat he löylyt-
tää häntä mieltänsä myöden ilman pelkäämättä
takaisin saamansa.

Wihdoin, kun kärsimyksen! jo oli kokonaan
lopussa ja »vaatteeni suoraan sanoen roikkuiwal
riepaleina ylläni, saawuimme leiripaikalle. Täällä
otettiin meitä oikein suurcllaisella afrikalaisella
taivalla »vastaan. Pyssyjä laukaistiin, asukkaat
ampuimat ja tanssimat, jokainen oli niin rie-
mastunut tuin olisi hänen »veljensä kotia tullut,
ja minä »vietiin kohta erääsen suojukseen, johon
kuningas armossa seurasi minua antaen minulle
lahjaksi — joka todellakin oli termetullut — ku-
tun ja muutamia pisanki-kimppuja.

Pisanti on taittein näiden heimokuntain leipä.
Ia onnellisia he vlisiwat, jos heillä aina olisi
semmoista leipää syötämänä, mutta heidän hu-
minoitsemat tapansa tekemät sen, että heiltä toi-
sinaan puuttuu tuota helposti miljeltälvää Pisan-
kiakin ja heidän on »vaillinaisesti elättäminen
itseänsä niillä puun juurilla, marjoilla ja päh-
kinöillä, joita metsissä löytyy.

Minä olin nähnyt Mbenen jo ennen ja useat

hänen miehistänsä tunsimat minun, sillä he oli-
wat minun nähneet, kun minä muutamia wuo-
sia ennemmin tuskiskelin näitä seutuja pastori
Mackeyn seurassa. Nuo hymänlaatuiset ihmiset
ilmaisilvat erinomaista iloa ja ottiwat minua
wastaan kyläänsä kaikenlaisilla tansseilla ja lau-
luilla sekä palweluksen tarjomutsilla.

Mbenen kylä eli leiripaikka on Kristalliwuor-
ten cnsimäisen graniiti-selänteen juurella. Nuo
metsää kaswawat »vuorenrinteet oliwat nähta-
lvissa etäällä ja tekimät minuun suloisen »vaiku-
tuksen, sillä minä haivaitsin nyt lähestymän, toi-
mojen. perää. Kylän asukkaat eiwät olleet wielä
rakentaneet itsellensä huoneita, waan asuiwat lei-
rissä ivaillinaisten suojusten alla, jotka oli tehty
lehdistä, joita paksulta oli ladottu neljän hal-
kaistun, maahan juntatun paalun päälle. Näi-
den katosten alle kokosi jokainen perheen-isä mai-
nionsa, lapsensa ja orjansa ja eli turmallisesti
«auhassa. Yksi parhaimmin raketuista suojuk-
sista — jonka katto pidätti mettä — annet-
tiin minulle ja siellä maimuin minä kohta uneen,
asetettuani kuitenkin sitä ennen molemmat kis-
tuni lähelle päänalusta.

Kun nousin »vuoteelta seuraamana aamuna,
haivaitsin minä ettemme tosiaankaan olleet enem-
män kuin kymmenen tai wiisitoista penikulmaa
muorista. Edellisen päiwän illalla olimme näh-
neet kaksi selännettä, joista matalampi iviittä
tai kuutta sataa jalkaa ja tuo takimmainen ja
korkeampi kahta tai kolmea tuhatta jalkaa korkea.
Näiden muorien takana juuri Fanit — ihmis-
syöjät — asumat ja siellä on myöskin gorillan
koti.

Mbene pyysi etten panisi pahakseni tätä hä-
nen mielestänsä köyhää ivierastusta. Hän sanoi
»väkensä juuri nykyään tulleen tänne ja että mie-
hillä koko kulmana »vuodenaikana oli ollut kädet
täynnä työtä puiden kaatamisessa ja kasken per-
kaamisessa metsissä. Hän kertoi kuinka heillä
oli ollut aiwan wähän syötäwää, kuinka he oli-
wat olleet pakotettuina pyytämään ruokaa lä-
hellä asumilta heimoilta ja puolet aikojansa ei-
mät olleet saaneet muuta raminnoksensa kuin erään
palmupuun lajin pähkinöitä, joista he myös »val-
mistamat jonkinlaista »viiniä. Nämä pähkinät
owat hywin karmatta; minä en koskaan ivoinut
niitä syödä. Ne omat munamaisia ja pyöreät
päistä. Niitä malmistetaan ruoaksi sillä tamoin
että kuori otetaan pois ja sydämystä liotetaan
neljäkolmatta tuntia medessä, jolla aikaa se osaksi
kadottaa katkeruutensa ja tulee jotenkin maukkaaksi
ruokahaluiselle ihmiselle. Toisinaan ajaa nälkä
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asukkaita syömään tätä pähkinää ilman liotta-
matta — minä olen itse ollut pakotettuna sitä
tekemään — ja silloin on se erinomaisen karwas.

Minä haivaitsin heti etten »voinut kauan »vii-
pyä Mbenen luona, sillä minun oli mahdoton
elää näiden ihmisten taivalla, ja waikka minun
muroistani oli jälillä muutamia laimakorppuja
ja naukkuja, eiwät woineet ne pitkälle riittää ja
niitä oli säästäminen mahdollisia sairauskohta-
uksia warten.

Ylenmääräisen huolettomuutensa tähden omat
näillä tienoilla asumat neekeri-heimot puolet ai-
kojansa »vuodesta nälistymisen tilassa. He näyt-
tämät olewan tottuneet taistelemaan puutteen
kanssa, maikka he amuksensa omat saaneet niin
hedelmällisen maan. Semmoiset leiripaikat kuin
Mbenen owat yleisiä heimokunnissa. Heidänpellontyönsä omat marsin alkuperäistä laatua, ja
niinhywin pakotettuina walitsemaan hedelmäl-
lisimmän paikan kuin »vanhaa tapaa seuraten
lähtewät he mieluisemmin kylistänsä joillekin etäi-
sille seuduille perkaamaan maata ja kylmämään
sitä. He eimät kylmä milloinkaan kahta »vuotta
perätysten samalle paikalle ja heillä on sentäh-
den paljo työtä maan raatamisesta joka kerta.

Kuitenkaan ei ole se mitään outoa kylälle, että
kadottamat kaiken hedelmän työstään elefanttilau-
man kautta, joka, tullen pellolle, sotkee kaikki maa-
han, mitä ei jaksa syödä. Tämä tapahtuu erit-
täinkin usein pisanki-istututsille.

Leiripaikkaa kutsutaan olako'tsi, jokasana myös
merkitsee kylän aluetta eli jotakin satunnaista
olopaikkaa. Semmoinen olako tarjoo lviehät-
täivän näyn, erinomattainkin yölliseen aikaan,
jolloin jokaisella perheellä on nuotiotulensa, jonka
läheisyydessä sen wuoteet owat järjestettyinä noi-
den ylhäällä mainittuin suojusten alla. Mutta
nälkä pilaa parhaimmankin ihastelun, ja minä
olisin mielelläni antanut koko leirin yhdestä hy-
winpaistetusta kanasta taikka riittämästä leipä-
warastosta.

Minä sanoin Mbene'lle, että, kun hänen lei-
rissänsä ei ollut mitään ruokamaroja säätämissä,
minun oli matkaaminen edemmäksi, ilmoitin hä-
nelle aikeeni ja wihdoin sowimme siitä että hä-
nen weljensä Neomo oli erään joukon kanssa
saattama minua aina Fanilais-heimokun.aan asti.
Se saatiin toimitetuksi ilman mitään suurempia
»vaikeuksia, mutta wielä kului useampia Miikkoja
ennenkuin minun seurakumppanini oliwat »val-
miit lähtemään liikkeelle. Sillä aikaa tein minä
oloni täällä niin mukamaksi kuin mahdollista
oli, asian tällä kannalla ollessa. Kuninkaan

»vaimot antoiivat minulle kylliksi mattoja »vuo-
teekseni ja sen alle ladoin minä riittäwästi kui-
wia lehtiä, saadakseni pehmeän leposijan. Kah-
den puolin ivuodettani tein minä tulen, estääk-
seni mustiitein lähenemistä, jotka omat hywin
haitallisia, ja niin koetin nukkua yöllä. Pitkät
päiwäni kuluiivat jahtiretkillä.

Minun tulee lisätä että minun kuninkaallinen
ystäwäni tumallisella afritalaisella wieraanwa-
raisuudella tarjosi minulle ivaimon, kun tulin
hanen leiriinsä. Tama on yleinen tapa kun
neekerit tahtomat osoittaa kohteliaisuutta »vierai-
tansa kohtaan, eiwätkä he woi ymmärtää minkä
tähden »valkeat miehet kieltäwät ottamasta mus-
taan mitä he pitämät marsin luonnollisena. Minä
koetin selittää Mbene'lle ja hänen maimoillensa
kuinka tapa on meidän luona naisten suhteen,
mutta ei hän eikä hänen »vaimonsa näyttäneet
käsittämän eli woiwan arwostella tuota kristil-
listä aatosta awioliitosta.

Mustutit tuntiivat minun tulieni sawun lä-
pitse ja puriwat minua, niin että tuskin woin
nukkua ensi yönä tuloni jälkeen, ja jotta tilani
tulisi wielä »vaikeammaksi, rupesi sade »vuotamaan
päälleni eräästä lehtikattoni reiästä, niin että
aamulla nousin »vuoteelta märkänä, purtuna ja
nälkäisenä, mutta muuten tuntui minusta oloni
erinomaisen hywälle.

Minä menin keskustelemaan Neomon kanssa
»valmistuksista pikaiseen lähtöön, mutta haivaitsin
hänen »vaimojensa menneen ulos keräämään ruo-
kamaroja tuota aiottua matkaa warten. Mbene
antoi minulle yhden kananpojan — erinomai-
nen herkku — puolipa.ivaksi, mutta minun oli
se ensin ampuminen ennenkuin saatoin sitä syödä.
Maan asukkaat eimät rakenna nimittäin mitään
kanakoppeja siipikarjallensa, ja seuraus siitä on
että kanat lentelemät puiden korkeimmilla oksilla,
jossa he owat turwassa kaikenlaisilta murha-yri-
tyksiltä niinhywin omistajainsa kuin petoeläin-
ten puolelta.

Kun minä en tahtonut suostua ottamaan »vas-
taan tuota Mbenen minulle tarjoomaa "waimoa",
sanoi hän: "Olkoon niin, mutta woi hän kum-
minkin Palmella sinua ja »valmistaa sinulle ruo-
kaa," ja tällä tamoin onnistui minun saada
hymä kyökkipiika. Neekerit käyttämät paljon pip-
puria ruoan laitoksessa, jota minä pidän hywin
terweellisenä tässä ilmanalassa; muuten oli mi-
nun kana-keitokseni marsin hyivä, ja lisäten tä-
hän wähän pisankeja ja muutamia jäännöksiä
kutusta, jonka edellisenä päiwänä olin saanut,
söin minä oikein hyivän päimällisen — luuta-
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wasti »viimeisen kuin moneen päiwään olen saaiva,
ellei meille juuri onnistu matkallamme kaataa
joku metsämuohi tai elefantti.

Kuudes Luku.

Elokuun 20 päiwänä lähetin minä Dayokon
miehet kotia menemään ja olin nyt Mbenen
mallassa, jätettynä hänen armoihinsa. Hän oli
hywä mies ja minä huomasin olemani täydelli-
sessä turmassa hänen raakain, mutta hywäntah-
toisten miestensä seurassa. Ölen aina hawain-
nut sen parhaimmaksi menettelytawakst että olen
osoittanut luottamusta niihin heimokuntiin, joi-
denka maan kautta olen kulkenut. He näyttä-
mät pitäivän sitä jonkinlaisena kohteliaisuutena
ja owat kopeat siitä että heillä on waltea mies
seassansa. Waikka joku päällikkö oliskin halu-
kas tappamaan walkeaihoisen matkustajan, ei se
häntä hyödyttäisi, sillä suojelemalla »vierastansa
lähellä-asuwain heimokuntain seassa, saawuttaa
hän enemmän armoa ja mahtaivuutta kvin jos
hän hänet murhaisi.

He kutsuiwat nyt minua "Mbenen »valkeaksi
mieheksi." Ennen olin mina "Dayokon walkea
mies." Tama nimitys antaa omistajallensa jon-
kinlaista turwallisuutta ja hywää oloa, sillä se
olisi ollut suuri loukkaus Mbeneä kohtaan, jos
joku »vieras olisi tehnyt pahaa hänen »valkealle
miehellensä, ja hän piti kunnianansa elättää häntä
niin hymin kuin hän woi.

Arwattawasti pitää olla osaawa kyllä, että
silloin tällöin miellyttää päällikköä pienillä lah-
joituksilla, jotka tamallisesti tulee antaa kahden

kesken, ettei hänen miehensä sitten kerjää niitä
häneltä, ja ilman sitä semmoisella taivalla, ettei
näytä ikäänkuin olisi aikomus niillä saawuttaa
hänen suosiotansa — sillä tyystin tulee olla Ma-

roillansa ettei osoita minkäänlaista pelkoa, maikka
kuinka siihen syytä oliskin — waan niinkuin
annettaisiin ne waan ystäwyydestä.

Tämä on ainoa luotettaiva keino tulla toi-
meen tässä maassa, ja minä en ole milloinkaan
kohdannut ketään päällikköä, joka, niinkauan kuin
minä olin hänen "walkea miehensä," ei olisi tah-
tonut auttaa ja edistää minun niteitäni ja mat-
kojani.

Dayokon miesten piti kolmen kuukauden ku-
luttua tulla takaisin Mbenen leiriin ottamaan
minua ivastaan ja minun piti, jos suinkin mah-
dollista oli, olla takaisin siellä siihen aikaan.

Naiset oliwat koonneet kosolta karwaita palmu-
pähkinöitä ja muita hedelmiä, jotka enimmäkst
osaksi olimat maukkaampia kuin nuo inhottawat
pähkinät, mutta pahaksi onneksi ci ollut niitä niin
runsaasti. Niiden joukossa oli jonkinlainen pyö-
reä pähkinä, ison Saksanpähkinän suuruinen ja
sisaltama kolme ja neljä öljyistä sydämmystä, joista
jokainen oli pawun kokoinen; paistettuina eiwät ne
hullummalle maistuneet. Siellä löytyi eräs toi-
nenkin merkillinen hedelmä, jota en milloinkaan
ennen ollut nähnyt ja joka muotonsa puolesta
ylimalkaan oli miinamarjarypäleen näköinen, joka
marja öljymarjan muotoinen ja kaikki kaikki-
nansa maalean-punainen »värinsä puolesta. To-
dellakin loistama näky nähdä näiden heloitta-
main rypäleitten killuman puista alas. Sydäm-
mykset owat isompia kuin öljymarjan, mutta hil-
seet niiden ympärillä eimät ole niin paksuja kuin
jälkimmäisen ympärillä ja sisus on erinomaisen
mehuisa ja hywälle maistuma.

Mbondemo-heimokunta on yhteydessä Mbisho-,
Mbiki-, Mbousha-, Ibouai-, Acoa- ja Chekiani-
heimoin kanssa. Heidän kielensä on melkein yh-
täläinen, niin että he kaikki ymmärtämät toinen
toisiansa. Myöskin on heillä likimmiten samat
tawat ja taikauskoiset luulot, sekä pitäivät saman-
kaltaista paimentolaiselämää. Mbondemolaiset
elämät eli heillä on kylänsä »vuoristossa tuolla
sisämaassa idän puolella Lopetzin nokkaa ja siinäosassa maata, joka ulottuu Muni-wirrasta poh-
jassa Mundah-jokeen asti.

Siitä asti kuin minä ensiksi tulin tuntemaan
Mbenen, oli hän siirtänyt kyläänsä kaksi kertaa,
ja hänen nykyinen muuttamisensa oli kolmas.
Minä kysyin häneltä mitä syitä hänellä oli täm-
möisiin asunnon muuttelemisiin. Ensi kerralla,
»vastasi hän, oli eräs mies kuollut siellä eikä
paikka ollut sitten enää "hymä". Toisen kerran
oli hänen muuttaminen, kun hänen alammaisensa
oliwat hakanneet maahan kaikki palmut, eitvätkä
siis enää »voineet saada mimboa (palmuwiiniä),
erästä juomaa, josta he paljon pitämät, waitk'
eiwät he wiitst nähdä waiwaa niiden puiden hoi-
tamisessa, joiden pehmeistä latwoista sitä »val-
mistetaan. Mutta näitä puita löytyy yltäkyllin
koko maassa, ja heistä tuntuu mukamammalle
siirtyä toiseen paikkaan ennen kuin pitäisiwät
huolta niistä puista, jotka ympäröimät heidän
asuntojansa ja jotta ornat niin hyödyllisiä heille,
sillä ne antamat heille ci ainoastaan tuota hei-
dän mieluista wiiniänsä, waan myöskin noita
ylhäällä mainittuja karmatta pähkinöitä, jotka
useasti pelastuivat heidät nälkään kuolemasta,
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ja ilman sitä tekemät he huoneittensa seinät nii-
den halkaistuista warsista. Maa, jossa on yl-
tä kyllin palmuja, metsän-riistaa ja kaloja ja
jonka läpitse joku wirta juoksee, on Mbondemo-
siirtolaisten taiwas.

Mdondemolais-kylät eroamat ralennustawan
puolesta pääasiallisesti niiden rantamaan heimo-
kuntain kylistä, jotka jo olen kertonut. Huoneet
owat enimmäkst osaksi yhtä suuria, ylimalkaan
12 tai 15 jalkaa pitkiä ja 8 tai 10 jalkaa le-
weitä. Ne owat raketut kahden puolin erästä
Pitkää ja jotenkin leweätä katua ja seisomat lä-
hellä toisiansa. Päällikön asunto ja neuivot-
teluhuone owat suuremmat kuin muut huo<
neet. Kadun molemmat päät owat suljetut jy-
kcillä paalutuksilla, ja yölliseen aikaan owat ky-
län portit »visusti kiinni; jos joku lähestyy ilman
ilmaisematta tulonsa syytä, ammutaan eli syös-
tään hän läpitse ilman armotta. Huoneilla ei
ole mitään akkunoita ja omet owat kaikki kadulle
päin, ja kun portit kadun päissä owat suljetut,
on kylä todellakin linnoitus. Wielä paremmin
suojellakseen itseänsä, leikkaamat asukkaat useasti
okaisia pensaita ja tukkimat niillä läheiset ah-
taat paikat, jonka ohessa he aina rakentamat ky-
länsä muorten korkeimmille huipuille niillä seu-
duin, joissa määräämättömäksi ajaksi pystyttämät
majansa. Tästä kaikesta nähdään että he — joka
myöskin on todellinen laita — owat sotaisaa,
waitt' eimät sen puolesta rohkeata rotua. He
owat alati riidassa naapureinsa kanssa eiwätkä
ole milloinkaan turmassa heidän päällekarkaut-
siltaan.

Mbondcmo-huoneen sisus on karppuseinällä ja-
ettu kahteen osaan: toinen on kyökki, jossa kaikki
perheen-jäsenet istumat tai makaamat maassa tu-
len ympärillä; toinen sänkykammarin osasto. Tuo
jälkimmäinen on pilkko pimeä, siellä talletetaan
ruokamarat ja kaikki heidän aarteensa. Saadak-
sensa missin tiedon, kuinka suuri Mbondemo-
perheen-isän perhe on, ei muuta tarminnut tuin
lukea nuo vienet omet, jotka wiewät noihin eri
lepokammioihin: 'Niin monta owea, tuin tvai-
moatin", selitettiin minulle. Huoneet omat teh-
dyt puun karpusta ja erään eristumin aisen pal-
mulajin niwelettömistä warsista. Karpun kap-
paleet sidotaan noihin lujasti maahan juntat-
tuihin »vartaloihin köysillä, jotka omat tehdyt
metsissä tasmamista »viiniköynnöksistä. Katto
on matoista. Huoneet eimät ole niin amaria,
eitä niin hymin ja somasti rakettuja kuin Mpong-
welaisten.

Elokuun 21 päiwänä oliwat minun mieheni

asettaneet pyssynsä kuntoon puolustusta tai jah-
tia warten. Afrikalaisilla heimokunnilla on niin
monta riidan syytä, että he aina pelkääwät pääl-
lekarkausta. He owat niin naurettawasti taika-
uskonsa »vallassa noitiin, niin kiedotut moni-
maimoisuuden sekaisiin siteisin ja suureksi osaksi
myöskin epärehellisyytensä kautta kaupassa, ettei
kukaan heistä moi sanoa missä ja minkä tähden
mihollinen »väijyy hänen henkeänsä.

Olen jo maininnut tuosta naimistaivasta,
jonka kautta päälliköt saamat ystäwiä ja waltaa.
Mutta löytyy myöskin toisia keinoja, joten liit-
tolaisia saadaan. Kaksi heimokuntaa tahtoo esim.
käydä taistelemaan toisensa kanssa, mutta toi-
nen tarivitsee enemmän moimia. Tuo heikompi
puoli lähettää silloin yhden jäsenistänsä salai-
sesti tappamaan jonkun miehen tai waimon jos-
sakin läheisessä kylässä, jolla ei ole mitään teke-
mistä heidän riitansa kanssa. Seuraus ei ole,
niinkuin uskottamimmalta näyttäisi, se että tuo
miimeksimainittu kylä maalisi kostoa murhaajalle,
waan, kummallista kyllä, se heimo, johon mur-
haaja kuuluu, antaa tuon loukatun puolen ym-
märtää tämän tapahtuneen sentähden, että
eräs toinen heimokunta on loukannut murhaa-
jan heimokuntaa, jolloin, afrikalaisen tawan jäl-

keen, ne kaksi kylää yhdistyivät ja käyivät yksissä
neuwoin »vihollisen kimppuun. Saaduksensa siis
jonkun kylän yhtymään missin puolueen kanssa so-
dassa, tappaa tämä puolue jonkun mainitun ky-
län miehistä tai naisista siinä tarkoituksessa, että
kosto kohtaa toista.

Waimot owat näillä ihmisillä ainoastaan hei-
dän ylpeytensä, »vallanhimonsa, huwitustensa ja
laiskuutensa palweluksessa. Mies antaa tawa-
roita tai orjia waimostansa ja pitää häntä sen-
tähden kauppa-tawaranll. Nuoria tyttöjä — »vie-
läpä lapsiakin, joita wielä kannetaan — naite-
taan »valtiollisista syistä »vanhoille miehille. Se
käsitys kuin meillä on rakkaudesta näyttää ole-
man tuntematon näiden millein seassa. Ranta-
maan asukas ei mitään epäile kun hän myy
litimmän naisellisen sukulaisensa siweyden, eiwät-
tä naisetkaan osoita mitään »vastahakoisuutta
tämmöistä kauppaa mustaan, kun heille waan
hywin maksetaan. Ia minä saatan lisätä, että
useat niistä walkea- ihoisista, jotka tulewat meri-
rannikolle, niinhywin merimiehet kuin muut, pilaa-
mat ja turmelemat näiden malistumattomain
asukasraukkain tapoja wielä enemmän tuin hei-
dän oma tietämättömyytensä ja raakuutensa.

Haureus harjoitettu mustan miehen kanssa
rangaistaan kaikkein heimokuntain seassa sakolla,
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ja tämä laki, jota käytetään ankarasti, on syynä
erääsen marsin omituisten asiain tilaan. Mies
ja waimo yhtymät yksissä neuwoin ryöstämään
jonkun onnettoman, jonka kanssa akka on olemi-
nansa wähän likemmässä yhteydessä; tämän sei-
kan antaa hän miehensä huomata, joka nyt lou-
katun kunniansa lepytykseksi waatii wahingon-
palkkion, josta hän ja hanen rikokseen osallinen
maiinonsa saattamat elää muutaman aikaa.

Laiton yhtyminen jonkun naapuri-heimokunnan
tahi naapuri-kylän naisten kanssa on syynä mel-
kein kaikkiin palawer'eihin, sotiin ja meteliin
Afrikassa. Jos jonkun heimon tekee mieli ta-
pella, hankkii se syyn siihen siten, että antaa
yhden »vaimoistaan hieroa rakkauden kauppoja
jonkun miehen kanssa, joka kuuluu toiseen hei-
moon eli kylään, joka sillä tamoin, useastikin »vas-
tenmielisesti, pakoitetaan tappelemaan.

Nuo keskinäiset awioliitot wetäwät puolen tu-
sinaa heimokuntia siihen riitaan, joka on nous-
sut kahden lvälillä. Jokapäällikkö huutaa aivuk-
sensa appejansa ja sillä tamoin joutuu koko maa
sotatilaan, omaisuus on silloin maaran-alainen ja
melkein ilman mitään armoa, pellontyöt jäämät
tekemättä ja kokonaisia kyliä latoo sota-alalta,
joko uloslvaelluksen, nälänhädän taikka meren-
wuodatuksen kautta.

Naiset eiwät ainoastaan hanki elatuswaroja,
waan owat myöskin kuormankantajia tässä osassa
Afrikaa. Minun seuraani kuului Mbenen kaksi
poikaa Miengai ja Maginda, eräs nuori mies,
jonka nimi oli Pouliandai, ja puoli tusinaa mah-
woja naisia, jotka kantoiwat raskaita kistujani
ja muita tawaroitani sekä muonawarojamme mat-
kaa warten.

Wihdoinkin läksimme liikkeelle aamulla elokuun
24 päiwänä. Kylän asukkaat oliwat tehneet pa-
rastansa, hankkiessansll elatuswaroja matkaa war-
ten, mutta saanti oli niukka kyllä. Minun omat
marani olimat nyt kokonaan lopussa. Sen puolen
tusinaa laimakorppuja, mikä minulla oli jäljellä,
olin pannut tallelle siltä Maralta, että kääntyisin
tautiin tahi että joutuisimmesuureen hätään. Kum-
minkin oli heidän onnistunut saada kokoon use-
ampia suuria piscinki-kimppuja ja koko joukko
karivaita palmupähkinöitä, ja siinä oli koko muo-
nawarasto.

Minä otin myötäni seitsemänkymmentä naulaa
kuulia, yhdeksäntoista naulaa kruutia ja kymme-
nen naulaa arsenikkia, tuppaakseni ja säilyttääk-
seni eläimiä; wielä otin minä kistuni, jotka si-
säistivät kangasta, tupakkaa, lasihelrniä j. n. e.
»voidakseni ostaa elatuswaroja ja antaa lahjoja

niille maan-asukkaille, joiden kanssa tulisimme yh-
teyteen. Kun naisilla oli kyllin kantamista, an-
noin minä Miengaille tuulawarastoni; mutta
minun muut seuralaiseni kantoiwat omia kaup-
patamaroitansa, semmoisia kuin messinkikattiloita,
rautapatoja, truukkuja j. n. e. sekä sadan naulan
paikoille suolaa, säilytettynä pieniin kolmen tai
neljän naulan painamiin tukkuihin.

Naisten kuormitus on hymin tärkeä asia. He
kantamat kuormiansa raskaissa, kömpelömäisissä
koreissa, jotka killuivat setassa, ja malttamatto-
man tarpeellista on sitoa ne heidän selkäänsä
huolellisesti sillä tamoin, että ladotaan kolmea
tai neljää tuumaa paksulta hymin pehmeä
kerros puunlustoja ihoa ivastaan, ettei kori lyötä
selkää.

Kun kaikki oli walmisna, ja kun jokainen oli
sanonut jäähywästi kaikille ystämillensä ja oli
palannut takaisin senkin seitsemän kertaa, jättääk-
sensä wielä kerran hywästi ja sanoaksensa jota-
kin mitä oli unohtanut, kun kaikesta kirkunasta,
laskennasta ja kiistasta oli »viimeinkin loppu
tullut ja minä kokonaan olin menettänyt tärsi-
wällisyyteni, suorimme »viimeinkin matkalle.

Kuljettuamme noin miiden penikulman pai-
koille saamuimme Nunday-mirran rannoille, joka
täällä on kapea, mutta kirkas ja kaunis juopa,
niin kirkas, että minun teki mieleni ampua erästä
eriskummallista kalaa, jonka näin uiman ohitse,
sillä aikaa kun seisoimme toisella rannalla. Minä
laukaisin kutin hauleja sitä kohden, mutta tus-
kin olin liipaisinta tukahduttanut kun samassa kuu-
lui kauhea ryske toiselta rannalta, noin yhdeksän tai
kymmenen kyynärän päässä meistä, ja minä näin
muutamia »vähäistä puita paistattaman nurin,
jonka perästä kuului semmoisia kimeitä tormen-
toitatuksia, joita pelästynyt elefantti-joukko pääs-
tää sieramistaan. Elefantit oliwat seisoneet ai-
wan hiljakseen »viidakossa; oliwatko ne meidät
nähneet wai eikö, emme »voineet sanoa. Minä
olin pahoillani, että olin laukaissut Pyssyni, kun
juuri nyt aioimme mennä yli mirran ja olisimme
moineet ampua heistä jonkun, ellemme olisi heitä
pelättäneet pakenemaan pois.

Mentyämme yli Nunday'n ja kuljettuamme
kymmenen penikulmaa koillista ilmaa kohden, saa-
muimme eräälle graniiti-ivuoren selänteelle, joka
on yksi osa Kristalli-tvuorista. Wuoren rinteet
oliwat hywin jyrkkiä, ja jaksaaksemme kiiwetä
niitä myöden ylös, istahdimme me maahan ja
söimme päimällistä. Mina söm muutaman kei-
tetyn pisangin, joka ci ole juuri liioin rawitse-
waa ruokaa, ja sitten kapusimme ylös tuota mut-
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kaista ja huonosti wiitotettua polkua, joka lui-
terti suunnattoman suurten graniiti- ja kwartsi-
wuoren lohkarein ivälissä, jotka sikin sokin ha-
jallansa »vuoren rinteillä antoiivat seudulle omi-
tuisen muodon.

Tämä selänne on lähes 600 jalkaa korkea ja
sen harjalla on kolmea penikulmaa pitkä ylänkö,
joka samaten on täynnä suunnattoman suuria
kwartsi- ja graniiti-lohkareita.

Käytyämme yli tämän ylängön, tulimme eräälle
toiselle wuorenjonolle, joka oli wielä jyrkempi ja
korkeampi kuin tuo ensimäinen ja jonka yli mei-
dän myös oli kiipeeminen. Minä haivaitsin
että maan-asukkaat tämmöisessä kulussa oliwat
paljoa liukkaammat kvin mina. He käyttämät
paljaita jalkojansa melkein kvin apinat käpäli-
änsä. Pitkällinen harjoitus on totuttanut hei-
dät tarttumaan »varpaillaan tiini, ja he woiwat
hypätä kalliolta kalliolle, pelkäämättä putoowansa,
kun mina sitä »vastaan paksuin saapasteni kanssa
wähä wäliä luiskahdin syrjään, niin että minä
edistyin aiwan hitaasti.

Me olimme wielä ensimäisellä ylängöllä, kun
Miengai äkisti antoi minulle miittauksen olemaan
hywin hiljakseen. Hän ja minä menimme edel-
täpäin. Minä luulin hänen nähneen jonkun
elefanttijoukon tai tiikerin. Hän wiritti pyssynsä
ja minä tein samaten, ja niin seisoimme wiist
minuutia aiwan ääneti. Yhtäkkiä huudahti
Miengai "hurrah!'', joka kaikui metsässä ja jo-
hon kohta »vastasi useat äänet ei kaukana meistä,
mutta joiden omistajia emme kallioin ja puiden
tähden »voineet nähdä. Miengai huusi huikeasti
Mbondemo-soturein taivalla ja sai taasen was-
tauksen. Käytyämme wähän edemmäksi, saimme
nähdä leirin, jonka eräs suuri seura oli pys-
tyttänyt. He hawllittiin olewan Mbenen wäkeä,
ja oliwat nyt kotia tulossa kauppa-astoiltaan si-
sämaasta.

Se oli oudollainen näky. He maata loikoi-
mat ympäri malkeainsa, noin sadan paikoille lu-
nniltaan — nuoria ja ivanhojn, miehiä ja »vai-
moja, muutamat harmaapäisiä ja köyristyneitä,
toiset »vähäiset lapset sylissä. He oliwat silmin-
nähtäwästi tehneet pitkän mattan ja oliwat nyt
»väsyksissä. He oliwat koonneet kautshukkia ja
oliwat toisten puolesta toimittaneet wähän elfen-
luuta ja weiwät nyt näitä tawaroita Mbenelle
eli jollekin toiselle päällikölle, mies mieheltä saa-
tettawakst alas "walkeain miesten markkinoille".

Täälln tulin minä huomaamaan myös neeke-
riläisten laiskuuden ja sen julmuuden, jolla nai-
sia pakoitetaan työtä tekemään. Mbondemo-mie-

het makasiwat ympäri malkeainsa, pidellen kei-
häitänsä ja pyssyjänsä, pakisten ja lewäten, sillä
aikaa kuin naiset keittiwät ruokaa tahi siiwost-
wat leiripaikkaa ja ne lapset, jotka woiwat käydä,
ajettiin metsään kokoilemaan poltinpuita yöksi.
Nuo pienoiset raukat näyttiwät olewan hywin
wäsyksissä, mutta heitä ei ensinkään armahdettu.

Kun me itse olimme »väsyksissä, sytytimme lei-
ri-tulemme lähellä heidän »valkeitansa, ja seuraa-
ivana päiwänä sain minä tilaisuuden nähdä
kuinka he lähtiivät liikkeelle. Miehet kantoiwat
ainoastaan aseitansa ja enimmät heistä oliwat
»varustetut aina hampaisiin asti. Noissa tamal-
lisissa selässä killuwissa koreissa kantoiwat nai-
set ja isommat lapset elatuswaroja — joita heillä
näytti olewan runsaasti — elfenluuta ja kaut-
shukkia ja paitsi sitä — myöskin toreissa —

niitä lapsia, jotta eiwät wielä moineet käydä.
Ei edes manhuksiakaan säästetty, waan he sai-
wat kantaa köykäisempiä taakkoja, maikkapa heidän
olisi ollut laahustaminen pitkäin sauwain nojassa.

Kaikki olimat he hywin heikosti puetut, afri-
talaisiinkin oloihin »verraten. Heillä oli muassa
manha päällikkö, jolle he näyttiwät osoittaman
suurta kunnioitusta, ja häntä palweliwat yhä
hänen »vaimonsa, joita hänellä näkyi oleman use-
ampia muassaan. Minä annoin heille wähän
suoloja, josta he oliwat hywin kiitolliset.

Seuraamana aamuna läksimme liikkeelle ennen
päimänkoittoa, haukattuamme ensin marsin mail-
linaisen suuruspalan, muutamia keitettyjä pisan-
keja. Satoi lakkaamatta ja me saimme siis, lä-
pimärkinä ja »vilustuneina, koko päiwän tallus-
taa sohjassa. Puolipäiwän aikaan kohtasimme
erään toisen seuran matkustamia Mbondemolaisia,
jotka palasimat sisämaasta. He eiwät olleet mil-
loinkaan ennen nähneet »valkeata miestä ja kat-
sella tuijotteliwat minua silmät pystyssä, waikt'
eiwät sentään näyttäneet peljästymän. Minä
pelkään että he minun ulkomuodostani saimat
aiwan huonon käsityksen malleista ihmisistä. Mi-
nulla oli yllä ainoastaan siniraitainen paita ja
housut jalassa, molemmat oliwat märät ja nuo
jälkimmäiset wielä tahratut loalla. He pyysi-
wät wähän tupakkaa "lämmitykseksensä", ja ne
muutamat lehdet, jotka minä heille annoin, teki-
ivät heidät marsin onnellisiksi. Heitä näytti
sade paljon enemmän rasittaman kuin minua,
erittäinkin naista, jotka minun toimestani saimatosansa tupakasta.

Tässä seurassa oli kaksi miestä, nimeltä Ngolai
ja Yeaiva, jotka olimat Mbenen kylästä ja tun-
silvat Mbenen pojat. He tarjoutuiwat seuraa-
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maan meitä, jos antaisimme heille elatuswaroja,
sillä heidän omansa olimat melkein lopussa, ja
kun Miengai ja Maginda lupasiwat heille niitä
yltä kyllin, yhtyiivät he heti meidän seuraamme.

Käytyämme noin 18 penikulmaa sateessa, ti-
heäin metsäin läpitse ja yli erään aution ylän-
gönsylimalkaisesti pitäen itä-kaakkoista suuntaa),
tulimme leiripaikalle, jossa oli hywin suuria ja
mukaivia majoja meitä warten walmisna. Täältä
kulkee, niinkuin näyttää, yhdistysreitti tähän maa-
han, waikt'ei woi nähdä mitään teitä, ja eri
kauppakarawanit owat rakentaneet ja woimassa
pitäneet näitä hymin awaria ja mukawia suo-
juksia. Ne olimat tehdyt seipäistä samoinkuin
Mbenen kylä, mutta niillä oli paremmat katot
ja ne olimat suuremmat. Leweitä lehtiä oli la-
dottu seiivästen päälle, samaan tapaan kuin katto-
tiiliä ladotaan, ja ne suojelimat sillä tamoin sa-
teelta täydellisesti.

Me teimme suuret »valkeat ja sijoittelimme it-
semme mukawasti. Wuoteeni ympärille olin minä
»virittänyt kolme tulta risuista, ripustin märät
»vaatteeni kuiwamaan ja, wirtistettyäni itseäni
wähän konjakilla, menin leivolle, suurempi siiwous
ympärilläni kvin tawallisesti ja ilman ivähim-
päätään aawistusta siitä pala meristä, jota »val-
misteltiin minua »vastaan huomiseksi.

Kun olimme nousseet erinomaisesti »virkisty-
neinä, tulirvllt mieheni minun luokseni ja ilmoit-
tiwat olewansa wäsyneet eiwättä tahtoneet mennä
askeltakaan edemmäksi, ellen antanut heille pal-
kinnoksi enemmän kangasta.

He näyttiwät aikowan »vastustella minua to-
denperästä ja minä tunsin itseni, niinkuin ar-
mata woi, hywin lewottomaksi. Kääntyä takai-
sin nyt, kun jo olin niin kauas ehtinyt, ei »voi-
nut tulla mieleenikään. Tulla jätetyksi yksinäni
olisi ollut melkein warma kuolema, ja jos olisin
antanut heille mitä he pyysimät, olisin paljasta-
nut itseni tyhjäksi ja antanut oppailleni syytä
toistenkin niin tekemään. Wiimein päätin minä
panna loman lomaa »vastaan. Minä menin
joukon keskelle, pistooli kummassakin kädessäni,
ja sanoin heille etten aikonut antaa heille enää
mitään kangasta ja etten myöskään sallinut että
he jättäisiivät minun, koska heidän isänsä Mbene
oli antanut heidän minulle saattowäeksi aina
Fan-Heimokuntaan asti. Sinne saakka, sanoin
minä, täytyi heidän seurata minua, sillä muu-
ten — ja samassa pudistin minä pistoolejani —

oli sota tulema meidän ivälillä. Mutta, lisäsin
mina, jos vlisiivat minulle uskollisia, olin mina

antama heille jokaiselle wähän päälle heidän palk-
kansa, kun retki oli tehty.

Kun olimat asiaa arwelleet keskenänsä, ilmoit-
timat he wihdoin olewansa tyytywäiset siihen
mitä olin sanonut ja että he olimat minun ys-
täiviäni. Sitte pudistin minä heille kättä, hy-
win keivennettynä sydämeltäni että olin päässyt
niin pahasta pulasta, jonka jälkeen pitkitimme
matkaamme.

Kello oli kymmenen ennenkuin läksimme liik-
keelle sinä päiwänä. Me lähestyimme nyt Kris-
talliivuorten toista selännettä ja kuljimme erään
tollon maan läpitse, joka oli tiheästi metsittynyt,
melkein läpi-paäsemätön ja, missä maa yleni,
oli se täynnä hirmuisia kallionlohkareita, jotka
enensiivät maiseman jylhyyttä. Ylöspäin, yhä
ylöspäin kiipesimme metsän läpitse, joka oli hil-
jaisempi luin mitä milloinkaan muistelen Afri-

kassa nähneeni. Ei edes minkään linnun »vi-
serrys tai jonkun apinan kimeä kirkuna häirin-
nyt tuota kamalaa hiljaisuutta — ja molemmat
sekä lintu että apina olisiivat olleet minulle ter-
wetulleet, sillä waikka minä tawallisesti kammoon
apinoita, olin minä niin nälistynyt, että suu-
rimmalla mielihyivällä olisin tyytynyt kappaleesen
haurasta lihaa, maikka se olisi ollut itse gorillan.

Ei mitään ääntä kuulunut paitsi meidän oma
läähättämä hengityksemme, sillä meidän lvoimamme
olimat uupuneet tuosta yhtämittaisesta kulkemi-
sesta ylöspäin, kunnes minä wihdoin olin kuu-
leivinani jotakin sulkunaista kohinaa ikäänkuin
jostakin wedenputouksesta. Se tuli selwemmäksi
mitä edemmäksi me tulimme ia täytti wihdoin
koko seudun wäkewällä pauhullaan; ja kun me
samassa kiersimme erään jyrkän kallion terämän
nokan ja olimme kulkeneet kappaleen matkaa eteen-
päin, näkyi putous suorastaan meidän filmäimme
edessä, tehden suurenlaisimman näyn mitä mil-
loinkaan olen nähnyt. Se ei ollut oikeastaan
wedenputous, waan suunnattoman suuri »vuori-
koski, joka juurikuin waltawa, kiehuwa ja kuo-
huma järwi penikulmaa pitkältä syöksyi wuorta
myöden alas juuri meidän edessämme, tehden
25 tai 30 asteisen kulman. Wirranjuoksu oli
täynnä suunnattomia graniiti-lohkareita, jotka wi-
ruimat »viskattuina sikin sokin, ikäänkuin olisi-
wat jättiläiset lyöneet liekoa täällä ja niitä »vas-
taan hyökkäsi nyt tuo nuhainen wedenpaljous,
ikäänkuin tahtoisi se lakaista ne pois, ja kun
wesi särkyi pirstaleiksi, pirskui sen maidonmalkea
waahto ylös puitten lattvoja kohden, jotka käs-
ivoimat pitkin rantoja.

Sillä paikalla, jossa me seisoimme, juuri kos-
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ken korivlllla, teki wirta käännöksen alas »vuorta
pitkin ja katosi kuulumattomiin, mutta koto pe-
nikulman matkaa oli edessämme nuo kuohuawat
pyörteet, jotka näyttiwät ikäänkuin paiskaaman
»vesiänsä alas meidän päämme ylitse.

Tämä oli Ntambounay-tvirta.
Pari kertaa juotuamme kourallisen sen puh-

dasta, kirkasta ja miltvo.ttamaa mettä, matka-
simme edelleen, wielä yhä ylöspäin ja osaksi tuon

kuohuman »virran rantaa pitkin. Tunnin pe-
rästä tulimme eräälle aukealle paikalle, jossa
kerran muutama Mbonbemolais-kylä oli ollut
ja jossa meitä ymparöitsilvät ne lähteet, jotka
muodattaivllt metensä meidän alipuollamme ole-
maan ivirtaan. Ia nyt olimme muoren huipulla.

Tältä korkeudelta — noin 5,000 jalkaa yli
merenpinnan — sain minä nauttia esteetöntä
näkö-alaa niin kauaksi kuin silmä kantoi. Wuo-
ret, joiden yli edellisenä päiwänä olimme käy-
neet, oliwat kaukana tuolla meidän allamme,
näyttäen maan myyränmättäiltä. Joka ta-
holle ulottuiivat nuo suunnattomat metsät, joita
ei wielä yhdenkään ihmisen jalka ollut polkenut
ja joiden keskeltä sieltä täältä »välkkyi joku we-
den-selkä. Ia kaukana idässä kangasti minun
toiiveideni määrä, nuo Kristalliivuorten »viimei-sen selänteen siintäwät huiput. Wirran pauhu
tuolla alhaalla huuhmasi korwiani ja kun minä
tähystelin, nähdäkseni niin paljon kuin mahdol-
lista noista kaukaisista muorista, joiden tuoksi
toiwoin pääsewäni, juohtui minulle mieleen mim-
moiselta tämä erämaa näyttäisi, kun kerran kris-
tillisen siwistyksen walo loistaisi oikein selwästi
Afrikan mustille lapsille. Mina uneksuin met-
sistä, jotka antoimat tilaa kahmi-, pumpuli- ja
höystekaswein istutuksille; rauhallisista neekereistä,
jotka tyytywäisinä meniwät päiwätöihinsä; maa-
kartanoista ja tehtaista; kirkoista ja kouluista;
mutta kun juuri olin tällä ajatusteni kohdalla,
nostin minä onnekseni silmäni taiivasta kohden
ja näin saman puun oksalta, jonka alla istuin,
killuman alas suuren kärmeen, joka nähtämästi
walmistelihe nielaisemaan suuhunsa uneksijaa, jota
oli tohtinut tungeida hänen maahansa.

Minun unelmani »vastaisesta siwistyksestä ka-
tosiivllt silmänräpäyksessä. Onnekseni oli minulla
pyssyni käsillä. Minä karkasin kappaleen mat-
kaa pois puun alta, tähtäsin tarkkaan ja ammuin
mustan ystämäni pään puhki. Hän hellitti ok-
sasta, putosi alas, hyppeli hetken aikaa maassa
ja loikoi sitten kuolleena minun edessäni. Hän
oli yli kolmeatoista jalkaa pitkä, ja hampaista
woi nähdä, että hän oli myrkyllinen.

Ia nyt sai tämä kristillinen simistys, jota
minä muutamia minutia ennemmin olin hau-
tonut päässäni, wielä lisäksi toisen iskun. Mi-
nun mieheni leikkasiwat tärmeeltä pään, ja ja-
ettuansa ruumiin yhtä suuriin kappaleisin, pais-
tiwat ja söiwät he sen paikalla suuhunsa; ja
minä — ivaimanen nälistynyt mutta siwisty-
nyt ihminen! — seisoin »vieressä; mieleni teki
ruokaa syödä, mutta minulle oli mahdoton mais-
taa siitä palaakaan. Jo tässä kyllin siwistyk-
sestä, joka on oiwallinen asia tawallansa, mutta
jolla ei ole mitään tekemistä afrikalaisessa met-
sässä, kun on puute ruoasta.

Kun tarme oli syöty ja minä, joka olin ai-
noa seurassa tyhjällä »vatsalla, kylliksi olin autel-
lut sitä haittaa mikä minulla siitä oli, että olin
syntynyt kristityssä maassa, rupesimme katsele-
maan ympärillämme noita kylän jäännöksiä, jonka
läheisyydessä olimme. Jonkinlaista huonontu-
nutta sokeriputkea kaswoi samalla paikalla, jossa
huoneet ennen oliwat seisoneet, ja minä kiireh-
din ottamaan siitä wähän pureskellukseni, koska
se oli wähän makeaa. Mutta kun me nyt poi-
mimme niitä, huomasimat minun mieheni jotakin,
joka kohta täytti meidät suurimmalla hämmäs-
tyksellä. Paikka paikoin oli ruowot lamattu
maahan tahi kiskottu ylös juurinensa ja yltym-
päri mirui kappaleita, joita silminnähtäwästi oli
pureskeltu.

Minä tiesin tämän olewan enstmäisen merkin
gorillan läsnäolosta ja minun sydämeni sykki
ilosta. Mieheni katselimat toisiansa ääneti ja
jupisimat jotakin nguyla, jota on sama tuin
ngina Mpongwe-kielellä, eli, niinkuin me sa-
nomme, gorilla.

Me seurasimme näitä merkkejä ja pääsimme
pian tuon niin suuresti toimotun eläimen jäl-
jille. Tämä oli ensi kerta, kuin minä näin
näitä jälkiä, ja minun tunteitani ei moi kielin
kertoa. Tässä olin nyt, niinkuin näytti, lähellä
silmästä silmään kohdata tuota petoa, jonka jul-
muudesta, »voimasta ja kamaluudesta maan asuk-
kaat oliwat kertoneet minulle ihmeitä, eläin, jota
tuskin siwistynyt mailma tunsi ja jota ei yksi»
kään walkea mies ennen minua ollut ivainon-
nut. Minun sydämeni löi niin rajusti, että
minä pelkäsin sen tykkimisen peljättämän go-
rillaa, ja minun tunteeni oliwat todellakin nous-
seet tuskalliseen kiihkoon.

Jäljistä oli helppo nähdä että useampia go-
rilloja oli mahtanut olla täällä yht' aikaa. Me
»valmistelimme itseämme kohta ajamaan niitä
takaa.
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Itäiset oliwat peloissaan, nuo waiwaiset rau-
kat; me jätimme pari kolme miestä heille »var-
tijoiksi, pitämään heistä huolta jarauhoittamaan
heitä. Sitten tarkastelimme muut wielä kerran
tyystin pyssyjämme, sillä gorilla ei milloinkaan
anna aikaa uudestaan lataamiseen, ja onneton
se, jonka päälle hän hyökkää! Me olimme »varus-
tetut aina hampaisiin asti. Minun mieheni
olimat merkillisen hiljaisia, kun he nyt läksiwät
tawallista »vaarallisemmalle retkelle, sillä koiras
gorilla on todellakin afrikalaisten metsäin kunin-
gas. Hän ja Atlas-muoren harjallinen leijona
owat tämän mailman-osan julmimmat ja wäke-
wimmät eläimet. Etelä-Afrikan leijona ei medä
näille kuminallenkaan eläimelle »vertoja, ei »voi-
massa eikä rohkeudessa.

Kun me läksimme leiristä, tunkimat ne mie-
het ja naiset, jotka sinne meistä jäimät, yhteen
kokoon ja peljästys oli nähtäwänä heidän kas-
moissansa. Miengai, Makinda ja Ngolai oli-
mat eri osa jahtiseurasta ja minä Yeawan kanssa
toinen. Me päätimme pysyä lähellä toisiamme,
että »vaaran tullessa woisimme auttaa toinen
toistamme. Ia muuten oli äänettömyys ja tarkka
silmä ainoat waroteinot, joista tuli ottaa »vaarin.

Kun seurasimme jälkiä,»voimme helposti nähdä
että täällä oli ollut neljä eli »viisi gorillaa,
waikk'ei yksikään niistä näyttänyt olleen erittäin
suuri. Me näimme missä he oliwat juosseet
nelin jaloin — jolla tawoin nämä elämät ta-
wallisesti liikkumat — ja missä he tuontuosta-
kin oliwat istahtaneet pureskelemaan niitä soke-
riruokoja, joita he oliwat ottaneet myötänsä.
Jahti alkoi tulla hymin kiihkeäksi.

Me olimme suostuneet siitä, että palaisimme
naisten ja heidän wartijainsa luotsi neuwottele-
maan mitä oli tehtätvissä, niin pian kun olimme
nähneet mihin päin eläimet olimat menneet; ja
sen teimme nyt. Ettemme millään muotoa säi-
käyttäisi saalistamme pois, käwimme kaikki yh-
dessä »vähäistä polkua pitkin muutamiin lehdillä
katettuihin majoihin, joita ohitse kulkemat kaup-
piaat oliwat rakentaneet itselleen suojaksi eli pii-
lopaikaksi. Jätettyämme naiset tänne — jotka
pahoin pelkäämä, tuota kauhistawaa gorillaa nii-
den monen kaltaisten kertomusten tähden, jotka
käymät ympäri heimokunnissa, kuinka nämä pe-
dot owat »vieneet pois naisia metsiinsä — wa-
rustimme itsemme wielä kerran jahdille, tällä
erällä toiwoen »viimeinkin pääsewämme gorillaa
niin lähelle, että woisimme häntä ampua.

Kun wielä kerran olimme tarkastelleet Pyssy-
jämme, läksimme liikkeelle. Minä myönnän, et-

ten milloinkaan elämässäni ole ollut suuremmassa
sielun ponnistuksessa. Paljon olin kuullut ker-
rottaman gorillan kauheasta ärjynästä, hänen
taivattomista »voimistansa, hurjasta rohkeudes-
taan, kun hän lomaksi onneksi waan on tullut
haawoitetuksi. Minä tiesin, että nyt käwimme
taistelemaan pedon kanssa, jota näiden »vuorten
leopaartikin pelkää ja joka kenties on tarkoitta-
nut leijonankin näiltä seuduilta, sillä niin use-
asti kuin eläinten kuningas, leijona tawataankin
muualla Afrikassa, ei kohdata häntä milloinkaan
gorillan kotimaassa. En käynyt siis millään
»vähällä kiihoituksella sitä petoa »vastaan, jota
»vuosikaudet olin toimonut päästä niin likelle,
että »voisin häntä pyssyllä ampua.

Me astuimme erästä »vuorenrinnettä alas,
käwimme kaatunutta puuta pitkin yli erään »vir-
ran ja lähestyimme muutamia hirweän suuria
graniiti-lohkareita. Lähellä yhtä näistä loikoi
lahonnut puu, ja sen ympärillä hamaitsimme
jälkiä siitä, että gorilloja juuri äsken oli ollut
täällä.

Me lähenimme hymin warowasti. Me olimme
jakauneet kahteen osastoon. Makinda johti toista,
minä toista osaa. Me aioimme kiertää sen
graniiti-lohkareen, jonka taaksi Makinda arweli
gorillain lymyneen itsensä. Pitäen pyssyä »vi-
ritettynä kädessämme, kuljimme tuon tiheän met-
sän läpitse, joka, maikka oli puolipäiwän aika,
peitti kaikki pimeyteen. Minä katselin seura-
kumppaneitani ja näin selwästi että heidän mie-
lensä oli wielä suuremmassa ponnistuksessa kuin
minun.

Witkaan tungimme tuon tiheän metsikön lä-
pitse, tuskin uskaltaen hengittää, ettemme säikä-
yttäisi eläimiä. Makindan piti käydä oikialle,
minun wasemmalle puolelle kalliota. Pahaksi
onneksemme piti hän itseänsä liian kaukana siitä,
niin että nuo muruillaan olemat eläimet huo-
masiivat hänet. Yht' äkkiä säikäytti minua eris-
tummainen, epäsointuwa, puoliksi ihmisellinen,
puoliksi perkeleellinen kiljahdus, ja minä näin neljä
nuorta gorillaa karkaaman synkkää metsää kohden.
Me ammuimme, mutt'emme tamoittaneet yhtä-
kään niistä. Nyt riensimme perästä ajaen heitä
takaa, mutta ne lunsirvat paremmin metsät kuin
me. Kerran sain nähdä yhden heistä »vilauk-
selta, mutta edessäni olema puun oksa esti mi-
nua tähtäämästä, ja minä en ampunut. Me
juoksimme itsemme »väsyksiin turhan päiten. Nuo
»vikkelät gorillat ehtiwät pois meidän tieltämme.
Kun emme enää »voineet ajaa heitä takaa, pa-
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lasimme merkkaan takaisin leiriimme, jossa nai-
set odottiivat meitä tuskallisesti.

Minä »vakuutan, että minun tuli oikein paha
ollani, kun nyt ensi kerran näin gorilloja. Juos-
ten takajaloillaan olimat ne kamalalla taivalla
täysikasivaneitten ihmisten muotoisia; pää kal-
listuneena alaspäin, ruumis etunojassa, näytti-
wät ne ihmisiltä, jotka juoksemat henkensä edestä.
Lisää tähän wielä heidän kamala äänensä, jossa,
niin huikea ja eläimen tapainen kuin se onkin,
kuitenkin on jotakin ihmisellistä sekoitusta, niin
ei tule juuri ihmetellä, että neekereillä on ka-
malimpia luuloja näistä "metsäin milleistä ih-
misistä."

Sillä aikaa kuin minä olin poissa, olimat
naiset tehneet isoja tulia ja panneet leirin kun-
toon, joka ei kuitenkaan ollut niin mukawa kuin
edellisenä yönä, mutta suojeli meitä kumminkin
sateelta. Minä muutin pukua, sillä «vaatteeni
oliwat tulleet läpimärjiksi noissa monissa puroissa
ja »vesilätäköissä, joiden yli olimme kahlanneet
tuon kiihkoisen jahdin aikana, ja sitten istuimme
maahan illallis-atrialle, joka sillä wälin oli kei-
tetty. Nyt haivaitsin minä että naisten huoli-
mattomuuden tähden — jotka eiwät ymmärrä
säästää paremmin kuin nuo mies paratkaan —

kaikki minun Pisankin, olimat lopussa — syö-
tyinä suuhun, niin ettei minulla seuraamana
päiwänä eikä koko lopulla matkaa Fanilais-
heimokuntaan ollut muuta turmanani kuin pari
kolme laiwakorppua, jotka minulla onneksi wielä
oliwat jäljellä.

Sillä aitaa tuin iltasella maata loitoimme
tulen ympärillä, ennen tuin menimme leivolle,
puheltiin päiwän seikoista, ja arwattawasti seu-
rasi niitä useat sukkelamaiset kertomukset goril-
lasta. Minä kuultelin ääneti keskustelua, johon
ei minua sekoitettu, ja sain palkinnokseni kuulla
tarinoita semmoisina tuin niitä uskotaan, eikä
semmoisina kuin »vieras kysymyksillä möisi niitä
heiltä houkutella.

Eräs miehistä kertoi tarinan kahdesta Mbon-
demo-naisesta. He kulkirvat yhdessä metsää, kun
yhtäkkiä hirmuinen gorilla asettui heidän tiel-
lensä ja, tarttuen toisen »vartaloon liini, kantoi
hänen pois, huolimatta heidän molempain
kirkunasta ja mastustetemiststa. Tuo toinen nai-
nen palasi komin säitähtyneenä takaisin kylään
ja kertoi tapauksen. Arwattawasti pidettiin hä-
nen kumppaniansa kadonneena ikipäiiviksi. Suuri
oli sentähden hämmästys, kun hän muutaman
päimän perästä sen jälkeen tuli takaisin koti-ansa. Hän kertoi että gorilla oli häntä pa-

hasti pidellyt, mutta etta hän sattumalta oli
päässyt pakenemaan.

"Jaa," lausui yksi miehistä, "se gorilla oli
pahan hengen riiwaama," joka selitys otettiin
yleisellä röyhkinällä ivastaan, joka osoitti suos-
tumusta puhujan sanoihin.

Kaikkialla tässä maassa uskotaan että löytyy
eräs laji gorillaa, — jonka asiantietäjät tunte-
mat muutamista salaisista merkeistä, mutta pää-
asiallisesti sen tamattomasta suuruudesta — jonka
ruumista muka muutamain kuolleitten neekerein
henget täyttämät asuinpaikkanansa. Semmoisia
gorilloja, niin uskomat maan asukkaat, ei moida
»vangita eikä tappaa, jota paitsi niillä on enem-
män mieltä ja järkeä tuin tumallisilla gorilloilla.
Ia näyttää todellakin siltä kuin olisi näissä "lii-
matuissa" eläimissä ihmisen järki yhdistettynä
pedon woiman ja julmuuden kanssa. Ei ih-
mettä siis että nuo afrikalais-parat pettääwät
niin kauhistawaa olentoa kuin se, jonka heidän
mielikuwituksensa sillä tawoin tuo esiin.

Eräs toinen kertoi kuinka muutamia wuosia
takaperin joukko gorilloja kohdattiin eräällä so-
kuriruoko-pellolla sitomassa ruokoja säännöllisiin
lyhteisiin, joita he malmistelimat itseänsä kan-
tamaan pois. Kun asukkaat heitä hätyyt-
tää koettiwat, ajoiwat gorillat muutamat heistä
pakoon, tappelivat muutamia, sillä aitaa tuin
toisia taasen mieliin mäntin» metsiin; mutta
muutamain päiwäin perästä tulimat he lataisin
eheinä ja »vahingoittumatta muuten, paitsi sitä
että kynnet heidän sormistansa ja warpajstansa
oliwat nuo hirw.ät gorillat, joiden luona he
oliwat olleet wankina, repineet pois.

Muutamill wuosia sitten katosi eräs mies äkti-
arwaamatta kylästään. Arweltiin että joku tii-
keri oli hänen ivienyt, mutta kun ei hänestä
mitään kuultu, keksimät taikauskoiset asukkaat syyn
hänen poissaoloonsa. Niin kerrottiin ja uskot-
tiin, että kun hän eräänä päiwänä käwi met-
sässä, muuttui hän ilkeäksi suureksi gorillaksi,
jota sittemmin useasti »vainottiin waan ei kos-
kaan »voitu tappaa, waikka hän alati kuljeskeli
kummitellen kylän ympäri olemilla seuduilla.

Useat ottilvat sen perästä puhuaksensa ja mai-
nitstmat muutamia kuolleita miehiä, joiden hen-
get tiedettiin asuman gorilloissa.

Wiimein kerrottiin uudestaan eräs taru, jota
on yleiseen tunnettu niiden heimokuntain seassa,
jotka tuntemat gorillan, että nimittäin tämä
eläin piileksen puiden alimmaisten haarain ma-
tissa ja wäizyy oh.ts.kulkewia ihmisiä, ja kun
joku tulee tylliksi likelle, tarttuu hän onnetto-
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maan »voimakkailla jaloillaan ja metää hänen
ylös puuhun, jossa hän kaikessa hiljaisuudessa
kuristaa hänen.

Useat asukkaista owat, sanon minä, siitä luu-
losta että tällä eläimellä on tämmöinen tapa
wäijyä »vihollisiansa puista ja »vetää heidät ylös
"alimmaisilla käsillään", joiksi gorillan takajal-
koja syystä »voidaan kutsua, mutta minulla on
kuitenkin epäilykseni tämän tarinan täyden toden-
peräisyyden suhteen. Luonnollisesti antaa tämän
elämän yksinäinen elämäntapa, kuin se oleskelee
synkeimmissä metsissä ja huolellisesti karttaa kaik-
kea lähenemistä ihmisen luotsi, wielä enemmän
aihetta maan-asukasten taikauskoisiin käsityksiin.

Tänä päiwänä kuljimme »viisitoista penikul-
maa, joista kymmenen koillista ja iviisi kaak-
koista suuntaa kohden.

Seuraamana päiwänä menimme taasen go-
rilloja pyytämään, mutt'emme löytäneet mitään
jälkiä ollenkaan. Minä palasin takaisin hywin
»väsyneenä, söm loppuun kaikki lairvakorppuni,
ja waikka me teimme parastamme, emme kuiten-
kaan ehtineet erääsen uudis-asutukscen, jonka Ma-
kinda oli sanonut minulle warmaan olewan läsnä.
Nyt oliwat minun ivarani lopussa. Minä en
ole koskaan »voinut syödä niitä willi-pähkinöitä,
joilla maan asukkaat niukasti elättäivät itseänsä
hädan aikana, ja minun rupesi tekemään suuresti
mieleni päästä johonkin kylään, sillä tyhjällä
ivatsallll matkustaminen on liian wäsyttäwää,
etta sitä »voisi kauan kestää, niinkuin tiesin enti-
siltä matkoiltani.

Me nousimme tvarhain ylös seuraamana aa-
muna ja läksimme liikkeelle suurustamatta. Meillä
ei ollut ruoan einettäkään. Kummallista kyllä,
minä olin luullut edellisen päiwän olewan lau-
wantain ja huomasin masta nyt sen olleen tiis-
tain. Me kahlasimme yli usean ivirran ja kul-
jimme koko päimän kauhistaman synkän ja kol-
kon metsän läpitse ja kiipesimme puolipäiwän ai-
kaan ylös jyrkintä ja korkeinta »vuorta myöden
tuin tähän asti kohdanneet olimme. Minä ar-
welin sen oleman haaran Kristalliwuorten kol-
mannesta selänteestä.

Minua harmitti se huolimattomuus, jota mi-
nun mieheni «limat osoittaneet, etteiwät olleet
hankkineet tarpeeksi ruokawaroja. Mutta minun
oli myös kiittäminen niitä raukkoja, sillä maikka
he oliwat kauan nälkää nähneet, antoiwat he
minulle suurimman osan niistä pähkinöistä kuin
he löysimät. Mutta näissä milleissä hedelmissä
ei ollut mitään rawintoa minun raukalle simis-
tetylle werelleni.

Tämä oli mitä waiwalloisimpia päiwämatkoja
kvin milloinkaan olen tehnyt. Me kuljimme
kaksikymmentä penikulmaa enimmäkst osaksi itäistä
ilmaa kohden, maikka meidän tuontuostakin oli
poikkeeminen wähän syrjään tawalliselta suoralta
suunnaltamme.

Metsä näytti erämaalta. Ei edes yhtään
lintua löytynyt, jonka olisi »voinut ampua. Me
kuulimme muutamien apinain kirkuman, mutta
turhaan yritimme päästä heitä niin likelle että
olisi »voinut heitä tähdätä pyssyllä. Kun olimme
tehneet leirin, otin minä siemauksen konjakkia ja
laskeusin sitten nukkumaan, joka oli paras keino
unhottaakseni waiwojani ja wastuksiani.

Kun seuraamana aamuna heräsin, tunsin it-
seni heikoksi, mutta näin että mieheni olimat
ampuneet yhden apinan, joka, semmoisena kuin
sitä hiilokstlla oli paistaa »voitu, maistui oimal-
lisesti, maikka minä luulin että tamallisissa oloissa
eläimen ihmisen-kaltainen näkö olisi tehnyt mi-
nulle »vastenmieliseksi syödä sen lihaa. Mikä
wielä enemmän meidän mielihymäämme oli se,
että Makinda wähän jälkeemmin löysi mehiläis-
pesän erään puun kolosta. Me karkotimme me-
hiläiset sllwulla ja jaoimme keskenämme huna-
jan, joka kihisi täynnä matoja, mutta jonka yhtä
kaikki söimme suuhumme. Me olimme niin nä-
listyneet, että tuskin saatoimme odottaa kunnes
pesä oli tyhjennetty. Hunaja oli tuskin leivi-
tetty lehdille ja laskettu ruohostoon, kun kaikki
mieheni oliwat »valmiit anastamaan sitä itsel-
lensä ja ahmaamaan suuhunsa suuremman koson
kuin käsiksi woiwat käydä. Olisi syntynyt tap-
pelu, ellen olisi käynyt lväliin ja tasan ja'annut
tuon makean saaliin, josta itselleni otin maan
yhtä suuren osan kuin toisille annoin. Sen pe-
rästä istui jokainen maahan — minä myöskin
joukkoon luettuna — ja suki suuhunsa hunajaa,
wahaa, kuolleita mehiläisiä, matoja, lokaa —

kaikki tyyni, ja ainoana huolenamme maan oli
ettei sitä ollut enempää.

Meillä oli »vaikea matkustus manhoja elefan-
tin jälkiä myöden, joita oli paras kulkea »vii-
dakon läpitse. Me emme nähneet yhtään eläintä
mutta kohtasimme muutamia gorillan jälkiä.

Kello kahden paikoille rupesimat minun seu-
ralaiseni tulemaan hauskallaisiksi, jota minä pi-
din merkkinä siitä että lähestyimme kylää. Wä-
hän ajan perästä huudahtelimat he ilosta, ja
kun minä loin silmäni ylös »vuorelle meidän
edessämme, näin siellä pisangin leiveät lehdet,
nuo llfrikalaisen kylän ctuwartiat. Nämä oliwat
enfimäiset ihmisten asunnot kuin Mbenen kylästä
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lähdettyämme kohtasimme, ja tämä näky ei minua
juuri wähän miellyttänyt.

Mutta ah! Kun me lähestyimme, ei kukaan
tullut meitä »vastaan ottamaan niinkuin tapa
muutey on tuossa ystämällisessä Afrikassa, ja
kun olimme tulleet kylään sisään, hamaitsimme
sen oleman »varsin autiona. Se oli »vanha kylä,
joka oli kuulunut Mbeneläisille. Pian tuli sen-
tään muutamia läheisyydessä asumia Mbisholai-
sia, jotka owat sukua Mbene-heimon kanssa, kat-
somaan meitä ja antoimat meille muutamia pi-
sankeja. Mutta kanaa, jota minun mieleni enim-
mästi teki, sitä en moinut saada.

Mbisholaiset ihmetteliivät suuresti. Ei yksi-
kään heistä ollut ennen nähnyt »valkeata miestä.
Minä näytin heistä aiwan merkilliseltä olennolta.

Ehtoon mietimme huoneessamme kuiwaten ja
lämmitellen itseämme. Meidän oli täällä pal-
joa parempi olla kuin metsässä, waikka tämä
oli ivaan hylätty kylä.

Minä annelin nyt olemani 150 penikulman
paikoille rannikosta. Jos luemme pois erään
läheisyydessä oleman Mbisholaisten kylän, ym-
päröitst meitä kolmelta taholta Fanilaisten ky-
lät ja meidän piti pian saada tutustua näi-
den ihmissyöjäin kanssa.

Seitsemäs Luku.
Seuraamana päiwänä tuli Mbene, joka teki

minut paljoa lemollisemmaksi, sillä hän on malt-
tllivaisempi ja mahtawampi kuin hänen poikansa.
Waikka hän oli matkasta wäsynyt, lähti hän
heti, kun minä ilmoitin hänelle tarwitsewamme
ruokamaroja, erääsen Fan-kylään, joka oli muu-
taman penikulman päässä täältä, hankkimaan
meille niitä. Kun minun oli mahdoton odot-
taa siksi tum hän takaisin tulisi, läksin mina
miesteni kanssa käymään häntä ivastaan, toi-
messa, etta matkalla saisimme tilaisuuden ampua
jotakin. Nälkä joudutti minun askeleitani ja
»vähässä ajassa olin mina ehtinyt puolen peni-
kulmaa seuralaisteni edelle ja juuri »vastakkain
erästä kirkumaa apinaa, joka liikahti paikaltansa
joka kerta kun mina tähtäsin häntä ja jota mina
turhaan koetin saada lähtemään siitä pitkästä
puusta, jossa hän asui.

Wainottuani eläintä hetken aikaa, loin minä
sattumalta silmäni edemmäksi ja sain nähdä jota-
kin, joka silmänräpäyksessä tarkoitti apinan mie-
lestäni. Armatkaapa minun hämmästystäni, kun
edessäni näin Fanilais-sotilaan ja kaksi hänen

ivaimoansa hänen takanansa! Ensi-alussa tulin
minä lemottomaksi, mutta haivaitsin heti että
kaikki kolme wapisiwat kuolettamasta pelosta.
Miehen kilpi ivärisi ja kalisi, niin peljästynyt
oli hän; suu oli selällänsä, huulet oliwat »val-
keat kuin liitu, yksi hänen kolmesta keihäästään
oli pudonnut maahan ja noita kahta jätillä
olemaa piteli hän sillä tawoin, että se osoitti suu-
rinta pelkoa.

Waimot olimat kantaneet koreja päänsä päällä,
mutta ne olimat he heittäneet maahan, ja siinä
he nyt seisoiivat ja tuijottiivat minua marsin ää-
neti ja säikähtyneinä.

He luutimat kaikki, niinkuin sittemmin tietää
saatiin, että minä olin taimaasta maahan tullut
henki. Mitä minuun tulee, niin oli minun
ensimäinen ajatukseni niin pian tuin olin ehti-
nyt asemaa arwelemaa.n: Mitäpä jos nuo ihmi-
set joutumat hämmästyksestänsä »vimmaan, niin
woiwat he lähettää myrkytetyn nuolen minun
turmiokseni. Ia jos he toipumat pelostaan en-
nen kuin minun seuralaiseni saawuttawat mi-
nun, woin luultawasti saada keihään heitetyksi
läpi ruumiini, ellen ole nopeampi »vastustajaani
ja ammu häntä, jota en ensinkään aio tehdä,
sillä ilman sitä, että minä kammoon tarpeetonta
werenwuodatusta, panen minä sen kautta hen-
keni alttiiksi hänen maan-micstensä luona.

Minä myhäilin* ja koetin tehdä itseäni ystä-
wällisen näköiseksi, rauhoittaakseni heitä sillä ta-
woin »vähänkin, mutta se teki waan asian wielä
pahemmaksi. He näyttiwät kuin olisiwat he tah-
toneet ivaipua maahan.

Silloin kuulin minä miesteni äänen, jotka
kiiruhtiivat perästäni, ja nyt olin minä pelas-
tettu samalla haawaa kuin Fanilaiset päästivät
pelostaan. Miengai nauroi, nähtyään heidät,
ja sanoi miehelle, ettei hänen pitänyt luulla
minua miksikään hengeksi, sillä minä olin hänen
isänsä walkea mies ja olin tullut merenrannalta
katsomaan Fan-Heimokuntaa. Sitten annoin minä
ivaimoille muutamia nauhoja malkeita lasihelmiä,
jotka enemmän kuin mikään muu rauhoitti heitä.

Takaisintulletzsamme näimme, että Makinda oli
hankkinut muutamia pisankeja, waan ei mitään
siiwellistä karjaa. Oli jo wiitto siitä kulunut
tuin olin maistanut mitään lihaa, paitsi tuota
»viheliäistä apinaa, jonka matkalla ammuimme,
ja minä tunsin sentähden suurta puutetta mah-
wemmllsta rawinnosta.

Lopun päiwää otimme »vastaan »vieraita mi-
nun huoneessani. Suurin joukoin tuli Fani-
laisia läheisistä kylistä katsomaan minua. Mie-



36

het eiwät näyttäneet liioin pelkääwän minua, mutta
waimo. ja lapset sitä »vastaan pelkäsirvät ylen
määrin. Kaikki pysyiwät he arwoisan matkan
päässä minusta. Yksi silmänluonti, jonka heitin
johonkin naiseen tai lapseen, oli kylliksi ajamaan
heidät tipposen tiehensä.

Waitt'en minä puolestani ollenkaan pelännyt
Fanilaisia, ihmettelin minä kumminkin yhtä
suuresti sitä, mitä minä näin, kuin he sitä,
mitä he näkiivät. Nämä ihmiset, jotka nyt ensi-
kerran näkimät malkean miehen sileät hiukset,
oliwat minulle yhtä suurena ihmeenä, sillä he
omat silminnähtämästi oikeita ihmissyöjiä, ja iki-
manhain, eriskummallisten tapainsa kautta oli-
mat he merkillisin heimo mitä minä tähän saakka
Afrikassa olin nähnyt. Heillä oli paljoa »vaa-
leampi ihon-wäri kuin millakaan rantamaan hei-
mokunnalla ja he olimat «voimakkaita, kookkaita ja
hywin muodostuneita sekä nähtäwästi toimeli-
aita. Heillä näytti minusta oleman älyk-
käämpi katsanto kuin tawallisesti halvattaan niillä
Afrikalaisilla, jotka eiwät ole tulleet yhteyteen
Europalaisten kanssa.

Miehet owat melkein alastomia. Heillä ei
ole mitään kankaan kappaletta myötäisillä mutta
käyttämät sen sijasta jonkinlaista puunkuorta,
jonka pehmeä sisäpuoli käännetään ruumista »vas-
taan ja jonka ylitse etupuolelle ripustetaan jon-
kun »villikissan eli tiikerin nahka. He miilaa-
wat hampaansa, joka antaa kaswoille aaween-
kaltaisen julman muodon, ja muutamat oliwat
wielä lisäksi mustanneet hampaansa. Heidän
millama tukkansa oli ivenytetty pitkiksi ohuiksi
palmikoiksi; jokaisen semmoisen kankean palmikon
päähän oli kimitetty muutamia »valkeita lasihel-
miä, maski- ja rautarenkaita. Muutamilla on
höyhen-lakkeja, mutta toiset käyttämät pitkiä piis-
koja, jotka owut tehdyt heidän omista hiwutsis-
taan ja jonkinlaisista mustatuista, himusten se-
kaan letitetyistä rihmoista, jotka antamat omis-
tajallensa hymin kummallisen muodon.

Hartioillensa ripustawat he tuon hirmuisen
tässä heimokunnassa tumallisen »veitsen, käsissään
kantamat he keihästä ja tuota suurta elefantin
nahasta tehtyä kilpeä, kaulan ja ruumiin ym-
päri on heillä jokaisella jumalien kumia ja tai-
kakaluja, jotka kalisemat heidän liikkuessaan.

Fanilaisten kilpi tehdään »vanhan elefantin
»vuodasta ja ainoastaan siitä osasta, joka peittää
eläimen selän. Kuiwattuna ja sawustettuna,
on se towa ja läpitunkematon kuin rauta; se on
noin kolmea jalkaa pitkä ja puolta kolmatta jalkaa
leweä.

Heidän taikakalujansa owat apinain kynnet ja
hännät, ihmisten himutstt, nahka, hampaat ja
luut, sawiastiain kappaleet, »vanhat naulat, was-
kiketjut, näkintengät, linnunsulat, kynnet ja pää-
kallot, rauta-, »vaski- ja puu-palaset, kaswein
siemenet, useain erilaisten ainetten tuhka ja koko
joukko muuta roskaa, jota en osaa luetellakaan.
Näiden kappalten monenkaltaisuuden ja paljou-
den tähden luvlen mina näiden Fanilaisten ole-
wan hywin taikauskoista kansaa.

Waimot, joilla on wielä keweämpi puku kuin
miehillä, oivat paljoa pienemmät heitä, ja jos
luemme pois Fernando Po'n asukkaat, joita kut-
sutaan Bubilaisiksi, en ole koskaan nähnyt niin
rumannäköistä naisia tuin nämä omat. Heidän
hampaansa olimat myös »viilatut ja suurimmalla
osalla heistä oli ruumis maalattu punaiseksi eräällä
»väriaineella, jota saadaan punapuusta. He kan-
tamat lapsiaan selässänsä paulasta eli miinikteestä,
jota on tehty jostakin puun kuoresta ja on si-
dottu äitin kaulaan.

Semmoisia omat ne merkilliset ihmiset, jotka
tunkiwllt minun ympärilleni ja tutkisteliwat jo-
kaista osaa minun ruumiistani ja »vaatteistani,
joita minä sallin heidän koskea, mutta jotka erin-
omattain ihmettelimät minun tukkaani ja jal-
kojani. Edellistä he eiwät woineet kylliksi ih-
metellä. Minulla oli saappaat jalassa, ja kun
housuni ulottuiivat alas yli niiden, luuliwat he,
luonnollista kyllä, että nuo saappaat oliwat mi-
nun jalkani ja ihmettelimät suuresti, että kas-
ivoillani oli toinen wäri kuin jaloilla. Minä
näytin itseäni niin paljon tuin mahdollista omaksi
edukseni ja saatin heidät suurimpaan ihmetyk-
seen — joka oli minun tahtonikin — kun hei-
dän läsnäollessaan ammuin pari pääskystä len-
nosta. Tätä pidettiin ylenluonnollisena tekona.
He siirtyimät kaikki »varhaiseen pois, sittenkun
olimat luwanneet tulla takaisin seuraamana päi-
wänä jatuoda minulle wähän siipikarjaa muassaan.

Nämä Fanilaiset kuulumat, minun luullak-
seni, johonkin peräti toiseen neekeri-sukuun kuin
rantamaan asukkaat eli ne heimot, jotka tähän
asti olin nähnyt. Heidän otsansa ei näytä niin
litistetylle, mutta merkillistä kyllä on, että useain
päät lcipenewllt ylöspäin jonkinlaiseksi huipuksi eli
sokeritopaksi. Tämä osoittaa alhaista stwistyksen
astetta, mutta näiden ihmisten eduksi on myös
sanominen, etta he useassa kohdin owat kekseli-
äämmät kuin heidän naapurinsa. He »valmis-
tamat rautaa malmista ja osoittamat suurta tai-
tawuutta tehdessään aseita niin huonoilla ka-
luilla tuin heillä on.





Ensimmäinengorillani (siwu 3).
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Seuraamana päiwänä meniwät mieheni go-
rilla-jahtiin. Minä näin heidän lataaman pys-
synsä ja minua ihmetytti, ett'eiwät nuo huonot
kiiväärit, joita he haimalla hinnalla oStawat mal-
leilta miehiltä, räjähdä rikki ensi laukauksella.
He kaatamat ensin pyssynputkeen neljän wiiden
sormen paksulta järeätä kruutia ja sysäämät sen
päälle neljä miis kappaletta pieniä rauta-hark-
koja eli rahni-rautaa, niin etta koko latinki tu-
lee kymmentä sormea korkeaksi. Mutta he eiwät
ole hyrviä pyssymiehiä, ja se näppäryys, jolla
mina Kytin rihlapyssyäni, sai taitawimmatkin
heidän seassansa huudahtamaan ihmetyksestä ja
melkein taikauskoisesta pelosta.

Minä ammuin muutamia lintuja samana päi-
wänä, jonka minä sentään suurimmaksi osaksi mie-
tin katselemalla ympäri kylässä ja sen lähitie-
noolla — s. t. s. minä en tehnyt mitään. Sillä
aikaa kuin minä kuljeksin ympäri, kysyi minulta
eräs Fanilais-nainen, mits'en minä riisunut pois
»vaatteitani. Hän oli makuutettu siitä että ne
oliwat minulle suureksi haitaksi, ja että minä
liikkuisin paljoa temeämmin, jos heittäisin ne
yltäni.

Seuraamana päiwänä menimme gorilla-jahtiin.
Tässä ympäristöllä olema maa on hywin kolkkoa,
ylhäistä ja täynnä tiheitä metsiä, ja tuskin moi
siis jahdilla-käyntiä tässä humitukseksi sanoa.
Mutta muutaman päimäin lepo oli tuottanut
minulle uusia »voimia ja minun teti mieleni
olla myötä gorillan tappamisessa.

Me näimme useita gorillan jälkiä ja puoli-
päimän aikaan jakauimme kahteen osaan, tiertääk-
semme muutamaa paikkaa, jota arwattawasti
eras gorilla käytti lepopaikkanansa, sillä sen jäl-
jet oliwat selwästi nähtäwinä. Olin tuskin eh-
tinyt 900 jalkaa seurastani, kun kuulin pyssyn
paukauksen, ja sen jälkeen wielä kolme pauka-
usta, jotta laukaistiin perätysten. Paikalla juok-
sin minä takaisin niin pian kuin ivoin, toimoen
saamani nähdä ammutun gorillan edessäni, mutta
minä tulin wielä kerran petetyksi. Minun Mbon-
demolaiset seuralaiseni olimat ampuneet naaras-
gorillaa ja hllllwoittaneet sitä, niinkuin näin
niistä werisistä pilkuista, jotka osoittimat hänen
juoksuansa, mutta se oli päässyt pakoon. Me

rupesimme kohta ajamaan sitä takaa, mutta nä-
mä metsät owat niin tiheät ja melkein läpipääse-
mättömät, että haamoitetun eläimen takaa-aja-
minen Harmoin maksaa maimaa. Ihminen moi
ainoastaan konttaamalla päästä eteenpäin missä
eläin juoksee täyttä karkua.

Yö yllätti meidät äkki-armaamatta, kun me

wielä etsiskelimme halki wiidakon, ja me pää-
timme lemätä paljaan taiivaan alla ja uudes-
taan koettaa onneamme seuraamana aamuna.
Arwattawasti olin minä marsin tyytywäinen
siihen. Me ammuimme muutamia apinoita ja
lintuja ja sitte, kun olimme asettaneet leirin,
paistiwat Mbondemolaiset apinainsa lihaa hii-
loksella, sillä aikaa tuin minä kärivensin lintu-
jani lepin nokassa. Onneksi oli meillä ruokaa
kylliksi ja hyrvää seuraamaksi päiwätsi.

Me läksimme liikkeelle »varhain ja johdimme
tultumme tiheintä ja läpituntemattominta paikkaa
kohden metsästä, toimossa että löytäisimme sen
eläimen oikean pesän, jota minä niin mielelläni
toimoin saada ampua. Me kuljimme yhden tun-
nin toisensa perästä, mutta wielä ei näkynyt
mitään gorillan jälkiä, waan ainoastaan nuo
ijankaittiset pienet riekuwat apinat — eitä nii-
täkään ollut monta — ja moniahta lintu.
Niinkuin lukija jo on nähnyt, eiwät metsät tässäosassa Afrikan ole elämillä siunatut niinkuin
muutamat muut osat etelässäpäin.

Yht'ättiä antoi Miengai kielellään kuulua hil-
jaisen kakottawan äänen, jolla taivalla maan-
asukkaat antamat jlmi, että jotakin liikkuu lä-
heisyydessä ja että on pitäminen tarkka maari.
Ia nyt huomasin minä jotakin ryskettä, joka
tuli juuri meidän edestämme puiden haarain
ja oksain murtamisesta.

Että tässä oli gorilla saapuwilla,^hawaitsin
heti miesteni kiihkoisista ja tyytywäiststä silmä-
yksistä. He tarkasteliwat wielä kerran huolel-
lisesti pyssyjänsä wisseytyäksensä ettei kruuti ol-
lut pudonnut wänkkipannusta; minä tutkiskelin
myös minun pyssyäni, nähdäkseni että kaikki oli
selmillä, sitten etenimme warowasti eteenpäin.

Tuota kummallista ryskettä, ikäänkuin mur-
rettaisiin puun oksia, kesti wielä. Me käwimme
eteenpäin suurimmalla maromaisuudella ja mar-
sin ääneti. Seuralaisteni kasmoin muodosta
hamaitsin, etta he pitimät sitä yritystä, johon
olimat ryhtyneet, marsin makuisena asiana, mutta
kuljimme sentään eteenpäin, kurmes wihdoin olimme
näkeminämme tuon tiheän tviidakon läpitse kuinka
puiden haarat ja pensaat liittuiwat ennenkuin
tuo suuri otus tempasi ne nurin, luultawasti
sentähden etta pääsisi käsiksi niihinlmarjoihin ja
hedelmiin, joista hän elää.

Kun hiimimme edespäin niin Hiljaan, että
rastas hengityksemme tuntui kuulumalta ja sel-
malta, kaikui metsä äkisti gorillan kauhistamasta
ärjynästä.

Sen perästä aukeni wiidasto äkkiä juuri mei-
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dän edessämme, ja nyt seisoi siinä suoraan meitä i
mustassa suunnattoman suuri koiras-gorilla. Se
oli käynyt nelin kontan wiidaston läpitse, mutta
kun hän huomasi meidät, kohosi hän Pystyyn
ja katsoi meitä rohkeasti masten silmiä. Hän
seisoi noin neljänkymmenen jalan päässä meistä
ja näytti semmoiselta, jota minä en luule mil-
loinkaan unhottawani. Lähes kuutta jalkaa kor-
kea (minä haivaitsin hänen sittemmin oleman
neljää tuumaa lyhyemmän), kauhean suurella
ruumiilla, mahtamalla rinnalla ja pitkillä, jän-
tewillä rastivarsilla, julmasti kulumat suuret tum-
man-harmaat silmät päässä ja saatanallinen kat-
santo kasmoissa, jota sai minun muistelemaan
painajaista — semmoisena seisoi meidän edes-
sämme tämä afrikalaisten metsäin kuningas.

Hän ei meitä pelännyt. Hän seisoi siinä,
lyöden hirmuisilla nyrkeillään rintaansa masten
kurmes se »vastaili kvin suunnattoman suuri
bassorumpu, joka on tämän eläwän tapa uhoi-
tella wihoUisia wastaansa, ja hän ärjähteli sa-massa palan ajan takaa.

Gorillan ärjyntä on omituisin ja kamalin
ääni kuin näissä Afrikan metsissä kuullaan. Se
alkaa melkein samaan tapaan kuin mimmattu
»verikoira haukkuu, muuttuu sitten tuntumatto-
masi koleasti jMetväkst basso-ääneksi, joka kuu-
luu suoraan samankaltaiselta tuin kaukaisen uk-
kosen jyrinä piimissä, jonka tähden minä wä-
listä olen luullut sen siksi, tun en eläintä näh-
nyt. Niin kolea on tämä ääni, että se näyttää
tuleman pikemmin tuon sywän rinnan alta »vat-
sasta kuin suusta ja kidasta.

Hänen silmänsä alkoiivat säihkyä julmemmin,
kun me liikahtamatta paikaltamme pysyimme puo-
lustus-asemassa, ja tuo lyhyt-karmainen harja,
joka kohoo gorillan otsasta, nousi ja laski
wäleen, samassa kun hänen kauheat toraham-
paansa paljastuitvat, hänen uudestaan ukkosen
taivalla ärjähtäessään. Nyt muistutti hän mi-
nulle todellakin mieleen jotakin helwetin hirwiötä
— semmoista kauhistamaa olentoa, puoliksi ih-
minen, puoliksi eläin, jonka näemme niissä ku-
ivissa, joilla »vanhat taideniekat esittelemät ma-
nalan maita. Hän astui askelen eteenpäin, sei-
sahtui taasen, antaaksensa uudestaan kauhean ää-
nensä kuulua, läheni meitä wielä kappaleen mat-
kaa ja seisoi iviimein paikallansa noin kahdek-
santoista jalan päässä meistä. Ia juuri nyt,
kun hän wielä kerran alkoi ärjyä, huimasti lyö-
den rintaansa »vasten, ammuimme hänet tuo-
liaksi.

Porauksella, joka kamalasti kuului ihmistlli-

seltä, mutta joka kuitenkin oli täydellisesti elu-
kan-tapllinen, kaatui hän kämmenillensä. Ruu-
mis wawahteli tuskallisesti muutaman minutin,
nuo »vastahakoiset raajat sätkiivät kuoleman kamp-
pauksissa ja sen perästä oli kaikki loppu — kuo-
lema oli tehnyt tehtäivänsä ja minä sain nyt
tilaisuuden tutkia tuota aimollista ruumista.
Se oli mutta jalkaa kahdeksaa tuumaa pitkä ja
noista »vllhivoikst »vaurastuneista jäntereistä la-
simursissa ja rinnassa näkyi mikä suunnaton
woima eläimessä oli asunut.

Waikka olimme iloisia onnestamme, rupesimat
mieheni riitelemään lihan jakamisesta, sillä he
syömät todellakin tätä eläintä. Minä haivaitsin,
että he pian olisiwat joutuneetkäsikähmään, ellen
käynyt mätiin, jonka tähden minä ilmoitin itse
tahtomani antaa heille jokaiselle heidän osansa,
johon he kaikki tyytyitvät. Kun olimme liian
iväsyneet palataksemme edellisen yön leiripaikalle,
päätimme oleksia tässä, eikä kauan »viipynyt
ennen kuin muutamat suojukset seisoiivat pys-
tyssä ja päiivällis-atria oli walmistettu. On-
nekseni ampui yksi seuralaisistani metsäwuohensamassa kun me aloimme pystyttää leiriä, ja
sen lihasta sain minä hymän herkun, sillä aikaa
tuin mieheni söimät gorillaa.

Minä otin huomiooni, että he hymin huolel-
lisesti tallettitvat aiwoja ja sain tietää että tai-
kakeinoilla niistä hankittiin jonkinlaisia amulet-
teja eli tenhottimia. Tällä tamoin tehtynä, an-
taa amuletti kantajallensa osaaman käden jahti-
retkillä, ja toisella taivalla »valmistettuna, on-
nea naisten luona. Illalla syötteliivät mieheni
minua gorilla-tarinoilla, jotka kaikki olimat siinä
kohden yhdenkaltaiset niiden kanssa mitä ennen
jo kerrottu oli, että löytyy gorilloja, joissa ih-
misten henki asuu.

Seuraawana päiwänä palasimme takaisin hy-
lättyyn kyläämme ja näimme erään seurueen
matkustamia Nakalailaisia ottaneen sen haltuunsa.
Nämä ihmiset, joiden kanssa minä onnekseni
osasin puhua, oliwat asuneet Noya-wirran »var-
rella, muutaman matkan päässä täältä. He
muuttitvllt nyt tullaksensa lähemmäksi jotakinkylää,
jossa heidän omia heimokuntalaisiansa asui. Minä

kysyin heiltä miksikä oliwat jättäneet entisen ky-
länsä ja sain tietää, että yksi heidän miehistänsä
oli ammuttu muutamana aamuna, juuri kun
hän kylpi »virrassa. He oliwat joutuneet koko-
naan hämmästyksiin, luullen että »velhot ahdis-
tiwat kylää, ja oliwat kohta päättäneet jättää
sen ja asettua johonkin toiseen paikkaan. Heillä
oli kaikki heidän tawaransa muassa — tistut,
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kankaat, messinkikattilat, puuastiat, pannut j. n. e.
setä suuri paljous jamseja, pisankeja ja siipi-
karjaa.

He olimat iloiset saadessaan minulta wähän
tupakkaa, ja mina samoin kun sam »vaihtaa sitä
ruokamaroihin.

Auringon lasteissa meniivät he laitti majoil-
lensa. Lapset tautosiivat leitittelemästä jakaikki
»vaikeni leirissä, jossa mahaa ennemmin »vallitsi
mitkäs liike ja elämä. Silloin nousi äkisti tai-
wasta kohden yksi noista haikeista, sydäntä sär-
kewistä lauluista, joita kaikkein tämän maan
heimokuntain seassa saa luulla — malitus, jonka
kerto näyttää olewan: "toiwottomuus." Se oli
laulu heidän kuolleista ystäivistänsä, ja sillä ai-
kaa kuin he lauloiwat, wieriwät kyynelet pitkin
»vaimojen poskia, kun samassa pelko tuli näky-
miin heidän kaswoissansa ja tuskastutti heidän
mieltänsä — sillä he luulemat pahain henkien
kuleksiman heidän keskellänsä auringon lasteissa.

Minä kuultelin eroittaakseni heidän laulujensa
sanoja, mutta niissä oli maan tuo ykstoikkoinen
yhden ja saman ajatuksen kertominen — suru
jonkun kuolemasta.

Niin lauloimat he:
"Wc chi noli lubella Pe na besha.
Oi sinä et puhu meille koskaan enää,
Me emme näe sinun kastvojas enää.
Sinä et puhu meidän kanssamme enää.
Sinä et tee loppua meidän pulamerista enää."

j. n. e.
Minä kiitin Jumalaa ett'en ollut syntynyt

afrikalaistksi. Nämä ihmis-raukat wiettäwät kau-
histamaa ja surkuteltawaa elämää. Heidän ei
ole ainoastaan pelkääminen »vihollisiansa noiden
lähellä-asuwien heimokuntain seassa, sekä niitä
moninaisia onnettomuuksia, jotka omat millin
elämän seurauksena, niinkuin nälkä, metsän pe-
tojen päälletartautset j. n. e., maan koko hei-
dän olonsa tulee synkäksi ja katkeraksi sen pelon
kautta, joka heissä mallitsee pahain jenkein, noi-
tumisen ja muun senkaltaisen taikauskon suhteen.

Kun he puolen tuntia oliwat weisanneet, tu-
limat he minun majaani, tuoden muassaan muu-
tamia kanoja ja muita elatuswaroja, Maaksensa
"waltean miehen tupakkaa", että heillä olisi ol-
lut jotakin huiviksensa matkalla. Minä olin
»varsin iloinen että sain tehdä heidän kanssansa
kauppaa ja waihetin tupakkani kanoihin, pisan-
keihin, sokeriputtiin ja änauasomeniin. Länsi-
Afrikassa polttamat asukkaat yleisesti tupakkaa,
sekä miehet, naiset että lapsetkin. He eimät
milloinkaan sitä pureskele, elleimät juuri ole op-

pineet sitä keinoa walkea-ihoisilta, mutta polt-
taminen näyttää oleman heille erinomainen hu-
mitus.

Yöllä tapasin minä Miengain ja Makindan,
kuningas Mbenen kelwottomat pojat, juuri kun
he oliwat «arastamassa minulta pisankeja. He
oliwat jo kerta ennen näpistelleet, jonka tähden
minä annoin heille nyrkistä niin paljon kuin
luulin heidän ansaitseman maroitukseksi wast'edes.

Seuraamana aamuna oli kiirettä leirissä. Ba-
kalait keittiwät itsellensä ruokaa, ennenkuin läh-
tiwät matkalle. Ihmeellistä on nähdä millä
siimoudella nämä millit walmistatvat ruokansa.
Minä katselin muutamia naisia, jotka keitti-
wät pisankeja, jotka owat koko tämän maa-
kunnan leipä. Yksi heistä teki kirkkaasti lei-
muaman tulen kahden kiwen wäliin. Toiset
kuoriwat pisankeja ja wiruttiwat niitä sitten hy-
wästi — juuri samoin kuin puhtautta rakastama
walkea-ihoinen kyöttipiika olisi tehnyt — jonka
jälkeen he, lohkottuansa hedelmät, panimat ne
sawiastiaan; tämä astia sitten täytettiin medellä
ja peitettiin lehdillä, joiden päälle pisangin-kuo-
ret ladottiin, ja sen jälkeen asetettiin astia ki-
iville kiehumaan. Lihaa ei heillä ollut, maan
he paistamat sen sijasta muutamia maapähki-
nöitä; nuo keitetyt pisangit syömät he runsaasti
Cayenne-pippurilla höystettyinä.

Kun olimme luwanneet sturaawana päiwänä
mennä Fanein luotsi ja »viipyä heidän tykönänsä
muutaman aitaa, menimme tänä päiwänä taa-
sen metsästysrettelle. Minun majani omessa ei
ollut mitään lukkoa ja minä olin sentähden hy-
min epäilyksissä, jättäisinkö kaikki taivarani uhalla
että »varmaankin ne »varastettaisiin. Onneksi
muistui mieleeni että minulla oli wähän lakkaa
ja käivin lukitsemaan omeni seililangan.päillä,
suureksi humitsi tuolle lurjukselle Miengaille, joka,
maikka hän näki saaliinsa luiskahtaman pois
käsistänsä, ei kuitenkaan »voinut olla nauramatta.
Kun minä samana ehtoona »väsyneenä istuin
majassani, tunsin minä kärwennetyn lihan ha-
jua nenässäni. Hiiivittyäni ulos, näin seura-
laisten, istuwan tulen ympärillä, paistaen eläintä,
jota en woinut tuntea. Heidän welwollisuutensa
oli tuoda minulle kaikki metsänotukset, jotka he
tappoiivat, mutta nyt näin mina selmästi ett'ei-
wät sitä tehneet. He näyttiwät olewan hywin
häpeissänsä, ja mina sanoin heille ettei heidän
enää tarwinnut waiwata itseänsä tulemalla mi-
nun luokseni kruutia ottamaan.

Seuraamana aamuna läksimme Fanilaisten
kylään, ja nyt sain minä tyydyttää uuteliaisuu-
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teni mitä näiden ihmisten ihmis-syömäisiin ta-
poihin tulee, josta minulla ennen oli ollut wä-
hän epäilystä. Tämä kämi toteen waan liian
pian. Tultuamme kylään, näin minä muu-
tamia merisiä jäännöksiä, niinkuin minusta näytti,
ihmisistä, mutta minä kämin edemmäksi wielä
epätiedossa. Pian kuljimme yhden naisen ohitse,
joka poisti minusta kaiken epäilyksen. Hän
kantoi käsissään kappaletta ihmisen reidestä, juuri
kun aioimme torille hankkiaksemme itsellemme
paistia.

Koko kylä joutui häiriöön, »vaimot ja lapset
säikähtiivät suuresti minun tulostani. Kaikki
pakeniivat huoneisin, kun kuljimme jotakin pää-
kadun tapaista pitkää kujaa myöden, jonka syr-
jillä siellä täällä näin ihmisten luita loikoman.

Wihdoin saawuimme palawer-huoneesen. Tän-
ne jätettiin me hetkeksi aikaa yksin, waikka kuu-
limme suurta melua ulkoa, juuri läheltä. Eräältä
Fanilaiselta sain minä sitten kuulla että he ja-
toiwat »vanhan kuolleen miehen ruumista kes-
kenänsä ja ettei se riittänyt kaikille. Pää, sa-
noi hän, on kuninkaan oma ja se säästetään
häntä warten.

Pian sen perästä kokoontui.vat he joukoissa
ja tuota pikaa esiteltiin me kuninkaalle. Tämä
henkilö oli hurjan-näköinen weitikka, jonka muu-
ten alaston ruumis, paitsi tuota tamallista puun-
tarpusta tehtyä peitettä myötäisillä, oli punai-
seksi maalattu ja jonka kaswot, rinta, watsa ja
selkä oliwat piirrellyt ***) paksusti,' mutta hywin
silmiinpistäwällä tamalla.MtzänZoli taikakaluilla
koristeltu ja täydessä sota-asussa samoin kuin
kaikki Fanilaiset, jotka pyrkiivät huoneen ym-
pärille katsomaan minua.

Minä en tiedä, oliko kuningas wetänyt ruu-
miisensa wielä muutamia hirweitä wiiwauksia
lisäksi, waikuttaatsensa minuun sitä enemmän;
mutta jos niin oli laita, ei hän saamuttanut
tarkoitustansa, sillä minä koetin pitää täydelli-
sesti huolettoman katsannon.

Kaililla läsnä-olewilla Fanilaisilla oliwat hi-
wukset piiskassa, mutta kuningas Ndiayailla oli
kaikista suurin, joka päättyi kahdella palmikolla,
joihin oli limitetty messinlirenlaita, ja niiden
päät oli koristeltu »valkeilla lasihelmillä. Nilk-
kain ympärillä oli hänellä messinkircnkaita, jotta
kalisimat hänen tulkeissansa. Tuon werhon etu-
puoli, joka oli hänen myötäisillänsä, oli kappale
kaunista tiikerin nahkaa. Hänen partansa oli

*) eli tatuerattu, niinkuin semmoista ihon koristele
mista sanotaan. Suom. muist.

letitetty useampaan palmikkoon, joihin myös oli
kimitetty ivalkeita lasihelmiä ja jotka töröttimät
lanteina ulos hänen postipielistänsä. Hänen
hampaansa oliwat wiilatut ja mustatut, niin
että tuon »vanhan ihmissyöjän suu, kun hän sen
aukaisi, suuresti muistutti minulle hautaa.

Kuningatar, joka seurasi puolisoansa ja epäi-
lemättäkin oli ilettäwin waimo kuin milloin-
kaan olen nähnyt, oli hymin manha ja hänen
nimensä oli Mashumba. Hän oli melkein ko-
konaan alasti; hänen ainoana »verhonansa oli
noin neljää tuumaa leweä kaistale punaista kan-
gasta. Koko hänen ruumiinsa oli piirrelty eris-
tummallisimmalla taivalla, ja iho oli ilman pit-
källisestä wllikutuksesta tullut karheaksi ja täy-
teen rakkuloita. Nilkkain ympärillä oli hänellä
kaksi suurta rautarengasta — rauta on nimit-
täin hymin kallis metalli Fanilaisilla — ja kor-
malehdissä pari raskasta messinkirengasta, kahta
tuumaa paksut täpimitaten. Nämä olimat »ve-
nyttäneet hänen kormalehtensä niin pitkiksi, että
minä ilman estettä olisin moinut pistää pikku-
sormeni niihin läpiin, joissa renkaat killuimat.

Minä luulen että kuningasta wähän tuskaan-
nut.., kun hän näki minun. Hän oli alussa
ollut komin tätä yhtymistä »vastaan, sillä hän
luuli kuolemansa kolmen päiwän perästä sitte
kun hän oli nähnyt minun. Wihdoin onnistui
Mbenelle kumminkin saada hänet siihen taiwu-
tetuksi.

Mbene oli marsin mielihywillään. Hän oli
»valkean miehen suojelija semmoisen heimokun-
nan luona, jota hän itse pelkäsi, mutta jonka
hän nyt sitä mustaan näki pelkäämän minua,
jonka seikan hän hymin tunsi. Hän kertoi Fa-
nilaisten kuninkaalle että hän oli tuonut hänen
luoksensa hengen, joka oli tullut monen tuhan-
nen penikulman takaa yli "suuren meden" kat-
somaan Fanilaisia.

Kuningas ivastasi sen olewan hywä ja lähetti
pois puolisonsa — tuon ilettäwän ihmisen —

asettamaan kuntoon minulle asuntoa, ja muuta-
man suosiollisen lauseen perästä, jossa ci suuria
temppuja tehty, siirtyi hanen majesteetinsa pois.

Sitten »vietiin minä huoneeseni. Kylä oli
uusi ja siinä oli oikeastaan waan yksi katu, noin
2,400 jalkaa pitkä, jonka siivuilla huoneet sci-
soiwat. Ne oliwat pieniä, ainoastaan kahdet
saa tai kymmentä jalkaa pitkiä, iviittä ja kuutta
jalkaa leweät, neljää ja miittä jalkaa korkeat,
kalttoisten laitoin kanssa. Ne oliwat karpusta
ja katot oliwat jonkinlaisista palmulehdistä teh-
dyistä matoista. Omet olimat noin neljää jal-
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kaa korkeat ja ulottuiwat aina kattoon asti eikä
yhtäkään akkunaa löytynyt.

Näissä huoneissa walmistawat Fanilaiset ruo-
kansa, syömät, makaamat ja tallettamat elatus-
»varojansa, jotka enimmäksi osaksi omat sawus-
tettua eläinten ja ihmisten lihaa, joka pannaan
killumaan katto-orsille.

Kaikki Fanilais-kylät owat wahwasti saarre-
tut eli »varustetut paalutuksilla, ja yöllä pitä-
wät niiden asukkaat tarkkaa »vahtia. Heillä on
myös eräs pieni kotimainen koira, jonka hau-
kunta heti ilmaisee, kun joku lähestyy ulkoa.
Kylissä »vallitsee siilvous ja puhtaus, kadut la-
kaistaan ja kaikki roska — paitsi heidän kans-
saihmistensä tyyni kalutut luut — korjataan
pois.

Kun olin aikani katsellut minulle annettua
huonetta, »vietiin minä kylän läpitse, jossa näin
useita hirwittäwiä merkkejä näiden »villein raa-
kuudesta, sillä muun rohian kanssa sekaisin »räin
koko kasoja ihnnsen luita »viskattuina huoneitten
»vierustoille. Minä haivaitsin, että, waikka mie-
het katseliwat minua suurella uteliaisuudella,,
eiwät he sentään minua pelänneet, ja naisetkin
seisoimat alallaan kun minä lähestyin heitä.
He omat miehukkaampin ja rohkeampia kuin
rantamaan heimokunnat.

Me palasimme sitte kuninkaan tuoksi ja esi-
teltiin hänen muille neljälle »vaimollensa, joissa
näkyi ilmaantuman suurinta inhoa, kun minun
näkiwät. Mbene oli ylen määrin iloinen, sillä
kaikkialla, missä hän kulki, ympäröimät Fanilai-
set häntä ja ylistirvät häntä että hän oli hen-
gen ystäivä. Hän oli aina siitä ylwästellyt ja
hän ei wähällä mielihywällä kertonut noille häm-
mästyneille Fanilaisille kuinka jo kaksi ennen
minua oli käynyt hänen luonansa, joka on tosi.

Iltapuolella läksimme asuntoomme. Minä
pyysin kuninkaan tulemaan minun majaani ja
annoin hänelle suuren kimpun malkeita lasihel-
miä, yhden peilin, »viilan, tuliraudan ja muu-
tamia pyssynlimsiöitä. Hänen kaswonsa loisti-
wat ilosta ja hän läksi minun tyköäni erino-
maisen hymällä mielellä. Wähän ajan perästä
tuli yksi kuningattarista minun luokseni, tuoden
korillisen pisankeja. Muutamat niistä oli jo kei-
tetty, mutta ne annoin minä kohta takaisin, sillä
minua inhotti hirrveästi näiden ihmisten liha-
padat. Minä ilmoitin paikalla lujan tahtoni
oleman, että ruokani keitettäisiin minun omissa
kattiloissani ja etten minä tahtonut tietää mi-
tään ihmissyömisestz — en edes mälillisesti-kään.

Kohta auringon laskettua tuli hiljaisuus ky-
lään ja kaikki näyttiwät olewan taipuwaiset le-
poon. Minä salpasin oweni niin hywin tuin
saatoin kistullani, ja ennen kun laskin itseni
lepäämään sille hirwittäwälle »vuoteelle, joka mi-
nulle oli »valmistettu, asetin pyssyn »viereeni,
walm.sna käytäntöön. Sillä waikka nämä ih-
miset olisiivat olleet kuinka hyiväntahtoisia hy-
wänsä, en woinut saada mielestäni lähtemään,
että he eiwät ainoastaan tapa ihmisiä, maan
myöskin syömät heitä ja että joku äkillinen her-
kun himo nyt ivoisi houkutella heitä syömään
minut päiivällisatriaksensa sillä aikaa kuin olin
heidän luonansa.

Sanoin wuoleeni olleen hirwittäwän. Se oli
tehty bamburuomoista, jotka oliwat tuumaa pak-
sut. Luonnollisesti olimat ruowot »vereksen tuo-
reita ja aamulla tirmenteli minun jäseniäni niin,
että yhtä hywin olisin woinut lewätä rautanau-
lain tai kanuunankuulain päällä. Mutta minä
nukuin rikä minua mitään häirinnyt, maitta
seuraciivana aamuna, kun käivin ulos, näin ka-
san ihmisen kylkiluita, sääriä ja käsiwarsia sekä
pääkalloja wiruwan majani takana. Se oli mi-
nulle kauhistama näkö. Syötyin ihmisten jään-
nökset tuijottiivat minulle silmiin kaikkialla missä
kuljin, enkä minä enää woinut epäillä.

Minä olin lausunut kuninkaalle, että mielel-
läni tahtoisin nähdä hänet sota-asussa, jonka
tähden hän aamulla syyskuun 1 päiwänä tuli
minun luokseni puolisonsa kanssa, seurassaan
päällikkö-joukkonsa. Hänen ruumiinsa oli nyt-
kin punaiseksi maalattu, hän kantoi elefantin
nahasta tehtyä kilpeä ja oli »varustettu päälle-
karkausta warten kolmella keihäällä ja pienellä
pussilla, jossa oli myrkkyyn kastettuja nuolia.
Hänen päänsä oli komeasti koristeltu punaisilla
linnunhöyhenillä, hänen hampaansa oliwat ivah-
wasti mustatut ja koko ruumis oli täynnä tai-
kakaluja ja amuletteja, jotka suojeliivat häntä
kuolemasta keihään, pyssyn ja noitumisen kautta.

Kuningatar Mashumban hiwuspukinetta ih-
mettelimät kaikki; hänellä oli nimittäin jonkin-
lainen lakki lasihelmistä. Nämä helmet omat
mustuin mieluisimmat koristukset ja ne omat
tupakan ja kruutin kanssa paras kauppatawara,
mitä matkustawainen woi muassaan wiedä si-
sämaahan.

Ndiayai muistutti että niin kauan kuin hä-
nellä oli soturinsa ympärillänsä hän ei pelännyt
mitään ja puhui kansansa urhollisuudesta, ja
minä uskon mielelläni näiden neekerien oleman
erinomaisen sotaista heimokuntaa. Minulle osoi-
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tettiin erittäin erästä asukasta, jota kutsuttiin
"leopartiksi" hänen urhollisuutensa tähden. Hän
oli tappanut monta tämän heimokunnan wihol-
lista samaten kvin myös svuren joukon elefantteja.

Tällä heimokunnalla on suuri joukko erilaisia
aseita. Siinä joukossa, joka nyt minua ympä-
röitsi, näin minä miehiä »varustettuina joutsilla,
joilla he ampuivat joko rautakärkisiä nuolia eli
pienempiä semmoisia, näöltään määrättömiä, mutta
todellakin kuolettamia, sillä kärki on myrkkyyn
kastettu. Nämä omat ainoastaan ohuita, mi-
tättömiltä näyttämiä, jalkaa pitkiä ruokoja, joi-
den teroitettu kärki on kastettu kuolettamaan
tasmi-myrkkyyn, jota nämä Fanilaiset osaamat
»valmistaa. Nuolet owat niin kcweitä että tuuli
puhaltaisi ne pois, jos ne siltansa waan pantai-
siin joutsennoroon. Tätä estääksensä käyttämät
maanasukkaat erästä lajia sitkeätä pihkaa, jota
he tallettamat joutsen alapuolta ja jolla pieni
pilkku joutsen-norossa keweästi siivellään. Jout-
sen tukki on halkaistu nerokkaalla tawalla, ja
pienellä puikolla, jota käytetään liipaisimena,
päästetään jänne irti, joka, jos se on wahwasti
piukotettu, heittää tuon kemeän nuolen pitkät
matkat. Pieninkin riipaus tuottaa malttamat-
toman kuoleman. Fanilaiset tähtääwät hymin
joutsillansa, joiden jännittäminen »vaatii suurta
»voimaa. Heidän on sitä tehdessään istuminen
maahan, poikasten molemmin jaloin kaaren kes-
kikohtaa ivastaan, jolloin he täysin »voimin we-
täwät jänteestä.

Suuremmilla nuolilla on rautakärki, johonkin
määrin harpunin teräiväin iväkäin kaltainen. Niitä
käytetään metsänpetoja pyytäissä ja ne owat noin
kahta jalkaa pitkiä. Mutta kaikista turmiollisin
ase on kuitenkin tuo pieni mitättömän näköinen
bambupuikko, joka on waan kahtatoista tuumaa
pitkä ja jonka toinen pää on hywin yksinkertai-
sesti teroitettu. Semmoiselta näyttää se kuuluisa
myrkkyyn kastettu nuoli — heitinase, joka tuot-
taa kuoleman mihin hywänsä se sattuu, waikk'ei
haawa tulisikaan suuremmaksi kuin nuppineulan
pistoksen jättämä läpi. Myrkky »valmistetaan
eräästä kaswista, jota ei näytetty minulle. Nuo
terämät nuolet kastetaan useat terrat tähän lie-
meen, jota sitten saa tuiwaa täydellisesti, ja se
ivärjää nuolen pään punaiseksi. Nuolet säilyte-
tään huolellisesti pienessä pussissa, joka on sic-
wästi tehty jonkun mctsäeläimen nahasta. Näitä
nuolia pelkääwät y.npärillä-asuwat heimokunnat
suuresti, sillä niitä »voidaan lennättää päin »vi-
hollista semmoisella «voimalla, että ne haawoit-
tawat wielä edempäätin kuin neljänkymmenen

jalan päästä, ja semmoisella »vauhdilla, ett'ei
niitä woi nähdä ennenkuin tulewat perille. Sen
olen minä useasti itse nähnyt Ei löydy mitään
lääkettä näiden ruokoin tekemää haawaa »vas-
taan, jotka muuten näyttämät niin »viattomilta —

kuolema seuraa hymin »vähässä ajassa.
Muutamat Fanilaiset kantoiwat olallaan tuota

kauheata sotatirwestä, jolla woi yhdellä aino-
alla iskulla halkaista ihmisen pääkallon. Muu-
tamat näistä tiimeistä samoin tuin Fanilaisten
keihäät ja muut rautakatu, oliwat siewästi kau-
nistellut ja kohonewilla leikkauksilla sekä muuten
pyöreillä wiiwoilla ja kaarroksilla »valmistetut,
joka oli hywä todistus heidän täsityöläistensä
näppäryydestä.

Sotapuukko, joka killuu sotilasten siwulla, on
peloittllwa ase kun taistellaan mies miestä ivas-
taan, ja tarkoituksena sillä on, niinkuin minulle
selitettiin, että se syöstään wihollisen ruumiin
läpitse. Se on kolmea jalkaa pitkä. Toisen-
laista pitkää puukkoa käytetään myöskin, jota
muutamat niistä miehistä, jotka nyt tunkimat
minun ympärilleni, kantoiwat. Se on toista
jalkaa pitkä, noin kahdeksaa tuumaa leweä ja
sillä lyödään »vastustajaa hartioihin. Sen ivai-
tutus mahtaa olla kauhistama. Wielä on heillä
eräs eriskummallisella taivalla teroitettu tirwes,
joka »viskataan kaukaa samalla tawalla kuin
amerikalaisten Indianein sanotaan käyttämän
tomllhaivtia. Kun se on miskattu, sattuu se
»viholliseen kärki alaspäin ja tekee hirmuisen haa-
man. Sitä käytetään hywin osaawasti ja juuri
wastustajlln päätä koetetaan sillä tarvoittaa. Sen
kärki lungeiksen aimoihin ja tappaa uhrinsa pai-
kalla, ja kiriveen pyöreällä takaterällä hakataan
wiholliselta pää poikki, jota »voittaja sitten kan-
taa »voitonmerkkinä.

Keihäitään, jotka omat kuutta tai seitsemää
jalkaa pitkiä, heittämät asukkaat suurella »voi-
malla ja semmoisella osaamuudella, että se aina
ihmetytti minua. Ase »viskataan semmoisella
»vauhdilla, että tuo pitkä, hoikka marsi suhisten
lentää halki ilman. Useimmat Fanilaiset woi-
wat wiskata keihäänsä niin rajusti, että se sat-
tuu maaliin kuudenkymmenen, »vieläpä kahdek-
sankymmenenkin jalan päästä.

Suurin osa kirweistä ja puukoista oli pistetty
säilyyn hywin tehtyihin tuppiin käärmeen tahi
ihmisen nahasta, joka oli otettu joltakin sodassa
kaatuneelta wiholliselta. Nämä tupet ripuste-
taan kaulaan nauhasta killumaan, niin että ase
saattaa loikoa sotilaan siwulla koskematta häntä.

Waikka nämä ihmiset owat niin sotaisia, ei-
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mät he kuitenkaan täytä mitään sota-asua. Ia
heidän taitonsa raudan takomisessa on wielä
liian alkuperäisellä kannalla, että he kustantai-
simat itsellensä semmoista loistokalua. Ainoa
suojelus-ase on tuo suuri elefantin nahkainen
kilpi, mutta siinä onkin jotain kuulillekin pur-
taivata, ja kun se on hywin iso — puolta nel-
jättä jalkaa pitkä ja puolta kolmatta jalkaa lemeä

ulottuu se suojelemaan koko ruumiin.
Paitsi näitä aseita kantamat useat Fanilaiset

»vähempää puukkoa — maikka sekin on wähän
tömpelömäinen — jota käytetään useaan tar-
peesen niinkuin taskuweistä, käsikirwestä ja lei-
päweistä. Mutta waikka se on kolhomainen
muodoltansa, täyttämät Fanilaiset sitä hywin
taitawasti.

Oli uljas näky, kun näin niin monta moima-
lastll, sotaisaa, rohkeasti silmäilemää miestä, täy-
desti warustettuna ja walmisna jollekin »vimma-
tulle retkelle, kokoontuman yhteen. Kauniimpia
miehiä en ole koskaan nähnyt ja luulisin hei-
dän oleman urhollisia ilmankin, waikk'ei heidän
täydellinen »varustuksensa olisikaan osoittanut so-
dan olewan heidän paras huwitukstnsa. Hei-
dän naapurinsa pelkääwät heitä ja kun kerran
waan »valloittamisen himo pääsisi mallallensa
heissä, telisimät he pian lopun noista heimokun-
nista, jotka asumat merenrannikon ja heidän
maansa »välillä.

Yhtenä päiwänä tuli monia sataa Fanilaista
ympärillä olemista kylistä minua katsomaan.
Okolo, eräs suuri kuningas heidän seassansa,
antoi minulle »veitsensä, sanoen sen jo tappa-
neen yhden miehen. Yöllä oli siellä suuret
tanssit hengen s. o. minun kunniaksi, jokaoli tullut
heitä katsomaan. Tämä tanssi oli mitä hurjinta
tcpastusta milloinkaan olen nähnyt. Kaikki oli-
wat läsnä, ja minun, jonka kunniaksi se oli toi-
meen pantu, minun täytyi itse olla paikalla nä-
kemässä sitä. Ainoa musiikki, jota tarjottiin,
lähti tömpelömäisesti tehdystä rummusta, soitin-
kone, joka ivalrnistetaan eräästä puunlajista ja
metsälvuohen- tahi kutunnahasta. Koppa on
noin neljää jalkaa pitkä ja kymmenen tuumaa
läpimitaten paksummasta päästä, mutta ainoas-
taan seitsemän pienemmästä. Puu on niin ko-
werrettu, että siwut owat tulleet hywin ohuiksi,
ja nahka pingoitetaan tiiwisti sen päälle. Kun
rummuttaja lyö rumpua, pitää hän sitä laitosti
pystyssä jallainsa »välissä ja jämistää mimma-
tusti lahdella nappulalla yläpuolta, jota on ko-
pan leweämpi pää.

Tätä musiikkia säestettiin laululla, joka oli

wielä epäsointusampaa laatua kuin tuo rummu-
tus. Mitä tanssiin tulee, oli se semmoista
willeyden ja riettauden sekoitusta, jota ei kertoa
woi.

Yksi tanssin seurauksista oli että meidän piti
lähteä elefantin pyyntöön, ja naiset hyörimät
sentähden ruoan keittämisessä ja miehet asettimat
aseitansa kuntoon tuota suurta otusta warten.
Ne harivat pyssyt, joita Fanilaisilla on, laa-
hattiin kirkkaiksi suurella huolella ja mina lai-
tin reilaan minun kaksipiippuseni taistelua war-
ten, josta minä toiwoin paljon niin hurjistu-
neilta pyssymiehiltä kuin Fanilaiset omat.

Kahdeksas Luku.
Lähes 500 miestä kokoontui jahtiin aamulla

syyskuun 4 päiwänä. He oliwat jaetut useoi-
hin osaknntiin, joista kukin johti kultuansa sitä
suuntaa kohden metsässä, jota kullekin oli mää-
rätty. Minä ja Ndiayai käwimme yhdessä yh-
teiselle kokouspaikalle, jota matkaa kesti lähes
kuusi tiimaa tuon metsäisen ja Wuorisen maan
läpitse, josta jo olen kertonut. Sillä aikaa pi-
dimme niin syivää hiljaisuutta kuin mahdollista
ja kaikista »varokeinoista otettiin tarkka »vaari,
ett'emme pelattaisi mitään eläintä, joka sattuisi
olemaan lähellä meidän tietämme. Tultuamme
pysäyspaikalle, aloimme heti leiriä
ja olimme tuskin saaneet suojuksemme walmiiksi,

kun rupesi satamaan.
Seuraawana päiwänä saawuimme jahti-alu-

eelle, jossa hymin merkillinen näky meitä koh-
tasi. Niinkuin melkein kaikki suuremmat eläi-
met, ei elefanttikaan seuraa matkoillansa mitään
mäkinaista suuntaa maan kuleksii melkein umpi-
mähkään metsäin läpitse etsien ruokaansa, mutta
hänen tapansa on, kun hän mielistyy johonkin
seutuun, että hän jää oleksimaan siihen pitem-
mäksi aikaa eikä luomu siitä juuri mähäpätöisistä
syistä. Tätä käyttämät Fanilaiset hyiväksensä.
Metsät owat täällä täynnä ivahtvoja, paksuja
köynnöskasmeja, joiden nähdään luikerteleman
ylös aina pisimpäin puiden latmoihin asti. Nämä
lierokset tempaamat he alas ja tekemät niistä
hywin tllitawasti waikka suurella waiwalla jon-
kinlaisia ansaita eli salpauksia, jotka eiwät suin-
kaan ole niin wahwoja että ne pidättäisiwät
elefanttia, muttafjotkH kumminkin wiiwyttäwät
häntä pakenemisessa ja kietomat hänen silmuksiin,
niin että pyytäjät saamat aikaa hänet tappaak-
sensa. Kun tuo hirmuinen eläin kerta on kier-
retty, ahdistamat he sitä joka taholta ja teke-
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mät lopun hänen kuoleman kamppauksistansa
tiheillä keihästen wistuilla ja Pyssyn kuteilla.

Pian puhallettiin jonkinlaiseen jahtitorween
ja jahti alkoi. Miesjoukkoja asetettiin eri paik-
koihin lähelle »verkkoa, joka ulottui ihmeteltämän
kauaksi ja jonka pystyttämiseen oli marinaankin
Fanilaisilla mennyt paljon työtä ja maimaa.
Ylsi osa neekereistä hiipi iviidakon läpitse ja
mainosi hiljakseen saalistaan.

Kun Fanilaiset kohtaamat elefantin, lähesty-
ivät he häntä hywin warowasti. Heidän tar-
koituksensa on pelättää häntä ja saada hänet
juoksemaan »verkkoa ivastaan, joka tawallisesti
ci ole kaukana. Täta warten matelemat he usein
pitkällänsä pitkin maata juurituin knrmeet ja ih-
meteltämän nopeasti.

Eläimen enstmäinen yritys on pako. Hän
syöksee pois melkein silmittömästi, mutta köyn-
nöskasivi-tierros pidättää häntä. Wimmassaan
ja wielä enemmän pelästyneenä, lamaa hän
kaikki ruumiillansa ja jaloillaan; mutta turhaan
— nuo sitkeät lierokset antamat myöden jokai-
selle hänen hyökäyksellensä, ja mitä enemmän
hän rehkii sitä pahempiin pauloin hän joutuu.

Miehet kiiruhtamat paikalle samassa kun ele-
fantti lähtee juoksemaan, ja sillä aikaa kuin se
tepastii heidän merkeissänsä wiskowat he, use-
asti puista, niin tiheästi keihäitä häneen, että
tuo haawoitettu eläin parka näyttää hirmuisen
suurelta piikkisialta. Tästä teihäsheitosta ei tule
loppua ennenkuin heidän uhrinsa kaatuu.

Sillä tamoin kaastmme neljä elefanttia samana
päiwänä. Se oli oikein mieltä-kiihottama hu-
witus maanasukkaille, waikk'ei se minua paljon
»viehättänyt niinpian kun olin nähnyt ensimäisen
tapettawan. Tänkaltainen jahti tuntui minusta
ykstoittoselta ja wähän häpeälliseltä, mutta yhtä
kaikki on sillä »vaaransa. Näillä tienoilla oles-
kelewain elefanttein sanotaan olewan erinomai-
sen pelkureita ihmisille, ja kun lähestytään ja
hätyytetään eläintä, »vaaditaan silloin suurinta
rohkeutta ja mielenmalttia. Mutta yhtä kaikki
tapahtuu onnettomuuksia. Tänä päiwänä sai
yksi mies loppunsa. Minä en nähnyt kuinka
se tapahtui, mutta kun hän näyttää tulleen hä-
mille, ja kun elefantti suurella »vimmalla karkasi
erään joukon päälle, joka häntä ahdisti, paiskasi
eläin hänet maahan ja sotki hänet kohta jal-
lainsa alle.

Kun hänen kumppaninsa näkiwät hänen kuo-
leman, wimmastuiwat he »vuorostansa ja ajoi-
wat pakenemaa elefanttia takaa, ampuiwat häntä
ja wiskoiwat häntä niin keihäillä, että hän kuoli

muutamassa minuutissa. Minä en ole koskaan
nähnyt niin »vimmastuneita ihmisiä. He rupe-
siwat myös leikkaamaan eläintä kappaleiksi kos-
taaksensa hänelle.

Fanilaiset ottamat tämmöisillä jahtirettillä
»vaarin muutamista warowaisuuden säännöistä,
joka todistaa että he tuntewat eläimen. Niin
esim. sanomat he ettei pidä lähestyä elefanttia
muualta kuin takapuolelta, sillä hän ei moi juuri
nopeasti kääntää itseänsä ja sillä aikaa pääsee
ampuja pakenemaan. Suurta warowaisuutta
pitää käyttää etteiivät köynnöskastvit, jotka owat
niin turmiollisia elefantille, myös kiedo hanen
wäijyjäänsä paulaan. Minulle kerrottiin ettei
se mitään outoa ole että silloin tällöin joku mies
ilman pelastuksen toiivoa takertuu niihin ja että
elefantti silloin nitistää hänen pois hengeltä
kaikessa rauhallisuudessa. Useasti on jahtimies-
ten malttamattomasti peräytyminen, ja kun he
ainoastaan suurella waiwalla woiwat päästä pois
tuon suuren kömpelömäisen eläimen tieltä, otta-
mat he kaikki semmoisissa tiloissa turmansa pui-
hin, joihin he kiipeewät ihmeteltämän sulasti —

melkein tum apinat. Semmoisessa tapauksessa
on »valitseminen paksu puu, ja Ndiayai kertoi
minulle yhden tapauksen, jolloin »vimmastunut
elefantti tempasi nurin nuoren puun ja mies,
joka istui siinä, hädan tuskin pelasti henkensä.

Nyt seurasiwcit ne temput, joilla he osoittiivat
kiitollisuuttansa retken onnellisesta menosta sille
epäjumalalle, joka heidän uskonsa jälkeen mää-
rää heidän kohtalonsa. Ilman näitä alustawia
juhlamenoja ci kosketa ruokaan.

Ensiksi tulee koko seura ja hyppii elefantin
ympärillä sillä aikaa kuin "medicini-mies", eli
ivelho, leikkaa kappaleen — aina jommastakum-
masta takajalasta — jokaisesta elefantista. Tä-
mä liha käytettiin uhriksi epäjumalalle. Se
pantiin koreihin, että se sitte keitettäisiin welhon
itse ja kaikkein niiden miesten läsnäollessa,
jotta oliwat tappaneet erityisen eläimen. Wii-
meisetsi tanssimat kaikki korein ympärillä ja lau-
loimat lauluja epäjumalansa kunniaksi, rukoillen
häneltä toista yhtä onnellistä retkeä kuin tämä
oli ollut.

Kuningas oli siitä luulosta, että jos tämä
temppu jäisi tekemättä, he eiwät saisi mitään
seuraamalla kertaa; hän luuli että heidän lau-
lunsa ja hyppynsä oliwat heidän epäjumalalle
mieliksi, joka wast'edes oli antawa heille wielä
enemmän elefantteja.

Uhriliha wiedään metsään, jossa se luulta-
wasti tulee jonkun pantterin saaliiksi, ellei tuo
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katvala »velho itse tule syömään sitä suuhunsa.
Tuon raukan samana päiwänä tapetun miehen
ruumis piti mietämän, niinkuin kuulin, erääsen
toiseen Fanilais-kylään myytä maksi ja syö ta-
ivalsi. Se näyttää oleman tumallinen ja Fa-
nilaiselle sopitva elämän loppu.

Elefantit aukaistiin seuraamana päiwänä ja
kaikki liha ripustettiin sawustumaan, jonka kei-
non nämä ihmiset tuntemat.

Se suuttumattomuus, jolla elefantti näillä
seuduilla maata pysyy paikalla, joka tarjoo hä-
nelle semmoisia lehtiä, joista hän parhaiten pi-
tää, on huomioon otettawa seikka ja syynä siihen
on luultawasti puute hänen mielipuustansa.
Minä olen nähnyt näiden eläwäin oleskelewan
juuri lähellä semmoisia merkkejä kvin se, josta
kerroin ja jossa asukkaat arwattawasti joka päiwä
tappawat yhden heistä. Wälistä menewät ne
myös melkein kylään sisään, tempaisten nurin
»vähemmät puut ja murtaen haarat suuremmista
hanttiatsensll itsellensä sitä ruokaa, joka maistuu
heille parhaiten. Usein hylkäämät he sentään
seudun ensi päällekarkauksen perästä ja maan-
asukkaat seuraamat heidän jätissänsä ja tekemät
uusia iverkkoja.

Fanilaisilla on »rielä toinenkin tapa, jolla he
elefantteja tappawat ja jota minä näin täytet-
tämän metsässä tänä päiwänä ja jota jälestä-
päin olen useasti nähnyt seurattawan. He et-
sitvät polun, jota pitkin luultawasti koko lauma
tai yksi ainoa elefantti kulkee. Nyt hankkimat
he hywin suuren ja rastaan puupölkyn, jota
Vakalait kutsuivat hanou'kst ja hinaawat sen
ylös pitkään puuhun, jossa se saa killua terämän
rautaisen kärtensä kanssa alaspäin. Se rippuu
köydestä, joka on niin »viritetty että samassa kuin
elefantti sitä loukkaa — jota hän ei woi ivält-
tää, jos hän käy hanou'n alta — se putoo
alas ja hirmuisella ivauhdilla sattuu hänen sel-
käänsä, jolloin tuo rautainen kärki haawoittan
hanen ja suuri paino tawallisesti rusentaa hä-
nen selkäruotonsa.

Yleisesti luullaan elefantteja löytymän aino-
astaan lakeuksilla, mutta useista hawainnoista,
joita olen tehnyt näillä seuduilla, johdan sen
päätöksen, etta se eläin myöskin käy muorilla ja
noilla jylhillä ylänkömailla. Sen jälkiä haivai-
taan useasti »vuoristoissa, ja useasti olen tus-
kin woinut uskoa silmiäni, kun selmästi olen
nähnyt tuon hirmuisen elämän jälkiä paikoilla,
jonne se ei ole woinut päästä muuten kuin nou-
semalla ylös melkein äkkijyrkkiä wuorensiwuja

myöden, siivuja, joita meidänkin oli waikea ku-
iveta.

Elefantin liha, johon Fanilaiset näyttämät
olewan erittäin mieltyneet ja jota he nyt kolme
päiivää perätysten keittiwät ja sawustiwat, on
ilkeintä lihaa mitä milloinkaan olen nähnyt.
Minä en woi kertoa minkä makuista se on, kun
ei meillä ole minkäänlaista lihaa, johon sitä
»voisi merrata, mutta se näyttää oleman täynnä
suonia ja rustoja, ja sittenkin waikka sitä on
keitetty kaksi päiivää, kaksitoista tiimaa jola päiwä,
on se sitkeätä. Haju ci ole paha, mutta waikka
mina eri aikoina olin koettanut totuttaa itseäni
siihen, huomasin mina waan inhoni yhä suure-
neman sitä »vastaan.

Satoi kaiken aitaa kuin me wiiwyimme met-
sässä, jonka tähden minun tuli mieleni miltei
iloiseksi, kun tuli aika palata takaisin kylään,
jossa minä »viimeinkin wielä kerran woin saada
ylleni tulivat waattcet ja lewätä tuimalla »vuo-
teella.

Palausmatkalla kertoi kuningas minulle eräästä
hywin omituisesta taivasta Fanilaisten luona,
jota minä en ollut odottanut löytymän yhdellä-
kään näistä Länsi-Afrikan heimokunnista. Näyt-
tää siltä kun eiwät he koskaan naittaisi tyttäri-
änsä ennenkuin ne owat täysikasmaneitsi tulleet
ja että he pitämät suurta huolta nuorten nais-
tensa siiveydestä. Useimmissa heimoissa on muu-
ten tawallista, että kolmen ja neljän «vuotiset
tytöt naitetaan täysikasmaneille miehille, jotka
sitten tawallisesti tämän lapsiwaimon nimessä
waatiwat apua ja suojelusta hänen sukulaisil-
tansa; eikä ole mitään outoa nähdä tyttö
kihlattuna jo syntyissä. Minä olin jo huoman-
nut — jonka luulen olewan tawallisena seura-
uksena Fanilaisten menettelystä tässä kohden —

etta näillä ihmisillä on paljon enemmän lapsia
kvin Chetianeilla, Bakalaieilla, Mbisholaisilla,
Mbondemolaisilla, Mboushalaisilla tahi millätään
muulla sisämaan heimokunnalla pohjan puolella
päiwäntasaajaa, jeita olen nähnyt. Nämä hei-
mokunnat latvoivat »varmaan, maikka mitkalli-
sesti, mutta Fanilaiset todennäköisesti tulemat
elämään jälkeen heidän.

Fanilaisten häämenot owat hywin raakoja,
mutta antamat syytä suurille juhlallisuuksille.
Arwattawasti on miehen ostaminen maimonsa
ja tuo kamala isä tekee niin hymät kaupat kuin

mahdollista, pyytäen korkeata hintaa, jos mie-
hen rakkaus on hywin tulinen; niin kerrottiin
minulle että wälistä kuluu wuosia ennenkuin
mies saattaa ostaa ja naida »vaimon. Jos kauppa
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rantamaan kanssa kämisi mireemmin, ci tulisi se
niin »vaikeaksi, mutta kun "kauppa" on heidän
paras tawaransa, niin odotetaan aina saatawaksi
"kauppakatuja" maksuksi maimosta. Tama on
syynä heidän rohkeuteensa pyssymiehinä, sillä el-
fenluu on melkein paras kauppatalvara jonka he
woiwat lähettää rannikolle; ja waikka semmoisen
jahdin perästä kuin tuo ylhäällä kerrottu liha
jaetaan, kuuluu elfenluu niille jotka eläimen
omat tappaneet, joiden kuitenkin on jakaminen
»voitto lähimpäin sukulaistensa kanssa. Waski-
ja messinki-renkaat, »valkeat helmet ja mäskipan-
nut — joita kutsutaan "Neptuneiksi'' rannikolla —

owat tawallisimmat kauppatawarat, jotka lain
mukaan käymät »vaimon hinnasta.

Kun häät omat tulossa, käyttämät tuon on-
nellisen pariskunnan ystäwät useat päiwät ela-
tuslvarojen hankkimiseen runsain määrin, jotka
tawallisesti owat elefantin lihaa ja palmuwiiniä.
He suostumat jahtimicsten kanssa, etta he tuo-
mat elatuswaroja kylliksi sille lukuisalle wieras-
ten joukolle, jota odotetaan tulemaksi. Kun
kaikki on walmisna, kokoontuu koko kylän mäki,
ja ilman erityisiä temppuja ja, ikäänkuin olisi se
julkista kaupantekoa, antaa isä tyttärensä miehelle,
joka tawallisesti jo edeltäpäin on maksanut hin-
nan. Tuo onnellinen pariskunta on arwatta-
wasti siewästi puettu tämmöisessä tilaisuudessa.
Sulhanen on koristeltu loistamalla sulkatupsulla,
hänen ruumiinsa on öljytty, hänen hampaansa
omat mustat ja kiiltämät kuin elfenluu, tuo
hirmuinen puukko killuu simulla, ja jos hän moi
tappaa leopartin, pantterin eli jonkun muun har-
winaisen otuksen, kääritään sen nahka hänen
»Vyötäisillensä somalla tawalla. Morsian on puettu
hywin ysinkertaisesti eli (niinkuin kaikki Fani-
laisten naiset) hän ci ole ensinkään puettu.
Mutta tätä tilaisuutta warten on hän koristeltu
niin monella rannerenkaalla messingistä tai »vas-
kesta kuin hän woi hankkia ja hänen »villaiset
kiehkuransa owat täynnä »valkeita lasihelmiä.

Kun kaikki owat saapumilla ja morsian on
annettu herransa haltuun, seuraa yleinen juhli-
minen, jota wälistä kestää useat päiivät. Silloin
syödään elefantin lihaa, juowutaan palmuwii-
nistä, tanssitaan, lauletaan ja huwitellaan ylen
määrin, kunnes mihdoin »viini rupee niukemmaksi
käymään ja häämäti tulee masten tahtoansa sel-
wäpäiseksi.

Olen jo maininnut Fanilaisten tansseista
samoin kuin siitä rummusta, jota rämistetään
semmoisissa tiloissa ja jolle annetaan sitä suu-
rempi armo mitä suuremman melun se tekee.

minä näin heidän käyttämän toisenlais-
takin soittoneuwoa, niin älykkäästi tehtyä, ettei
se olisi siwistyneemmällekään kansakunnalle hä-
peäksi. Sitä kutsutaan handjaksi ja se on ke-
weä kolmea jalkaa pitkä ja puoltatoista jalkaa
lemeä ruokokehys, johon lujasti on kimitetty
joukko ontemia pumppuja, jotka on peitetty
lomasta punapuusta wuoltuilla lankoilla. Kaikki
nämä pumppuontot omat erisuuria ja niin jär-
jestetyt, että niiden äänet tekemät »varsinaisen
säwel-järjestön. Handjassa on tawallisesti seit-
semän ääntä. Soittaja istuu, laskee kalun
polwillensa ja lyö hiljakseen puulaikkoja kahdella
nappulalla, joista toinen on loma, toinen peh-
meä. Aate tämän soittoneumon tekemisessä on
sama kuin musiikia toimeen saadessa monen eri
suuren lasin awulla. Ääni on hywin selwä ja
hywä, ja waikka Fanilaisten säwelet owat hywin
raakoja, soittamat ne niitä jotenkin taitamasti.
Jokaisen pumpun kyljessä on läpi, jota on pei-
tetty erään hämähäkki-lajin nahalla.

Kun minä eräänä päiwänä (9:ntenä) puhuin
kuninkaan kanssa, tulimat muutamat Fanilaiset,
tuoden kuollutta ruumista, jonka he olimat os-
taneet läheisestä kylästä ja joka nyt piti jaetta-
man. Minä saatoin hywin hawaita, että mies
oli kuollut johonkin tautiin. Minun on tun-
nustaminen, etten woinut olla läsnä kun ruu-
mis leikattiin kappaleiksi, waan siirryin pois
kun kaikki oli walmisna siihen toimeen. Mi-
nun oli marsin paha olla. Minä wiiwyin sen-
tään wielä hetken aikaa, kunnes tuo ilkeä työ
alkoi, jolloin minä kiiruhdin pois. Majastani
ivoin sitten kuulla kuinka he pititvät suurta ääntä
jakamisen aikana.

Tuo tapa syödä tautiin kuolleita ihmisiä on
semmoista raakuutta, josta en milloinkaan ollut
kuullut puhuttamankaan missään muussa heimo-
kunnassa, jonka tähden minä päätin kysyä onkose todellakin yleinen tapa Fanilaisten luona wai
waan poikkeus tawallisuudesta. Ilman ujoste-
lematta kerrottiin minulle koko asia, ja minä
sain tietää, että Fanilaiset aina ostamat Osheba-
heimokunnan kuolleet, jota »vastaan sama heimo-
kunta ostaa Fanilaisilla heidän kuolleensa. He
ostamat myös kuolleita muista perheistä omassa
heimokunnassaan ja »vaihtamat ilman sitä elfen-
luuta Mbisholaisten ja Mbondemolaisten ?rjain
ruumiisin, antaen yhden »vähäisen hampaan jo-
kaisesta ruumiista.

Tähän päiwään asti en ollut woinut uskoa
niitä kahta kertomusta, jotka käyivät Fanilai-
sista Gabun-wirralla, molemmat todet, maikka
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ne sille, joka tuntee tämän kansan, näyttämät

»varsin uskemattomilta. Joukko Fanilaisia, jotta
tulimat meren rannikolle, «varasti tirktotarhasta
sinne wähää ennemmin haudatun ruumiin, keitti
sen ja söi sen suuhunsa, ja eräällä toisella ker-
taa kantoi toinen seurue ruumiin metsään, leik-
kasi sen kappaleiksi ja sawusti sen, ottaen sen
sitten myötänsä. Tapaus herätti suuren hälinän
Mpongwelaisten joukossa ja lähetyssaarnaajatkin
sauvat siitä tiedon, sillä se tapahtui eräässä ky-
lässä ei kaukana lähetyssaarnaajain tiluksista,
mutta minä en koskaan ollut uskonut näitä
kertomuksia ennenkuin nyt, maikka ne näytettiin
todeksi todistajilla*).

Fanilaiset näyttämät todellakin oleman oikeita
hyenoja, niin että he häpeämättä harjoittamat
tätä ilettäwää työtänsä julkisesti eiwätkä ole siitä
millänsäkään. Minä olen nähnyt siellä ihmisen
nahalla »verhottuja »veitsiä, joista niiden omis-
tajat pitämät paljon.

Samana päiwänä tuli kuningatar minun luok-
seni, tuoden muassaan keitetyn pisangin, joka
näytti hymin maukkaalta, mutta peläten että hän
oli keittänyt sen jossakin padassa, jossa ennen
joku ihminen oli keitetty — joka oli hywin
luultawaa — en woinut minä sitä syödä. On-
nekseni olin minä matkoillani tuonut muassani
kylliksi keitin-astioita, niin että saatoin malmis-
taa ruokani itse.

Fanilaiset owat kaikkein kauniin ja uljain
neekeriheimo luin olen nähnyt sisämaassa, ja
ihmisen-lihan syöminen ei näytä oleman heille
wastenmielistä, mailla minä sittemmin sain nähdä
toisia Fanilais-heimoja, jotka ciivät olleet sa-
man näköisiä kuin nämä muori-asukkaat. Niin-
kuin jota paikassa muualla, näyttämät paikka-
kunnalliset olot täälläkin ivaikuttaivan paljon
tässä kohden. Nämä ihmiset asumat wuorimaassa
ja kaikki seikat heidän luonansa osoittamat, etta
he owat testäwiä »vuorelaisia.

Omituisin seikka Fcmilaisissa (heti heidän

*) Nämä kertomukset näyttämät niin uskomatto-
milta, ja setin seikka, että nämä ihmiset todellakin os-
tamat ja syömät lähimmäistensä ruumiita — joka
perustuikin ainoastaan minun sanoihin — on herät-
tänyt niin suurta epäilystä niissä englantilaisissa ys-
täivissiini, loille olen kertonut tätä asiaa, että minä
olen suuresti iloissani, että »voin tässä kohden lviitata
samankaltaiseen todistukseen ystämältäni, pastori Wul-keriltll, joka kuuluu Gabun-tvirran ivarrella olemaan
lähetyslaitokseen ja joka on antanut minulle maltuu-
den hänen puolestansa ilmoittaa, että hän menee taka-
ukseen noiden kahden ylhäällä mainitun kertomuksentäydellisestä todenperäisyydestä.

liettämän ihmissyöwäisyytensä perästä) on se että
he yhä enemmän ja enemmän anastaivat maata
allensa länteen päin. Wuost »vuodelta hawai-
taan Fanilais-heimokuntain siirtyneen yhä lä-
hemmäksi merenrantaa; yhden kylan toisensa pe-
rästä ornat he perustaneet Gabun-mirran ran-
noilla, Gabun- ja Mundah-mirtam matilla ole-
maan maahan owat he tunkeneet aina muuta-
main penikulmain päähän asti Obendo-nokasta.
He näyttämät todellakin oleman wireämpää ja
toimellisempaa sukua kuin Bakalait, Mbondemo-
laiset, Mbisholaiset ja »vieläpä Mpongrvetkin; ja
minä luulen, että he »vähitellen sysääwät nämä
syrjään ja ottamat itse haltuunsa koko meren-
rannikon — jolloin he luultawasti huonontumat,
maikka toiwoa sopii, ettei niin käwisi.

On arweltu näiden Fanilaisten todellakin
oleman niitä Giaghilaisia eli lagaieja, jotka en-
tisiin aikoin lewisiwät yli Kongon kuningaskun-
nan ja jotka näyttämät olleen heidän kaltaistansa
kansakuntaa. Asian todellinen laita on sentään,
etten minä, myöhemmillä matkoillani Nazarethin
lähteille ja sisämaahan, etelän puolella Fani-
laisten nykyisiä asuinpaikkoja, ole kohdannut yh-
tään heimokuntaa, joka olisi tietänyt mitään
semmoisesta kansasta. Nykyään tapahtuu Fani-
laisten siirtyminen niin merkkaan, että mihin
päin he hywänsä ctencwät, niiden kansakuntain,
joiden kyläin »väliin he perustamat asuntonsa,
malttamattomasti pitäisi muistaa heitä; ja jos
he todellakin olisiwat etelän lagaieja, olisi mi-
nun pitänyt kohdata jossakin heidän jälkiänsä.
Ilman sitä osoittimat kaikki Fanilaiset koillista
kohden, kun kysyin heiltä mistä he oliwat tul-
leet. Se ei tee mitään asiaan kuinka monelle
miehelle ja kuinka monelle kylälle tämän kysy-
myksen asettaa — mustaus on aina sama.

Wärinsä puolesta omat Fanilaiset pikemmin
tummanruskeita kuin mustia, mutta heillä on
kihara eli millamainen tukka. Heidän hiwuksensa
owat »vaaleammat kuin Bakalaiein, Chekianein
ja muiden ympäristöllä asumain heimokuntain.
He tatu.raawat ruumiinsa enemmän kuin mi-
kään muu niistä heimoista, joita olen nähnyt
pohjan puolella päiwäntasaajaa, mutta ei kuiten-
kaan niin wahwasti kuin muutamat etelämmässä.
Miehet owat wähemmän riwastctut tässä suh-
teessa kuin naiset, jotka pitämät kunnianansa
että rinta ja matsa kokonaan on piirrelty suo-
rilla ja töyryillä sinisillä miimoilla. Heidän
postipielensätin owat miirustcllut monentaltai-
silla tumilla, jota noiden hirmuisten wa.ti- ja
rauta-rengasten keralla, jotka wenyttäwät alas
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heidän korwalehtensä, antaa heille inhottawan
muodon.

He osaawat jotenkin taitawasti tehdä rauta-
kaluja. Ne »vaihtotaivcirat, joita he enimmästi
miettivät saada, näyttämät olewan »valkeat lasi-
helmet — joita käytetään koristuksina joka pai-
kassa tässä osassa Asrikaa — setä maski- ja
messinkiastiat. "Neptunia" — jonkinlainenku-
parilautanen, joka kauan aikaa on ollut ainoisena
kauppakatuna, jota kauppamiehet owat tuoneet
maahan ja jota lamataan kaukana sisämaassa-
kin — hakkaamat Fanilaiset rikki ja käyttämät
palasia jonkinlaisena waihtokaluna.

Rautamalmia löytyy runsaassa määrässä Fa-
nilaisten maassa ja pistäiksen muutamissa pai-
koissa näkymiin maasta. Fanilaiset eiwät etsi
malmia taiwamalla, maan kokoomat sitä missä
se on näkymissä. Saadaksensa tehdyksi rautaa,
tekeivät he suuren puuromion ja latomat sen
päälle suuren joukon koottua malmia, jonka päälle
he taasen latvoivat puita ja sytyttäwät sitte ro-
wion palamaan. Sitä myöden kuin tuli kulut-
taa puita, heitetään yhä uutta ivirikettä lisään,
kunnes he iviimein misseistä merkeistä näkemät
että rauta on muuttunut juoksemaksi aineeksi.
Sitten annetaan sen jähtyä ja heillä on sillä
tawoin ivalurautaa. Tehdäksensä sitä taipumaksi
ja karaistuksensa sitä, kuumentamat ja takomat
he sitä monta aikaa, kunnes he wihdoin saawat
oikein oimallista rauta- ja teräsainetta, joka on
paljoa parempaa knin mitä heille Europasta
tuodaan. Tunnettu asia on, etta he parhaim-
piin »veitsiinsä ja nuolenkärkiinsä eimät tahdo
käyttää europalaista eikä amerikalaista rautaa,
maan pitämät enemmän omasta raudastansa.
Useat heidän tveitsistänsä ja miekoistansa ornat
todellakin hywin kauniisti tehdyt ja — millin
kansakunnan kädestä lähteneinä — somasti ko-
ristetut kohonewillll kumilla terissä ja lappeissa.

Tawallisissa sepäntöissä owat Fanilaiset pal-
joa etewämmät kuin mikään niistä heimokun-
nista näillä seuduilla, jotka eimät ole tulleet
walkeain kanssa yhteyteen. Heidän sotaiset ta-
pansa owat tehneet raudan malttamattoman tar-
peelliseksi heille, ja waikka heidän työkalunsa
owat erinomaisen yksinkertaisia, on heidän tar-
siivällisyytensä suuri, jonka tähden he saawat
sangen Kauniita teoksia toimeen.

Paja woidaan perustaa joka paikassa missä
waan tuli saadaan sytytetyksi. He owat keksi-
neet erään eriskummaisen palkeen, joka on tehty
kahdesta lyhyestä, onteivasta puupölkystä, joiden
ylitse on pingotettu tiiwisti likisattuwa nahka ja

joissa on kummassakin läppä puisen kahwan kanssa.
Se joka pitää huolta palkeista, istuu maahan
ja kuljettaa näitä läppiä kiireesti ylös ja alas;
ilma kuljetetaan pieniä puuputkia myöden rauta-
tormeen, joka käy tuleen.

Alaisin on tukema rautamöhkäle. Huipukas
pää on pistetty maahan ja seppä istuu alaist-
mensa mieressä ja takoo rautaa eriskummaisella
»vasaralla, joka on waan yksinkertainen raudan
kavpale, painama kolmen ja kuuden naulan pai-
koille, ja muodoltaan katkaistun kartion kaltai-
nen. Sillä ei ole tahmaa, waan sitä pidetään
kiini pienemmästä päästä, ja arwattawasti tar-
witaan paljon »voimia, jos sillä lujan istun
tehdä pitää. Eriskummallista on etteiwät Fa-
nilaiset, waikka he owat niin älykkäitä, ole kek-
sineet mitään niin yksinkertaista keinoa kuin
masaran lvarsi on.

Aika ei ole Fanilaiselle mistään armosta,
ja huolellisesti työtänsä tekemä seppä käyttää
useasti monta päiivää ja »viikkojakin »vähäisen
»veitsen »valmistamiseen, kun Miikkoja jakuukau-
siakin kuluu täydellisen sotaweitsen, keihään tai
kirween toimeen saamisten. Nuo hienot, siewät
ja useasti toinen toisiinsa tcitoowat wiiwat, joilla
kaikki heidän parhaimmat aseensa owat somasti
koristellut, omat kaikki kädellä tehdyt meisselin
kaltaisen kalun amulla, jota lyödään »vasaralla.
Ne todistamat kaikki kuinka tekijällä on ollut
tarkka silmä ja taiteellinen aisti.

Fanilaisilla on myös jonkinlaista osaawuutta
sawenwalajan töissä, waikka ne ainoat kalut sa-
westa, joita he käyttämät, owat keitinpannut. ja
piiput. Edelliset owat muotonsa puolesta hymin
meidän tumallisten rautapannuin kaltaisia. Ne
owat merkilliset pääasiallisesti sen säännöllisen
muodon tähden, jonka nämä neekerit antamat
niille ainoastaan kättensä työllä, sillä warwaus-
pyörästä eiwät he tietysti tiedä mitään. Kun
saivi on muodostettu, asetetaan se auringon
paisteesen kuiwamaan ja poltetaan sitten tu-
lessa. Piippuja tehdään samalla taivalla, mutta
warret owat aina puusta. Monella Fanilla
on rautapiippuja, joista he näyttäwät pitäwän
enemmän kvin samisista.

Wettä kannetaan ja säilytetään astioissa, jotka
owat tehdyt tiiwisti kudotuista ruowoista, jotka
sitten siivellään jonkinlaisella gummilla. Tämä
gummi-aine pehmennetään ensin tulessa ja siivel-
lään sitten paksulta yli astian ulkopuolen. Kun
tämä on tehty, saadaan kestäwä, »vetensä pitämä
astia, mutta ennen kun sitä käytetään pitää
sitä malttamattomasti liottaa »vedessä neljätoista
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päiivää, että tuo inbottaiva gummi-matu lähtee
siitä.

Fanilaiset polttamat lehtiä, jotka minusta näyt-
tiwät jonkinlaisen willi-tupakan kaltaisilta, ja
joita kasivaa täällä yltäkyllin.

Elefantin liha on näiden neekerein paras
ruoka-aine, niinkuin elfenluu on heidän ainoa
uloswientitawaransa ja sentähden heille suuresta
arwosta, kun he sitä waihtawat messinkiin, »vas-
keen, kattiloihin, peileihin, limsiöihin, tulirautoihin
ja lasihelmiin, jotta heille omat tulleet melkein
malttamattomiksi tarmekaluitsi. Näistä kuitista
panemat he kuitenkin »vaskelle ja messingille
suurimman armon.

Heidän pellonmiljelys-työnsä owat warsin al-
kuperäisellä kannalla ja eroowat waan wähän
ympärillä asumain heimoin samankaltaisista töistä.
Samoin kvin ne kaatamat hekin puita ja pensaita,
tehdäksensä peltoa, polttamat tuhaksi mitä owat
kaataneet ja kylwäwät sitten tuolle raadetulle
paikalle. Heidän ainoana pellonwiljelyskalunansa
on jonkinlainen raskas puukko eli säilärauta,
jota käytetään tirween siasta puita kaataissa ja
moneen muuhun tarpeesen, niinkuin niitä kuop-
pia kaiwaissa, joihin he istuttamat maniokia ja
pisankeja.

Heidän paras elatuksensa on manioki, hymin
hyödyllinen kaswi, sillä se antaa runsaan sadon
ja on wahwempi rawinto kuin pisanki. Sitä
»viljellään pistokkailla, ja pieni oksa, joka Fa-
nilaisten huolettomalla tawalla pistetään maa-
han, ottaa pian kaksi tai kolme jamsin kokoista
juurta. He keittäwät ja syöwät sen lehdetkin,
jotka owat oiwllllisia »vihanneksia ruoaksi.

Paitsi maniokia on Fanilaisilla pisankeja,
kahta tai kolmea lajia jamsia, oimallisia sokeri-
putkia ja pumppuja; kaikkia näitä kasweja mil-
jelewät he hywällä menestyksellä, mutta manioki
on sentään heidän mieluisin istukkaansa. Suun-
nattomat joukot pumppuja »viljellään, erinomat-
tain siementen tähden, joita, muserrettuna ja
Fanilaisten tawalla »valmistettuna, he ylistäwät
suuresti ja mina samoin. Siihen aikaan »vuo-
desta, kun pumppu on kypsä, näyttämät heidän
kylänsä olewan täynnä näitä hedelmiä, sillä he
asettamat ne ulos kuimamaan. Kun pumput owat
kuiwaneet, kääritään ne lehtiin ja ripustetaan
takkoihin sawustumaan, että sillä tamoin karko-
tettaisiin niistä eräs hyönteinen, joka myöskin
niistä paljon pitää. Niiden »valmistus ruoaksi
on hywin waiwalloinen. Yksi osa siemenistä
keitetään ja jokaisesta siemenestä otetaan kuori
pois. Sitten sälytetään ne kaikki kömpelömäi-

sesti tehtyyn puuhuhmareen ja surwotaan, jonka
ohessa jonkinlaista kaswiöljyä kaadetaan sekaan.
Kun kaikki on hywin sekoitettu, keitetään wih-
doin yksi osa siitä puun-hiilotsilla joko saiviruu-
kussa tahi pisanginlehdessä. Se tulee sillä la-
ivoin hywin makeaksi ja on luullakseni rawitse-
ivaa ja maistuu todellakin erinomaisen hywältä.

Noita ylhäällä mainitulta huhmareita on jo-
kaisessa perheessä kumminkin yksi. Ne tehdään
puusta ja ornat todellakin kahta jalkaa pitkiä,
kahta tai kolmea tuumaa syiviä ja kahdeksaa tuu-
maa leweitä ruuhia. Ilman näitä omistaa ja
käyttää joka kylä yhteisesti kahta tai kolmea
suunnattoman suurta huhmarta (myöskin puusta),
joissa murretaan maniokin juuret pieniksi. Kun
ne on surmottu jauhoiksi, tehdään niistä pieniä
kakkuja, jotka pysyivät hytvänä monta päiivää.
Fanilaiset pitämät myös paljon pippurista, jota
kasmia kasivaa runsaasti kaikkein kyläin lähei-
syydessä.

Koska puheena nyt omat elatus-aineet, tulee
minun myös mainita, etteimät Fanilaiset myy
päällikköinsä, kuningastensa eitä suurten mies-
tensä ruumiita. Ne haudataan ja nämä ihmi-
set eimät siis syö kaikenlaisia ruumiita.

Orjuus ei näytä wallitsewan suuressa mitassa
Fanilaisten luona, maitta useat heistä joka wuost
tulewat myydyiksi orjiksi rannikon kauppamiehille
noituuden, melan, haureuden y. m. syytösten
tähden. Wiimeisinä »vuosina on Franskalaisiin
"siirtolais"-laiwoihin lastattu Fanilaisia suuressa
määrässä.

Syyskuun 10 päiwänä wei kuningas Ndiayai
minun muutaman penikulman päässä ole.vaan
Oshebalais-kylään, jonka kuningas oli hänen ys«
tätvänsä. Kylä itse, asukkaat, laitokset, kaikki
näyttiwät tesmälleen samankaltaisilta kuin Fani-
lais-kylässä. Minä en olisi woinut tietää hei-
dän olewan toista heimokuntaa, jollei Ndiayai
olisi sitä minulle sanonut. Minä en luule kui-
tenkaan että eroitus on erittäin suuri. Niin-
luin Fanilaiset näyttämät Oshebalaisetkin hywin
sotaisilta ja owat pitkiä miehiä; heidän »vai-
monsa omat pienempiä ja kamalan rumia, ta-
tueratut yli koko ruumiin. Heidän yhteyteensä
Fanilais-kylän kanssa on suureksi osaksi kuolleit-
ten ruumisten maihtaminen syynä, ja Osheba-
kylassä näin minä yhtä paljon ihmisen luita
loikoman siellä täällä kuin Fanilaisten luona.

Kun Oshebalais-päällittö, kuningas Vunbakai,
näki ettei hänen ystämänsä Ndiayai ollut kuol-
lut, maikka hän oli nähnyt minun, päätti hänkin
tulla ulos minua lähemmin katselemaan. Hän
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oli ystäivällinen manha mies, puettu Fanilais-
ten tawalla, ja käytti itsensä kaikin tawoin niin-
kuin Fanilais-kuninkaan tulee ja sopii. Kun
minä pääasiallisesti olin tullut tänne saadakseni
nähdä mitä tuolla etäämpänä idässä oli ja kuinka
moisin päästä kauemmaksi, wiiwyimme hänen
luonansa monta päiivää. Mutta nyt olin minä
ehtinyt niin pitkälle tuin »voin päästä. Waikka
kuinka olisin kysymykseni asettanut, joita tein
Mbondemolais-tumppllneini amulla, sam maan
ivastaukseksi, etta toisella puolella Osheba-kylää,
kaksi tai kolme päiwämatkaa etäämpänä, asuiivat
paitsi muita heimokuntia nekin ihmissyöjät, joi-
den nimeä puhujat eiwät tunteneet. Minulle
kerrottiin että he oliwat sotaisia ja käyttiivät
myrkytettyjä nuolia. Kun minä ilmaisin mie-
leni tekemän matkata wielä edemmäksi sitä suun-
taa kohden, osoittiwat kaikki wastahakoisuulta
»vieläpä pelkoakin seuratakstnsa minua, makuut-
taen etta niiden sotain tähden, jotka täta nykyä
wallitsewat siellä aluivain heimokuntain »välillä,
»vieras, joka tahtoisi käydä jommallekummalle puo-
lelle, tulisi kamalasti surmatuksi toisen puolueen
myrkytetyillä nuolilla.

Minua halutti suuresti matkata edemmäksi,
mutta minun on tunnustaminen että nämä ker-
tomukset ja muutamat muut epäilykset jähdytti-
wät minun intoani. Minä olin kokonansa Fa-
nilaisten mallassa ja olisin tullut riippumaan
heistä miclä enemmän, jos edemmäksi olisin läh-
tenyt, sillä Mbenen miehet eiwät tahtoneet seu-
rata minua kauemmaksi. Ia minä en woinut
unohtaa etta Fanilaiset, maikka he silminnähtä-
wästi oliwat ystäwällistt mmv» kohtaan, piti-
wät paljon ihmisen lihasta ja olisiwat — jon-
kun eriskummaisen mieliteon kautta, jonka maku-
aistimme meissä herättää — moinect saada ha-
lun maistaa minua. Jos olisin sairastamaan
joutunut heidän luonansa, olisi se ollut liian
loma kiusaus heille. Lisäksi ei ollut minulla
riittäwästi lahjoja enää huojentaakseni matkaani
ivieraassa maassa, ja minä pelkäsin että, köy-
hyyteen joutuneena, en »voisi saada sitä arwoa
ja kuuliaisuutta heidän luonansa kvin walkean
miehen lasihelmet, tupakka, kruuti, maski- ja
messinkirenkaat aina antawat hänelle. Ilman
sitä on Fanilaisten kieli niin täynnä kurkku-
ääniä, etten minä muutamaan aikaan woinut
eroittaa siitä sanaakaan saatikka sitä ymmärtää.
Oshebalaisten kieli on wielä hullumpaa ja kar-
keampaa; raaempia ja symempiä kurkkuääniä
en ole milloinkaan kuullut. Kun Mbenen mie-
het eiwät tahtoneet seurata minua edemmäksi

eikä edes »viipyä täällä kauemmin, olisin minä
jäänyt ilman tulkkia, ja lähteä uutten heimokun-
tain luokse toiselle puolelle muoria, ilman osaa-
matta ilmoittaa heille tarpeitansa, olisi ollut mel-
kein turha waiwa. Minä päätin sentähden ivii-
pyä wielä muutaman aikaa kuningas Ndiayain
luona ja mennä sitten toista tietä takaisin me-
renrannalle.

Niin epämakaisia ja riittämättömiä olimat ne
huhut, joita minä kuulin edempänä mannermaalla
olemista maakunnista ja kansoista, etten uskal-
tanut edes arwoitellakkaan sen aivaran alueen
oloja. Sen »verran sentään luulen olewan täy-
dellisesti todenmukaista, että kun Fanilaiset ja
Oshebalaiset osoittiwat idän olewan sen suun-
nan mistä päin he owat tulleet, heidän tapansa
samoin kuin heidän tietonsa raudan ja myrk-
kyin käytännöstä myöskin mahtawat olla samat
noilla edempänä asumilla heimokunnilla, jos
luetaan pois ne muutokset elatustaman suhteen,
jotka maan erinkaltaisuus tekee malttamattomiksi.

Fanilaiset owat hywin taikauskoista kansaa.
Noituuden syytökset näyttämät olewan hywin
tawallisia ja kuoleman-tuomiot pannaan ilman
armotta täyteen. He eiwät pidä henkeä suuressa
arwossa, ja kun kuolleella ruumiilla on kauppa-
armonsa, waikuttaa luultawasti tämäkin seikka
kuolemantuomion julistamisten.

Moniwaimoisuus on ainaisena lähteenä Fani-
laisten riitoihin ja werenwuodatukseen, ja tuo
yhä lisääntymä halu "walkean miehen tamaroi-
hin", joiden maksuksi he, kauppaseittain nykyään
niin wiheliäisellä kannalla ollessa, eiwät woi
hankkia kylliksi elfenluuta, pakoittaa heitä lähet-
tämään useat rikoksenalaisensa merenrannikolle
orjankauppioille myytäwäksi. Niinkuin ennen on
mainittu, on heillä ainoastaan muutamia orjia,
joka seikka osaksi selkenee sen kautta että he syö-
mät sotawankinsa, kun sitä »vastaan muut hei-
mokunnat tekemät heidät waan orjiksi.

He pitämät suuressa kunniassa amuletteja ja
taikakaluja, ja pienet lapsetkin omat »varustetut
näillä suojeluskaluilla, jotka heimokunnan mede-
cini-mies eli »velho warta »vasten on »vihkimällä
pyhittänyt. Erittäin suuressa armossa pitämät
he niitä amuletteja, joilla luullaan oleman se
erityinen moima, että suojelemat omistajaansa
hänen wihollisiltansa. Ensimäisenä näiden jou-
kossa omat semmoiset rautalvitjat, joiden lenkit
owat puoltatoista tuumaa pitkät ja tuumaa le-
weät. Paitsi näitä ja lähinnä niitä arwossa
on pieni pussi, joka killuv sotilaan kaulassa eli
hanen siivullansa. Tama pussi on tehty jonku
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harwinaisen eläimen nahasta ja se sisältää use-
ampain muiden eläinten jäännöksiä, niinkuin
kuiivattuja apinan häntiä, suolia ja kynsiä, nä-
kinkenkiä, linnun sulkia ja useampain poltettuin
eläinten jälkeen jäänyttä tuhkaa.

Jokaisen Fanilais-heimon suurimmassa ky-

lässä on epäjumalan tuma, lonka temppeliin
koko perhekunta kokoontuu määrätyillä ajoilla
pitämään jumalanpalivelustansa. Epäjumalan
huoneet owat tawallisesti ympäröidyt metsän-eläin-
ten pääkalloilla, joiden joukossa minä melkein
aina tapasin gorillan pään. Joka loukkaisi tai
wahingoittaist näitä kalloja, hän pidettäisiin py-
hän paikan rikkojana ja ansaitsisi kuoleman.
Minä en luule heidän käyttämän ihmis-uhreja.

Ne heimokunnat, jotka eiwät syö ihmisiä, ei-
mät käy aivioliittoihin ihmissyöwäisten naapu-
reinsa kanssa, sillä he inhoomat liian heidän
omituisia tapojansa. Luultamaa on sentään että
kauppaliike murtaa tämänkin rajoituksen. Pa-
rin kolmen ivuoden kuluessa oli Fanilaisten el-
fenluu siihen määrään kiihoittanut heidän naa-
pureinsa »voitonhimoa, että pari kolme päällik-
köä, joiden joukossa Mbene, mielellänsä oliwat
ottaneet Fanilaistyttöjä «aimoiksensa, sillä ta-
moin saawuttaaksensll enemmän maltaa Fanilais-
appeinsa kautta. Ne Fanilais-rautat, jotka owat
kaikista kauempana tuosta halatusta kaupasta
walkeain kanssa, owat hywin mielissänsä, kun
saawat wäwypojan, joka asuu lähempänä ran-
nikkoa, ja minä en epäile, että heidän muutamassa
»vuodessa onnistuu saada suuressa mitassa amio-
liittoja toimeen muiden heimokuntain kanssa.

Huolimatta heidän ilettäwistä tawoistansa,
olen mina Fanilaisista saanut sen ajatuksen, etta
he owat se heimo koko läntisessä Afrikassa, josta
enimmästi on toiwottawaa. He osoittiwat mi-
nua kohtaan aina wieraanwaraisuutta ja hy-
wyyttä ja heissä näyttää olewan enemmän sitä
sisällistä ivoimaa, joka saa raa'an kansan otta-
maan »vastaan »vierasta siivistystä, kuin missi-
kään muussa heimokunnassa, jonka tunnen Afri-
kassa. Koska he omat innokkaita, hurjia, so-
taisia ja wastllllnsanomattakin sekä rohkeita että
kekseliäitä, eiwät he ole mitään ylönkatsottawia
»vihollista, ja mina luvlen etta st suuri heimo
eli kansakunta, josta he ornat maan »vähäinen
haara ja joka asuu sillä »vuoren selänteellä, joka,
niinkuin myöhemmät tutkimukset owat todeksi
näyttäneet, ulottuu likimiten jollei koko mante-
ren poikki — että nämä muorelaiset ne omat
panneet rajan Muhamedilaisten suurelle wal-
loitusretkelle tässä osassa Afrikaa.

Tässä on minun lisääminen että Fanilaiset
rannikolla owat tunnetut paouen nimellä.

Yhdeksäs Luku.
Me aloimme nyt walmistella itseämme pala-

usmatkalle merenrantaan. Minä aioin seurata
Mbene'ä hänen kyläänsä ja sieltä lähteä uudelle
retkelleni. Mbene oli meidän tulomme jälkeen
saanut yhden kuningas Ndiayam tyttäristä »vai-
moksensa, suureksi mielihyiväkst tälle »viekkaalle
»vanhalle neekerille, joka iloitsi, että niin har-
winainen onni ' oli häntä kohdannut, ja toiwoi
appinsa heimokunnalta saamansa »vastaanottaa
runsaita elfenluun lähetyksiä, joista hän oli pis-
tämä hywän asioitsia-paltinnon omaan taskuunsa.
Mbenellä oli siis sukulaisia, joille hänen tulisanoa jäähyiväisct, mutta se ei häntä liioin lii-
kuttanut.

Fanilaiset näyttiwät olewan hywin mielipa-
hoillaan, että minä jätin heidät, ja kaikki pyy-
sitvät minua tulemaan takaisin. Ndiayai antoi
minulle meitsen muistoksi, joka oli samaa kuin
jos joltakin toiselta itsemaltiaalta olisin saanut
jalokiwillä kaunistetun nuuskatuosan, sillä iveit-
siä pidetään Afrikassa suuressa arwossa. Minä
tarjosin eräälle toiselle korkean hinnan uljaasta
iveitsestä, joka hänellä oli, waan en saanut sitä.
Hänen isänsä oli antanut sen hänelle, sanoi
hän, eikä hän woinut siitä luopua.

Wihdoin olimme »valmiit ja jätimme Fani-
laiset ja heidän »vuorensa. Näillä »vuorilla «val-
litsewa ilmanala ei suinkaan ole afrikalainensanan tumallisessa merkityksessä. Niin kauan
kuin wiiwyimme siellä, satoi joka yö ja taimas
oli niin pilwessä, ett'en minä luule auringon
paistaneen kolmea tuntia -yhtä mittaa yhtenäkään
päiwänä yhtä monen »viikon kuluessa. Maa
näyttää olewan runsaasti »vedellä siunattu ja
itse maan-ala on erinomaisen hedelmällinen.
Ilma on luonnollisesti paljoa termeellisempi kuin
»virtain läheisyydessä merenrannikolla ja ihmiset
tulemat sen kautta »voimakkaammiksi ja yrittele-
wäisemmiksi. Se on erittäin luotuisa maa »vas-
taisille walkea-ihoisten siirtokunnille tahi siwisty-
neille mustille.

Mbene oli käyttänyt muutamat päimät ennen
meidän lähtöämme muonawarain kokoomiseen,
mutta waikka »varasto oli suuri, pyysi hän mi-
nua kuitenkin seisahtamaan erään Mbisho-kylän
kohdalla, joka ei ollut kaukana meidän tieltämme,
että hän saisi hankkia niitä enemmän. Minst
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suostuin siihen ja hawaitsin, että hänen suurin
halunsa waan oli saada näyttää minua eräälle
appiwaarillensa, Mbisholais-päällikölle Imanalle,
joka oli hymin mielissänsä, että näki wäwypoi-

kansa niin kunniallisessa seurassa, ja lah-
joitti minulle kaksi kanaa ja kaksi kimppua pi-
sankeja mielihywänsä osoitteeksi, jota paitsi hänseuraamana päiwänä »varusti koko seuran run-
sailla ewäillä, ja me pitkitimme matkaamme tyyty-
wäisinä, miehet laulaen lauluja, kun kuljettiin
läpi metsäin.

Mbisholaiset owat samannäköisiä kuin Mbon-
demolaiset ja heidän kielensä on Chekianein lie-
len kaltaista. He eiwät ole mikään erittäin
lukuisa heimokunta.

Meidän seurassamme oli nyt kaksikymmentä
miestä, kolmetoista naista jakaksi poikaa. Minä
toimitin niin että naiset «vapautettiin taattain
kantamisesta, suureksi ihmeeksi heille itse ja hei-
dän laiskoille miehillensä, jotka eimät »voineet
ymmärtää minkätähden minä olin »vastaan, että
nainen toimittaa kaikki tantamistyöt. Kun me
sillä tamoin nyt astuimme edespäin jotenkin hy-
wällä mielellä, näyttiwät äkisti eräänä päiwänä
nom kello 2 aikaan minun mieheni lewottomilta.
Mina kysyin syytä siihen ja sam »vastaukseksi,
etta he tuuliivat joukon Chekianeja lähestywän
ja etta siitä nousisi riita, sillä muutamilla Che-
kianeilla oli nykyään ollut pala mer Mbenen
kanssa. Minä tulin hymin pahoille mielin, sillä
kun minä kuultelin, olin minä kuuleminani jo-
takin ääntä ikäänkuin lähenemistä ihmisistä, ja
minä tiesin että jos siitä syntyi tappelu, olisi se
olema sitä julmaa, kamalaa lajia, josta neekerit
pitäivät — ei julkinen päällekarkaus waan äkil-
linen, äkkiartvaamaton päällesyöksäys, joka ei an-
taisi minulle mitään tilaisuutta käydä »väliin
estämään werenwuodatusta. Minä päätin siis
koettaa poistaa riitaa, jos mahdollista olis, mutta
jäin olemaan seurani luona, tapahtui mitä ta-

pahtui. Me asetimme pyssymme kuntoon ja
etenimme warowasti edelleen. Noin puolen tii-
maa epätiedossa kuljettuamme äkkäsimme «vihol-
lisemme — emme joukkoa Chekianeja maan ryh-
män riekuwia apinoita, joista paikalla ammuimme
puolen tusinaa, jotka mieheni paistiivat illalli-
seksi itsellensä.

Soturit tässä osassa Afritaa — jos Fanilai-
set ja Oshebalaiset luetaan pois — eiwät ole
»varustetut yleisellä rohkeudella. He pitämät
enemmän sotajuonista, jotka owat armottoman
julmia ja pelkurimaisia, ja he näyttämät olewan
warsin kelwottomia julkiseentaisteluun mies miestä

ivastaan. Ättiarwaamatta karata lepääwäin mies-
ten, naisten ja lasten päälle ja tappaa heidät,
»väijyä »viidakossa yksinäistä miestä ja surmata
hän yhdellä ainoalla keihääniviskuulla, ennen kuin
hän ehtii itseänsä puolustamaan; mainota naista,
joka käy lähteestä mettä noutamaan, ja mur-
hata hän, tahi hätyyttää »virralla »venhettä, joka
on paljoa pienempi ja heikompi kuin päälletar-
kaajain — siinä owat ne urhoteot, joita enun-
mästi olen kuullut ylisteltäwän ja joita useim-
min olen nähnyt harjoitettawan tässä osassa
Afrikan. Ei mikään raaka ja milli kansa näytä
olewan oikein urhokasta. Amerikan Indianit
ottiwat samoin turmansa äkkiarwaamattomiin pääl-
lekarkauksiin, sotimat, samoin kuin nämä neekerit,
puiden takaa ja oliwat pikemmin julmia tuin
urhollisia; minun ajatustani ritarillisesta taiste-
lusta eiwät neekerit ymmärtäneet eimättä pan-
neet sille mitään armoa.

Yö Syyskuun 19 päiwää »vastaan oli mitä
ikämimpiä koko retkelläni. Illalla satoi, kun
rupesimme ivalmistamaan leiriämme, ja minä
tein kaksi suurta ivalkeatn, pitääkseni itseäni tui-
ivcma, ja kyyristyin suojaan katosten alle niin
hywin kuin saatoin. Mutta tl. 9 aikaan alkoi
sataa niin rajusti, että oli melkein mahdoton
pitää tuliamme «vireillä. Minun oli käyttämi-
nen naapurini poltinpuita, joka hywäntahtoiststi
sen minulle soi. Sillä tamoin walui wesi aina
kello neljään saakka yhtämittaisena »virtana tai-
maasta alas, ikäänkuin olisi uusi »vedenpaisumus
ollut tulossa.

Sitten nukuimme, markina kuin olimme, ja
kun heräsimme näkyi aurinko pilkistämän puiden
tuuhean, wälttywän, sateesta ivirkistyneen leh-
ivistön läpitse.

Sadeaika oli nyt alkanut Mirkansa näillä muo-
rilla, ja ukkosen jyrinä, salamain leimaukset ja
raskaat sadekuurot owat silloin tumallista yöllä
ja päiivällä. Me suojelimme itseämme aiwan
hywin, täyttäen niitä walmiita suojuksia, joita
ne neekeri-karamanit eli kauppa-seurat, jotka saa-
pumat paikalle, huolellisesti laittelewat, ja niistä
on tumminkin jotakin suojaa tuota ijankaittist»
sadetta »vastaan. Me hamaitsimme niiden oleman
hytvässä tunnossa jota paikassa, mihin tulimme.
Se on taivalsi tullut, että joka matkaseurue toi-
mittaa ne parannukset, jotka omat tarpeesen sillä
aikaa luin niissä oleskelee.

29:ntenä päiwänä näimme paljon elefantin
jälkiä mutt'emme kohdanneet itse elämiä, ja kun
nyt olimme palausmllttalla, emme seisahtaneet
jahdin tähden. 30:ntenä päiwänä menimme yli
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Nunday-ivirran, jolloin yksi sanansaattaja lähetet-
tiin edeltäpäin ilmoittamaan meidän tuloamme.
Me saamuimme kylään tl. 8 aikaan j. p.p., jolloin
meitä otettiin »vastaan Pyssyin laukauksilla, ylei-

sellä riemulla, laululla ja tanssilla. Minä olin
»väsynyt ja olin sentähden iloinen että sain mennä
leivolle katoksen alle, syötyäni wähän, mutta pa-
haksi onneksi kirkui pari kolme kuninkaan lasta,
jotka lepäsiivät ainoastaan muutaman jalan päässä
minusta, niin suuresti koko yökauden, etten saa-
nut paljon unta silmiini.

Mbeneläisilla ei nyt ollut aikaa pitämään edes
lapsistansa huolta. Sadeaika oli todenperästä
alkanut eimätkä he olleet wielä kylwaneet ja hei-
dän oli sentähden tekeminen minkä woiwat, saa-
datsensa se toimeen. He menimät siis laitti,
paitsi lapset, pelloillensa, ja nuo raukat pieno-
kaiset — kaikki jotka olimat »vieroitetut rinnasta —

pitiwät ikäivää elämää, ryweten liejussa ja jyrsien
ahneesti niitä Harmoja maapähkinöitä, joita hei-
dän äitinsä olimat heille antaneet.

Minä haivaitsin nyt etten woinut kauemmin
»viipyä Mbenen luona, sillä waikka hänellä oli
kylliksi elatusta itsellensä, oli minun mahdoton
elää pähkinöistä ja hänen oli »vaikea hankkia
minulle pisankeja ja siipikarjaa. Mies parka
oli mielipahoillaan ja häpesi köyhyyttänsä, jota
hän ei kuitenkaan woinut auttaa, kun hän juuri
äsken oli muuttanut kylänsä ja nyt oltiin tyl-
wön teossa; minä päätin sentähden sanoa hä-
nelle jäähyivästi, etten suotta aikaa tuhlaisi. Minä
annoin hänelle semmoista lahjoja, jotka paltitsi-
lvat hänelle hänen waiwansa ja uskollisuutensa
minua kohtaan, ja miehilleni annoin minä myös
palkinnon, niinkuin lumannut olin, josta he
tulimat mielihymille. Sitten suostuin minä
Mbenen kanssa siitä, että hän saattaisi minut
Noya-mirran rannoille, waan ei Ntambounay'lle,
jota myöden olin tullut, sillä minun mieleni
teki nähdä tuota edellistäkin jokea.

Mbene ja minä taitimme iviimeiseil kerran
yhdessä ystäwyyden pisangin, ja sitten läksin
minä matkaani, seurattuna tämän miehen ystä-
wyyden makuutuksilla, joihin minä ilokseni saa-
toin sydämestäni wastata.

Me kuljimme nyt Noya-mirtaa kohden. Noin
tl. 5 aitaan ensi päiwänä saimme myrskyn, jonka
lähestyminen patoitti meidät seisahtamaan ja
»valmistamaan meille mukawan majoituspai-
kan. Noita suuria lehtiä, joilla Luoja on
»varustanut afrikalaisten metsäin useat puut ja
pensaat, saimme kiittää siitä että tämä työ tuli
helpoksi, ja me lepäsimme mutawasti katoksen alla

iloisasti räiskymän tulen ääressä, sillä aikaa kuin
ukkonen käwi, sade walui tiheään alas taiwaasta
ja nuo aina palan ajan takaa wälähtclewät lei-
maukset walaisiwllt laajalta tuota synkkää ivan-
haa metsää. Wähitellen meni rajuilma ohitse
ja kun makasimme ja pakisimme, »vaikeni yksi
toisensa perästä minun miehistäni ja waipui
uneen. Pian menimät minunkin silmäni um-
peen ja mina heitin kaikki huolet niiden hal-
tuun, jotta pitiwät wahtia ja malteista »vaarin.

Keskiyön aikaan heräsin minä leopaartein
kiljunaan, mutta ne eiwät olleet juuri lähellä,
sillä meidän tulemme peloittiwat luultawasti
heitä lähenemästä. Minun leposijani ympärillä
Paloi neljä kirkkaasti leiskumaa tulta ja niitä
kohensin mina nyt ja heitin uutta wirikettä li-
säksi, ettei minkään nälkäisen leopaartin olisi
tehnyt mieli karata minun päälleni, ja sitte
mina taasen nukuin.

Seuraaawana päiwänä näimme paljon ele-
fantin jälkiä, mutta nuo suuret eläimet karttiwat
meitä ja juoksiwat kiireesti pakoon, kun tuuli-
wat meidän tuleman. Luultawasti oli heitä
hätyytetty ja oliwat nyt Maroillaan. Me näimme
myös eriskummallisen wesikärmecn, jonka ruumis
oli musta lvaaleankeltaisten rengasten kanssa
pitkin koko pituutta. Mieheni tuliwat hywin
lewottomiksi, nähdessänsä sen, sillä sen myrkky
oli kuolettama, sanoiwat he. He koettiwat sitä
tappaa keihäillänsä, mutta sen onnistui päästä
pakoon. He kertoimat minulle että kärme, maikka
se oli myrkyllinen, maistui hymältä syödä ja
sanoiwat sen olewan hywänä »varokeinona, että
pää katkaistaan siltä kohta kuin se on tapettu,
sentähden, luullakseni, ettei se saisi iskeä hampain
tiini mihinkään kohtaan ruumiistansa.

loteskin ivaitvalloistn matkustuksen perästä,
sillä metsä oli komin tiheä ja maa useassa koh-
din rämeinen, jota Paitsi useat, tietysti sil-
lattomat, wirrat meidän oli poitti-käyminen
lahonneita puita myöden, tulimme »vihdoinkin
eräälle purolle, joka yhtyi Noya-wirtaan, jonne
tästä waan oli 600—800 jalkaa matkaa. Me
otimme kaksi »venhettä, jotka löysimme tyhjinä
rannalla, mutta kun ne eiwät woineet meitä
kaikkia kantaa, kämin minä kaikkine kamsuineni
niihin, ottaen mukaani niin monta miestä,
kuin tila salli, ja »vaadin jälille-jääneet lu-
paamaan että odottaisiwat siksi, kunnes me lähet-
täisimme yhden »venheen heitä noutamaan, johon
arwattawasti ei kauan aikaa kuluisi. Tuskin
olimme tulleet ulos Noya'n mesille — uljas
wirta, jota oli mieltä wirkistäwä katsella, sitte
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kun kaksi päiivää perätysten olin kulkenut tvche-
liäisiä pittu-jokia — kun näimme kaksi naista,
jotka jstuiwat kumpikin ivencessään ja pyysiivät
kaloja. Minä lupasin heille muutamia tupakan
lehtiä, jos soutaisilvat rannalle noutamaan mi-
nun miehiäni, ja he oliwat hywin mielissään,
että saimat sen tehdä.

Niin matkasimme pitkin Noya-ivirtaa. Ran-
nat owat »verhotut kauniilla puilla, joiden alati
tumman tvehreätä lehwistöä on paljon suloisempi
katsella kuin noita äärettömiä, synkkiä mangrowe-
soita, jotka reunustamat kaikkein »virtain rantoja
lähellä merenrantaa. Siellä täällä näkyi maan-
asukasten kyliä pilkistämän esille metsiköstä, ja
ne näyttiwät niin wiehättäwiltä, että minä het-
keksi aikaa melkein unhotin sen kirouksen, jolla
noituus, moniwaimoisuus ja muut julmuudet
owat saastuttaneet nämä rauhalliset lehdot.

Ehtoopuolla päiivää saamuimme erääsen kylään,
jonka päällikkö oli Mbenen ystätvä ja joka oli
lähettänyt minulle sanan, että kotimatkallani »vii-
pyisin muutaman aikaa hänen luonansa. Meitä
otettiin ilohuudolla ivastaan; kaikki kylän wäki
tuli ulos katsomaan minua ja sen perästä seu-
rasi tuo tumallinen laulaminen, tanssiminen ja
ilakoitseminen. Päällikkö mci minun kohta huo-ncesensa, joka oli paras rakennus kylässä, mutta
minulle ci suotu lepoa, sillä »vähässä ajassa oli
huoneen ympäri kokoontunut maanasukkaita ko-
solta, jotka halusimat minua nähdä. Tällä ker-
taa olin mina heidän silmissänsä sankari kahden-
kertaiststi, sillä he oliwat kuulleet puhuttaman
minun matkastani Fanilaisten maahan ja oli-
wat ennustaneet, että nuo kauhistamat ihmiset,
joita tässä ympäristöllä asumat neekerit näyttä-
mät suuresti pelkääwän, tappaisiwat ja söisiwät
minut suuhunsa. Kun nyt palasin takaisin eheänä
ja »vahingoittamatta, sanoiwat he suoraan, että
minä mahdoin olla jonkun erittäin »voimallisen
taikakalun onnellinen omistaja. Kuningas sanoi
minulle muutamia kohteliaita lauseita minun
onnellisen takaisintuloni tähden ja kysyi minulta,
minkätähden olin waiwannut itseäni matkaamalla
ihmissyöjäin luotsi ja heidän maahansa.

Kun minä »vastasin matkanneeni sinne ampu-
akseni lintuja ja muita eläiviä, joita en ennen
tuntenut, huudahtirvat he kaikki kummastuksesta,
ja minä pelkään kadottaneeni sen kautta wähän
kuultelijaini luottamusta ja ihmetystä, silla he
woiwat tuskin uskoa sitä todeksi, mikä heistä
näytti hulluudelta. Yhtä kaikki käski päällikkö
Wanga minun »viipyä hänen tykönänsä, niin
kauan kuin tahdoin.

Minä nousin ylös »varhain aamulla, katsellak-
seni wähän ympärilleni ja saadakseni ammutuksi
joitakuita lintuja eläin-kokoustani warten setä
muutamia kyyhkysiä suurukseksi. Oli kaunis,
kirkas namu ja nyt ivasta minä oikein huoma-
sin kuinka suloinen Wangan kylän asema oli,
jota edellisellä ehtoolla olin ollut liian iväsynyt
arwostelemaan. Se oli rakettu erään 150 jal-
kaa korkean törmän äyräälle, joka nousi yli
Noya-mirran ja jonka huipulta minulla oli awara
näköala pitkin wirran juoksua useat penikulmat
ylöspäin ja alaspäin. Kohta kylän takana kohosi
suuri metsä, jossa näkyi manhoja, hirmuisen
pitkiä ja ivllhtvoja puita. Wiidakko oli erin-
omaisen tiheä ja suunnattoman pitkiä köynnös-
kasweja luikerteli puusta puuhun ikäänkuin jät-
tiläiskärmeet. Niiden joukossa eroilin minä
kautsikasivin, jota haivaitsin runsaasti löytymän
näillä seuduilla.

Kylän asukkaat katseliwat päältä sillä aikaa
kuin minä täytin topingilla lintujani, jotka olin
ampunut, ja he olimat marsin ihmetystä täynnä
tuosta, mikä heistä näytti sangen omituiselle hul-
luudelle.

Minä oleskelin useat päiivät läheisissä kylissä
ja minua otettiin joka paikassa ystämyydellä ja
uteliaisuudella ivastaan. Maanasuttaat eiwät
olleet koskaan ennen nähneet ivalkeata miestä ja
joutuiivat siis ensimältä ihmetyksen, ivieläpä pe-
lonkin «valtaan. Muutamat, joilla oli enem-
män kokemusta, tekiivät minulle eriskummallisia
kysymyksiä walkeain ihmisten tawoista ja käy-
töksistä. Kun minä kerroin heille, että meikä-
läinen mies heitetään »vankeuteen, jos hän pitää
kahta »vaimoa, huudahtimat miehet ja naiset ih-
metyksestä, mutta he näyttiwät arwelewan että,
waikka walkean miehen maa mahtoikin olla suuri
maa, oliwat »valkeat miehet itse enemmän on-
nellisia kuin järkewiä.

Wanga oli luwannut minulle uuden saatto-
joukon, jos jäisin muutamiksi päiwiksi hänen
luoksensa; sentähden lähetin minä Mbenen mie-
het takaisin, osoittaen heille erinomaista kiitolli-
suuttani heidän amustansa, ja malmistelin läh-
temään liikkeelle uutten opastein kanssa.

Meidän piti kulkea alas pitkin Noya-mirtaa
muutama penikulma ja sitten pitkittää mat-
kaamme maitse, lähetettyämme takaisin menheet.

Mielelläni olisin suonut, että olisimme saa-
neet lähteä ilman mitään liitoja temppuja,
mutta se ei käynyt laatuun. Kuningas ja koko
kylän wäti, sekä miehet että naiset, noin 200
ihmistä, tuliwat rantaan sanomaan minulle jää-
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hyivästi, ja minun oli puristaminen kättä jo-
kaiselle, johon kului enemmän aitaa tuin mitä
minulla olisi ollut siihen täyttää. Mutta tämä
oli wiimeinen kohteliaisuuden osoitus, jonka minä
luultawasti olin tilaisuudessa näille ihmisille te-
kemään, jotka oliwat ottaneet minua niin suu-
rella hyiväntahtoisuudella ivastaan. Sydän hel-
tyy eriskummaistlla tawalla ottaissafi eroa näistä
teeskentelemättömistä afritalaisista kylistä, joissa,
mieraana kuin olet »vieraassa maassa, sinua aina
kohdellaan hywäntahtoisesti ja saat kaikki tarpeesi
tyydytetyksi. Neekeriläistt näyttiwät todellakin
olewan pahoillaan, että minä läksin, ja kun jä-
tin heidät, autellen, etten luultawasti enää kos-
kaan saisi nähdä näitä ystäwällisiä ihmisiä, tu-
lin minä alakuloisemmaksi kuin olin luullut.

Me matkasimme muutamia penikulmia Noya-
mirtaa myöden, ja joka mutkassa, jonka mirta
teki, huusiivat kyläin asukkaat meitä seisahtamaan,
jonka jälkeen astuimme maalle »venheistämme ja
pitkitimme matkaamme maitse. Muutaman pe-
nikulman matkaa oli maa hywin rämeistä ja
miesteni taakat tekiwät kulkumme raskaaksi ja
itämäksi. Minä kuljetin muassani kaiken tämän
retkeni saaliin, joka ei ollut mitään keweä kuorma
noille wahwoille hywinkciswaneille neekereillekään,
jotka minulla oli muassa. Asukkaat kahden puo-
len Noya-mirtaa omat kaunista sukua, ei liian
pitkiä, waan keskenläntäisiä, melkein älykkään-nä-
köisiä kaswoiltaan ja wähän waaleammalla iholla.
He näyttämät elämän hymin onnellisina kylis-
sään, waikka arwattawasti kaikki Afrikan pahat
ja taikauskoiset käsitteet owat saastuttaneet hei-
dätkin ja tekeivät heidän useasti miltei eläinten

kaltaisiksi.
Nyt tulimme ylhäisille seuduille, jossa mai-

sema taasen sai wähän takaisin sitä kauneutta,
mitä sillä Wangan kylän ympärillä oli, jonka
ohessa meille tuli mahdolliseksi käydä wilppaam-
min tuolla kowemmalla maalla. Wähää ennen
auringon laskua saawuimme erääsen paikkaan,
Czongo, jossa asukkaat, niin pian kuin näkimät
minun raskaat taakkani ja luullen minun tulleen
äärettömäin tauppatawarain kanssa, kiiruhtiwat
ulos suurimmalla riemulla ottamaan meitä mus-
taan.

Heidän intonsa masentui sentään joteskin, kun
saimat nähdä mitä minulla oli, ja illan kulu-essa hamaitsin minä että tuo kamala päällikkö
eli Kuningas Ezongo, joka luuli minun pitä-
män paljon noista kapineista, joiden kokoomista
warten minä olin lähtenyt niin pitkälle reisulle,
oli päättänyt pidättää minun matkaani siksi kuin

olin maksanut hänelle korkean hinnan päästäk-
seni Mllpllllksi.

Minä panin komin pahakseni tämän häwyt-
tömän aikeen ja yhteen aikaan näytti siltä tum
joutuisin mina pahempaan tum pulaan. Mina
päätin, etten suostuisi tuommoiseen maatimutseen,
jota tekisi minun tyhjäksi ja turmattomaksi, niin-
kuin ci minulle missään tapauksessa olisi ollut
soweliasta antaa noiden lurjusten käskeä minua.
Siitä näytti tuleman jotakin palawerin kal-
taista. Minä päätin pitää puoltani, mutta soin
sentään mieluisirnmin, että asia ratkaistaisiin rau-
hallisella tawalla. Kuningas, jota hänen ivä-
kcnsä, joukko ahneita »veijareita, ahdisti, waati
»vaatimistansa minulta lunnaita. Wiimein lo-
ettimat minun Mbisholaiset seuralaiseni Noya'sta
saada asiaa selwille. He oliwat kyllin ymmär-
täwäiset toimittamaan niin, että kuningas tuli
minun luokseni ainoastaan heidän seurassansa.
Minä annoin sille lurjukselle takin ja ivanhan
paidan ja sanoin hänelle suoran totuuden, että
minä olin hywin köyhä enkä woinut maksaa
mitä hänen wäkensä waati ja että hänen pitäisi
pitää minun puoltani. Hän meni paikalla ulos
ja piti puheen noille meluawille »veijareille. Minä
odotin päätöstä jotenkin lewottomana, mutta kun
»viimeinkin hawaitsin, että hänelle rupesi se on-
nistumaan, maksoin minä oppailleni Wangan
kylästä heidän palkkansa ja »valmistelin johta-
maan kulkuani lungulapay'hin, jonka kylan pääl-
likön mina olin tawannut merenrannikolla wä-
hää ennen reisulle lähtöäni, jolloin hän pyysi
minun lupaamaan, että käwisin häntä katsomaan,
palatessani sisämaasta.

Minä olin nyt niin paljastettu tawaroista,
etta minulla oli ainoastaan joitakuita malteita
helmiä oppailleni antaa, ja mina olin sentähden
marsin iloinen, etta pääsin maahan, jota hallitsi
mies, jota tunsi minun ja jolla arwattawasti
oli luottamusta minuun.

Me saawuimme määräpaikkaamme myöhään
iltapuolla päiivää ja meitä otettiin suurella ilolla
ivastaan. Minun wanha ystäwäni, kuningas
Alapay, oli hywin iloinen nähdcssänsa minun
ja pyysi minua »viipymään hänen luonansa muu-
tamia päiwiä, jonka minä, alituisesta maarasta
ja leivottomuudesla »väsyneenä, mielelläni tein.
Hänen kylänsä on korkealla »vuorella, joka ko-
hoaa yli koko seudun ja jonka juurella juoksee
kaunis wirta. Se on »viehättämän ihana paikka
ja ne ihmiset, jotka asumat siellä, hawaitsin minä
olewan erinomaisen ystäwällisiä, rauhallisia ja
kohteliaita.
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Melkoinen joukko Mbisho-kyliä löytyy täällä i
muutaman penikulman alalla ja niiden asukkaat
elämät hyivässä soivussa toinen toisensa kanssa,
kun he turwallisuutensa tähden owat menneet
keskinäisiin naimisiin niin suuressa mitassa, että
he todellakin owat waan yksi ainoa perhe. Minä
olin terwetullut heidän jokaisen luotsi ja ivietin
siellä muutamia aiwan hupaisia päiwiä jahtiret-
tillä ja erittäinkin senlaisella huivitukseUa, jota
täällä sanotaan ashiga-jahdiksi eli merkko-jah-
diksi, joka on hywin tawallista ajanwiettoa Ba-
kalai-heimoin luona.

Tämä omituinen jahti on hymin tamallista
tässä osassa Afrikaa ja, kun se tawallisesti pal-
kitsee wlliwan hyivästi, on se samassa huwitus,
jossa maanasukkaat saamat tilaisuuden osoittaa
oitvallisuuttansa. Mina olin aina siihen erin-
omaisesti ihastunut.

Wertto tehdään ananaskaswin kuiduista, sa-
moin kuin myös jonkinlaisista puunlustoista,
jotka punotaan paksuiksi pauloiksi. Nämä »ver-
kot owat kuutta tai kahdeksaakymmentä jalkaa
pitkiä ja neljää, »viittä jalkaa korkeitapa jokai-
sella kylällä on useampi semmoinen. Mutta kun
Harmalla kylällä on niin monta »verkkoa, että ne
yksin sulkisiwat tarpeeksi suuren alan, yhtyivät
tawallisesti useat kylät suureen jahtiin ja jaka-
mat saaliin, jolloin se otus, mikä minkin »verk-
koon on puuttunut, tulee »verkon omistajan osalle.

Ensimäisenä päiwänä, jona läksimme jahtiin,
kokoontui kuusi kylää suostutulle paikalle, jonne
jokaisen heimon miehet kantoiwat »verkkonsa. Sit-
ten suorimme me eräälle kymmenen penikulman
päässä olemalle jahti-alalle, jossa tiheään met-
sään oli tehty hakkaus, jota ennen oli käytetty.
Me astuimme edespäin marsin hiljakseen, ett'emme
peljättäist pois eläimiä, joita ehkä sattuisi olemaan
lähellä jahti^aikkaa. Koirat, joita täytetään tän-
kaltaisessa jahdissa, hillittiin haukkumasta ja pi-
dettiin koossa.

Wihdoin saawuimme paikalle ja nyt alkoi työ
»virittämällä »verkkoja. Jokainen osakunta pys-
tytti yhden »verkon, joka köynnöskaslveilla sidot-
tiin puiden alempiin haaroihin, ja kun laitti
ottimat osaa työhön ja jokainen sitoi omansa ja
naapurinsa »verkon yhteen, saimme »vähässä ajassa
toimeen semmoisen merkkclinjan, joka teki puoli-
pyörän kaltaisen kaaren, wähintänsäkin puolta
penikulmaa pitkän.

Kun tämä oli tehty, meni yksi osakunta meistä
kummallekin puolelle, pitämään mahtia ja estä-
mään saalista pääsemästä pakoon, sillä aikaa
kuin me muut suorimme ajamaan metsänriistaa

liikkeelle. Me alotimme noin penikulman päässä
werkoista, ja noin 50 jalan «välimatkalla toinen
toisistamme etenimme mähilellen, huutaen ja mels-
katen niin paljon kuin woimme, ja pitäen sa-
massa pyssymme walmisna, että saatoimme am-
pua maahan mitä mustaamme tuli. Jahti ei
olisi ollut juuri waiwalloista, jollei »viidakko olisi
ollut niin tiheä. Waikka juuri tätä paikkaa
käytettiin werkko«jahtia warten ja st sen tähden
oli paremmin raimattu kuin tuo ympärillä olema
iki-wanha metsä, oli meidän kuitenkin etenemi-
nen maan askel askeleelta, ja paitsi pyssyllä oli
jokainen maanasukas »varustettu jonkinlaisella
sapelilla eli machete'lla, jolla suoraan sanoen
oli hakkaaminen tietä auki itsellensä, sillä töyn-
nöskaswit tekiivät niin sekaisen sokkelon, että ai-
noastaan metsän eläimet woiwat ilman haittaasen läpitse päästä.

Samassa luhdassa kuin me käwimme pois,
etenilvät myös ne, jotka martioitsimat siivuja, ja
sillä laivoin saarsimme wähitellcn metsän otukset,
ja nyt alkoi kuulua laukauksia. Minä kuulin
kyllä paukaukset, mutten woinut nähdä mitään
ja minulla ei siis muuta tekemistä ollut kuin
pitää pyssyni walmisna ja rukoilla Jumalaa,
ett'ei naapurini ampuisi minua erehdyksestä, sillä
nämä ihmiset owat sanomattoman »varomattomia
jahdeillansa.

Wiimein tulimme niin lähelle, että näimme mer-
lot. Me olimme saaneet yhden erinomaisen pie-
nen kasellin kiini, kauniin eläimen, joka ei taswa
lintukoiraa suuremmaksi. Sen liikunnot owat
erinomaisen suloiset, ja waikk'en minä milloin-
kaan ole nähnyt semmoista eläintä kesytettynä,
armaan minä että st siinä tapauksessa tulisi
marinaankin ihmisen suosituistksi. Siellä löytyi
paljon muita nelijalkaisia eläimiä; eräs suuri
antiloopi saawutettiin ja ammuttiin ennen kuin
minä ehdin paikalle, ja wielä toinen samankal-
tainen eläin, jota me ammuimme waan emme
osanneet, karkasi pois ja takertui «verkkoon.

Sitten kolosimme merlot jakoirat, jotka naut-
timat äärettömästi jahdista, ja käwimme etsimään
toista paikkaa.

Minä en ensinkään pane ihmeekseni, että nee-
kerit ampumat huonosti. Missä minä waan olen
ollut heidän kanssansa, owat minun ampumani
kutit ihmetyttäneet heitä suuresti, ei sentähden
että minun Pyssyni olisimat paremmat, waan
sentähden etta minulla on hymää kruutia ja he
eimät tiedä kuinka heidän tulee pyssy ladata.
Neekeri luulee oleman paras kun ajaa piippuun
niin paljon kruutia, kvin hän suinkin uskaltaa,
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ja sen päälle niin paljon »vanhaa rautaa, kuin
hän raskitsee tuhlata yhteen ainoaan kutiin. Jos
kruuti olisi waan tawallistnkin wäkewää, ampui-
siwat neekerit itsensä ruhjuksi, mutta rantamaan
kauppiaat tekemät sen sekoituksilla hywin heikoksi,
ja minä olen tosiaankin nähnyt eri suuria rau-
dan kappaleita sullottawan Pyssyyn, kunnes la-
tinki loppui ivasta muutaman tuumaa piipun
suusta. Arwattawasti töyssähtää pyssy kowasti;
sitä ci uskalla pitää olkapäätänsä »vastaan ja se
lautaistaan waan umpimähkään.

Käytyämme toiseen paikkaan metsästä, jonne
oli noin kolmen neljänneksen tiiman matka, »viri-
timme uudestaan »verkkomme. Täällä oli meillä
parempi onni, sillä me saimme koko joukon an-
tiloopeja, metsäwuohia ja »vähempää metsän-
riistaa. Tässä anneltiin jo oleman kylliksi yh-
deksi päimäksi, josta minä tulin hywin iloiseksi,
sillä minä elin komin iväsynyt.

Ennenkun läksimme liikkeelle, ladottiin kaikki
ammuttu metsänriista yhteen läjään, että kaikki
saisimat sen nähdä. Nyt sain minä tilaisuuden
katsella noita eriskummallisia pieniä koiria, noin
jalkaa korkeita, terämäkuonoisia, jotka oli-
mat olleet meille suurena apuna, kun ajettiin
otuksia wcrkkoihin. Ne seisoiwat siinä ja ahma<
simat ahnein silmin osaansa saaliista. Ne eiwät
näytä juuri järkewiltä, mutta niistä on suurta
hyötyä tänkaltaisessll jahdissa, sillä, kun ne hauk-
kumat, on metsän otus Harmoin kaukana ja pys-
symies saa aikaa olla muruillansa. Useasti me-
neivät ne jahtiin ominpäinsä, eikä ole mitään
outoa nähdä, että puolitusinaa koiria ajaa jon-
kun antiloopin kylän läheisyyteen, jolloin ne al-
kamat kowasti haukkua ja miehet tulewat ja tap-
pawat saaliin.

Kun olimme tulleet takaisin kylään, pantiin
minua warten erillensä joukosta eräs oudonlai-
nen antiloopi, jonka »jälkeen muu liha kohta
jaettiin. Me olimme kaikki hywin nälkäisiä ja
keittäminen alkoi heti. Minun on tunnustami-
nen, että minä tuskin saatoin odottaa päiwäl-
lisatrian »valmistumista, joka olisi kutittanut
keisarinkin kurkkua, sillä se oli »valmistettu eri
tawalla keitetyistä pisangeista ja hauraimmasta
lihasta, paistettu ja muhenn.ttu sitruunin me-
hussa. Ainoastaan kahwista oli puute, sillä
minun kahiviwarastoni oli käynyt loppuun muu-
tamaa päiivää ennemmin.

Minä olin iloinen että pääsin leivolle war-
hllin, mutta tuskin olin ehtinyt hywästi nukkua,
kun bashikouay-muurahlliset ajoimat mi-
nun wimmatulla päällekarkauksella ylös. He

oliwat jo kömpineet ylt'ympäri minun päälleni,
kun minä hypähdin ylös, ja minä olin pahasti
purtu. Minä juoksin ulos kadulle ja huusin
apua. Kylän asukkaat kiiruhtiwat ulos, tuli
sytytettiin ja pian olin minä »Vapautettu muu-
rahaisista. Mutta nyt hamaitsimme, että loko
kylä oli ahdistettu. Tuo suuri armeija hyökkäsi
meidän päällemme; epäilemättäkin oli lihankäry
houkutellut heidät tänne, ja minun onneton an-
tilooppiin oli arwattawasti »vetänyt heidät mi-
nun majaani. Kaikkein miesten oli nyt tule-
minen ulos majoistaan warjclemaan meitä. Me
teimme pitkän linjan tulia, jotka estiwät muu-
rahaisia lähenemästä niitä paikkoja, joihin eimät
wielä olleet tunkeneet, ja suojelimme sillä ta-
moin omat ruumiimme päällehyöktäyksistä. Kun
oliwat syöneet suuhunsa kaikki mitä irti saimat,
jättiivät he meidät rauhaan aamupuolta yötä.
Niinkuin odottaa woi, löysin minä antiloopini
turmeltuna — suorastaan syötynä.

Näiden kamalain eläinten suunnaton paljous,
äkillinen ilmaus, ahneus ja werenhimo pysymät
aina minun mielessäni ihmeenä. Edellisenä yönä
hyöttäsimät he meidän päällemme miljonittain,
biljonittain, ja ivasta sitte kun useita »valkeita
oli tehty, pantiin raja suoralle woittoretkelle,
jonka he tawallisesti tckewät. Nyt peräytyiwät
he parwikunnittain ja hywassä järjestyksessä, sillä
aikaa kuin suuria joukkoja jäi täyttämään^häwi-
tyksen työtä.

Yungulapay-kylän ympärillä olemat seudut owat
erinomaisen muorista maata ja muutamia korke-
uksia möisi melkein kutsua »vuorenhuipuiksi. Joka
paikassa peittää tiheä metsä maan. Siellä nä-
kyy yltäkyllin raudan jälkiä, niinkuin maan
punainen wäri ja tuo raudansekainen kwartsi,
jota runsaasti löytyy kaikkialla, osoittaa. Eräästä
omituisesta, mustalle wedähtäwästä kiwilajista
oliwat wirran-uomat ja wuoren siwut, jotka sen
kerrosten kautta oliwat jakauneet säännöllisiin
penkereisin. Tätä kiweä ja kwartsia kokosin
muutamia kappaleita näytteeksi, mutta ne menimät
paljon muun keralla hukkaan tulipalon lautta,
joka hämitti kaikkein kauniimman kokouksen luon-
nonhistoriallisia esineitä, minkä Afrikassa olen ke-
rännyt.

Näissä kylissä asumat neekerit eiwät eroa
juuri niissäkään kohden niistä rannikon neeke-
reistä, jotka lukija jo on tullut tuntemaan, paitsi
siinä, että he omat ruokottomampia. Ei löydy
mitään inhottawampaa kuin näiden Mbisholais-
tcn pukine, paitsi heidän maimonsa »vaatetus,
joka on ehkä wielä ilettäwämpi. Naiset näyt-
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täwät siwelewän ihoansa wielä enemmän öljyllä
ja punamullalla kuin miehet, be käyttämät likai-
sempia kankaankappaleita myötäisillänsä ja wielä
»vähemmän moi heitä sietää walkean ääressä,
johon he tawallisesti kokoontumat, kuin miehiä.
Melkein joka päiwä tunki joukko miehiä ja nai-
sia minun majaani, katselemaan kuinka minä
täytin topingilla eläimiäni, za tuskin oliwat he
tulleet sisään, kun minun täytyi mennä ulos,
etten sairastuisi tuosta iljettämästä haisusta.

Muutoin he owat hywänlaatuisia ihmisiä, ja
waikka he toisinaan joutumat »varastamisen kiu-
saukseen, on itsestään jo se seikka, että minä,
muukalainen ja walkea m.es, jolla arweltiin
olewan äärettömiä rikkauksia, ivoin yksin ja ilman
ryöstettälväkst joutumatta matkata näiden kaik-
kein heimokuntain maiden läpitse, riittämä to-
distus siitä, että neekerit tässä osassa Afrikaa
eimät ole niin turmeltunutta sukua kuin on »väitetty.

Minä otin huomiooni tässä kylässä erään tä-
män eli taikauskoisen tempun, joka on yhteinen
kaikille heimokunnille, joiden luona olen käynyt,
eitä minun ole milloinkaan onnistunut saada
ketäkään houkutelluksi ilmoittamaan sen todellista
eli luultua syytä. Ensimäistnä yönä. kuin uusi
kuu näkyy, owat kaikki kylässä hiljakseen, ei ku-
kaan puhu muuten kuin matalalla äänellä ja
illan kuluessa käwi kuningas Alapay ulos huo-
neestansa ja tanssi pitkin katua, kasivot ja ruu-
mis mustaksi, punaiseksi ja walkeakst maalatut ja
koko iho täynnä persikan kokoisia pilkkuja. Kuun
»vaaleassa »valossa näytti hän kamalan muotoi-
selta, joka ensimälrä minua pöyristytti. Minä
kysyin häneltä, miksikä hän oli maalannut it-
sensä semmoiseksi, mutta hän »vastasi ainoastaan
»viittaamalla kuuhun, lausumatta sanaakaan.

Eri heimokunnissa löytyy toisia ja erilaisia
temppuja, joilla uutta kuuta tcrwchditään, mutta
kaikkia näitä tilaisuuksia Marten maalaamat mie-
het ruumiinsa »vihityllä kliitulla eli märimul-
lalla, ja tähän asti en ole woinut saada kettä-
kään tietää mikä merkitys näillä menoilla on
tai mitkä sen uskon erilohdat omat, johon ne
perustumat. Minä armaan ettei rahrvas tiedä
sitä itsekään.

Wiiwyttyäni wiikon aikaa Alapnyn luona,
päätin minä pitkittää matkaani ja annoin ku-
ninkaan ymmärtää, että hänen oli antaminen
minulle miehiä kantamaan tuormastoani, joka
nyt oli melkoisen raskas, sillä minä olin muu-
tamilla linnuilla ja muilla eläimillä enentänyt
kokoustani täällä, joka jo tullessanikin tänne oli
melkoisen suuri.

Lähtöpäiwä määrättiin ja kuningas esitteli,
että hän seuraisi minua, josta minä olin erit-
täin iloinen. Nuo raukat kylän asukkaat tuli-
wat joukoissa ja pyysiwät minua »viipymään
wielä wähän aikaa heidän luonansa, ja sen pai-
nan aamulla, jolloin minun piti lähteä, olimat
kaikki tulleet kokoon sanomaan minulle jäähywästi.
Minä annoin jokaiselle muutamia tupakanlehtiä,
josta he ihastuiwat äärettömästi, ja puristin
sitten kättä jokaiselle. Meidän lähtömme tapah-
tui pyssyin paukkuessa ja asukasten huutaessa,
joista muutamat olimat heltyneet melkein kyyne-
leihin. Afritalaisen sydän pehmenee wähästä, ja
nämä ihmiset olimat olleet niin ystäwällisiä mi-
nua kohtaan; he näyttiwät ikäänkuin ikäwöiwän
minun tähteni.

Meidän tiemme käwi suunnattoman suuren
metsän läpitse, joka oli erämaa ja niin synkkä,
ett'ei puolipäiwän aikaankaan aurinko woinut
tunkea sen läpitse. Täällä tuli tuo syivä hil-
jaisuus wielä tuntuwammakst jonkun papukaijan
kimeän kirkunan tai apinan riekunan kautta.
Me emme nähneet mitään muita elämiä, waikka
elefantin jälkiä näkyi runsaasti ja tiedetäänpä
leopartinkin usein kuljeksiman näissä metsissä.

Kummallista on, ettei »virtahepoja tcnvata Ga-
bun- ja Mundah-wirtain wälillä, waikka niitä
löytyy kaikissa «virroissa ja järwissä etelän puo-
lella päiwäntasaajaa, erittäinkin Nazarethin- ja
Kap Lopezin ivirroissu. Mutta niitä nähdään
sitä »vastaan taasen wähän matkan päässä poh-
jan puolella päiwäntasaajaa, niin että he näyt-
tämät karttawan ainoastaan tätä kapeata kais-
taletta päiiväntasaajan alla. Sama on nälkä-
kurjen eli strutsin laita. Elefantttia ivoist tällä
kapealla maan kaistaleella kutsua oikein kalliiksi
otukseksi, jos sen etfcnluusta päättää saa,
joka on sitä omituista ja kallisarivoista lajia,
joka ensin leikattaissa on pikemmin mehreämäistä
kuin mallosta, mutta terran »valkeaksi tulleena
pitää »värinsä eikä niin pian kellastu, kuin elfen-
luu tawallisesti tekee. Raskain elfenluu tulee
rannikolle juuri tästä maanosasta päimäntasaa-
jan alla. Minä olen nähnyt elefantin hampaan,
joka painoi 110 naulaa, mutta se olikin har-
winainen sattumus; tawallisesti painawat ne
lahden- ja wiidenlymmenen naulan paikoille.
Ne owat suurimmaksi osaksi tiiltämiä ja kahmi-
rusteita päältä päin, ja minä olen nähnyt muu-
tamia marsin mustia kuin hiili.

Alapayn waimo, (s. t. s. hänen arwoisin puo-
lisonsa) antoi minulle runsaasti igoumaa eli ma-
niot-leipää, päimää ennen kuin läksimme mat-
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talle, niin ettei suinkaan luultuwcilta näyttänyt,
että olisin nälkään kuollut matkalla, waikk'emme
olisikaan mitään kylää kohdanneet, sillä minulla
oli ilman sitä wähän kalaa ja muutamia pisan-
keja. Iqoumaa saadaan kun manioki surmotaan
pieneksi ja tebdään taikinaksi. Tämä taikina
keitetään ja tulee sen kautta hywin paksuksi ja

kotvaksi. Se leiwotaan sitte pytkyliäisikst leiwiksi,
jotka owat jalkaa pitkiä ja neljää iviittä tuumaa
ympärimitaten. Näiden leipäin annetaan kul-
maa, jolloin ne tulemat komiksi ja sitkeiksi ja
pysyivät hyivänä monta wiikkoa, waikka ne ta-
wallisesti kahden kolmen päimän perästä tulewat
hllppamiksi ja siwistyneen »vatsalle mahdottomiksi
nauttia. Mutta Afrikassa ei saa olla herkkusuu;
se maanosa on kaiken troopillisen kaswillisuu-
tensa kanssa niin suotuisa paikka nälkään kuo-
lemiselle kvin milloinkin waan toiwoa woi.

Iltapuolla päimää, pian sen jälkeen kun olimme
syöneet igoumasta ja kuiwatusta kalasta »val-
mistetun päiwällisatrian, tulimme erääsen Mbi-
sholaiskylään, jonka kaikki asukkaat kiiruhtiwat
ulos katsomaan minua, sillä he eiwät olleet kos-
kaan ennen nähneet »valkeata miestä. Se oli
milli joukko ja he katseliwut minua silminnähtä-
wästi kuin jotakin warsin outoa petoa.

Muutaman tiiman perästä siitä kun olimme
jättäneet tämän kylän tulimme eräälle selänteelle
eli ylängölle, jonka ivieruja pitkin loikoi siellä
täällä omituisimpia kallionmöhkäleitä kuin mil-
loinkaan olen nähnyt, suunnattoman suuret gra-
niitilohkaret pcittiwät maata joka paikassa ja
useat niistä oliwat kolmen ja neljänkymmenen
jalan paikoille korkeita ja sataa tai yli sataakin
jalkaa pitkiä. Tämä ylänkö oli korkein minkä
Mundah- ja Muni-wirtain »välillä olin nähnyt
ja minä luulen, että, jolleiwät puut olisi olleet
edessä, olisin nähnyt aina »valtamerelle asti.

Lähellä kaikkein suurinta näistä graniitirnöh-
käleistä, joka oli oikein kelmollinen kallio, koho-
ten yli »viittäkymmentä jalkaa korkealle maasta,
näin minä hirmuisten kallioin malissa aukene-
man erään kauniin, suuren luolan, jossa maan-
asukkaat useasti miettäivät yötä matkoillaan edes
ja takaisin ja joka on hywin wiehättäwä, kun
se on awonainen päiwän walolle ja sen awaran
suun kautta wirtaa niin paljon auringonpais-
tetta ja ilmaa sisään luolaan, ettei ole luulta-
ivaa, että metsän pedot käyttäisiwät sitä lepo-
paikkanansa. Sen sisällä näimme useampia tu-
lensijoja, mutta minun on myös mainitseminen,
että me ulkopuolta näimme useita leoparteja ja

muita metsän petoja, josta syystä minun ei teh-
nyt mieleni lewätä siellä.

Sillä uikaa kuin minä tarkastelin luolaa, olin
minä useat erät luuleminani jotakin ääntä ikään-
kuin maahan putoowista wedenpisareista, mutta
kun tulimme ulos, ihmetytti minua kun en näh-
nyt pilwen hipulettakaan taiwaalla. Kun kään-
nyin Alapayn puoleen saadakseni tähän selitystä,
wei hän minut eräälle polulle, joka silminnäh-
täwästi käwi paikalle, josta tuo läiskyminen
kuului, joka pian muuttui meidän törmissämme
tuohuaman meden tohinaksi. Nyt tulimme erään
jyrkän «vuoren simun juurelle, ja täällä näin
minä edessäni ja ympärilläni ihastuttaman iha-
nan maiseman, jonka keskellä oli erinomaisen
kaunis wedenputous. Eräs »vähäinen wirta,
joka luikerti tuota wierewää ylänköä pitkin ja
jota tähän saakka emme olleet huomanneet, oli
tässä raiwllnnut tien itsellensä läpi suuren gra»
niitimöhkäleen, joka oli sulkenut siltä tien, ja syöksyi
nyt pauhaten tuon ahtaan ymmyrkäisen aukon
kautta hopeaisena putouksena miittäkymmentä jal-
kaa alempana olemalle penkerelle. Niin kirk-
kaana, wälkkywänä, kuin west milloinkaan olla woi,
kuohllst wirta alas tiwiseen altaasensa — niin
lumoama oli tämä näky minun silmilleni, jotka
jo kauan aikaa olimat »väsynee, metsäin ykstoik-
koisuudesta, että minä istuin hymän hetken kat-
sellen sitä ahnein silmin.

Me koetimme sitten katsella putousta alhaalta
päin. Hetkenaikaisen wähän waiwalloisen ka-
puamisen perästä saawuimme laakson pohjaan,
ja katsoessamme ylöspäin, äkkäsimme putouksen
alla tuossa pystysuorassa kallion siivussa aukon,
joka silminnähläivästi oli jonkun luolan suu.

Minä päätin käydä sinne sisään. Me syty-
timme muutamia tulisoittoja. Minä otin remol-
werini ja pyssyni, ja, kahden miehen seurassa,
kamin sisään ilman märäksi tulematta. Kun tu-
timme luolaan, jossa ei arwattawasti yksikään
ihminen ennen meitä ole ollut, pelätimme liik-
keelle suuret joukot yöttöjä, jotka pyöriwät mei-
dän tulisoittoimme ympärillä ja joka sil-
mänräpäys uhkasiivat sammuttaa ne meiltä, sillä
aitaa tuin heidän siipiensä räpsytys täytti luo-
lan kolkolla suhinalla.

Käytyämme noin 300 jalan paikoille luolan
suusta, tulimme eräälle purolle eli »vesilätäkölle,
joka ulottui suoraan poikki luolanpohjan ja sulki
sillä tawoin meiltä tien. Seurakumppalini, jotka
eimät ilman »vastustelematta olleet käyneet niin
pitkälle, tahtoiwat nyt kääntyä takaisin ja ru-
koiliwat minua hartaasti, etten astuisi meteen
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tai käwisi sen ylitse, sillä «armaankin wäijyiwät
meitä siellä kaikenlaiset pedot ja tärmeet. Kuul-
lessani sanan "tärmeet" epäilin mina, sillä mi-
nun on tunnustaminen, etta mina pelkään suu-
resti karmeita pimeissä ja ahtaissa paikoissa,
joissa kärme helposti woi saada ihmisestä »voiton.

Kun minä katsella tirkistin päin pimeyttä
toisella puolella meden, olin minä näkeminäni
kaksi säihkymää silmää, julmasti tuijottaen meitä
kohden. Ilman arwelematta tekoni seurauksia,
tähtäsin minä noita kahta säihkymää pilkkua ja
ammuin.

Pamaus huhmasi meidät tuokioksi aikaa. Sen
perästä tuli noita ilkeitä yöttöjä oikein sata-
malta; minusta tuntui tuin olisi niitä elämiä
yht'ättiä »viskattu meidän päällemme tuhansin
kerroin tuhansia jota taholta tuossa pimeydessä;
meidän tulisoittomme sammuimat paikalla, ja pe-
lästyneinä tiiruhdimine kaikki luolan suuta koh-
den — minä nähden näkyjä »vimmatuista kar-
meista, jotka ajoiwat meitä takaa ja koettimat
saada kiini minua. Me olimme jokainen iloisia,
että wielä kerran saimme nähdä päiwänwaloa,
ja mina luvlen ett'eiwät mieheni enää toista
kertaa anna houkutella itseänsä pimeään mene-
mään.

Ilma täällä ulkona oli yhtä ihana kuin tuo
tuolla sisällä oli ollut kamala. Minä seisoin
kauan paikallani, katsellen tätä maisemaa, joka
oli ihanimpia mitä Afrikassa nähnyt olen. Edes-
säni oli tuo pieni mirta, jonka putous pitkin
kallion jyrkkää siivua takanani täytti koko met-
sän suloisella huminalla; se juoksi jyrkkäin äy-
rästensä »välissä, jotka wälistä näyttiwät mel-
kein sattuman toinen toisiinsa ja kätkemän mir-
ran syliinsä. Pitkin laaksoa alaspäin saatoimme
nähdä sen juokseman mältkymänä hopeaisena lan-
kana yli lakeuden, kunnes se wihdoin katosi ti-
heään metsään. Laakso itse oli kaunis, metsää
tasivama alanko, jonka ihmiskäsi tähän saakka
oli jättänyt pitelemättä ja josta limuin laulu,
»pinain riekuna ja hyönteisten hyrinä suloisena
sekoituksena kuului ylös meidän törmiimme.

Me emme kuitenkaan saaneet katsella tätä
näyttelyä kauemman aitaa. Minun hehkui mie-
leni päästä meren rantaan ja me läksimme liik-
keelle, ehtiäksemme niin kauas kuin mahdollista,
ennen kuin pimeä tuli. Metsä oli täynnä köyn-
nöskasiveja, jotka joka hetki olimat meille esteenä,
ja orjantappuroita, jotta olimat wielä pahemmat,
niin että, jos meidän oli matkaaminen pimeässä,
olist se luultawasti tullut hywin ikäwäksi kuluksi.
Koko tämä seutu on täynnä Pieniä puroja ja

»virtoja, jotka saawat alkunsa niiltä töyräiltä,
joiden ylitse me tänään iltapuolla käwimme.
Ne juoksemat alas merenrantaa kohden, muuta-
mat kadoten ennenkuin ehtimät paikalle ja toiset
»vuodattaen makean »vetensä Atlannin suureen
»valtamereen.

Minä luulen, että elefantit pitäwät paljon
wedestä; melkein yhtämittaa saimme kulkea sekä
pitkin että poikki näiden eläinten jälkiä. Mie-
heni käwiwät hywin warowasti, toiwoen joka
hetki kohtaamansa jonkun lauman; mutta kun
elefantteja pyydetään ahkerasti elfenluun tähden,
owat ne hywin arkoja ja pitäwät tarkalla sil-
mällä »vihollistansa, ihmistä.

Wiimein tuli maa kokonaan lakeakst, elefan-
tin jäljet loppuiwat ja juuri kun lähenimme
erästä wirtaa, tulimme mangrome-suolle. Tun-
tui melkein siltä kuin olisi uudestaan saanut
nähdä Manhan ystäwän tai »vanhan wihollisen,
sillä ne muistelmat mustiiteista, maiivalloisesta
purjehduksesta ja myrkyllisistä kaasuista, joita
mangrowe-puut herättimät minussa, eiwät olleet
mitään suloista muistoja. Mangrowe-puustn
mangrowe-järweep on ainoastaan yksi askel mat-
taa. Niitä ei koskaan tawata yksinänsä.

Pian seisoimme wielä terran sen lvähäisen
»virran rannalla, jonka kirkas läpihohtawa west
niin oli ihastuttanut minua wähän ylempänä
maassa. Nyt oli se waan järwenä. Sen uoma,
joka ei enää ollut kapea, oli lemmnyt yli peni-
kulmaa amaran lakeuden ylitse, ja sen nyt lie-
juinen west luikerti »vitkalleen suunnattoman suu-
ren mangrowe-wiidakon läpitse, jonka juuret
ulottuiivat aina toisesta rannasta toiseen ran-
taan, kohdaten toinen toisiinsa keskellä, jolloin
nuo medestä ja liejusta nousemat juuret näytti-
wät kuin hirmuisen kärmeen kiemurat.

Oli korkea west eikä yhtään ivenettä ollut
saatawissa. Lewätä yötä tällä puolla mangrowe-
puita ja tulla muskiitein ruoaksi ci ollut mi-
kään sulomen toime, eikä minulla näyttänyt ole-
man mitään muuta neuwoa. Mutta minun
mieheni eiwät ollenkaan näyttäneet nurkkuneilta.
Meidän piti mennä yli mirran, ja st oli käymä
hymin siemästi noita medestä nousemia puun-
juuria pitkin, joiden jokaisen malia oli kahden
kolmen jalan paikoille. Tämä näytti mimma-
tulta yritykseltä, mutta neekerit lähtiwät sitä
koettamaan, hyppien kuin apinat juurelta juu-
relle, ja minä seurasin perästä, joka silmänrä-
päys peläten putoowani ja takertumani liejuun,
jolloin joku »vaarallmen matelias olisi ehkä iske-
nyt kiini minuun, joka häiritsin heidän lepoansa.





Matka Mangrowejärwen yli(siwu61).
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Minun oli riisuminen saappaani, joiden paksut
anturat tekiwät wielä uskottawammaksi, että luis-
kahtaisin ruoppaan. Minä annoin kaikki kapi-
neeni, Pyssyt ja pistoolit miehilleni ja taksin
sitte matkustukselle, jonka »vertaista en milloin-
kaan toiwo sallivani toistamiseen yrittää. Me
teimme tätä tiiman aikaa — tiiman yhtä-
mittaista hyppimistä ja loikkimista. Kun me
juuri olimme parhaallansa tässä toimessa, luis-
kahti yksi mies minun takanani liejuun ja huu-
dahti pelästyneenä: "Omemba".

Omemba on tarme. Se mies parka oli
toisella kädellään koskenut hirweän suureen mus-
taan kärmeesen, hellitti siitä, niin pian kun hän
tunsi sen kylmän, näljäistn ruumiin, ja putosi
järmeen. Kaikki rupesimat nyt juoksemaan no-
peemmin kuin ennen, huusimat ja melusiivat,
pelättääksensä kärmettä. Tuo eläin parka peläs-
tyi myöskin ja alkoi madella vois tieltä pitkin
puunhaaroja niin »vikkelästi* kuin hän woi. Ko-
wakst onneksi ajoi hänen pelkonsa hänen juuri
suoraan muutamia »vastaan meistä; ja yleinen
hämmästys seurasi nyt, jolloin jokainen juoksi
minkä jaksoi, mälttääksensä »vaaraa. Eräs toi-
nen neekeri putosi ruoppaan ja lisäsi huudoillaan
tuota yleistä melua. Minä olin itsekin juuri
saamaisillani mutasaunaa, mutta pääsin siitä on-
nellisesti. Minun jalkani oliwat kuitenkin tul-
leet pahoin pidellyiksi.

Wiimeintin olimme tulleet ylitse eheälla na-
halla ja minä hengitin taasen »vapaammin.
Wähän matkan päässä suosta oli meidän lewäh-
dyspllikkamme, eräs kylä, jossa asui minun manha
ystäwäni kuningas Apouron. Hän tuli minulle
ivastaan; Pyssyjä laukaistiin, tuo tamallinen
afrikalainen »vastaanotto huudoilla ja tansseilla
tapahtui, ja meninime sen perästä kylään, jossa
Alcipay ja Apouron alottiwat esittelytemppuja
sillä että edellinen kertoi lyhykäisesti minun ivaih-
telewat kohtaloni hänen kytässänsä ja jälkimmäi-
nen kuulteli sitä silminnähtäivällä tarkkuudella ja
huudahti tuon tuostakin kummaksuen: "Minä
en ymmärrä minkä tähden meidän walkea mies
läksi sinun metsämaahasi! Minä en ymmärrä
mitä hänellä siellä oli tekemistä."

Sillä aikaa kuin he toimittimat näitä temp-
pujansa, täivin minä kylän äärelle ja katselin
kummastuksella ympärilleni, sillä minun edessäni
näkyi taasen Atlannin waltameri ja Coriscon
lahti. Minä olin useasti tällä matkallani toi-
wonut pääsewäni tänne takaisin, ja se ei ollut
millään »vähällä kiitollisuudella Jumalaa koh-

taan, joka koko ajan eli minua suojellut, kuin
nyt katselin »valtamerta.

Tähän kuulumalla piirroksella olen minä ko-
ettanut antaa lukijalle jonkinlaisen kumauksen
meidän ivaiivalloisesta matkastamme mangrome-
järwen läpitse. Samaten olen piirtänyt Mbisho-
laisten luona löytymän taikakalun, jolla he koet-
tamat tarkoittaa paholaista. Kelloa soitetaan
että pahat henget patenisimat pois, kun sen sijaan
hywät henget täywät sarween sisään.

Kymmenes Luku

Lokakuu oli jo melkein lopussa ja sadeaika
oli alkanut oikein todenperästä. Wähän aikaa
asiaa ariveltuani, päätin minä tehdä pienen
retken ylös Mundah-mirtaa myöden, ennen kuin
lätsin Gabun-ivirralle, sillä minä toiwoin ni-
mittäin woiwani päästä ylös Mundah-ivirtaa
myöden ja yli sen kapean maankaistaleen, jota
eroittaa tämän joen Gabun'ista, palatakseni sit-
ten tuota iälkimmäistä pitkin pääkortteeriini ta-
kaisin.

Minun kokoukseni lähetettiin edeltäpäin Co-
riscoon. Minä »varustin itseni riittämällä ma»
rustolla kauppatawaroita, että matkallani ylös
Mundah--wirtaa myöden moisin ostaa elatusai-
neita, ja sitte kun »vähäisen palan»erin perästä
olin sopinut Apouronin kanssa, joka katsoi sen
itsellensä oleman eduksi mitä »vähemmän ta-
waroita minä otin myötäni, läksin minä wii-
meintin liikkeelle Lokakuun 30:nä päiwänä.

Walmisteleminen tämmöiselle retkelle, kuin
tämä, on hymin itämää tointa, erinomattaintin
kun matkustaja on kokonaan heitetty pienen ky-
län kuninkaan armoihin. Minun täytyi hyy-
rätä itselleni »venhe, ostaa mastot, tehdä sellit,
käydä ympäri kylässä ostamassa pagaijeja ja »vii-
meiseksi oli minun hankkiminen itselleni miehistö.
Kun tämä kaikki oli toimitettu, tamarat kaikki
sälytetty sisään ja jäähyrvästi sanottu, oli minulta
kulunut kymmenen päiivää walrnistuksiin. Afri-
kalaiselle ei ole aita mistään armosta.

Meillä oli »vastainen tuuli, mutta yhtä kaikki
hawaitstmme jo saman päiwän iltapuolla, jolloin
läksimme purjeille, Mundatsn suun. Kun sa-
massa oli myös luodeweden aika, käwi meidän
kulkumme hymin hitaasti, mutta minä sain ti-
laisuuden ampua muutamia niitä lintuja, jotka
tulemat tänne alas etsimään ruokaa, sillä täällä
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on kaloja yttä kyllin. Rannat, liejukarit ja mesi
ylt'ympäri wilisiwät näistä linnuista. Tuolla
uida souteli parwi pelikaaneja majesteetillisesti
tarpeenmukaisen matkan väässä meidän »venhees-
tämme; täällä lensi pitkä jono flamingoja pitkin
tuota liejuista rantaa ja näytti juurituin tuli-
soitto, ja jota paikassa missä muta nousi yli
»vedenpinnan näkyi monenlaisia haikaroita, kurkia
ja klljatkoja, sillä aikaa kuin eräs rannalla loi-
koma puu oli peitetty parmella kauniita Egretta
flawirostris-lintuja, joiden puhtaat, wulkeat
höyhenet kaukaa näyttiwät lumelta.

Auringon lasteissa saawuimme siihen Chetia-
nilais-tylään, jossa minä aioin lewähtää. Minä
olin tullut tuntemaan sen kuninkaan ennen ja
toimoin että hän auttaisi minua pääsemään edem-
mäksi. Tämä kylä on rakettu yhdelle niistä
kahdesta töyräästä, jotka minä Mundah-mirralla
näin, ja ne owat molemmat sen suussa. Tämä
wirta on pitkin matkaansa järwenkaltaista »ve-
sistöä matalain rantain kanssa, täynnä man-
growe-puita ja puoliksi kuiwilla luodeweden ai-
tana. Täältä saadaan tawallisesti paljon taut-
sia, ja punapuu käy aina hywin »vilkkaasti kau-
paksi; mehiläis.waha, eepenholtsi ja elfenluu owat
myöskin tämän maan tuotteita. Wslkeat mie-
het tuntemat sentähden Chekicmit, sillä he tule-
wat useasti aluksillaan ylös wirtaa myöden hei-
dän maahansa tekemään kauppaa heidän kans-
sansa. Monta tuhatta laiivcm lastia punapuuta
»viedään joka ivuosi sieltä.

Marraskuun s:ntenä päiwänä matkasin minä
uuden miehistön kanssa ylös wirtaa myöden.
Minä hawaitsin siellä olewan awaran, yhtämit-
taisen mangrowe-järwen, jonka äärellä ei mitään
kyliä woinut löytyä — kylät owat nimittäin
enimmästi raketut jonkun matkan päähän pää-
mirrastll wähäisten jokien warsille, joihin mata-
lan weden aitana, jolloin ne owat tuimilla, waan
waiwalloisesti päästään. Näistä kamalista man-
growe-metsistä nousee mätänewien aineiden löyhkä,
joka ei ole ainoastaan terweydelle »Vahingollinen
waan ilettäwäkin. Jos tähän wielä lisätään
se ainainen pelko, että meidän »venheemme ka-
rahtaisi liejukarille, ja tuo koko päiwän testäwä
wihma-sade, jolla meitä siunattiin, moi helposti
hamaitll ettei tämän päiwän matkustus ollut
mitä lystimpiä.

Kun aurinko oli laskemaisillaan, tulimme erää-
sen Mbisholaisten kylään. Mbisholaiset puhu-
mat Chekianein kielimurretta, jonka awulla me
moimme ajaa asiamme. Minä olin täällä yötä
ja hawaitsin aamulla, että mieheni oliwat ka-

ranneet, »vieden »venheen Miiassansa, waikka he
kaikeksi onneksi kuitenkin oliwat jättäneet minulle
minun kapineeni, mutta ei mitään muutakaan
päästäkseni edemmäksi. Minä olin maksanut
heille cdcltäkättä ja sain kuulla että he oliwat
tulleet riitaan erään kylan kanssa, jonka kautta
meidän tuli kulkcci, ja sentähden he eiwät us-
kaltaneet mennä edemmäksi.

Mbisholaiset oliwat arwattawasti hywin ilois-
saan, että oliwat saaneet minut käsiinsä ja päät-
tirvät nyt — kauniisti kyllä! — kostuttaa itse-
änsä minun »vahingollani niin paljon kuin mah-
dollista. Minä alotin asiani ajamista, sillä
että — kahdenkesken arwattawasti — tahjoin
kuninkaan, joka sitte sanoi alammaisillensa, että
minä tarmitsin muutamia miehiä ja yhden men-
hcen ja että minä olin hänen paras ystäwansä.
Nyt tuli siitä pitkällistä tinkimistä, ja minun
onnistui wihdoin saada neljä miestä saattamaan
minua, josta palwelutsesta minä annoin heille
jokaiselle »viisitoista kyynärää kallikrota — en
kuitenkaan sinä päiwänä waan wasta seuraawana:
''huomenna" on Afrikalaisten mielilause.

Minä sain sitte tietää että muutamia »val-
keita miehiä asui ylempänä wirran »varrella ja
minä ymmärsin heti, että ne mahtoiwat olla lä-
hetyssaarnaajia, joiden luotsi minä siis päätin
mennä. Me läksimme siis liikkeelle seuraamana
päiwänä, tällä erällä hywin pienellä »venheellä
ja ilman mitään mukawuuksia. Meitä ympä-

röitsiwät wielä mangrowe. järwet ja merkillistä
oli nähdä kuinka tämän puun haarat, jotta wi-
ruwat wedessä nousuweden aitana ja killuivat
ilmassa kun mesi on matalalla, olimat täynnä
syötäiviä simpukoita.

Liejun, haisun ja helteisen auringon tähden,
joka paahtoi minun päälakeani toko päiwän, sain
minä pääni pahasti kipeäksi, joka parani ivasta,
kun äkkiarwaamatta tulimme tauniisen maisemaan.
Noin neljäkymmentä penikulmaa Mundalsn suusta
lakkaa pakowest häiritsemästä »virran juoksua ja
järwet katoowat. Sitte kun purjehtiessamme
olimme kulkeneet erään paikan ohitse, jossa wirta
tekee polwen, tulimme, niin sanoakseni, peräti
toiseen maahan. Mangrome puut oliwat tykkä-
nään kadonneet, rannat otiwat korkeammat ja
joki juoksi wireällä wauhdilla hyrrin rajoitettuin
äyrästen »välissä. Palmut ja afrikalaisen ylän-
köinään tumallinen kciswillisuus reunustiwat ran-
toja, ja siellä täällä muodostimat suuret puut,
jotka kurottiwat haarojaan yti wirran ja sattui-
ivat keskellä yhteen, kauniita lehwäskaarroksia.
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joiden alla me purjehdimme, suojeltuina aurin- i
gon voittamilta säteiltä.

Pian saawuimme eräälle mähäiselle joelle, ja

soudettuamme penikulman matkaa sitä ylöspäin,
näin minä edessäni kaidan polun, jota myöden
minä olin pääsewä Ikoi-wirralle, jonka warrella
minun ystäwäni lähetyssaarnaajat asuiwut.

Mundah on hywin ikuwystyttäwä ja termey-

delle »vahingollinen joki; st on suuri järivi, joka
todenmukaisesti ei milloinkaan tule olemaan ih-
miselle miksikään hyödyksi. Minun oli ottami-
nen kiniiniä sisään kahdesti päiivässä sillä aikaa
kuin matkasimme sitä myöden ylös, ja ne Har-
mat neekerit, jotka asumat lähellä sen rantoja,
omat köyhiä, kiwulloisia ja toimettvmia ihmisiä.

lärrven takana laivataan kuitenkin »vuoria ja
ylänkömaata, jossa punapuuta kaswaa hywin run-
saasti. Maanasuttaat kaatamat »vuosittain niitä
suuret joukot, ja jolleiwät ne kaswaisi niin »va-
leen ja niitä löytyisi niin runsaasti, olisi ne jo
aitaa sitten hakattu loppuun sekä täältä että
Muni- ja Gabun »virtain »varsilta.

Me käwimme polkua pitkin edespäin, kunnes
tuli pimeä, jolloin saawuimme erääsen Vakalain
kylään. Kylän asukkaat pyyltwät minua iviipy-
mään heidän luonansa, mutta heidän täytöksensä
herätti minussa epäluuloa, jonka tähden minä
»vastasin kieltäwästi. Me laitimme itsellemme
tulisoittoja ja minä annoin yhden neekerin käydä
edessä ja toisen takana, «alaisten meille tietä.
Tässä kylässä näin minä yhden albinon; hänen
kaswonsa oliwat warsin maltoset ja hänen tut-
kansa pellaman keltainen — oikein omituinen
näky.

Me emme olleet ehtineet kauaksi tulisoittoimme
kanssa, kun minä lomaksi onneksi satuin astu-
maan erään suuren bashikouay-muurahais-par-
wen keskelle. Silmänräpäyksessä oliwat ne kii-
wenneet minun päälleni ja minä huusin apua.
Minun mieheni riensiwät paikalle ja auttiwat
minua pääsemään niistä mapaaksi, jonka perästä
me tapoimme ne, jotka wielä pitiwät minusta
kiini. Muutaman hetken sain minä kärsiä kau-
histawimpia tuskia ja olin iloinen että mie-
heni auttiwat minua minkä jatsoimat näitä
julmia elämiä »vastaan.

Kun olin tarpeeksi pudistellut «.aatteitani,
otin minä ne taasen ylleni, jonka perästä pitki-
timme matkaamme luonnollisesti poiketen ensin
pois muurahaisten retkillä.

Meidän enstmäisenä »vastuksenamme sitä lä-
hinnä oli, että hamaitsimme käyneemme harhaan.
Me käännyimme takaisin oikealle tolalle, mutta

tuskin olimme taipaleen matkaa kulkeneet kun
minä uudestaan onnettomuudekseni satuin as-
tumaan toiseen bashikouay-muurahais-parmeen.
Tällä kertaa olin minä waruillani. Silmänrä-
päyksessä olin minä heistä wapcia ja waikka minä
jotenkin pahasti tulin purruksi, pääsin heistä
sentään tällä erällä helpommin kuin edellisellä
kerralla.

Nuo terämät orjantappurat oliwat jo repineet
minun »verhoni warsin repaleiksi, ja minusta
rupesi tuntumaan että Vakalai lurjusten seura
sentään olisi ollut parempi kuin tämmöinen mat-
kustus yölliseen aikaan, kun samassa mieheni
ilmoittiwat että jo lähestyimme Ikoin kylää.
Kokonaan mäsymytsestä uupuneena, en olisi minä
woinut kulkea penikulmaakaan enää ja päätin
etten milloinkaan toisten lähtisi matkalle metsäin
läpitse yölliseen aikaan.

Kun saawuimme kylään, makasimat asukkaat
wielä walkeainsa ympärillä ja minua opastettiin
lähetyssaarnaajain huoneesen; ilokseni hawaitsin
etta ne kaksi lähetyssaarnaajaa, jotka siellä astu-
ivat, nimittäin pastorit Vest ja Pierce, olimat
minun ivanhoja ystäwiäni. He toimittiwat nyt
sitä mirkaa, jota sitä ennemmin pastori Preston
ja hänen rakastettama »vaimonsa olimat hoita-
neet.

Täällä otettiin minua ystäwällisesti »vastaan,
sain wielä kerran maata oikeassa ihmisten sän-
gyssä ja lemätä mäsyneet luuni termeiksi.

Herra ja rouwa Best, hra ja rourva Preston
sekä Pierce oliwat työskennelleet muutamat »vuo-
det Bakalaiein luona Ikoi-wirran warrella. He
ymmärsimät heidän kieltänsä ja opettimat lapsille
hywällä menestyksellä raamattua ja muita tie-
toja. Minulle suotakoon tässä kertoa ylsi päiwä
näiden lähetyssaarnaajain elämästä.

Kaikki nousilvat ylös päiwän toittaissa ja heti
sen jälkeen kutsui pienen kellon ääni palwelijat
ja maanasuttaat totoon »vähäiseen huoneesen, jota
täytettiin kokoussalina, »vierasten huoneena ja
kirjastona, jossa aamurukous luettiin Bakalai-
tielellä; pipliaakin luettiin samalla kielellä pas-
tori Vestin tekemästä käännöksestä.

Sitte tuli aamiainen, jonka perästä koululap-
set leikitteliwät kello 9 asti, jolloin kellon soi-
minen kutsui heidät kouluun. Opetus alkoi »vir-
rellä, jonka lapset lauloiwat, ja sen perästä seu-
rasi rukous^ Sitte kuulleltiin lasten läksyt.
Lapset näytuwät taitaman hywästi maantiedettä.
He olimat juuri ulottaneet luwunlas.ua ja las-
tiwat yhteen pitkiä lukuja. Koulunkäynti näytti
heitä huwittawan, ja kosta lähetyssaarnaajat
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kohteliwat heitä ystäwällisesti ja heidän läksynsä
eiwät ole erittäin »vaikeat ja koska leikittelyhet-
ket owat pitkiä, on tämä warsin luonnollista.
Kello 12—2 oli heillä wapaa aika, sen jäl-
keen opetettiin tytöille ompelemista ja he kil-
pailimat, oppiakstnsa käyttämään neulaa niin hy-
min, että osaisiwat ommella paitoja. Iltapuolla
päiivää opetettiin pojille kirjoitustaitoa ja minä
hawaitsin muutamain heistä kirjoittaman kau-
nista käsialaa.

Tässä ympärillä elelemät maanasuttaat har-
ioittawat punapuun kauppaa, ja näitä wäripuita
kuljetetaan suureksi osaksi Ikoi-jokea myöden Ga-
bun-wirralle sekä myöskin alas Mundah-joelle.

Punapuu on, niinkuin ennen olen mainin-
nut, jonkinlaista punaista märipuuta. Sitä saa-
daan erään puun martalosta, jota maanasuttaat
sanomat egoksi; se on pitkä, hoikka, hywin
kaunis puu, täynnä haaroja ja oksia aina lat-
waan asti; sen lehdet owat waaleanwchreitä ja
kuori kaunista, tasaisesti punertawaa. Sitä löy-
tyy erittäin runsaasti metsissä tässä osassa Afri-
kan. Sitä näyttää todellakin olewan loppumat-
tomat »varastot ja se »vaikeus, mitä sen kuljet-
tamisesta markkinapaikalle on, on pääsyynä sen
korkeaan hintaan.

Waikka nämä neekerit omat suuria kauppa-
miehiä, eimät he kuitenkaan ymmärrä panna
tuotteitansa talteen, ennen kuin niistä tulee ky-
symys. Ia juuri tämän tähden tauppalai-
wat tulewat wiiwytetyikst kauan rannikolla. Kun
joku laiiva tulee lastaamaan punapuuta, lewiää
se uutinen heti lähiseuduille ja maanasuttaat al-
kamat ivasta nyt häärätä, saaduksensa lastia si-
sämaasta. Wireä liike on silloin kylissä, erit-
täinkin jos kylän päälliköllä sattuu olemaan ys-
täiviä niiden joukossa, joihin kapteenilla on
"luottamusta" — s. t. s. joiden kanssa hän ai-
too tehdä kauppaa ja joita warten hän on tuo-
nut tawaroita.

Joka mies lähtee kohta metsään ja »valitsee
itsellensä puun, jota hän rupee kaatamaan. Kau-
passa esiintulcwa punapuu on puun ydinaine ja
se on »väriltänsä punainen. Sitä puuainetta,
joka kelpaa kaupaksi, ympäröitste noin kahta tuu-
maa paksu mäihäkerros, joka on kelwoton ja
joka »vuollaan huolellisesti pois. Sitte haka-
taan puu kolmea jalkaa pitkiksi kappaleiksi, joista
jokainen painaa »viidentoista tai kahdenkymme-
nen naulan paikoille. Perheen-isä j5hänen lap-
sensa kaatamat ja halkaisemat puut ja naiset kan-
tamat ne kyliin, jotka waatiwat itselleen osan
»voitosta, mitä heille myönnetäänkin, waikka usein

»vastenmielisesti. Punapuu on niin haimassa
hinnassa Europassa, että maanasuttaat täällä
saawat siitä aiwan huonon maksun, ja »viisi dol-
laria sadasta puusta on jo korkea hinta. Kun
heidän on kantaminen kaikki selässään merenran-
nalle, jolleiwät juuri onneksensa satu asumaan
lähellä »virtoja ja jokia, niin on heillä sangen
raskas työ siitä »vähästä »voitosta, jonka saawat.

Kautsikaswi oli yhteen aikaan paras ulos-
wientitawara tästä osasta rantamaata. Afrika,
laista kautsia saadaan eräästä köynnöskasmista,
jota maanasuttaat kutsumat da mb oksi, eitä niis-

täkään puusta. Tämä köynnöskasmi on ääret-
tömän pitkä ja sillä on waan Harmoja lehtiä,
jotka istuivat 'kaswin latwassa. Lehdet owat le-
weitä, tummanivehreitä ja keihäsmäisiä. Kuori
on ryhmyinen ja tummanruskea »väriltänsä. Iso
kaswi on useasti »viisi tuumaa läpimitaten juu-
resta. Kun parasta kautsia tahdotaan saada,
pitää mahla koettaman reiästä, joka tehdään
kuoreen »vahingoittamatta ''puuta", jolla on oma
mahlansa, joka sekoitettuna tuon toisen kanssa
pilaa sen.

Kun tätä tawaraa yhä enemmän on rumettu
kyselemään, owat maanasuttaat sen kautta tul-
leet houkutelluiksi »väärentämään sitä useain pui-
den ja köynnöskaslvein jauhemaisella mahlalla,
joita puita ja tasweja löytyy näissä metsissä.
Tämän kautta on heidän kauppansa saanut suu-
ren »vahingon, mutta luultawasti on sen seura-
uksena että st kaswi sillä tawoin pelastuu hä-
miämästä sukupuuttoon tässä osassa Afrikan.
Tämä onnettomuus oli juuri tulemaisillaan noi-
den maassa syntyneitten kautsinkokoojain tyhmän
huolimattomuuden kautta, jotka päästimät tautsi-
kaswin mehua niin monesta reiästä, että he
melkein tyhjensimät siltä sen kaiken clinivoiman.
Sillä tamoin häwitettiin muutamia wuosia sit-
ten tuhansia taimia joka muosi, ja kun tämä
kaswi kaswaa hitaasti ja kun nuoren taimen
mahla on ehtoista, wcdensttaista ja »vähemmän
armoista, owat maanasuttaat suurimmassa mää-

rässä tehneet itsellensä ja tamarainsa hymälle
maineelle lvahingon tämän järjettömän menette-
lyn kautta.

Kautsikaswi menestyy yhtä hymin alankomaassa
kuin ylängöllä, mutta sitä löytyy kuitenkin run-
saammin laaksoissa ja matalilla seuduilla pitkin
Munin ja muiden »virtain »varsia. Se mahla,
joka saadaan ylemmillä paikoilla kasmamista
kasweista, on kuitenkin sakeampaa ja siitä tulee
parempaa kautsia.
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On wiehättuwää nähdä joukkoa mcianasuttaita
lähtemän liikkeelle kokoomaan kautsia. Minä
seurasin kerran semmoista seuraa Ventto-mirralla,
jolloin heidän aikomuksensa oli koota kautsia,
mutta minun tarkoitukseni oli metsästys. Monta
päiwää ennenkuin läksimme matkaan hääräsiwät
naiset cwäspussin «valmistamisessa meitä warten

ja maniokin saivustamiscssa, joka on maanasu-
kastcn paras elatus. Miehet warusteliwat itse.
ansa sillä uikaa, ivoidakscnfa suojella itseänsä
metsän petojen päällckarkauksilta, kirkastamalla
keihäitänsä ja pyssyjänsä. Kirweet ja weitset
hiottiin ja ne puuastiat, joihin kallista mah-
laa piti koottciman, sälytettiin yhteen huo-
lellisesti ja pantiin järjestykseen, sillä aikaa kvin
toiset malmistelimat niitä puuwermuja, joissa
mahla saa jähmistyä. Se oli kaunis näky,
täynnä mireätä eloa. Neekerit iloitfiwcit jo edel-
täpäin siitä saaliista, jonka he toiwoiwat saa-
mansa.

Mutta kaikki tämä wiaton ilo pilaantui mi-
nulta aamulla ennen kuin läksimme liikkeelle,
kun sattumalta tulin näkemään yhden niitä
raakuuden tekoja, jotka jähmistyttäwät siwisty-
neen ihmisen meren, maikka neekerit eiwät niistä
juuri mitään wälitä. Minä olin jahtiretkellä
metsässä lähellä kylää ja näin puussa wähän
matkan päässä istuwan taksi kaunista tyhkystä
(Treron nudirostris), jotka minä aioin am-
pua lisäykseksi lintukokoelmaani. Suurella wai-
walla tungin minä läpi iviidakon puun juu-
relle asti, ja täällä kohtasi minua kummituksen
kaltainen näky. Siinä killui edessäni nuoren
naisen ruumis, jolla kerta oli ollut leppeät, hy-
ivänlaitciiset kas.voinjuonteet. Hän oli hirtetty
ja kidutettu tässä kuoliaksi jonkun puullisen syy-
töksen tähden noituudesta. Kidutuksena oli käy-
tetty sitä tapaa, että liha yli koko ruumiin oli
rewitty rikki ja haawoihin oli hierottu wäkewää
pippuria. Tama kidutustapa on yleiseen käy-
tännössä näiden ihmisten luona ja kekseliäisyy-
tensä puolesta yhtä pirullista luin mikä toinen
hywänsä. Ruumis oli sitte jätetty siihen. Minä
saatoin waan toiwoa, että nuori nainen oli
kuollut hacnvoistansa eikä ollut tarwinnut kes-
tää sitä pitkää, nälän kanssa yhdistettyä kuole-
man tamppausta, jonka omaksi tämmöiset uhrit
tawallisesti jätetään. Tuomitseeko lukija minua
anka-asti siitä, että minä itsekseni aattelin pa-
lata takaisin kylään ja ampua jokaisen kuoliaksi,
joka oli ollut osallisena tähän kauhistamaan jul-
muuteen? Mutta mitä kai olisi se hyödyttänyt?
Semmoisia näkyjä taivataan alinomaa joka pai-

kassa tässä pakanallisessa Afrikassa ja ne kestä-
mät aina siihen asti kunnes kristinusko on le-
winnyt yli kaiken maan ja näiden pakanain
hirmuisuus on saanut loppunsa sen malolta.
Minä pelkään kuitenkin, että siihen on kuluma
wielä monta aikaa.

Synkkänä ja wihamieliscnä tästä, läksin minä
matkaan neekerien kanssa, joiden iloiset laulut
särkiwät minun koriviani. Minua ihmetytti
kuinka ihmiset woiwat laulaa ja nauraa, teh-
tyänsä semmoisen rikoksen.

Seura oli hywällä mielellä. Naiset kantoi-
wat nöyrissä selissänsä keitinastioita ja tarpeel-
lisia leirikatuja. Miehet kantoiwat ainoastaan
aseitansa. Me kuljimme koko päiwän ja kappa-
leen toistakin, ennenkuin saawuimme määräpaik-
kaamme asti. Wihdoin tuli tautsikasmcja runsaasti
näkymiin ja me seisahduimme tiedustelluksemme
seutua. Kahden tiimaisen tuttislelemisen perästä
palasiwllt neekerit tuytywäisinä ja ylisteliwät luon-
nollisesti ylen määrin tämän kasmin yltäkylläistä
runsautta — he liioittelemat kaikkia — mutta
kaikki olimat siitä mielestä, että meidän piti
asettaa leiri kuntoon siihen missä olimme.

Miehet ja naiset rupesiwat paikalla kokoomaan
suuria lehtiä, hanttiaksensa meille kattoa päämme
ylitse, sillä sadeaika oli tullut ja me tarwitsimme
suojaa sadekuuroja ivastaan. Oksia ja lehtiä
kerättiin myös kotoon, etta saataisiin makuu-
sijoja, ja svunnaton walkea tehtiin, joka suojelisi
meitä leopaarteilta, joita löytyy lukuisasti näissä
metsissä ja jotka omat kyllin rohkeita hankkimaan
itsellensä herkun niinkin suuresta seurasta kuin
meidän.

Mc maata loi'oimme leiritulemme ympärillä,
pyssyt waralla käytettäwiksi jokaista lcopaar-
tia ivastaan, joka uskaltaisi liian liki, mutta
sinä yönä kuulimme ainoastaan niiden kamalaa
ärjynää etäällä.

Scuraawanll aamuna otti jokainen perheensä
mukaansa ja läksi itse puolestansa ulos katsele-
maan ympärillensä. Nämä neekerit eiwät tiedä
mitään yhteisestä työstä. Waikka he lähtewäl
matkaan suurissa joukoissa, tapahtuu se maan
sentähden, että paremmin woisiwat warjella itse-
änsä metsän millejä petoja ivastaan. Kun on
tultu paikalle, tekee joka perhe työtä itse puo-
lestansa, etsii itselleen kautsikaswinsa ja wie
itse kotia työnsä hedelmän. Sillä tamoin ta-
pahtuu, että muutamille se onnistuu, toisille ei
onnistu, josta nousee riitoja, syytöksiä markau-
desta, usein tappelujakin, jolloin arwattawasti
heikompi saa »vahingon kärsiä.
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Neekerit owat ulkona töissään koko päiwän ja
yön tullessa palajawat he leiriin, jokainen kan-
taen »vähäisiä astioita, joihin mahlaa on koottu
päiwän kuluessa. Mahla kaadettiin nyt puu-
pönkkiin, joissa se saa juosta, ja sitten kokoon-
tumat wielä kerta kaikki walkean ympärille ja
kertoitvat korkealla äänellä päiwän seikat.

Ensimäistnä päiwänä ammuin minä useita
niareja eli millejä puhwelihärkiä (Bos bra-
chicheros). Ne owat hywin »villejä eläwiä
ja yksi härkä, jota mina waan haawoitin, hyök-
käsi minun päälleni. Minä tähtäsin tarkasti,
mutta kuula sattui matkallaan erääsen töynnös-
kasmiin ja joutui sen kautta pois oikealta suun-
naltaan, niin että minä, sen siasta että olisi
pitänyt eläintä otsaan, haawoitin waan sitä
watsaan.

Se oli hirmuinen härkä, ja »vimmastuneena
kääntyen takaisin, karkasi se armelcmatta minua
»vastaan. Minulla oli ainoastaan yksi silmän-
räpäys miettimisen aikaa ja päätin ottaa tur-
mani pakoon, sillä maikka minulla wielä oli toi-
nen latinki laukaisematta, oli tuon hurjistuneen
härän ryntäys liian peloittama. Kun minä
käännyin pakenemaan, hawaitsin minä toisen
jalkani oleman saumattomasti kietoontuneena sit-

keään töynnöskasmiin. Minä olin »vankina ja
härkä hyökkäsi minua ivastaan pää kanissa, säih-
kymin silmin ja tempaisten poikki, kuin hienot
langat, ne köynnöskasmit, jotka sultiwat häneltä
tien. Minun hermoni oliwat wawisseet tuo-
kiota aitaa ennemmin, mutta nyt, kun minä
käännyin takaisin mastustnmaan »vihollista, tunsin
minä itseni lujaksi kuin kallio, ja toto minun
hermostoni ponnistui tässä uhkaamassa waarassa.

Kaikki riippui yhdestä ainoasta laukauksesta
sillä ellen osannut härkää, olisin minä — ta-
kertuneena kuin olin — ollut hukassa. Minä
odotin yhden sekunnin aikaa kunnes hän oli
kuudentoista askeleen päässä minusta, jolloin
minä ammuin häntä päähän. Hän päästi jul.
man, arean möräyksen ja kompastui sitten, Ju-
malan kiitos, melkein »viistäen minuun maahan
minun jalkaini eteen kuolleena lihakosona.

Metsäsian-jahti oli minun jotapäiiväinen hu-
witukseni ja sen kautta hankin minä koko lei-
rille lihaa tarpeeksi, mutta kaikista huwittawin
tapaus tälta retkeltä on minun nyt kertomi-
nen. Kun muutamana ehtoona olin ottanut
pyssyni ja mustannut kasmoni hiilellä, niin kvin
tawallisesti tein kaikilla jahtiretkilläni, sillä ei
mikään näytä herättäwän niin pikaisesti metsä-
eläinten huomiota tässä maassa kuin ivalkcat

kastvot, läksin minä hiljaa leiristä eräälle pai-
kalle, jossa tiesin puhwelihärkiä tulewan nä-
tywille, ja laskeusin maahan erään suunnattoman
suuren muurahaispesän marjoon, mäijyätseni otuk-
sia. Oli tähtikirkas yö, mutta metsässä ivallitsi
puolihämärä, jossa näky semmoinen kuin minä
sitä toiwoin olisi näyttäinyt eduksensa. Tässä
makasin minä tunnin, kaksi tuntia, kolme tuntia,
enkä kuullut muuta ääntä kuin tuota sekawaa
suhinaa, joka niin suloisesti kertoo yöllistä elä-
mää metsissä. Silloin tällöin ilmaisi jonkun
oksan rystäys ja jonkinlainen röhkiminen, etta
joku metsäsika kuljeksi lähiseudulla, ja kerran marssi
koko kasellilauma ohitseni kauniissa järjestyksessä
aawistllmattakaan minun läsnäoloani, sillä on-
neksi olin minä alapuolta tuulen. Wiimein —

mina häpeän sitä sanoakseni — waiwuin minä
uneen. Kuinka kauan minä nukuin, en tiedä,
mutta minä heräsin kauhistamaan mörinään,
joka luutui siltä kuin poraisi joku eläin kuole-
man tamppauksissa.

Minä tarvahdin ylös, katselin hämmästyneenä
ympärilleni sillä ahtaalla aukeamalla, waan en
nähnyt mitään. Metsikkö kaikui wielä siitä po-
rauksesta, johon minä olin herännyt. Nyt kuu-
lui koleata ärjynää ja minä woin arwata että
jollakin toisella aukealla paikalla, jota en minä
saattanut nähdä, jollekin leopartille oli onnis-
tunut saada hywä saalis kynsiinsä. Kun minun
mieleni teki saada nähdä sitä taistelua, jos join-
kin mahdollista oli, käwin minä sitä suuntaa
kohden, josta ääni kuului, ja tunteiden ulos
miidastosta, näin minä waan wähän matkan
päässä minusta erään puhmclihärän juokseman
poikki aukeaman ja hänen niskaansa oli iskey-
nyt kiini peto, jonka minä maanasukasten ker-
tomusten mukaan heti tunsin leopartiksi. Tur-
haan rehli tuo puhweli parka, juoksi, seisahti
yht'ättiä ja mylrvi. Silmittömässä hämmästyk-
sessään syöksähti hän wihdoin erästä puuta ivas-
ten ja oli mennä kuperkeikkaa tölrnäyks.stä. Mutta
wielä kerran antoi kuoleman tuska hänelle woi-
mia ja hän rupesi uudestaan juoksemaan. Minä
tähtäsin, niin hywin kuin woin, pyssyni leopar-
tin päätä kohden ja ammuin, mutta ilman mi-
tään ivaikutusta, sen »verran kuin minä saatoin
nähdä. Tuota liikuttamaa näkyä kesti waan
minuti aikaa; sen perästä en nähnyt mina enää
härkää ja hanen porunsa loppui yhtäkkiä. Ar-
wattawasti oli leoparti imenyt hänestä hengen
pois ja ahmasi nyt tuota kuollutta ruumista.

Me wiiwyimme täällä miikon aikaa. Sillä
ajalla kokosiwat neekerit «viisi sataa naulaa taut-
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sia ja palcisiwllt sitte iloisesti laulaen kylään ta-
kaisin, jokainen toiwoen tekemänsä hyiviä kaup-
poja Mpongwe-kauppiasten tahi walkeain mies-
ten kanssa.

Mutta minä palajan nyt takaisin oikealle ret-
kelleni, josta tämä on ollut hywin pitkä poikkeus.

Maisema kahden puolin I.oi-mirtaa näyttää ole-
man oikea lintuin maa. Sillä aikaa kuin minä
oleskelin pastori Vestin luona, tapoin minä
monta kaunista lintua, joista useat oliwat hy-
winkin harwinaisia ja toiset kuulumat tähän asti
tuntemattomiin lajimuutteisiin. Yksi oli yhtä
lajia metsäkanaa, Franco.inus squamatus,
harmaa lintu, joka joka ehtoo isolla äänellä kut-
suu puolisoansa. He lepääwät »vieretysten eräällä
erityisellä oksalla puussa, jossa heillä on pesänsä,
eikä toinen lakkaa kutsumasta kumppaniansa, en-
nenkuin hän on tullut heidän yhteiselle olosijal-
lensa. Eräs toinen, hywin eriskummallinen lintu
on jo saanut niineksensä Barbatu la du Chail-
lu. Se on todellakin kaunis lintu: kaula ja
rinta liittämä mustansininen, pää tulipunainen,
kanarinkeltanen juoma kulkien silmistä alas pit-
kin niskaa ja musta selkä täynnä kanarin-
keltaisia pilkkuja. Se omituisen pikkunen lintu
tekee pesänsä suurella waiwalla lahonneisin pui-
hin. Koiras ja naaras asettumat asumaan puu-
hun, joka on ollut jo tylliksi kauan kuolleena
että se on ehtinyt wähän pehmenemään, ja sitten
käyden työhön pienten nottainsa kanssa, hakkaa-
mat he puuhun ymmyrkäisen uukon noin kahta
tuumaa leweän ja ehkä myös kahta tuumaa sy-
wän. Sitte kaiwawat he itsensä suoraan alas-
päin noin neljää tuumaa syivälle. Tuo tällä
tawoin saatu kolo on heidän pesänsä. Kun he
owat pieniä lintuja, tarwitstwat he paljon aikaa
tehdäksensä tätä timmermnnnin työtä — useas-
tikin pari kolme iviittoa. Sen perästä »vuora-
taan se pehmeäksi ja naaras munii sitte mu-
nansa siihen ja hautoo ne turmassa.

Ikoi-joetta palasin minä ilman mitään on-
nettomia kohtauksia tai «vaaroja Gabuniin.

Yhdestoista Luku.
Minä oleskelin Gabunissa kylliksi kauan, että

ehdin järjestämään ke.äykseni ja lähettämään ne
edemmäksi sekä ryhtymään walmistukstin mutkaa
warten Kap Lopez'iin. Minun mieleni teki saada
omin silmin nähdä orjakauppiasten laitoksia sekä
pyytää puhwelihärkiä, joita löytyy runsain mää-
rin tässä osassa sisämaata oleivilla lakeuksilla.

Kun kaikki oli walmisna, annoin minä wiedä
kaikki kapineeni, samoin kvin kiwarit ja ampu-
mawarat semmoiseen suureen menheesen, joita
Mpongwelaiset tekewät, jonka jälkeen läksimme
soutelemaan Mbata-wirtaa myöden, jonka war-
rella löytyy eräs maatila, joka kuuluu minun
wanhalle ystäwälleni, kuningas Rompochembo'lle
eli Roi Dennis'elle, niinkuin Franskalaiset häntä
kutsuivat.

Kello 4 j. pp. rupesimme soutamaan ylös wir-
taa myöden. Wirta kapeni kapenemistansa ja
yhä enemmän alkoiwat puut nojata yli meden,
ja melkein puoliyöhön asti oli minun miesteni
saumominen menhettä pois miidakon läpitse, joka
teki sen että tämä wesijuowa pikemmin näytti
suolta kuin joelta. Pian tulimme sentään wir-
ran päähän ja saawuimme kuninkaan maatilaan.

Minun kapineeni kannettiin kohta siihen huo-neesen, jossa Rembochembon etewin waimo asui.
Wailla oli myöhäinen eli oileimmin »varhain
aamulla, eimät maanasuttaat lemänneet. Afri-
talaisilla on se eriskummallinen tapa, joka pal-
jon medähtää meidän ylhäisten säätyin käytök-
selle suuremmissa kaupungeissa, että he eiwät nuku
yöllä waan maata loikomat tultensa ympä-
rillä, tupakoiden ja jaaritellen, ja nukkumat sitte
koko päitväkauden. Mina en siis kummastunut,
maikka tapasin prinsessa Akerain ja kolme neljä
muuta naista lepäämässä erään taivattomcm svuren
walkean ääressä (lämpömittari osoitti -j- 29,44 C).
Prinsessa poltti piippuansa ja sanoi olemansa
iloinen että sai nähdä minun.

Siellä nousi nyt elämää ja liikettä silmänrä-
päyksessä. Prinsessa kiiruhti käskemään orjainsa
keittää muutamia pisankeja ja wähän' kalan mi-
nua warten, joka minua ilahdutti suuresti, sillä
matkalla olin tullut hywin nälkäiseksi. Maahan
keskelle sitä huonetta, jossa minä sain asua, teh-
tiin walkea, jonka ympärille kokoontui useita ku-
ninkaan puolisoja, sillä aikaa kuin kuningatar
itse walmisteli minulle mukawaa »vuodetta erää-
sen soppeen. Matrassikseni sain minä maton,
joka oli kyllä halivan näköinen mutta joka ei
kuitenkaan ollut minun ruumiilleni niin loiva
luin st bamburuoloinen leposia, jolla minä Mbe-
nen luona lepäsin, ja ilman sitä annettiin mi-
nulle muskiitiwertto, joka on hymin harminai-
nen kalu, ja sen awulla sain minä nauttia hy-
«vää unta.

Neekerit owat erinomaisen auliita ja ystäwäl-
lisiä mutta ylimalkaan aiwan köyhiä ja ruokot-
tomia. Mitä me sanomme likaiseksi on heidän
mielestänsä puhdasta, ja he nauttimat kurjasta
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olostaan puolinälistyneinä, ikäänkuin ei mitään
kurjuutta löytyisi mailmassa, mutta jos kuolema
tai suuri onnettomuus tulee, on heidän surunsa
rajaton — oikein toimeton sanan warsinaisessa
merkityksessä.

Kuningas Rompechembon mäki on parhaim-
min woipaa Mpongwelaisten joukossa. Ne is-
tutukset ja maatilat, joiden keskellä minä nyt
olin, kuulumat heille ja ne oliwat parhaimmassa
tilassa kaikista kuin rantamaassa nähnyt olen.
Kylä, joka on ratettu Mbata-mirran päähän, on
ympäröitty hedelmälliseltä lakeudelta, joka koko-
naan on miljelty. Asukkailla on paljon orjia
ja naiset tekemät mielellään pellontöitä, kenties
sentähden että he Gabun-maassa olemista kylis-
tään näkemät edessänsä Pongaran niemekkeen
(hietaisen niemekkeen), joka on pitkä hieta-ulappa,
jossa ei kasiva mitään. Täällä näin minä usean
penikulman matkaa jota taholle peltoja, joissa
kllswoi maapähkinöitä, pisankeja, maissia, sokeri-
putkin, inkemäriä, jnmsii, maniokia, pumppuja
(joista neekerit paljon pitämät), ja lähellä noita
pieniä majoja rehoitti yltäkyllin sitruunipuita,
oransseja, pisankeja ja ananas-omenia. Se rau-
hallinen ja uuttera elämä, jota tämä »vähäinen
kansa wiettää, herätti minussa korkean aatoksen
heistä, ja he näyttiwät olewan toimcliaisempia
pellontöissä kuin yksikään niistä neekeri-heimo-
kunnista, joita ennen olin nähnyt. He näyt-
tämät myös pitämän armossa eläimiä, sillä joka
paikassa näin minä kuttuja ja noita pieniä afri-
lalaisia lanoja.

Kun minä tänne tulin, oli kuningas meren-
rannalla olemassa kylässään, mutta hän oli käs-
kenyt että minä wictäisiin Sangntanyaan, joka
on suurin kylä rannikolla lähellä Kap Lopezin
lahdelmaa ja Mbata'sta on sinne noin kuuden-
kymmenen penikulman paikoille matkaa. Hän ei
pidä malia tästä kauniista maatilasta ja käy
siellä ainoastaan tuimana wuodenaitana. Minä
epäilen kuitenkin että häntä pidetään siellä huo-
nossa arwossa, koska kuningatar wallitste ja
hallitsee siellä rajattomalla mallalla, johtaa kaikki
asiat, määrää orjain askareet ja pellontöiden me-
non. Silloin tällöin istuttaa hän kasroeja it-
settin, joka on naisten welwollisuus. Miehet
kaatamat ja polttamat kasket, jotka kaswawat ih-
meteltämän pikaisesti joka paikassa missä afri-
kalainen maa on jätetty »viljelemättä puoleksi
wuod.kfi aikaa.

Kun aikomukseni oli »viipyä muutaman kuu
kauden Kap Lopezin maassa, olin minä Gabu
nista tuonut muassani rasittaman joukon kapi

neita, jotka nyt piti kuljetettaman maitse San-
gatanyaan Mbata'sta, joka on miimeinen paikka,
jonne moidaan purjehtimalla päästä tätä suuntaa

kohden. Minulla oli muassa nim. kolme ras-
kasta tistua täynnä tauppatamaroita, 200 nau-
laa järeätä kruutia, puoli sentneriä tupakkaa,
50 naulaa kuulia, kolme kaksipiippusta pyssyä,
sekä lihaa, laatikkoja täynnä laiwa.orppuja, truuk-
kujll, joissa oli »viiniä, palowiinaa ja öljyä,
willawilttejä makaamista warten ja keitinastioita
(minä en, näet, uskaltanut milloinkaan syödä
macinasukasten sawiastioissa keitettyä ruokaa, sillä
Jumala tiesi mitä niissä ennen oli ollut) — ja
näiden kaikkein kantamiseen tarwittiin enemmän
tuin kolmekymmentä miestä. Minä pyysin ku-
ningattarelta sitä määrää seuraamana aamuna
ja lupasin antaa joka miehelle »viisi syltää pum-
pulilangasta, wähän helmiä ja tupakkaa. Hän
ei sille mitään estettä pannut, mutta arwatta-
wasti kului muutamia päiwiä matkawarustusten
toimeen saamiseen, ennenkuin lähtemään päästiin.

Wihdoin oli kaikki walmisna ja me läksimme
liikkeelle. Meidän tiemme käwi noin kymmenen
tai kaksitoista penikulmaa matkaa yli kauniin
tasangon, jossa siellä täällä näkyi joku kumpu
ja joka ylimalkaan oli hywin sopiwaa pellon-
wiljelytselle. Etelänpuolella Gabunia muuttuu
maa suuressa määrässä toisenlaiseksi ja on yli-
malkaan tasaisempaa ja sopii paremmin jamsin
ja muiden istutuskaswein wiljelykselle kuin poh-
janpuolinen osa. Täällä tapasimme silloin täl-
löin bamburuokoisia majoja, joissa asui orjia
taulana Mpongwelaisten isännistään rannikolla.
He wiljelewät maata omasta puolestansa ja lä-
hettämät rannikolle waan iveroa osan tuotteista
niillä wenheillä, jotka tulewat Mbata-wirtaa
myöden sitä noutamaan. He näyttiwät olewan
erinomaisen tyytywäisiä ja orjina ollen hyryinkin
»vapaita. Wanhat ukot ja akat makasiivat pit-
tänänsä mukawasti majainsa edessä ja polttiwat
piippua, ja joka taholla näin minä myhäilewiä
pisanki-, manioki-, maapähkinä- ja jamsi-peltoja.

Kello 12 aikaan lähestyimme merta ja kuu-
limme sen kaukaisen pauhinan riuttoja «vastaan.
Tuiivas, joka tähän asti oli ollut selivä, peit-
tyi nyt pilivillä, ja pian raiwosi ympärillämme
hurja myrsky — melkein tuin tornado. Iyristi
ja löi salamaa tuimasti ja satoi mettä niinkuin
ainoastaan Afrikassa sataa saattaa. Me kiiruh-
dimme cruäsen mähäiseen mökkiin, jonka näimme
edessämme, ja eräs manha neekeri ja hänen
wllimonsa, jotka siellä asuiwat, ottiwat meitä
sydämellisesti ivastaan. Noin tiiman perästä oli
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myrsky riehunut loppuun ja taiwas selkeni taa- i
sen. Semmoiset myrskyt nousemat useasti täällä
tällä wuodennjalla ja tekemät wälistä suurta »va-
hinkoa, tempaisten puut juurineen ylös mausta
ja häwittäen istutukset.

Puolentiiman perästä tulimme rantaan, jota
pitkin meidän nyt piti kulkea. Tuo pehmeä
hieta teki kulkemisen rasittamaksi; minun oli rii-
suminen kenkäni, sillä joka askeleelta waiwuin
mina maahan aina nilkaisimiin asti. Sitä kesti
kaiken päiivää ja mina olin iloinen, kun lope-
timme kulkumme yön tullessa. Mieheni tuliwat
paremmin toimeen kvin mina, maikka heillä oli
raskaita kuormia kannettawana. Waikka mat-
kustus tuntui raskaalta, oli maisema useassa
kohdin aiwan kaunis. Toisella puolella oli tuo
aaltoawa meri, toisella puolla nuo synkät tum-
manwehreät metsät, jotka ulottuiwat aina me-
renrantaan asti, niinkuin näytti, läpitunkemat-
tomina ryhminä. Joka penikulman päässä tai
sille paikoille uursi joku pieni wirta tiensä tuon
»vehreän metsän läpitse ja luikerti monipolwisena
sen sisään. Täällä oli maan kolkko erämaa ja
tuolla meren pauhina, joka teki tuon kamalan
hiljaisuuden wielä huomattawammaksi. Silloin
tällöin kuului jonkun kimpansin kirkunta, jota
eläin on näiden erämaiden etewin asukas.

Juuri auringon lasteissa tulimme eräälle kau-
niille ivähäiselle niitylle keskellä metsää ja ta-
pasimme täällä ättiluulematta n-uutamia mök-
kejä, joiden omistaja otti meitä ystäwällisesti
»vastaan. Hän oli Mpongwelainen, nimeltä
Mbouma, jonka minä olin tullut tuntemaan Ga-
bunissa. Kun puut hänen wähäisen awonaisen
tilansa ympärillä olimat erinomaisen suuria, oli
hän tullut tänne tekemään wenheitä tuimana
«vuodenaikana. Työalaksensa oli hän «valinnut
kauniimman paikan mitä milloinkaan Afrikassa
olen nähnyt. Tuo pieni niitty oli penikulmaa
pitkä, kolmanneksen penikulmaa leweä, marsin
paljas puista ja peitetty tuuhealla ruoholla, joka
auringon »valossa seuraamana aamuna loisti
kullankarivaisena. Metsän eläimetkin näyttiwät
nauttiman niityn kauneudesta; apinat hyppiwät
sukkelaan puusta puuhun metsänlaidalla, ja lin-
tuin laulu aamuhetkellä antoi koko näkymölle
semmoisen sulouden, jolle waan harivat afrika-
laiset erämaat woiwat wertoja wetää.

Mbouma oli muuttanut tänne waan ajaksi,
mutta oli sentään ottanut myötänsä koko per-
heensä, »vaimot, lapset ja orjat. He oliwat ra-
kentaneet itsellensä tänne hätäwaraisia suojuksia,
yksinkertaisia majoja, joiden katot kuitenkin oli-

ivat huolellisesti lehdillä peitetyt. Hän näytti
minulle muutamia kelwollisia puita, jotka hän
oli kaatanut ja joista hän aitoi tehdä wenheitä.
Muutamia semmoisia pursia oli hänellä jo wal-
misna ja täydessä reilassa lähtemään teloilta.
Mpongivelaistn wcnhe on useasti melkoisen suuri.
Mboumalla oli yksi walmisna, joka oli 60 jal-
kaa pitkä, 3i jalkaa leweä, kolmea jalkaa sywä.
Näiden wenheitten walmistus on hywin yksin-
kertainen. Puu kaadetaan, katkaistaan tarpeel-
lisen pitkäksi, jonka jälkeen oksat hakataan pois
ja puuaine poltetaan. Tulesta pidetään tarkka
waari ja puunrunkoa siirretään siirtämistänsä
walkean ylitse, kunnes sen sisus on kulunut pois.
Sen perästä käytetään mpanoa, maanasutasten
kirwestä, jolla silitetään ja kaunistellaan »ven-
hettä ja annetaan sille oikea muotonsa. Neeke-
rit osaamat warsin hywin tämän keinon, ja hei-
dän suuremmat wenheensä owat erittäin wah-
wojn ja lujia pursia, joilla wälistä tehdään pit-
kiä retkiä pitkin rannikkoa. Pahaksi onneksi me-
nee »venheen »valmistamiseen maan wähin osa
työstä. Kcmotipuu — sillä ainoastaan yhtä
puulajia käytetään tähän tarkoitukseen — kas-
waa tawallisesti waan muutamain penikulmain
päässä wesistöistä, ja tuon raukan »venheen eli
kanotin-rakentajan suurimpana waiwana on iven-

heen saaminen wesille. Useasti on hänen kul-
jettaminen kuuttakymmentä jalkaa pitkä wen-
heensä kahdeksan tai kymmenen penikulmaa maata
myöden lähimpään »virtaan tai jokeen. Sem-
moisessa tapauksessa hakkaa hän tien läpi met-
säin ja laskee siihen aina kahden jalan päähän
teloja, joita myöden »venhe kuljetetaan suurella
lvailvalla.

Mbouma oli sattunut »valitsemaan hywin so-
piman weistämöpaikan. Hänen etäisin »venheensä
oli merenrannasta maan kahta penikulmaa kau-
kana, jonka tähden hän piti sen kuljetusta aiwan
helppona työnä. Mutta hanen oli lähettäminen
kaikki »venheensä Gabuniin meritse.

Pieniä niityntilttuja, semmoisia kuin Mbou-
man, tuli tuontuostakin näkymiin tämän paikan
ja Sanglltllnyan wälillä ja minä sain niistä
hyivän käsityksen tämän maan armosta siwisty-
neen elämän ivaatimusten suhteen. Ne oliwat
miellyttämiä kohtauksia tämän itämän matkus-
tuksen aikana.

Me seurasimme yhä edespäinkin merenrantaa
sillä meidän aikomuksemme oli päästä erääsen
Chekianein kylään, jossa aioimme miipyä yötä.
Kello 3 saawuimme erääsen kylään, jonka pääl-
likkö, nimeltä Ogouba-Limbai, tuli meille mas-
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taan koko heimokuntansa kansia, johon kuului
30 miestä, 60 tai 70 naista ja suuri joukko
lapsia. Minä otettiin sydämellisesti «vastaan ja
»vietiin muutamaan asuntoon — oikea huone —

joka oli mukawin ja lujin ncekeriasunto kuin Afri-
kassa nähnyt olen. Se oli korkea, puulattialla,
ja oli tosiaankin ihmeteltämän uljas neekeripääl-
likön asunnoksi. Siinä löytyi useampia puusei-
nillä eroitettuja majoja, ja kun olin lewähtänyt
wähän aikaa ja jutellut hetken, käskettiin mi-
nun astumaan toiseen huoneesen, jossa arwaa-
maton näky minua kohtasi. Sen huoneen sei-
nät oli peitetty tapeteilla ja ylt'ympäri killui
pieniä pyhäin kurnia seinissä. Eräälle tosiaan-
kin pumpuliwerholla peitetylle pöydälle oli mi-
nun päiivullisatriani asetettu, jota minun nyt
käsketiitn käyttää hywäkseni. Pääruokana siinä
oli oiwallinen, mehuisa ja lemuawa metsäsian
paisti.

Minä söin ilman pakotta, sillä minä tahdoin
pitää huolta ruumiini tarpeista ennenkuin rupe-
siin etsimään tyydytystä «uteliaisuudelleni noi-
den outoin fiwistyksen todistusten suhteen afri-
kalaisessa kylässä, kaukana ivulkeaihoisten uudis-
asutuksista.

Wiimein antoi Ogoula-Limbai minulle kai-
kista selityksen. Eräs Portugalilainen salwu-
mies, joka sairaana oli laskettu maalle ohitse
seilaamasta orjalaimasta, oli asunut hänen luo-
nansa jonkun aikaa ja oli rakentanut tämän huo-
neen, jota minua kummastutti, ja luultawasti
oli minun musta ystäwäni oppinut Portugali-
laiselta peittämään pöydän liinalla ja laittamaan
herkullista metsäsian paistia. Varmaankin oli
Ogoula-Limbai ennen harjoittanut orja-kauppaa
ja waiktei hän uskonut tätä salaisuutta minulle,
»vakaannuin minä luulossani niistä useista fi-
wistykstn jäljistä, joita näin ympärilläni. Mi-
ten tämän laita olleekaan, ei hän kuitenkaan us-
kalla rakentaa orjalaitesta, maitta hänellä kyllä
siihen halua olisi. Hän on nimittäin Kap Lo-
pezin kuninkaan alamainen ja se ajaisi hänen
kohta pois, jos hän yrittäisi harjoittaa semmoista
kauppaa omasta puolestansa. Ogoula on ainoa
Chekianilais-päällittö, jota on saanut luwan
asettua asumaan suorastaan merenrannalle Ga-
bunin ja Kap Lopezin malilla, sillä tuon jäl-
kimmäisen paikan kuningas ei suostu mihinkään,
minkä hän luulee oleman »vahingoksi hänen yk-
sinomaiselle oikeudellensa tuon erittäin hyödylli-
sen kaupan suhteen. Ei yksikään näistä Cheki-
aneista tohdi tehdä suorastaan kauppaa walke-
ain kanssa. Heidän on kaikkein tyytyminen

siihen että naapurinsa, jotka onneksensa owat saa-
neet haltuunsa merenrannan, heitä nylkewät, ja
jos Ogoula koettaisi liittää walkeain kanssa suo-
raa kauppayhteyttä, johon hänellä on erinomai-
sen hywä tilaisuus, poltettaisiin hänen kylänsä,
ennenkuin iviitto kuluisi.

Ogoula oli saawuttanut sen maineen että hän
oli paras elcfantinpyytäja koto tässä ympärillä
olemassa maussa. Kun hän puhui Mpongtve-
kieltä, kertoi hän jahtirettiänsä minulle, ja ne
todistiivat hänen olewan rohkea ja taitawa pys-
symies. Kun hän eräänä päiwänä meni jahti-
retkclle, tapasi hän kaksi elefanttia. Yksin ollen
oli hänellä waan yksi pyssy muassaan ja mie-
lellään olisi hän peräytynyt takaisin ja odottanut
sepiivampllll tilaisuutta, mutta nuo suuret eläi-
met äkkäsilvät hänen eikä hän woinut päästä
pakoon. Hänen oli pysyminen paikallansa, ja
tähdättyänsä tarkasti ampui hän toisen niistä.
Kotvaksi onneksi sattui se olemaan naaras, ja
kun koiras näki hänen kaatuman, karkasi hän
heti Ogoulaa ivastaan. Ogoula kääntyi pake-
nemaan, mutta hänen toinen jalkansa kietoutui
samassa köynnöskaswiin. Mitä enemmän hän
rehki päästäksensä irti, sitä enemmän takertui
hän pauloihin, ja sillä aitaa lamasi hänen »vi-
hollisensa kaikki jalkcunsa alle ja oli jo melkein
sauwuttamaisillaan tuon onnettoman jahtimiehen,
kun tuo jälkimmäinen samassa sai jalkansa wa-
paaksi ja hädissään hyppäsi lähellä olemaan nuo-
reen puuhun. Tuskin oli hän sen tehnyt, kun
elefantti, kiukusta ähkyen, rehki hänen alapuo-
lellansa. Eläin tarttui nyt puuhun kärsällään
ja huljutti sitä iväkilvaltaisesti edes takaisin saa-
daksensa sitä kaatumaan. Mutta kun elefantti
huipautti sen toiselle puolelle, otti Ogoula hä-
dissään tilaisuudesta waarin ja heittäytyi ylitse
toisten lähellä olewann puuhun, ja kun elefantti
löi kärsänsä tämänkin ympäri, tarttui Ogoula
lujasti kiini erään suuren täysikaswaneen puun
riippumaan oksaan ja kiipesi siihen ylös niin
korkealle että hän waan saattoi nauraa «viholli-sensa ivoimattomalle raiwolle.

Neekerit eiwät ole hyrviä pyssymiehiä, mutta
he owat erinomaisen sukkelia ja woiwat malttaa
mielensä, ja useasti pelastamat he itsensä sem-
moisista määreistä, joissa walkea mies luulta-
wasti menettäisi henkensä.

Kun mieheni oliwat kowin wäsyncet minun
kapineini kantamisesta, pyysin minä Ogoulaa
hankkimaan minulle wenlettä, jonka hän myös
teki. Merimatka Sangatanyaan oli wähän pi-
tempi, mutta tällä tamoin oli paljoa mukawampi
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matkata kuin sotkea tuota rannikon pehmeätä
hiekkaa. Kuormasto kannettiin siis ivenheesen,
ja minä itse yhden osan kanssa miehistäni aioin
tehdä matkan meritse.

Minä makasin jonkinlaisella sohivalla — sekin
jäännös Portugalilaiselta — ja eräs neekeripoika
seisoi »vieressä ja löyhytti minua, sillä aikaa kuin
lähellä paloi tulistitte, jonka sawun, niinkuin
minä toiwoin, piti tarkoittaa muskiitit. Kun
maanasuttaat, Ogoula itse joukkoon luettuna,
owat suuria »varkaita, asetin minä kapineeni
micreiseen huoneesen, jossa mieheni lepäsiwät.

Kello 1 aikaan hcrättiivät mieheni minun ja
minä käwin alas merenrannalle. Täällä jou-
duimme semmoisten tilaan, joka on niin ylei-
nen ja osoittaa niin selwästi neekerein käytös-
tapaa, että minä tahdon sen tässä kertoa. Minä
olin ostanut wenheen ja maksanut sen hinnan
ja luulin siis saamani sen semmoisessa kunnossa,
että sitä woi käyttää.

Mutta mahdoton oli meidän saada tietää
missä airot oliwat. Minä menin Ogoulan luotsi,
joka sanoi että ne kai oli marastettu, mutta
hän tarjosi minulle yhtä paria uusia, jos an-
taisin hänelle kaksi syltää kangasta ja kaksi pul-
loa rommia.

Minä sanoin hänelle suoraan, etten aikonut
antaa pettää itseäni tällä tamoin.

Ogoula julmisti kulmiansa, näytti todellakin
mustemmalta kuin tawallisesti ja kielsi meiltä
apunsa.

Nyt tuli siitä suuri palawer ja wihdoin
antoi yksi minun miehistäni oman tankaansa ja
sai airot. Mina olin komin suuttunut, waan
en woinut tehdä mitään, ja onneksi oli Ogou-
lcin laita sama. Hän arweli että häntä oli pa-
hasti kohdeltu, kun en ollut antanut hänelle
rommia fjota en koskaan «vienyt muassani nec-
kcreitä warten), mutta hän ei woinut minulle
muuta tehdä kuin pettää minua. Elleiwät Rom-
pochembon miehet olisi olleet minun tukenani,
olisin minä cpäilcmättäkin joutunut pahaan pu-
laan ja luultawasti tullut paljastetuksi.

Me ivcimme kapineemme wenhccsen, astuimme
itse purteen ja läksimme liikkeelle. Meri käwi
ankarasti, mene oli raskaasti lastattu ja lo-
maksi onneksi hyökkäsi meidän ylitsemme hirmui-
nen wesiwalli, joka paiskasi wenheen nurin muu-
taman kyynärän päässä maasta ja syöksi meidät
kaikki mereen, joka kaikeksi onneksi ei sattunut
olemaan syivä sillä paikalla. Rannalla teimme
nyt suuren »valkean, jonka perästä minun mie-
heni, jotka, niinkuin kaikki rantamaan neekerit,

oliwat hywiä uimareita, uimat ulos merelle ia
erinomaisen wähässä ajassa laiivat sukeltamalla
ylös kaikki mitä kadottaneet otimme paitsi paria
kolmea pientä tukkua. Minä olin hywin ilois-
sani kun sain takaisin pyssyni, sillä ilman niitä
olisin joutunut pahaan pulaan. Kruuti oli on-
neksi sisäänpakattu niin hywin, ettei se ensin-
kään turmeltunut, ja mitä muihin tawaroi-
hini tulee, ci ollut minulla mitään »valittamisen
syytä.

Wiimein löydettiin airotkin wähän matkan
päässä maasta. Sitten laskeusimme maahan
tulen ympärille ja kuiwasimme »verhojamme, ja
päiwänkoittaissa annoin minä kantaa uudestaan
kaikki tamineet tvenheesen ja mieheni saimat pit-
kittää matkaa meritse, sillä aikaa kuin minä kul-
jin maitse.

Sillä aikaa kun makasimme walkean ääressä,
pidin minä ystäwästäni Ogoulasta tarkkaa »vaa-
ria, ja minulle onnistui tosiaankin nähdä hänen
kamalat lasivonsa juuritun hän tirkisti esiin
pimeästä. Kun hän huomasi että minä olin
nähnyt hänen, tuli hän esille ja ilmoitti suru-ansa siitä mitä oli tapahtunut, mutta minä
olin makuutettu että, jos sopiwa tilaisuus olisi
ollut tarjona, olisin minä tullut paljastetuksi.
Nämä neckertt eiwät näy woiwan pidättää hi-
moansa anastamasta itsellensä mitä meri miskaa
rannalle, eiwätkä he pidä lukua siitä että nämä
tawarat owat tulleet meren maltaan ainoastaan
jonkun onnettoman kohtauksen kautta.

Minä läksin matkaan ainoastaan yhden mie-
hen kanssa, jonka tuli kantaa minun pyssyäni
ja näyttää tietä. Puolipäirvän aikaan tulimme
kylään, jossa saimme wähän ruokaa, ja se oli-
kin onni, sillä minä olin hywin nätissäni. Il-
tapuolla päiwää saawuimme Hai-mirrallc, joka
todellakin ansaitsee sen nimen, sillä sen suussa
»vilisi hirmuisia haikaloja, jotka, sillä aikaa kun
me sousimme wirran ylitse, pyöriwät meidän
heikon purtemmc ympärillä niin tuttawallisella,
mutta kuitenkin liian likikänwällä tawalla, että
minä olin oikein iloissani, kun cheällä nahalla
pääsin toiselle rannalle.

Neekerit kebuiwat woiwansa uida wirrassa il-
man pelkäämättä haikaloja, kun heillä ei maan
ole mitään punasta yltänsä, ja laitti minun
mieheni uimat todellakin ylitse ilman että heille
mitään »vahinkoa tapahtui, sitte kun ensin huo-
lellisesti oliwat peittäneet ne osat heidän »vail-
linaisesta werhotukscstansa, jossa tuo turmion
tuottama iväri oli näkuwissä. He tarjoustwat
wiemään minuakin yli wirran hartioillansa, mutta
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minä en suostunut heidän turjornukscensa, sillä
minä pelkäsin että hait ehkä minun tähteni te-
kisiwät poikkeuksen tuosta yleisestä säännöstä.
Näitä kaloja pidetään täällä pyhinä, ja kenties
on se syynä siihen että ne owat niin ivahin-
goittamattomia. Neekerit uskomat, että jos he
tappllisiivat yhden näistä haikaloista, eiwät woisi
he sitten enää olla turwalliset niiden päälletar-
tautsista. Se on todellakin merkillistä etteimät
nämä elämät hätytä ihmistä tässä medessä, sillä
missä hyivänsä niistä niemekkeistä, joita ranni-
kolla löytyy lukuisasti ja joissa haikaloja oleske-
lee runsaasti, joutuisi ihminen surman suuhun,
jos hän uskaltaisi ulos ivctccn.

Minä saawuin Sangatanyaan wähän ennen
hämärän tuloa, kuljettuani kuusitoista tiimaa,
siihen lukien yhden tiimaisen lcwähdys-ajan mat-
kalla, enkä minä milloinkaan elämässäni ole ollut
niin mäsynyt eikä jalkani niin urostuneet. Nee-
kerit ihmettelimät suuresti tätä min'in tekoani,
joka ei ollutkaan mikään ivähäpätöincn asia, jos
lukuun otetaan se, että Afrikan aurinko paahtoi
meidän päälaellemme ja tuo lähes neljääkym-
mentä penikulmaa pitkä matka käwi merenran-
taa pitkin sywässä hiekassa.

Lakeudet tulewat yhä awarammikst mitä likem-
mäksi Scingatanyaa matkustaja tulee, ja mante-
ren puolella lewcncwät ne wielä enemmän. Muu-
tos on erittäin »viehättämä ja silmiin pistämä,
silla pohjanpuolclla Gabunia on tasainen maa
jotakin melkein tuntematonta; kaikki on siellä
ääretöntä, tiheätä, melkein läpipäuscmätöntä met-
sää. Koko ala Gabunin, Sangatanyan ja Ncza-
rethin »virtain wälillä on aaltoilewaa maata,
täynnä mäkiä ja äärettömiä lakeuksia, joilla puh-
welihärällä on totinsa ja laitumensa. Jokaista
aivonaista paikkaa reunustamat tiheät, alati »veh-
reät metsät, joissa puhweli oleskelee päiwänsä,
sillä ainoastaan yöllä käy hän laitumella, ja näissä
metsissä elAlce ilman sitä elefantteja, leoparteja
ja kaikenkaltaisia metsän elämiä, joita täällä löy-
tyy paljoa runsaammin kvin Gabun-mirran poh-
joisella puolla olemassa maassa.

Sllngatanyan yläpuolin olcwat törmät owat

eriskummallisen näköisiä muodoltansa ja useat
niistä owat uiwan jyrkkiä. Pitkin niiden alas-
tomia siivuja löytyy tuhansittain noita omituista
kekoja, joita walkcat muurahaiset rakentamat,
joita näillä seuduilla löytyy yltäkyllin. Nämä
muurahaispesät omat noin kahta jalkaa korkeita
ja näyttämät niiden tärwäissientcn kultaisille, joita
sateen jälkeen runsaasti ilmaantuu meidän nii-
tyillämme.

Mieheni hankkimat minulle katoksen pääni
ylitse yöksi, enkä minä nähnyt «vilaustakaan ky-
lästä enkä kylän asukkaista ennen kuin wasta
seuraawana aamuna.

Sangatanya on rakcttu jotenkin korkealle mä-
elle, joka antaa merta päin, ja meren ja kylän
»välissä lcwence kaunis, noin kabta penikulmaa
pitkä lakeus, jolla lukuisia pieniä kyliä töröttää
siellä täällä. Tässä on tarjona lumoaman ihana
näköala, sillä jos katselija luo silmänsä ylös mai-
semasta, näkee hän edessänsä »valtameren rajat-
toman llwaruuden, jonka aallot näyttämät «vyö-
ryivät, rannikolle, anastauksensa sitä waltaansa.
Mina en koskaan »väsynyt katselemasta täta suu-
renlaista näkyä, joka tuntui kahdenkertaisesti su-
loisemmalle noiden pitkäin ja itämäin matkus-
tusten, perästä Gabunin pohjois-puolella ole-
milla ykstoittoisilla seuduilla, jossa rannikko mel-
kein yhtämittaa on kuolettamaa järweä ja sisä-
maa milt'ci marsin elotonta erämaata.

Ylimpänä sillä törmällä, jossa minä seisoin,
oli se kuninkaallinen asunto, jossa asui Oroun-
gou-hcimon kuningas, jota heimokuntaa walkea-
ihoiset kutsumat Kap Lopezin kansaksi. Hän on
ivoimllkas päällikkö, ja hanen heimokuntansa, jota
hän personallisen maltansa kautta hallitsee mel-
kein kvin rajaton itstivaltias, on hywissn »va-
roissa ja »voimallinen.

Warsinuisclla Kap Lopez'illa on 0° 36' 10"
etelän leweyttä ja 8-** 40' itäistä pituutta Green-
wich'istä. Se on saanut nimensä Portugalilai-
silta, jotka ennen kutluiwat sitä Kap Lopc Gon-
salwez'iksi. Se on Hietanen nokka, joka ulottuu
kauas merelle. Tämä nokka suojelee Kap Lo-
pezin lahtea, joka on hywin leweä ja täynnä
riuttoja ja kareja, niin että laiwain on lastru-
mmen ankkuriin kaukana rannikosta. Mereltä
katsoen näyttää nokka jossakin määrin meden
»valtaan joutuneelta maisemalta. Sen kurki on
niin matalalla että pensaat ja puut, jotka tas-
wawat siellä, kaukaa meren puolelta katsoen näyt-
tämät stisowan wedessä.

Lahdelma kaartaa noin neljätoista penikulmaa
sisään maahan, ja useita pieniä jokia laskee sen
sisimpään perään cli lähelle sitä. Nazareth'illa,
joka on jotenkin suuri joki, on myöskin lasku-
paikkansa täällä samoin kuin Fetisch-wirralla,
joka on yksi len siwubaaroista ja joka on saa-
nut nimensä Fetisch-notasta, eräs merkillinen
paikka wirran suussa. Lahdelmassa näkyy useita
riuttoja ja kureja, mutta mesi on hywin sywää
lähellä nokkaa, ja svuret luiroat woiwat ilman
ivaaratta uida melkein maalle asti. Itse lah-
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delmassa ei bawaita mitään aaltojen hyrskyä,
mutta sen ulkopuolia myörymät ne pitkin ete-
läistä rantaa sisään niin rajusti, ett'eiwät use-
assa kohdin taitllivimmatkaan soutajat woi las-
kea maalle muulloisin kuin määrättyinä päiminä
joka kuukausi.

Lahdelman sisimmässä päässä on ranta rämei-
nen ja täynnä mangrowe-puita, jotka taivalli-
suuden mukaan läpitunkemattomina ryhminä ulot-
tumat aina rannikkoon asti. Tämä osa lahdel-
masta ei ole erittäin suolanen sen suuren maa-
iveden paljouden tähden, joka Nazareth'ista ja
muista »virroista juoksee tänne. Mangrowe-jär-
wet reunustllivat kaikkia näitä ivirtoja kappaleen
matkaa ylöspäin, ja tämä maanosa näyttää kol-
kolle, likaiselle ja kimulloiselle, sillä mutain west,
joka laskee mereen, on mustaa ja noista pitkistä
mllngrowe-järwistä nousee terweydelle wahingol-
lisia taasuza, jotka täyttämät ilman tukehdutta-
malla, ilteällä mätänemäin ainetten haisulla.

Lahdelma on täynnä kaikenlaisia oimallisia ka-
loja, ja itse nokka on tunnettu syötämistä kilpi-
konnistaan. Lähellä oikean-puolista rantaa Na-
zarethin suussa on pieni kylä nimeltä Kalakau-
punki, jossa joka ivuost pyydetään suuret joukot
kaloja.

Riuttojen wälitse kulkee nokasta turwullinen
iväylä, mutta muualla woi ainoastaan »vaaralle
alttiiksi annettuna purjehtia täällä.

Siihen alueesen, joka ylimalkaan on tunnettu
Kap Lopezin maan nimellä, kuuluu koko ran-
nikko pitkin lahdelmaa ja se ulottuu kolme-, nel-
jäkymmentä penikulmaa sisään manteretta kohden.
Se on ihana seutu, ja jos ei kuningas Vango
olisi juoppo-lallus, möisi hän olla onnellinen
hallitsija. Wähän matkan päässä rannikosta
tulee maa korkeammaksi ja wuorisemmaksi, man-
groive-järmet siirtymät syrjään palmuin ja hyö-
dyllisempäin puiden tieltä ja kauniita lakeuksia
ilmaantuu yksi toisensa perästä. Koko tällä
alalla harjoitetaan orjakauppaa. Se tuottaa wä-
hän elfenluuta, eepenholtsia, wahaa j. n. e.; mutta
orjafaktori on etewin kauppalaitos, ja orjain
ostaminen, myyminen ja uloslastaus barraku-
neista (orjain säilypaikoista) Kap Lopezilla on
enimmän woittoa tuottawa toimitus.

Minun paikalle tullessani, kello 10 aitaan
aamulla, lähetti kuningas mafougansa fyli-
pehtori, major domus, airut, »valtiosihteeri) ky-
lään, johon minä olin pysähtynyt, tiedustellak-
sensa kuka se walkea mies oli, joka oli tullut,
ja mitä asioita hän käwi.

Kun Oroungou- ja Mpongwe-kielet likimiten
omat yhdenkaltaisia, saatoin minä haastella ma-
fougan kanssa ja sanoin hänelle että olin liian
mäsynyt puhumaan tai ottamaan ketäkään mus-
taan, mutta seuraamana päiwänä lupasin minä
käydä kuninkaan luona; hän tyytyi tähän mas-
tauksten ja palasi takaisin, ilmaisten ihmetys-
tänsä että walkea mies moi kulkea niin pitkän
taipaleen kuin minä edellisenä päiwänä olin
kulkenut.

Kello 8 seuraamana aamuna lvalmistin minä
itseni menemään kuningas Vangon eli Passai-
lin luotsi, jonka jälkimmäisen nimen kauppamie-
het owat hänelle antaneet. Hänen majesteet-
tinsa asuu ylhäällä mäen päällä, ja tuota ku-
ninkaallista palatsia ympäröitste joukko mökkejä,
joissa asumat hänen waimonsa, joiden luku nou-
see aina 300 asti, sillä kuningas pitää sitä kun-
nianansa että hänellä on kaikkein suurin haa-
remi koko tällä rannikolla.

Kun minä tulin kylään, kohtasin minä ma-
fouga n, joka piti kuninkaan sauman korkealla
ilmassa ja kysyi minulta miran puolesta, mitä
asioita minä käwin ja tekikö minun mieleni
päästä kuninkaan puheille.

Minä tvastasin sen olewan aikomukseni ja
olin wähän pahoillani tuosta mutkaisesta »vas-
taanotosta, mutta se uskollinen alamaisten joukko,
joka saatti minua, oli äärettömästi ihastunut.

Minun käskettiin odottaa hetki aikaa, ja muu-
taman tuokion perästä — kuninkaan puolisot
siiwosiwat kai wielä pukuansa — »vietiin minä
palatsiin.

Se oli siimoton suojus; se nojasi patsailla ja
oli kahdenkertainen asunto. Alimmaisessa ker-
roksessa oli pimeä sali, jonka kahden puolin nä-
kyi pieniä, hywin wanlikoppein kaltaisia majoja.
Salin perässä oli pimeät ja likaiset rappuset,
joita myöden mafouga opasti minua ylös.
Kun olin tullut ylös toiseen kertaan, hawaitsin
olewani isossa huoneessa, jonka äärimmäisellä
perällä kuningas Vango istui, ympäröittynä lä-
hes sadalta maimoltaan, ja tulkki ja muutamat
hänen etewimmät miehensä seisoiivat hänen si-
ivullansa.

Kuningas — joka oli keskenläntäinen, ei juuri
ylen puhdas neekeri, tylsillä silmillä ja hymin
keweästi puettu, hänellä oli nimittäin maan
paita yllä ja repalaiset housut jalassa — kan-
toi päässään kruunua, jonka hän oli saanut lah-
jaksi joiltakuilta ystäwiltänsä portugalilaisten or-
jakauppiasten seassa, ja hartioillansa oli hänellä
ruskean-kellertäivä, kokonaan kullankirjaeltu mutta
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— »varmaankin joku pukine, joka oli palmellut
aikansa jotakuta rikasta portugalilaista tai jon-
kun brasilialaisen palmelijaa. Kruunu oli sen
näköinen, jota näyttelijät tawallisesti käyttämät
näkymöllä, ja oli uutena arwattawasti maksanut
kymmenen dollaria. Mutta hänen majesteettinsa
oli sen ympäri teettänyt renkaan puhtaasta kul-
lasta, joka wähintänsäkin oli kahden sadan dol-
larin arwoinen. Hän oli hywin ylpeä tästä
kruunusta. Hän istui eräällä sohivalla ja piti
toisessa kädessään sokuriruokoa, joka käwi »val-
tikasta.

Useimmat hänen »vaimoistansa oliwat puetut
silkkihameisin. Minä esiteltiin kuningattarelle.

Kuningas muistutti ettei orjakauppa enää
ollut niin edullinen kuin ennen. Hän »valitti
englantilaisia, jotka oliwat syypäät siihen, ja
pelkäsi suuresti että hän muutaman »vuoden ku-
luttua jäisi tyttönään ilman ostajia.

Sitten puhui hän minulle franskaksi ja sanoi
olleensa Brasiliassa ja Portugalissakin, Msa
hän oli asunut kaksi wuotta Lisboassa, ja
että hän osasi lukea Portugalin kieltä — joka
taito »varmaankin oli ollut hänelle hyödyksi hä-
nen kauppa-asioissaan. Helposti oli huomattawn,
ettei hanen ulkomaalainen reisunsa häntä paljon
ollut hyödyttänyt. Syntymänsä kautta perityn
tietämättömyytensä lisäksi oli hän saanut aino-
astaan muutamia pahoja taipumuksia, joita hän
piti europalaisina tapoina, ja joista hän ci luul-
tawasti ennen ollut mitään tietänyt.

Hän kertoi minulle että koko kylä tällä tör-
mällä oli hänen perheensä ja erjainsa hallussa
ja että noin kahden sadan miehen paikoille nyt
oli työssä hänen maatilallansa. Kun kysyin
kuinka monta lasta hänellä oli, ivastasi hän
ettei hän tarkoin woinut sanoa niiden lukua,
mutta että hän arwotteli niitä olcwakst wähin-
tänsäkin kuusi sataa, jonka cmvostelun mina sit-
temmin hawaitsin olewan oikean.

Seuraamana aamuna tuli tuo eriskummainen
maf o ugn, joka silminnähtäwästi oli seuraus
hänen kuninkaallisen bcrran.a käynnistä Lisbc-
assa, siihen majaan, jossa minä asuin ja il-
moitti minulle että kuningas aikoi tulla wuo-

rostansa minun luokseni iltapuolla päiivää. Minä
asetin sentähden kello 2 pienen bambuhuoneeni
kuntoon, ja wähän ajan kuluttua ilmaisi raju
rummun ratina että kuningas Vango oli tu-
lossa. Pian tuli suuri saattojoukko näkymiin,
jonka etupäässä kuningasta kannettiin uutimella.
Minä käivin hänelle ivastaan ja hawaitsin ih-
meekseni ettei hän woinut liikuttaa itseänsä.

Minä luulin ensimältä hänen oleman tutti-juo-
wukstssa, mutta sain heti tietää että hänen ma-
sen kätensä ja wasen jalkansa oliwat halwatut.
Kansa nosti kuninkaansa uutimelta ja asetti ha-
nen istuimelle, jonka mina otin toimittanut
häntä warten, jonka perästä kuusi hänen »vai-
moistansa asettuiivat hänen ympärillensä ja löy-
hyttiwät häntä wiuhkaimilla. Muut hänen per-
hekuntansa jäsenet, jotka myös oliwat tulleet saa-
pumille, kokoontuiwat hänen ympärillensä, ja
minä hawaitsin pian kaikkein naisten olewan
juowuksissa. Matkalla minun luokseni oli hä-
nen majesteettinsa poikennut erääsen orjafakto-
riin, jossa koko seuralle oli tarjottu rommia.
Näkyi selwästi että nuo kuninkaalliset rouwat
oliwat maistaneet enemmän kuin he kestiwät.

Vango oli puettu samoin kuin edellisenä päi-
wänä, ainoastaan sillä eroituksella että hänellä
oli uusi kruunu, jota minä pyysin saada nähdä.
Hän otti sen päästänsä. Minä hawaitsin senkin
olewan korukalun, joka oli kaunistettu kullalla
wähintänsäkin tuhannen dollarin armosta. Sii-
hen oli istutettu muutamia »viheliäisiä helmiä,
joiden piti käydä jalokiwistä, ja niiden omista-
jalla oli silminnähtäwästi korkea ajatus niiden
arwosta ja kauneudesta. Kun olin sitä korua
ylistellyt, annoin minä sen takaisin kuninkaalle,
jolloin hänen majesteettinsa koetti saada pientä
riitan toimeen, lausuen ett'eiwät edes Portuga»
Maiset, Englantilaiset, Franskalaisct, Espanja-
laiset eikä Amerikalaisetkaan milloinkaan ennen
olleet pyytäneet hänen ottamaan päästänsä kruu-
nua ja että hän luuli minun aikomukseni ole-
man loukata häntä. Minä »vastasin tietysti
että minä mielelläni tahdoin nähdä niin kal-
lisarwoista korua läheltä, joka selitys näytti
häntä tyydyttämän. Hän ilmoitti minulle että
eräs kuuluisa orjakauppias, yleisesti tunnettu
rannikolla Don lose'n nimellä, oli tuonut kruu-
nun hänelle ja että eräs rikkaimmista kauppa-
huoneista Rio Janeirossa, jonka kanssa hän oli
harjoittanut suuria kauppa-asioita, oli lähettä-
nyt sen hänelle erinomaisena lahjana.

Sillä aikaa kuin puhuimme toinen toisemme
kanssa, potkasi yksi malmeista minua säärimar-
teen ja antoi minulle »viittauksen, jota minä
sydämestäni toiwoin ettei kuningas, hänen puo-
lisonsa, olisi nähnyt, sillä minun ei tehnyt mie-
leni herättää hänen kateuttansa. Kun lopetimme
puheen, rupcsiwat laitti naiset kerjäämään mi-
nulta rommia, jota minä en kuitenkaan heille
antanut, mutta he saimat sen siasta muutamia
kääryjä tupakkaa, jonka jälkeen minä julkisesti
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lahjoitin kuninkaalle kaksi suurta kankaan kap-
paletta. Tästä tuli hän hywille mielin ja, nau-
tittuansa wähän wirwoituks.ksensa, kääntyi hän
kotimatkalle. Wasta suuren waiwan perästä
onnistui lväkijoukolle saada hänen kelwollinen ruu-
miinsa nostetuksi uutimelle. Kun hän kannet-
tiin pois, laukaisiivat mieheni pyssynsä häntä
terlvehtiäksensä, joka temppu näytti miellyttämän
hänen turhamielisyyttänsä.

Seuraamana ehtoona pani kuningas tanssit
toimeen minun kunniakseni. Se huone, jossa
minua, ensi kerran kuninkaan luona täydessäni,
otettiin »vastaan, oli tanssisalina. Kohta hämä-
rän jälkeen paikalle tultuani näin minä salissa
kokoontuneena lähes sata »viisikymmentä kunin-
kaan ivaimoa, joista muutamia pidettiin par-
haimpina hyppääjinä koko maassa. Pian sen
jälkeen alkoi laulu, jolloin ankkuri rommia ivie-
ritettiin sisään ja aukaistiin. Joka nainen sai
reunoja myöden täytetyn lasin, ja sitte pitkitet-
tiin laulua, johon ainoastaan naiset ottiwat
osaa ja jonka säwelet oliwat kolkkoja ja epäsoin-
tuwia. Sanoja en woinut aina tähystää; tässä
on sentään muutamia näytteeksi:

"Kun elämme ja lvoimme hywin,
Ollaan iloiset, laulain, tanssein ja nauraen;
Sill' eloa seuraa kuolema,
Ruumis maatuu, mudot sen syömät,
Ia kaikki on loppu iäksi."
Kun kaikki oliwat hywin ilastuneet laulusta,

antoi kuningas, joka jstui erään sohivan kul-
massa muutamain mieluisimpain ivaimoinsa kanssa,
»viittauksen että tanssi alkaisi. Kohta kohosiwat
kaikki jaloillensa ja alottiwat erästä nuottia jon-
kinlaisen laulukcrron kanssa, jota säestettiin rum-
puin räminällä. Sitten astui kuusi ivaimoa
esille ja alottiwat keskellä lattiaa tanssin, jota
on mahdoton kuivailla. Joka on nähnyt espan-
jalaisten fcmdangoa hypättäivän ja ajattelee sen
irstaista liikuntoja kymmenen kertaa irstaammiksi,
hän woi saada sittenkin ivaan heikon käsityksen
näiden mustain ivaimoin asennoista. Nuo kuusi
hyppääjää näyttiwät pitäwän sitä suurimpana kun-
nianansa mitä siiivottomimpia liikuntoja he sai-
mat toimeen. Heidän perästänsä astui toiset
kuusi näkymölle, ja sitä kesti noin kahden tii-
man paikoille, jolloin koko seura yhtämittaisen
rommin laskemisen ja tuon mieltä kiihottaman,
reuhoawan tanssin kautta tuli niin hurjaksi, että
minä aioin siirtyä pois, jota kuningas ei kui-
tenkaan tahtonut sallia. Hän ja kaikki muut
näyttiwät olewan erinomaisen ihastuneina.

Sitten astui useampia naisia esille, yksi toi-
sensa perästä, ja hyppi parhaimman (eli oikeim-
min pahimman) tanssinsa hywin arwosteleivan
yleisön edessä, joka halullisin silmin otti »vaarin
jokaisesta liikunnosta ja korkeilla suostumuksen
osoituksilla kehoitti jokaista enemmän kvin ta-
wallisesti uskallettua askelta. Wihdoinkin tuli
loppu näistä konstinnäytöksistä, ja nyt astui
sisään kaksi todellakin kaunista, nuorta tyttöä
käsi kädessä ja tanssi minun edessäni; niiden
sanottiin oleman kuninkaan tyttäriä ja että hän
toiivoi että minä ottaisin ne Malmöikseni, jo-
honka tarjomukseen minä wastasin kieltäivästi
kunnioituksella mutta wakawasti.

Wihdoin tuli ilma salissa minulle sietämättö-
mäksi, ja kun kemut täwiwät yhä hurjemmiksi,
pujahdin minä ulos ja menin lewolle.

Seuraamana päiwänä käwin mina barraku-
neissa. Kap Lopez on suuri orjakauppa-paikka
ja oli yhteen aikaan suurin koko rannikolla, jonka
tähden minun teki suuresti mieleni nähdä kuinka
siellä elettiin.

Minun tieni käwi useain niiden kyläin lä-
pitse, jotka seisoa töröttäwät siellä täällä tuolla
awaralla lakeudella. Jokaisella perheen-isällä on
erityinen pieni uudisasunto, ja hänen ivaimoinsa
ja orjainsa majat, jotka ympäröimät hänen omaa
asuntoansa, tekemät niin sanoakseni wähäisen ky-
län. Jokainen tämmöinen möttiryhmä on pen-
sasten marjossa ja niiden läheisyydessä owat
pellot, joita orjat wiljelewät. Syynä siihen että
nuo eri kylät owat raketut sinne tänne pitkin
lakeutta on se, että sen kautta «vältettäisiin noi-
den englantilaisten kryssarein häivityksiä, jotka
ennen useasti tekiwät suurille kylille »vahinkoa
ja jotka wähän ajan takaa woimainsa perästä
owat koettaneet häwittää tätä orjakaupan pesä-
paikkaa. Kyliä «voitiin pommittaa ja sytyttää,
mutta näitä hajannaisia maatiloja oli »vaikeampi
tähdätä.

Kap Lopezissa on kaksi orjafaktoria. Minä
käivin toisessa niistä, joka on Portugalilaisten
oma. Ulkoa katsoen näyttää se hirmuiselle ai-
taukselle, jota suojelee kahtatoista jalkaa korkea
paalutus-aita, jonka jokaisen paalun pää on te-
roitettu. Kun käivin sisään portista, joka oli
auki, tulin minä keskelle erästä puuluojusten
ryhmää, jota marjottaat puut ympäröimät, joi-
den alla eri asemissa lepäsi joukko ihmisiä, tar-
peeksi lukuisa kansoittamaan jonkun suuremman
afrikalaisen kylän.

Eräs manha Portugalilainen, joka näytti ole-
man kipeä, sanoi minun olewan terwetullut ja
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mci minun walkeain miesten asuntoon, erääsen
kahdenkertaisten puurakennukseen, joka oli juuri
»vastapäätä porttia. Se oli halwasti sisustettu,
mutta siellä löytyi kuitenkin sänkyjä, pöytiä, tuo-
leja j. n. e.

Pahaksi onneksi en osaa minä Espanjan enkä
Portugalin kieltä eikä minun oppaani ymmär-
tänyt franstaa eikä engelstaa. Meidän oli sen-
tähden täyttäminen erästä neekerin tulkkina, josta
syystä keskustelu tämi jotenkin hitaasti. Por-
tugalilainen tvalitti nyt olewan hywin waitea
laskea orjalastia maalle Brasiliassa, sillä halli-
tus koetti sitä estää, ja kauppa käwi yhä huo-
nommaksi wuost »vuodelta. Tullakseni selwille
hanen kanssansa ilmoitin mina heti etten ollut
tullut tänne kauppaa tekemään, waan aikomuk-
seni oli lo'ota luonnonhistoriallisia esineitä, kat-
sella maata ja käydä jahtiretlillä.

Sitte kuljetti hän minua ympäri katselemassa
laitosta. Tuota ylhäällämainittua isoa asuntoa
ympäröitst erityinen wahwa salpaus, ja tuolla
sillä tllwoin aidatulla aivaralla kartanolla säily-
tettiin mies-orjat, kuusi ja kuusi aina sidotut
yhteen »vähäisellä lujalla ketjulla, joka käwi läpi
jokaisen orjan kaulassa olemaan rentaastn. Tä-
män tahletustaman on kokemus osoittanut ole-
man luotettawimman »varokeinon. Harmoin suos-
tuu kuusi neekeriä yhtaikaa pakotuumaan, ja
on hawaittu ettei yksikään semmoinen yritys,
jonka sillä tamoin »vangitut neekerit owat teh-
neet, ole onnistunut. Orjat makasiwat ympäri
kartanon raketuissa suojuksissa, ja siellä täällä
seisoi mesisankoja, joista saattoimat juoda, mil-
loin waan tahtoiivat.

Tämän kartanon sisäpuolelle oli rakettu eräs
toinen naisia ja lapsia warten, jotka eiwät ol-
leet kahletetut waan saiwat esteettä kuleksia kar-
tanollansa, joka samaten oli aitauksella «varus-
tettu. Miehet oliwat melkein ihan alasti. Nai-
silla oli kaikilla pieni riepu myötäisillä.

Noiden suurten rakennusten takana oli sai-
rashuone kipeitä neekereitä warten. Se ei ollut
huonosti sisustettu, majat oliwat awaria ja il-
mantvaihto hyryä, ja bamburuokoiset telineet, joita
matoilla peitettynä käytettiin muoteina, oliwat
sioitetut pitkin seinuksia.

Noiden pienten kartanoin ulkopuolia seisoi
muutamain kelwollisten puiden suojassa ne hir-
muiset kattilat, joissa ne pamut ja se riisi kei-
tettiin, joita orjat saimat ruoakstnsa. Jokaisella
kartanolla oli useita portugalilaisia päällysmie-
hiä, jotka pitiwät waaria orjista ja rakennusten
siiwoudesta, jonka työn orjai itse saiwat toimit-

taa. Tuontuostakin mci päällysmies heidät me-
renrantaan ja antoi heidän kylpeä.

Minä hawaitsin että useat orjista oliwat iloi-
sia ja hywin tyytywäiset kohtaloonsa. Toiset oli-
wat huolissansa ja näyttiwät olewan peloissaan
tulewaisuuden suhteen, sillä näiden rauttain olen-
toin kauhistawa tila tulee wielä hirwittäwärn-
mäkst sen kautta, etta he täydellä todella usko-
mat walkeain miesten ostaman heitä syödäksensä.
He eiwät woi käsittää että heitä saatetaan käyt-
tää mihinkään muuhun, ja joka paikassa tuolla
sisämaassa, jossa orjakauppa on tunnettu, luule-
mat neekerit walkeain miesten tuolla toisella puolla
»valtameren oleman hirmuisia ihmissyöjiä ja että
he kuljettamat neekereitä maahansa teurastetta-
ivakst. Eräs päällikkö sisämaassa, jota piti mi-
nua suuressa armossa, antoi sentähden, kun minä
ensi kerran kämin hänen luonansa, kohta käs-
kyn että yksi orja tapettaisiin päiwällisekst minulle,
ja minulla oli paljo maimaa, ennenkuin sain
hänelle selitetyksi, ettei minun kotimaassani eletä
ihmisen lihasta.

Täällä löytyivät orjat näyttiwät kuuluwan
useihin eri heimokuntiin, ja ainoastaan har-
ivat heistä ymmärsiivät toinen toisiansa. Orja-
kauppa täällä (mina puhun nyt sekä kotimai-
sesta etta ulkomaalaisesta) on lewinnyt niin
awaralle, että se ulottuu merenrannikolta aina
Afrikan keskelle asti; ja minä olen lamannut
rannikolla orjia, jotta owat tulleet paljon edem-
pää tuin ne seudut owat, joihin minun on on-
nistunut tungeida. Chetianit, Batalait ja mo-
net muut heimokunnat kaukana Sisä-Afritassa
myymät kansalaisiansa orjiksi useain syiden mar-
jolla (erittäinkin noituuden tähden) ja owat siis
awullisna täyttämään Sangatanyan barrakuneja.
Niiden suurten »virtain kautta, jotka yhdisty-
neinä tekemät Nazarethin, on yhdistys rannikon
kanssa helppo ja Kap Lopez saa sen kautta tilai-
suuden säännöllisesti hankkimaan itsellensä orjia,
ja niissä pienissä muroissa, joita näillä tienoin
löytyy runsaasti, woiwat orjalaiwat piileä hy-
wästi noilta kryssääjiltä, jotka pitäwät heitä tar-
kalla silmällä.

Loppupuolen päiivää käivin ympäri kylässä
katselemassa noita laiskoja neekereitä, ja »vasta
yön tullessa palasin minä asuntooni. Minä
otin walkean tulitikulla ja sytytin soihdun men-
näkseni »vuoteelle, mutta kun minä katselin ym-
pärilleni nähdäkseni oliko jotakin joutunut epä-
järjestykseen minun poissaollessani, hawaitsin
mina jotakin kiiltämän bamburuokoisen sänkyni
alla. Mina en tuosta esineestä, joka tulisoih-
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dun himeässä »valossa näytti jotenkin »vähäpä-
töiseltä, paljon »välittänyt ennenkuin minä, juu-
ri kun tämin wuoteeni ääreen asettamaan sitä
kuntoon, näin että tuo tvalo tuli erään hirmui-sen, kokoonkiertyneen tärmeen kiiltämistä suo-
muista, joka lcwollisesti maata loikoi tuskin
kolmen jalan päässä minusta. Minä pakenin
paikalla owen taaksi, ja sitten aattelin tappaa
tärmeen. Mutta pahaksi onneksi seisoiwat minun
molemmat pyssyni sängyn takana seinän nojassa,
ja kärme loikoi minun ja pyssyini wälissä. Kun
minä katselin sitä ja arwelin itsekseni mitä mi-
nun piti tehdä, pysyen silla aikaa niin lähellä
owea, että pikaisesti saatoin »vetäytyä takaisin,
huomasin minä ettei minun »vieraani ensinkään
liikahtanut paikaltaan, jonka tähden minä wih-
doin rohkaisin mieltäni, huivin lattiaa myöden
sängyn luotsi ja sieppasin äkkiä käteeni toisen
pyssyn. Onneksi oli se ladattu jareilla hauleilla.
Warowasti asetin minä pyssyn piipun yhtä kär'
meen kiemuraa masten, ammuin ja kiiruhdin ulos.

Säikähtyneinä paukauksesta tuliwcit neekerit
rientäen joka taholta katsomaan mitä nyt oli ta-
pahtunut. He luuliwat että joku olj ammuttu
ja että murhaaja oli karannut minun huonee-
sen. piiloon. Tietysti riensiivät kaikki sisään
hurjassa epäjärjestyksessä ja syöksiivät ulos taa-
sen samalla »vauhdilla, kun näkiivät suuren kär-
meen kiemuroitsewan lattialla. Nyt menin minä
sisään warowasti tiedustelemaan. Onneksi pa-
loi minun tulisoihtuni wielä, jn minä näin kär-
meen lattialla. Latinki oli ja'annut sen kahtia,
ja molemmat osat tiemuroiwat nyt lattialla.
Minä löin hirwiötä muutaman kerran raskaalla
kepillä ja tapoin sen siten. Ihmeekseni päästi
kärme nyt ruumiistaan suorsan, jonka se oli
niellyt, luultawasti saman päiwän iltapuolla,
jonka jälkeen st oli etsinyt turwapaittaa minun
malassani woidaksensa siellä sulattaa saalistansa
rauhassa. Tämä kutsumaton makauskumppani
oli kahdeksantoista jalkaa pitkä. Minun on tun-
nustaminen että minä sinä yönä näin unta
karmeista enemmän kuin yhden kerran, sillä nä-
mät elämät owat minun kauhunani.

Seuraamana aamuna käivin minä toisessakin
orjafaktorissa. Se oli siiwommassa kunnossa
kuin edellinen mutta rakettu melkein samaan ta-
paan. Sillä aikaa kuin minä olin siellä, tuo-
tiin paikalle kaksi nuorta naista ja yksi neljän-
toista »vuotinen, poika myytäwäkst ja Portugali-
lainen osti ne minun täsnä ollessani. Pojasta
saatiin tynnyri rommia, wetäwä kaksikymmentä
gallonia, muutamia syltää kangasta ja kimppu

helmiä. Naisista saatiin korkeampi hinta. Kum-
mastakin annettiin seuraamat kalut, jotta kohta
maksettiin: yksi kiwäri, yksi neptuni (latuskainen
waskilewy), kolmekymmentä syltää kangasta, kaksi
rautakankea, kaksi sapelia, kaksi peiliä, kaksi wii«
laa, kaksi talrittia, yksi nassatto kruutia, wähän
helmiä ja tupakkaa. Rommi on korkeassa hin-nassa tassa maassa.

Klo 2 saman päiwän iltapuolella nostettiin
lippu kuninkaan palatsin yli liehumaan, jolla
annettin tiedoksi että eräs orjalaiwa oli tullut
näkymiin merellä. Sen hawaittiin olewan kuu-
nari, kantama 170 laiwantonnia. Se lähestyi
ja laski ankkuriin muutaman penikulman päässä
rannasta. Heti näin minä joukon orjia lähte-
män ulos toisesta faktorista ja kiireisesti tul-
jetettawan sille osalle rannikosta, joka oli lä-
hinnä laiwaa. Minä seisoin ja katselin lastaa-
mista. Miehet oliwat wielä kahletettuina yhteen
kuusi aina yhdessä kytkeessä, mutta he oliwat
pestyt ja oliwat saaneet puhtaat waatteet. Wen-
heet oliwat hirweän suuria pursia, joita sou-
dettiin kuudellakolmatta airolla, ja jokaiseen
niistä mahtui noin kuusikymmentä orjaa. Nii-
hin ajettiin nuo onnettomat olennot, ja milloin-
kaan en ole minä nähnyt niin kurjaa näkyä.
Näytti siltä tuin olisiwat he peljästytsestä me-
nettäneet järkensä; nekin, jotka faktorissa olimat
näyttäneet minusta tyytywäisiltä ja onnellisilta,
katsella tuijottiwat nyt ympärillensä semmoisilla
kuoleman kauhua osoittamilla silmäyksillä, joita
Harmoin saa nähdä tai kokea tässä elämässä.
He oliwat olleet tyytywäisiä faktorissa ollessaan,
jossa heitä oli hymästi pidetty ja jossa he oli-
wat saaneet syödä »vatsansa täyteen, mutta nyt
piti he wietämän pois, he eiwät tietäneet mihin,
ja nuo hirweät kertomukset walkean miehen jul-
muudesta ja ihmissyöwäisyydestä näyttiwät he-
räämän heidän sielussansa niin kamalina kuin
suinkin.

Mutta tässä ei annettu heille aikaa suremi-
seen. Joukko toisensa perästä ajettiin alas wen-
heisin, kunnes kaikki oliwat täynnä, jonka peräs-
tä soudettiin ulos tuonne aalloilla keinumaan
laiwaan.

Uusi pelko ivaltasi noita ihmisrauttoja, niin-
kuin saatoin nähdä katsellessani heitä rannalta.
He eimät olleet koskaan ennen olleet merellä kun
aallot käwiwät rajusti, ja wenheen heiluminen
toiselle ja toiselle siivulle, kun st »viilsi yli aal-
tojen, sai heidän pelkäämään hukkumistansa, jol-
loin soutajat purskllhtiwat nauruun ja pakoitti-
wat heidät kyykistymään alas purren pohjaan.
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Mainitsin laiwan kantawan 170 tonnia. Kuusi
sataa orjaa kuljetettiin siihen ja sälytettiin sisään
sen ahtaasti» lastiruumaan. Koko lastaamiseen ei
kulunut kahta tiimaa aikaa, ja kun kuunari oli
lcwittänyt »valkeat purjeensa tuuleen, ohjasi st
kulkunsa Etelä-amerikan rannikkoa kohden. Se
ei kohottanut mitään lippua rannikolla ollessaan,
mutta maalla seisomat tunsiwat sen hywin. Kuu-
nari näytti olewan rakettu amerikalaiseen mal-
liin. Orjalaiwat owat brasilialaisia, portugali-
laisia, espanjalaisia ja wälistä italialaisia, mutta
ust.mmasti ameriklllaista laiwoja. Waluskalan
pyytäjätkin owat toisinaan, niinkuin minulle sa-
nottiin, tulleet rannalle, ottaneet orjalastin ja
seilanneet esteettä matkoihinsa, japurettuansa kuor-
mansa Kubassa tai Brasiliassa, owat sitten pa-
lanneet takaisin malaskalan pyyntöönsä ilman
että kukaan on aawistanutkaan mitä he sillä ai-
kaa omat toimittaneet. Orjakauppiaat ja heidän
wartiansa rannikolla owat ylimalkaan Espanja-
laisia tai Portugalilaisia.

Orjakauppa on todellakin häwiämistssä. Ko-
ivimman iskun owat Brasilialaiset sille antaneet.
Heitä on jo muutamat »vuodet neekerin ylen suu-
ri luku wlllkeaihoisen kansakunnan suhteen Bra-
siliassa ruwennut huolettamaan, ja esiwalta ja
kansa owat päättäneet yksissä neuwoin wastus-
tella orjakauppaa.

Mahdotonta on wähälukuiselle laiwastolle me-
nestyksellä »vartioida neljäätuhatta penikulmaa
pitkää rannikkoa. Kahdeksan tai kymmenen »vuot-
ta sitten, jolloin minä myös olin Afrikan länsi-
rannikolla, oli Englantilaisilla näillä mesillä kuu-
sikolmattll pikapurjehtijaa, joista useat olimat höy-
rylaitvoja. Franskalciisilla oli myöskin sama lu-
ku kryssääjiä siellä ja Amerikalaistt cmtoimat
samate osansa, mutta yhtä kaikki ei orjakauppaa
milloinkaan ole harjoitettu niin hywällä menes-
tyksellä kuin silloin. Orjat menimät kaupaksi
Brasiliassa ja Kubassa ja barrakuneja rakennet-
tiin pitkin koko rannikkoa. Monta orjalaiwaa
saatiin tiini, mutta wielä useammat päästivät
perille esteetönnä. Kauppa oli niin edullista,
että orjakauppiaat saittoiwat lähettää koko lai-
wastoja ja woiwat melkein matematillistlla tark-
kuudella laskea kuinka suuri »voitto heille tuli niis-
tä, jotka pääsiwät kryssääjäin käsistä. Orjasäily
paikkoja muutettiin toisesta paikasta toiseen, että
sillä tamoin kartettaisiin höyrylaiwain »valppaut-
ta, ja tuskin oli semmoinen säilypaitta reivitty
maahan kun jo toinen rakettiin jonkun lähellä
olewan wirran »varrelle tai lahden rannalle.
Niin suuri oli orjain menekki, että toisinaan

tunnottomat kapteenit, jotka tahtoiwat päästä »va-
paiksi siitäkin »vähästä maksusta, jonka he an-
toiwat orjistansa, harjoittiwat julminta häwyyt-
tömyyttä iviattomia neekereitä kohtaan. Niin
kerrottiin minulle etta eras kapteeni kutsui jou-
kon ystäwämielisiä neekereitä tulemaan laiivaan-
sa, jonka perästä hän salpasi heidät kannen alle
ja purjehti Kubaan myymään heitä.

Silmäänpistäwä todistus orjakaupan häiviä-
miscstä on se, että ne, jotka sitä harjoittamat,
rupeciivat pettämään toinen toisiansa. Portuga-
lilaiset walittiwat minulle että parin kolmen
wuoden kuluessa Kuban kauppahuoneet oliwat
käyttäneet itsensä aiwan huonosti. He oliwat
ottaneet ivastaan yhden lastin toisensa perästä,
ja kun heiltä »vaadittiin maksua, kielsiwät he sen.
Samankaltaisia »valituksin kuuluu myös muualta.

Tätä nykyä ei enää löydy monta orjupaittaa
päiwäntasaajan pohjoispuolella ja kaupan pääpe-
sänä on nyt Kongo-wirrcm suu ja sen ympäris-
tö. Pohjassa on laillinen kaupanteko tullut or-
jakaupan sijaan, ja jos waan Franskalaiset luo-
puisiwat wiemästä maasta »vapaita neekereitä,
lewiäisi tuo laillinen kauppa pian eteläänkin.

Kun kuunari oli lähtenyt matkoihinsa, käwin
mina kuninkaan luona, ja tuo suuri herra ma-
fouga ilmoitti minun tuloni hanen majestee-
tillensa. Matkallani kuninkaan tuoksi käwin mi-
nä kolmen pienen huoneen ohitse, joissa, niin-
kuin minulle sanottiin, säilytettiin wiist epäju-
malan tumaa, joiden arweltiin olewan kaikkein
tvoimallisimmat koko rannikolla Banokosta May-
ombaihin asti. Heitä pidetään kaikkia Oroungou-
heimokuntain ivoimallisina suojelleina ja ne owat
pystytetyt lähelle kuninkaan asuntoa, sillä kunin-
gas kunnioittaa heitä mielellänsä ja he warjele-
wat häntä kaikesta pahasta.

Noita wiittä epäjumalan kuwaa säilytetään
kolmessa huoneessa. Pangeo, miesjumala, on
nainut Alekan, ja he asumat samassa huoneessa.
Pangeo on kuninkaan ja hänen alamaistensa eri-
tyinen suojelija ja pitää heistä huolta yöllä.

Matambi, toinen miesjumala, on nainut
Abialan, ja heillä on myös eri huoneensa.
Tuo Matambi parka on »voimaton jumala, sillä
hänen puolisonsa on anastanut häneltä mallan.
Sillä on kädessä pistuoli, jolla hänen luullaan
woiwan tappaa kenen hän tahtoo, jonka tähden
neekerit pelkääwät häntä suuresti. Hän marje-
lee heitä uscoista onnettomuuksista, ja kun hesairaina owat, rukoilewat he häneltä apua ja
koettawat saawuttaa hänen suosiotansa lahjoilla.
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Wiimeiseksi tulee wielä eräs nuorten miesten
jumala, Numba, joka on Oroungoulaisten Nep-
tunus ja Merkurius; hän suojelee asukkaita niis-
tä onnettomuuksista, jotka tulemat toisella puolla
»valtamerta olemasta maasta, ja hän ivallitsec
aaltoja. Hän asuu aiwan yksin kolmannessa
huoneessa.

Nämä epäjumalan tumat owat kaikki suuria,
hywinkömpelösti meistettyjä jakoristettuja. Kan-
sa näyttää pitäwän niitä suuressa arwossa. Mi-
nä tarjosin kaksikymmentä dollaria yhdestä, mut-
ta sain ivastaukseksi, etten saanut sitä ostaa, en
edes sadalla orjallakaan, joka on sama kuin ei
millään hinnalla ollenkaan.

Kahdestoista Luku
Kun minä nyt pyysin kuninkaalta lupaa saa-

da lähteä sisämaahan jahtiretkille, antoi hän mi-
nulle iviisikolmlltta miestä kantamaan minun ka-
pineitani ja auttamaan minua jahdissa. Näis-
tä miehistä oli kolme hänen majesteettinsa omia
orjia ja heitä pidettiin parhaimpina pyssymiehi-
nä koko maassa. He hankkimat kuninkaan pöy-
dälle metsän riistaa ja wiettiwät aikansa met-
sissä jahtirettillä. He tappoiivat elefantteja her-
ransa hyiväkst ja toiwat elfenluun hänelle.

Minun mieleni teki tungeida tuonne sydän-
maahan, jota ei wielä ollut tutkittu tällä lewe-
ydellä, aina siihen asti kurmes tulisin Nazarethin
»virralle, jonne, niinkuin minulle sanottiin, me
saapuisimme nom sata penikulmaa kuljettuamme
itäänpäin. Mina lupasin antaa jokaiselle mic-
helle kaksikymmentä syltää pumpulikangasta, jos
he osoittiwat itsensä uskollisiksi minua kohtaan.
He näyttiwät olewan hywin halulliset tälle ret-
kelle ja erittäin tyytywäiset maksuun.

Kahdenpäiiväiscn. »valmistuksen perästä olin
minä täydellisesti »valmis lähtemään liikkeelle. Kun
me arwattawasti tulisimme kohtaamaan elefant-
teja, leopaarteja, puhwelihärkiä ja gorilloja, olin
minä »varonut itseni riittämällä tuulawarastolla.
Minulle sanottiin metsänriistaa löytymän yltä-
kyllin niillä seuduilla, jonne mina nyt aioin,
siitä syystä etta ne oliwat harwasti asutut ja
sopiwammat metsänpetojcn tyyssiakst kuin ne alat
pohjoispuolella Gabunia, joita minä nykyjään
olin käynyt tutkimassa, jonka ilmoituksen minä
hawaitsin oikeaksi.

Yötä ennen lähtöämme lepäsin minä hänen
majesteettinsa pyynnöstä eräässä likaisessa majas-
sa hänen asunnossaan, ja näytti hänen päältän-

sä ikäänkuin luulisi hän sen kautta osoittaneensa
minulle suurta suosiota, h Wihdoin läksimme me
matkalle aamulla 23 päiwänä. Minä olin tus-
kin saanut unen einettä silmääni koko yönä, sil-
la suunnaton paljous rottia hyppi ja tanssi koko
yökauden ja tekiwät minulle »vastusta huoneen
omistamisesta, jonka tähden minä miesteni suu-
reksi ihmeeksi herätin heidät tawattoman »varhain.
Kello puoli-kuudclta olimme me jo matkalla. Mi-
nun seurassani oli Aboko minua lähin mies ja
Niamkala, hänen perästänsä paras nMs, neljän
muun jahtimiehen kanssa; neljäkolmatta nuor-
ta miestä oli meillä kuormankantajina ja apu-
miehinä.

Meidän tiemme käwi yli muutamain kaunis-
ten lakeuksien, joitaympäröimät synkät, luonnolli-
silta, keskelle erämaata istutetuilta puutarhoilta
näyttämät metsät. Ei pitkiä aikoja kulu ennen
kuin täällä tullaan aarniometsään. Klo 3 sanoi
Abako minulle että joka silmänräpäys woimme
odottaa tapaamamme elefantteja tai puhweleja,
ja hetken ajan perästä näimmekin puhmclihärän
seisoman metsänlaidalla, katsellen ällistellen mei-
tä kohden. Niin seisoi hän tuokion aikaa, mut-
ta meidän wälimme oli liian pitkä että olisim-
me saattaneet ampua häntä, jonka perästä hän
kääntyi takaisin metsään, silminnähtäwästi pa-
hoillaan meidän tulostamme. Aboko ja taksi
neekeriä juoksiwat kaaritellen metsään katkaistuk-
sensa häneltä palausmarkan, sillä aikaa kuin mi-
nä eräässä ivuorcnkolossa keskellä metsää odotin
että he chtisiwät paikalle ajamaan härkää minua
ivastaan. Yht'ättiä olin minä hawaitstwinani
jotakin lähenemän minua päin hämärässä, mut-
ta tarkemmin sitä katseltuani arwelin sen oleman
jonkun miehistäni. Se tuli minua päin, ja mi-
tään aawistamatta käwin minä esille awonaisel-
le paikalle. Nyt hawaitsi tuo olento minun ja
kimeästi tirasten syöksähti se takaisin metsään.
Nyt ivasta huomasin minä että wallitsewassa
puolihämärässä olin pitänyt kimpansia jonakuna
miehistäni, sillä päiwänwalo tuskin woi tungei-
da tiheään metsään. Minä tulin pahoilleni, sil-
lä eläin oli maan yhdeksänkymmenen jalan pääs-
sä minusta, kun hän alkoi juosta pakoon, ja
minä olisin helposti woinut sen ampua. Sa-
massa palasiwat mieheni takaisin ja nauroiivat
sydämestänsä minun erehdykstlleni, jota he eimät
pitäneet minäkään loukkauksena heitä kohtaan,
sillä heillä ei ollut aamistustakaan siitä että
heidän ja kimpansin malilla oli jonkinlaista yh-
denkaltaisuutta, ja he luulnvat minun erehdyksee-
ni olleen syynä wann minun tietämättömyyteni
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ja osaksi myöskin rohkeuden puute, niinkuin sit-
temmin kuulin. Onneksi sain minä wast'edes
tilaisuuden osoittamaan heille, että he itse ereh-
tyiwät minun suhteeni, mitä jälkimmäiseen ta-
paukseen tulee.

Kun taasen olimme liikkeelle lähteneet, tapoim-
me pian yhden kastllin, jonka otimme myö-
tämme illalliseksi. Nyt tulimme, niinkuin näyt-
ti, »varsinaiselle jahtialueelle. Ensi kerran tuntui
minusta oikein iloiselle, kun aattelin jahtiaikei-
tllni, sillä^vaitta me näimme ainoastaan yksi-
tyisiä eläimiä — milloin kimpansin, joka kii-
ruhti metsään kappaleen matkan päässä meidän
edellämme, milloin ngiivon (eräs eriskum-
mallinen eläin, aasin kokoinen, mutta wähän
lyhemmillä jaloilla, ilman farmia ja »väriltään
musta keltasen pilkun kanssa selässä) ja milloin
yhden milloin kaksi kasellia, jotka kiireisesti pa-
keniwat pois pyssynkannon matkan päästä —

näimme me paljon jälkiä, erinomattain elefan-
tin, josta woin huomata että siitä oli tulema oi-
ivallifin jahtiretkiä.

Klo 6 teimme leirin keskelle lakeutta, sillä ai-
taa tuin mieheni lähimmästä metsästä toiwat
hirweän joukon poltinpuita ja ratensiivat niistä
rowion, jota piti näkymän kaukaa. Meidän il-
lallisemme oli »valmistettu paistetusta metsän-
riistan lihasta ja pisangeista, joka oli tylliksi
hylvä ruoka semmoisille nälistyneille raukoille
tuin me, ja kohta klo seitsemän jälkeen huivim-
me kaikki wuoteelle, s. t. s. laskeusimme kaikki
leivolle maahan, jalat päin tulirowiota, ja pei-
timme itsemme, minä milleilläni ja mieheni leh-
dillä ja ruohoilla, joita kokoon haalimat. Ih-
mettäkö siis että ne raukat pitämät paljon tuli-
rowioista! He owat warsin keweästi puetut, ja
waikka täällä ollaan päiwäntasaajan läheisyydes-
sä, owat tuulet tällä wuodenajalla hywin kyl-
mät, kun ei aurinko paista eikä lämmitä ilmaa.
Waikka ylläni oli paksut wiltit en woinut minä
kuitenkaan lcwätä hywäsii wilun tähden.

Me olimme jo kulkeneet noin miidenkolmatta
penikulman paikoille — joista kymmenen idän
kakoista suuntaa kohden — läpi kauniin, mäki-
sen ja Wuorisen maiseman, joka suurimmaksi o-
saksi, niinkuin ennen olen maininnut, oli lake-
utta pehmeällä hietamaalla ja metsäin kanssa,
jotka näyttämät kauniille wehrcille saarille kes-
kellä tasankoa. Metsät owat turwallisia tyyssio?
ja niille suurille laumoille willejä puhweleja
(Bos brachicheros) ja antilooppeja, jotka
yöllä käywät noilla suurilla wehreillä ruohomail-
la laitumella.

Ylimalkaan oli maa hywin waihtelewaa ja
korkeimmat wuoret äkkijyrkkiä, ja niiden alapuol-
ta lewisiwät laksot, joiden »vastaisella puolella
näkyi toisia »vuoria ja joiden hiljaisessa pimen-
nossa me wälistä äkkäsimme kulkemia tai lepää-
iviä eläimiä. Hirmuisen suurta puuta myöden
oli meidän käyminen yli erään syrvyyden, joka
oli pienen mereen juokseman wirran uoma. Me
käwimme kolmen neljän wirran ylitse, jotka kaikki
oliwat kirkkaita ja kauniita, mutta jollei noissa
sywemmissä lalsoissa ole enemmän mettä (jonka
minä kumminkin luulen), ei saa maa tarpeeksi
kosteutta.

Yö oli hywin kirkas ja kylmä, jonka tähden
minä en woinut maata, waikka olin asettanut
kistuni tuulen puolelle suojaksi. Kello kahdelta
ajoin minä kaikki miehet hereille pitkittämään
matkaa, sillä minä arlvelin että kulkemalla pa-
remmin woisimme pitää itsemme lämpiminä kuin
paikallamme makaamalla. Mieheni oliwat tästä
hywin iloissaan. Ne ihmisraukat oliwat kärsi-
neet wielä enemmän kuin minä. Onneksi oli
kuutamo, jonka tähden me ilman pienintäkään
wastusta saatoimme käydä yli lakeuden. Pari
tuntia ripeästi kuljettuamme, tulimme tiheään
metsään, joka suojeli meitä tuulelta. Metsässä
teimme kohta hirmuisen rowion ja oikaisimme
itsemme maahan nukahtaakscmme hetken aikaa,
joka kesti auringon nousuun asti kello kuudelta.

Me läksimme nyt taasen liikkeelle, ja meidän
edessämme lewisi kaunis ruohokenttä, jonka ää-
rimmäisellä laidalla rauhassa käwi laitumella u-
seita puhwelilaumoja, jotka, meidät hawaittuansa,
pikaisesti pakeniwat metsään. Niin kauan kuin
ne liittuimat lakeudella ja söiwät ruohoa oli e-
rämaalla omituinen »viljellyn maiseman muoto.
Se näytti semmoiselta kuin suuri niitty näyttää
heinäkuun aikana karjalauman kanssa, jolloin
heinä on »valmistunut niittoon — kaunis, rau-
hallinen maisema täällä afrikalaisessa erämaassa.

Kello yhdeksän aikaan tulimme mähäiselle jär-
welle ja siellä näin minä «virtahepoja ensi ker-
ran. Kymmenkunta noita suuria kömpelömäi-
siä eläimiä uiskenteli kuorsaten medessä, milloin
nostaen päänsä ylös medestä, milloin sukeltaen
alas pohjaan. Aboko kielsi minua ampumasta
niistä yhtäkään, syyllä huomauttaen minua siitä
ettemme woisi saada niitä ylös »vedestä ja että
paras tilaisuus niiden tappamiseen on yöllä, kun
ne nousemat ylös rannalle käymään laitumella.

Pian sen jälkeen tulimme eräälle awonaistllc
paikalle ja hawa.tsimme pitkän matkan päässä
jotakin, jota minä ensimältä luulin puhwelilau-
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maksi, mutta joka lähemmäksi tultuaan näytti o-
lewan eräs larawanijoutto. Kun sen seuran jä-
senet huomasiwat meidät, walmisteliwat he lisi-
änsä sotaan, sillä täällä ei löydy mitään lakia,
ja jokaisen käsi on nostettu iveljeänsä ivastaan.
Suurin osa heistä lymyi piiloon ruohostoon, ja
hetken-aikaisen wakoilemisen perästä astui neljä
hymin »varustettua miestä meidän eteemme ky-
symään meiltä, sotaa wai rauhaako tahdomme.
Nähdessänsä minun, kummastuiwat he suuresti
ja niinpian kuin heidän ihmetyksensä, nähdes-
sänsä walkean miehen näin kaukana sisämaassa,
oli poistanut heidän pelkonsa, rupesiwat he huu-
tamaan matkakumppaneillensa, että tulisiwat kat-
somaan otan gan ia.

Minua ympäröi paikalla utelias joukko, jos-
ta useimmat eiwät koskaan ennen olleet nähneet
»valkeata miestä, maikka tiettyä oli, että he oli-
wat tehneet kauppaa walkeain miesten mustain
asianajajain kanssa. Heidän matkansa piti ete-
lään ja pohjascen päin, ivicden tupakkaa, suolaa
ja muita tawaroita muassaan, ja heidän aiko-
muksensa oli tuoda palatessaan orjia ja elfenluu-
ta. He oliwat Chekianeja, joka oli wallitstwa
kansakunta näillä tienoilla sisämaasta.

Me jätimme heidät heidän kummastuksensa
»valtcan, sillä meidän mielemme hehkui päästä
kylään, jonka me saawutimme kello neljän aika-
na iltapuolla päiwää. Kylä, jonka nimi oli
Ngola, oli erään chekicmipäällikön Njambain a-
sunto ja hän oli kuningas Vangon alamainen,
joka Abokon kautta lähetti hänelle termeistä ja
käski hänen pitää minusta huolta niin kauan
kuin minä tahdoin »viipyä hänen luonansa ja
käydä jahtiretkillä. Kylään kuului noin »viisi-
kymmentä siewää bambuasunfoa, jotka afrikalai-
stn tawan jälkeen seisoiwat kahdessa riwissä kah-
den puolin pitkää katua. Mutta koko kylä oli
hywin wiehättätvän puhdas, joka seikka muuten
on jotenkin tuntematon asia Afrikassa. Se on
kuusikymmentä penikulmaa itäänpäin Sangata-
nyasta.

Kun naiset minun tullessani huomasiwat mi-
nun, juoksimat he huutaen huoneisinsa. Merkil-
listä on, ettei mikään Afrikan sisämaassa löyty-
wissä kylissä saata asukkaita niin suureen häm-
mästykseen tuin walkean miehen tulo. Waimot
ja lapset juoksemat henkensä edestä, ja he näyt-
tämät pelkääivän, etta walkean miehen näkykin
jo tappaa heidät. Täällä eiwät miehet sentään
näyttäneet niin suuresti pelästymän kuin minun
ihmisiä syöwäiset ystäiväni, ja »vaikkei Njambai
milloinkaan ennen ollut nähnyt »valkeata miestä,

otti hän minun hywin kohteliaasti »vastaan.
Aboko sanoi hänelle kuningas Vangon terweh-
dykstn, johon Njambai ivastasi, etta häntä tot-
teli koko ympäristöllä olema maakunta ja etta
mina woin sanda niin monta miestä kuin tah-
doin olemaan minulle apuna jatkiretkillä. Kun
kaikista oli sowittu kummankin puolen mieliksi,
»vietiin minä kuninkaan »veljen, Shinshukon a-
suntoon; se oli laittein awarin kolo kylässä
ja annettiin sentähden minun haltuuni.

Njambain huone oli samoin kuin muiden ra-
kettu bllmburuowoista, katettu palmunlehdillu ja
lattia oli tehty sotketusta sawesta. Sisuwärtti
oli erinomaisen siisti ja seinissä riippui muuta-
mia »värillä kaunistettuja kuwia, jotka arwatta-
wasti oliwat Bcmgon lahjoittamia; ja waitt'ei
siellä löytynytkään mitään tuoleja, niin woi Njam-
bai tumminkin käskeä »vierastaan istumaan kah-
delle mättäillä peitetylle puurahille, joilla kunin-
gas ja minä istuimme sillä aikaa kuin me pu-
huimme toinen toisemme kanssa. Huone oli lä-
hes kahtakymmentä jalkaa pitkä, kymmentä jal-
kaa korkea ja kymmentä jalkaa leweä, ja meidän
edessämme oli kaunis pylwäslatta.

Minä hawaitsin, että Njambai oli erinomai-
sesti mielissään minun tulostani hänen luoksen-
sa, sillä semmoista kunniaa ei ollut (minun on-
nekseni) tapahtunut kelienkään hänen kanssansa
kilpailemista päälliköistä. Minä olin sentähden
«varma, että minua kohdeltaisiin täällä hywin.
Mina olin saanut parhaan huoneen asunnokseni,
ja tuskin olin mina järjestänyt kaluni, kun mi-
nulle jo oli »valmistettu päiwällisatria keitetyis-
tä ja paahdetuista pisangeista, datateistä, keite-
tystä kanan ja apinan lihasta — josta ivii-
meksimainitusta ruokalajista minä en maistanut
ollenkaan. Ruoan jälkeen lähetin minä kunin-
kaalle muutamia kääryjä Virginian tupakkaa, jo-
ta oli kaikista mieluisin lahja, jonka hänelle lä-
hettää saatoin, sillä Amerikan tupakka on hy-
min harwinaista tamaraa sisämaassa ja paljoa
parempaa kuin maassa kaswawa. Sitä ivastaan
lähetti hän minulle oiivallisen kimpun sokeripuitta.

Yleisesti katsoen ihmetytti Ngolan kylä minua.
Niin suurta siiwoutta en ollut minä luullut ta-
paamani neekerein kesken. Siellä ei löytynyt
edes mitään rikkaruohoa tuolla pitkällä kadulla.
Shinshukon huone, jossa minä asuin, oli niin
awara ja mukawa kuin huoneet Sangatanyassa, ja
ivarustcttu tukulla ja awaimella. Kun olin aset-
tanut kaikki kapineeni järjestykseen, tuli tuo kun-
non Shinshuko minun luokseni, tuoden awaimen
muassaan, ja antoi minulle iviittauksen, etta ha-
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nen alamaisensa helposti woisiwat saada halun
warastaa minun kalujani, jos owi oli aivoin-
nu. Kylä on 60 penikulman päässä Sanga-
tanyasta melkein suorasti itäänpäin, ja waittei
kukaan walkea mies milloinkaan ole käynyt tääl-
lä, näin minä kumminkin paljon merkkejä wal-
kean miehen siivistyksestä.

Seuraama päiwä oli sunnuntai. Minä py-
syin kotona, luin pipliaa ja olin iloinen, että
sain käyttää yhden päiwän lepoa ja aattelemista
warten. Ainoastaan suurella waiwalla sain mi-
nä mieheni pidätetyksi menemästä jahtiretkelle;
he sanoiwat, että sunnuntai saattoi olla warsin
hywä »valkeille miehille, mutta mustilla ei ollut
sen kanssa mitään tekemistä. Aina kun kysy-
mys nousee eri lamoista ja täytöksestä, on nee-
kerein ainoa »vastaus, jota he täyttämät kaikis-
sa tapauksissa, että st jumala, joka on luonut
»valkeat, ei ole sama jumala, joka on luonut
mustat.

Sitten tuli kuningas ja osa hänen alcmmai-
sistaan minun luokseni, ja se keskustelu, joka
nyt alkoi, herätti kummankin puolista kummas-
tusta. Minä sanoin heille ettei heidän epäju-
malainsa kumista eikä noitakaluista ollut mitään
hyötyä ja että oli marsin järjetöntä odottaa apua
puujumalilta, joita ihmiset oliwat tehneet ja
jotka ivoitiin polttaa tuhaksi; että sitä, mitä he
sanoiwat noituudeksi, ei löytynyt ollenkaan ole-
massa ja että oli marsin määrin tappaa ihmisiä
semmoisen syytöksen tähden; että oli ainoastaan
ylsi Jumala, jota walkeain ja mustuin yhtä
suuresti tuli kunnioittaa ja häneen turwata.
Tama kaikki sai heidän maan jupisemaan kum-
mastusta tai epäilystä.

Kuningas huomautti nyt siihen, että moolim-
me meidän jumalamme hywässä suosiossa, koska
hän lähetti meille pyssyjä jn kruutia taiwaas.a.

Kuninkaan weli arweli olewan erinomaisen
hupaista oleskella alougou (romrni)-mirtain
rannalla, jofka koko muoden ympärinsä juosta
wilisiwät maan läpitse, niinkuin meillä oli laita,
ja että hänkin mielellään tahtoisi asua semmoi-
sen joen warrella.

Mmii sanoin heille, että me teimme pyssymme
itse, jota ei kukaan näyttänyt tahtoman uskoa,
ja ettei meillä mitään rommiwirtoja ollut.

Sitten ilmoitti kuningas, joka oli hywänlaatui-
ncn ja toisinaan sangen aulis mies, etta hän
antoi kaikki kylan naiset haltuuni. Mina en
suostunut siihen tarjomukseen, waan ilmoitin hä-
nelle, että ivalkeat miehet pitämät suurena rikok-
sena, jos joku pitää yhteyttä niin monen nai-

sen kanssa, ja ettei minun maassani miehellä
saa olla useampi kuin yksi waimo (minä en
maininnut mitään Mormoneista). Kaikesta mi-
tä olin puhunut näytti tämä seikka olewan heis-
tä pahin. He äänähtiwät kaikki kummastukses-
ta ja naisetkin arweliwat sen olewan nauretta-
lvan tawan, josta ei seuraisi mitään hyivää.

Seuraamana aamuna menimät minun miehe-
ni jahtiretkelle päiwän koittaissa; he eiwät tah-
toneet tuhlata aitaa turhaan, sanoiwat he, ja
pettäsiwät, että minä Pysyisin totona wielä päiwän.
Meitä oli suuri joukko, sillä muutamat kylan
parhaimmista pyssymiehistä seurasiwat myötä.
Minä annoin heille kaikille kruutia — Pyssyjä,
semmoisia kuin ne owat, on kaikilla — ja me
jakauimme kahteen osaan, Aboko ja pari muuta
neekeriä meni leopardin jahtiin, sillä aikaa tuin
minä tuon suuren joukon kanssa tungin metsään
pyytämään mitä käsiimme sattui. Iltapuolla
päiivää palasimme me, tuoden muassamme enem-
män metsänriistaa kuin milloinkaan ennen olin
ampunut yhtenä päiwänä Afrikassa, mutta nii-
den joukossa ei ollut yhtäkään suurempaa otus-
ta. Suuri oli minun iloni, kun minä ammu-
tun saaliin joukosta löysin erään tähän asti
tuntemattoman helmikana-lajin (Num id a plu-
mif era), erinomaisen kaunis lintu, jolla oli
paljas pää tummansinisen ihon kanssa. Niskas-
sa on sillä tupsu pystyssä seisomia, tiheitä ja
untuivankaltaisia höyheniä. Kaulan yläpuoli,
kurttu ja takapuoli päätä on koiraksella peitetty
lyhyillä, mustilla höyhenillä, mutta naaraalla
owat nämät osat paljaat. Linnun höyhenpuku
on yleisesti mustansininen ja pilkutettu lukuisil-
la, sinertäwillä "silmillä". Nokka ja sääret owat
mustansiniset samoin kvin tuo paljas päänahka.
Sillä linnulla, jonka mina ammuin, oli siipien
wäliä seitsemäntoista tuumaa.

Tätä lintua ei löydy metsissä lähellä rannik-
koa, waan tawataan, niinkuin sittemmin tulin ha-
ivaitsemaan, noin »viidenkymmenen penikulman
päässä itäänpäin Sangatanyasta. Se on hy-
win pelkuri, mutta kuljeksii suurissa joukoissa
metsien läpitse, jossa kuuluu sen korkea ääni, jo-
ta kuitenkin on äreä ja pärisetvä. Hän kam-
moo ihmisten polkuja, mutta hänen omia jälkiän-
sä näkyy joka paikassa niissä metsissä, joissa hän
oleskelee, sillä semmoinen lintuparwi kuopustaa
maan niillä paikoilla, jossa st lepää. Sillä on
wahwat siiwet ja se istuu yöllä korkeain puiden
lattvassa. Kun pyssymies lähestyy näitä lintuja,
lentämät ne äkkiä ilmaan ja jakaumat joka ta-
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holle, jonka tähden niitä on »vaikeaa saada am-
mutuksi.

Minä en ollut nauttinut mitään ennen kuin
menin jahtiretkelle aamulla ja olin sentähden
iloinen, että sain aamiaista ja päiwällistä yh-
dellä haawaa, ennenkuin rupesin täyttämään to-
pingilla jahtisaalistani, jota toimitus on tehtä-
wä kohta, sillä muuten syömät muurahaiset ne
suuhunsa.

Minä olin »väsynyt ja menin sentähden le-
ivolle, mutta en saanut unta juuri ensinkään.
Koko kylä oli sinä yönä liitteellä. Kylän asuk-
kaat oliwat panneet kemut toimeen siitä syystä,
että minä olin ollut heidän luonansa niin kau-
an. Onneksi ei minua käsketty tulemaan ulos
pitämään puhetta tai jollakin muulla tawalla
ottamaan osaa juhlallisuuteen. Minulla oli kär-
simystä kyllä heidän laulunsa, melunsa, tanssin-sa ja riehuman ilonsa kuulemisesta. Seuraama-
na päiwänä oli minun pääni kipeä ja minä py-
syin sentähden kotona, mutta minun oli sen si-
jasta näyttäminen itseäni suurelle joukolle Cheki-
neja, jotka oliwat tulleet läheisistä kylistä kat-
somaan »valkeata miestä. Njambai oli tietysti
ihastuksissaan siitä huomiosta, jota minä herätin.
Minua tutkisteltiin ja tarkasteltiin pelolla ja
kummastuksella. Erittäin ihmettelimät nämät ih-
miset minun tukkaani, ja useat sanoiwat, että
minä »varmaankin olin joku henki (mbuiri), ja
he osoittiwat minulle suurta kunnianosoitusta.

Illemmalla tuli minun pyssymiehen, totia,
tuoden muassaan suuren joukon apinoita, joiden
lihalla he sutiwat suutansa sillä aikaa kuin mi-
nä ryhdyin täyttämään topingilla kahdeksaa mer-
killisintä niistä elämistä, ennenkuin menin le-
ivolle. Onneksi oli tänä yönä rauhallinen me-
no minun läheisyydessäni, niin että minä saa-
toin nukkua, lopetettua työni. Yksi näiden ih-
misten taikauskoisista ajoista oli tullut. Kuun
laita ei mahtanut olla oikeassa. Minä en woi-
nut saada selkoa millä tawalla ja minä luulen
etteiivät he itsekään sitä tarkoin tietäneet, mutta
jok' ainoa nekeeri riipusti ihoonsa punaisia ja

»valkeita kliituwiiwoja ennenkuin meni leivolle.
Minä en mennyt jahtiretkelle seuraawana päi-

wänä ja olin siitä hyryillä mielin, sillä sen
kautta sain minä tilaisuuden «vapauttamaan yh-
den naisraukan, joka oli kuolemaisillanfa kau-
heimpiin kidutuksiin. Kun minä istuin ja luin
iltapuolla päiivää, kuulin minä erään naisen par-
kuman ikäänkuin kowain tuskain alaisena. Kun
kysyin mikä siihen oli syynä, mustasi minulle eräs
neekeri, että kuningas rangaisi yhtä maimoistan-

sn, ja muutamat toiset antoiivat minulla »viitta-
uksen,-että minun pitäisi koettaa pelastaa sen
»vaimoraukan henkeä. Minä riensin kuninkaan
asuntoon, ja kun olin saapunut sisääntäytälvän
eteen, kohtasi minua näky, joka sai minun »vere-
ni jähmistymään kauhusta. Eräs alaston nai-
nen oli uumilta sidottu jykeään maahan juntat-
tuun paaluun. Hänen jalkansa oli huristettu
ja kimitetty pariin pienempään paaluun ja lu-
jat köydet oli kiristetty ympäri hänen kaulansa,
ruumiinsa, rannettensa ja nilkaisintensa. Näitä
köysiä kierettiin yhteen kcppein awulla, ja silloin
kuin minä tulin paikalle, oli iho jo rumennut
lähtemään tuosta kauheasta kiristyksestä. Jouk-
ko katselijoita seisoi ympärillä ja näyttiwät jo-
tenkin huolimattomilta; luultawasti oliwat he
tottuneet näkemään semmoista.

Minä astuin esille, tartuin kuninkaan käteen
ja pyysin häntä minun tähteni päästämään wai-
morauttaa wapaaksi ja säästämään hänen hen-
keänsä. Minun näin puhuessani lakkasi pingoit-
taminen ja pyöwelit näyttiwät olewan iloissaan,
että saiwat keskeyttää toimituksensa. Kuningas
mietti hetken aikaa eikä tahtonut luopua kostos-
taan. Hän tämi sisään huoneestnsa. Minä seu-
rasin perästä ja uhkasin paikalla jättää hänen
kylänsä, ellei hän päästäisi wapaaksi tuota mai-
moparkaa. Wihdoin myöntyi hän ja sanoi:
"Pelasta hän sitten ! Minä annan hänen sinulle."

Minä kiiruhdin heti ulos, ja kun en woinut
saada köysiä irti, katkaisin mina ne »veitselläni.
Tuo waimo parka oli marsin »verissä. Muu-
tamat köydet oliwat tunkeneet niin sywälle ihoon,
että liha oli paljas, ja bän wuost werta wah-
wasti. Kuitenkaan ei ollut hän määrällisesti
haawoitettu ja minä kiitin Jumalaa, että mi-
nulle oli onnistunut pelastaa hänen henkensä.
Minä käwin paikalla kuninkaan luotsi ja sain
hänen lupaamaan, ettei hän enää rankaisisi hän-
tä. Sitten kysyin minä kuninkaalta, mitä se
waimo oli tehnyt. Hän »vastasi, että se oli »va-
rastanut häneltä sen helmiwyön, jota hän tawal-
lisesti kantoi ruumillansa, ja oli antanut sen ra-
kastajallensa — joka tietysti oli suuri rikos.

lohtaakseni tuon mustan kuninkaan aatoksia
toisaalle päin, huomautin minä hänelle »vähäistä
lintua, joka istui ylimmällä oksalla eräässä pit-
kässä puussa hänen huoneensa »vieressä, ja lu-
pasin ampua sen. Niin tuin olin odottanut,
wäitti hän sen olewan mahdotonta. Neekerit
omat huonoja pyssymichiä. Minä annoin tuoda
pyssyni, tähtäsin ja ammuin sen pienen linnun,
josta hänen majesteettinsa itse ja hänen alamai-
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sensa huusitvat melskaten suostumustansa. He
tuttisteliwat minun pyssyäni, jossa oli lyödin-
luttu, jonka tähden se heitä ihmetytti, sillä hei-
dän ampuma-aseensa owat limsiöluttuisia kiwä-
rejä. Sitten sanoiwat he minulla oleman jon-
kun mahtaman noitatalun tai fetischin, joka
auttoi minua ampumisessa.

Pitääkseni heitä yhä edespäinkin hyivällä mie-
lellä, otin minä esille tulitikkurasiani ja wedin
»valkeata yhteen tikkuun, joka temppu minulle
aina on tuottanut suurta arwoa sisämaan nee-
kerein seassa. Tämä keino näyttää heistä ole-
man merkillisin kaikista, ja nämä Chekianit ei-
mät milloinkaan mäsyneet katselemasta minua
"tulta tehdessäni".

Seuraamana päiwänä menin minä yksin jah-
tiin ja ammuin ilokseni wielä yhden linnun,
tuon mustan milli-kanan (Phasidus niger),
joka on mitä merkillisimpiä lintuja Afrikassa näh-
nyt olen, ja jonka löydön mina armonsa puo-
lesta asetan kohta tuon ylhäällämainitun mus-
tan helmikanan rinnalle. Niistä kuudestakym-
menestä uudesta lintulajista, joilla minun on
onnistunut enentää tunnettuin afrikalaisten lin-
tuin lukua, näyttämät nämn kaksi minusta mer-
killistlnmille.

Phasidus niger on, jos pyrstösulat lukuun
otetaan, kahdeksaatoista tuumaa pitkä. Sen pää
ja yläpuoli kaulaa owat alastomat, paitsi erästä
juoman lyhyillä, mustilla höyhenillä, joka käy
nokan juuresta tataraimoon asti, jossa se loppuu
yht'ättiä. Pään alastomat osat omat naaraalla
waaleanpunaiset iväriltänsä ja koiraksella tulipu-
naiset. Kurkku on peitetty hywin lyhkäisillä höy-
henillä. Kun minä ensikerran näin tämän lin-
nun, luulin minä sen tawallistkst kanaksi. Nee-
kerit owat myös huomanneet tämän yhdenkaltai-
suuden, joka nähdään siitä nimestä, jonka he
sille owat antaneet: couba ig a, joka merkitsee
milli-kana. Willi se onkin, jonka tähden sitä
on hywin tvaikea päästä liki, ja harwinainen
on se myös niissäkin metsissä, joissa sillä on
kotinsa. Sitä ci löydy ensinkään rantamaassa
ja lamataan ivasta »viiden-, kuudenkymmenen

penikulman päässä sisämaahan päin. Sielläkin
on se niin harwinainen, että kaikilla retkilläni
yhteensä ammuin waan niitä kolme. Tämä lintu
ei oleskele suurissa panoissa niinkuin helmikana,
maan kuleksii läpi metsäin yksi koiras ja yksi
naaras tai useimmasti kaksi naarasta yhdessä
seurassa. Se on komin arka ja lentää pienim-
mänkin ryskeen kuullessaan pois piilopaikkoihinsa
metsässä.

Minä rupeen jo saamaan niin paljon eläi-
miä kootuksi, että minulle on mahdoton tungeida
aina Nazareth'iin asti. Waara koko kokoukseni
kadottamisesta on liian suuri ja »vaikeus sen
suojelemisesta muurahaisilta wielä suurempi. Pie-
ninkin huolimattomuus saattaa pilata luonnon-
tutkijalta ne eläimet, joille hän panee suurimman
armon, ja useasti jouduin minä epätoiivon wim-
maan kun hawaitsin muurahaisten yöllä jonkun
mähäpätöisen epähuomion kautta ennen aamua
kalunneen jonkun harwinaifen linnun tai muun
eläimen luurangoksi.

Minä ilmoitin kuninkaalle että minun oli
palaaminen takaisin Sangatanyaan ja rupesin
sitten sälyttämään sisään eläimiäni ja niiden luu-
rankoja sillä tamoin, että niiden kuljetus tulisi
niin helpoksi kuin mahdollista. Meidän piti
lähteä mattaan »varhain aamulla (10:späiwä)
ja illalla olin mina ja'annut kaiken tupakkani
kylan asukkaille. He owat kohdelleet minua hy-
wästi ja ansaitstivat tuon pienen hymityksen,
jolle he panewat suuren arwon.

Matkaewääksi antoi kuningas minulle kanan-
pojan, puolen tusinaa munia ja kaksi kimppua
pisankeja. Minä lupasin Sangatanyasta lähettää
hänelle «viisikolmatta kääryä tupakkaa, yhden kan-
kaankappaleen, lasillisen kruutia, kolme piippua
ja muutamia helmiä. Hän pyysi erittäin wä-
hän rommia, johon pyyntöön en minä suostunut.

Hän käski minun tulla takaisin katsomaan
häntä ja »viipyä silloin enemmän aikaa, niin
saisin hänen parhaat jahtimiehensä nivukseni.
"Mutta,'' lisäsi kuningas," muistakaa waan, että
otatte wähän rommia myötänne." Ia sitä pit-
kitti hän, milloin pyytäen, milloin turvaten jo-
takin, mutta aina palaten takaisin rommiin.
Wanha kuningas parka, kuinka häntä olisi miel-
lyttänyt pieni matkustus Sangatanyaan, jossa
hän olisi saanut tarpeensa tuota haluttua rom-
mia!

Kun meidän piti lähteä, lähetti kuningas poi-
kansa minun luokseni noutamaan niitä lahjoja,
jotka hänelle oli turvattu, ja antoi erittäin muis-
tuttaa etten unohtaisi rommia. Hän lähetti
minulle muistoksi erään ivanhan, iästä ja pi-
dosta mustuneen sawipiipun, josta hän näytti
pitäivän paljon. Hän toiivoi, että minä ottai-
sin sen myötäni kotimaahani ja sanoisin ihmi-
sille siellä että st oli kuningas Njambain mieli-
piippu.

Minä etenin useassa tilaisuudessa aina kaksi-
kymmentä penikulmaa itäänpäin Njambain ky-
lästä, mutta hawaitsin maan siellä olewan yh«
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dennäköista tuin se mitä jo kerrottu on. Kun
nyt »viimeisen kerran näillä lehdillä puhumme
Chetiani-heimostll, näyttää minusta kohtuulli-
selle, että tässä annan lukijalle yleisen kumauksen
tästä suuresta ja mahtamasta heimokunnasta.

Chekiani-heimo ja ne kansat, jotka owat sen
kanssa läheisessä yhteydessä ja puhuivat sen eri
kielimurteita, asumat merenrannalla ja sisämaassa
aina kahdeksankymmenen penikulman päähän asti
merestä — Muni- ja Mundah-wirtain rannoilta
pohjassa Ogobayh m asti etelässä. Tälle awa-
ralle alueelle owat he rakentaneet kylänsä; heillä
ei ole missäkään mitään yhteistä keskuspaikkaa
ja he elämät enimmästi niiden kyläin »välissä,
joissa Mpongwet ja VatalaNt asuwat; mutta
yhtä kaikki on heille onnistunut pitää kansalli-
suutensa. Muutamissa paikoin owat he lukui-
simmat lähellä rannikkoa, toisissa paikoin owat
he toinen, kolmas eli neljäs heimokunta sisä-
maata kohden. Sillä tawoin owat he asettu-
neet lähelle Munin- ja Mundcch-ivirran suuta
ja asuwat wiimemainitun wirran ja Gabunin
wälillä olewalla merenrannikolla; sitä ivastaan
owat he etelän puolella Gabunia siirtyneet pois
Mpongwelaisten tieltä ja owat rakentaneet ky-
länsä sisämaahan.

Utkomuotonsa puolesta owat Chekianit kesken-
tokoisia ja heillä on taivattoman »vaalea iho nee-
kereitä ollaksensa, mutta he eiwät näytä niin
kauniilta kuin Mpongwet ja Mbengalaistt. He
owat sotaisia, kamalia, erinomaisen haluisia kaup-
paan ja petokseen. He owat innokkaita jahti-
miehiä ja heillä on kylliksi sekä rohkeutta että
taitaivuutta, sillä he owat hywin kekseliäitä ja
liukkaita, kun he lähenewät saalistansa. He
owat riitaisia ja pitäwät yhtämittaa palaweriä
keskenänsä tahi muiden heimokuntain kanssa.
Hywin wähän tietämät he siitä, että owat sa-
maa heimoa, ja heidän wälinsä läheisten kyläin
kanssa ei ole aina ystäwällinen, eikä juuri mil-
loinkaan tuttatvallinen. Niinkuin kaikilla muilla
afrikalaisilla, joiden kanssa minä olen sattunut
yhteen, on miehillä hywin wähän tai ei ensin-
kään halua maanmiljelykseen; he heittämät maan
iviljelemisen naisten ja orjain tehtäivätsi. Ran-
nikolla asuwilla Chekianeilla on paljon orjia,
mutta sisämaassa asumilla ainoastaan wähän.

Heidän sodankäynnissään on kawaluus suuri
ansio. He nauraawat »valkeata miestä, joka roh-
keasti astuu »vihollistansa »vastaan, ja heitä
miellyttäwät enimmästi wäijymys ja äkkiarmaa-
mattomat päällekarkaukset. Kun joku Chekiani-
lais-neekeri on joutunut riitaan toisen kanssa,

asettuu hän mäijytsiin, ampuu häntä, kun hän
käy ohitse, ja karkaa sitte tiehensä. Tietysti te-
kemät tapetun ystäwät hänen asiansa omaksensa;
uusi »väijyminen ja wainominen alkaa, useasti
»vedetään, kymmenkunta kylää samaan riitaan,
murhaa ja hämitystä kestää kuukaudet aikoja,
«vieläpä »vuosiakin, jolloin kumpikin puolue käyt-
tää jokaista tilaisuutta, wahingoittaatsensa toista.
Tästä on seurauksena semmoinen turwattomuus,
joka tekee kaiken järjestetyn yhteiselämän mah-
dottomaksi. Usein siirtyy kokonainen kyla toiseen
paikkaan wälttäätsensä kostoa, ja wälistä seuraa
»vihollinen pakenewan jäljissä aina hänen uusille
asunnoillensa asti, tahi syntyy toisia uusia selk-
kauksia, jotka antamat syytä uusiin werenwuoda-
tuksiin.

Ylimalkaan eiwät nämä Chekianit ole iveren-
himoista, waan huolimattomia ihmisen hengestä,
kiihkoisia ja kostonhimoisia.

Moniwaimoisuus »vallitsee tietysti Chekianeinseassa ja sitä pidetään, niinkuin jo mainittu on,
»valtiollisen laitoksen arwossa. Se on miehelle
eduksi mitä useammista mahtamista perheistä
hän nai sekä omassa että muissa heimokunnissa,
sillä sen kautta lewiäwät hänen tauppcttoimensa
ja hän saa enemmän arwoa ja mahtawuutta.
Mutta toiselta puolen on myös tämä alkuna
kaikkiin sotiin ja riitoihin. Miehet owat ali-
tuisissa rakkauden yhteyksissä toisten kyläin »vai-
moin kanssa, ja jos he saadaan kiini, murhataan
he tai saattamat he sodan kyläänsä. Naisellista
siweyttä ei pidetä suuressa arwossa, ja pääsyynä
tämän ja muiden heimojen »vähitellen, tapahtu-
maan perikatoon on se seikka, etiä naiset pakoi-
tetaan niin nuorina naimisiin, etteitvät he woi
tulla äiteiksi. Lapset luwataan pois jo neljän-,
wiiden-wuotisina, jopa kohta syntyissäkin, ja ty-
töt tulewat waimoikst kolmen-, neljäntoista »vuo-
den »vanhoina, josta syystä he wanhenewat war-
hain ja suurin osa heistä kuolee nuoruuden
iässä ja ilman lapsia.

Waitt'ei siweyttä pidetä suuressa arwossa, pi-
detään haureutta kumminkin suurena rikoksena,
joka rangaistaan sakoilla, jotka määrätään mict-
telijän waroja myöden, ja koko joukko miehiä,
jotka eiwät muulla tawalla woi sakkojansa mak-
saa, myydään orjiksi joka wuosi. Wälistä so-
ivittaa erehtynyt rikoksensa sillä, että muutaman
aikaa tekee työtä tuolle loukatulle awiomiehelle,
mutta toisinaan ci woida rikosta lepyttää muulla
kuin merellä.

Jokaisella miehellä on tawallisesti yksi yli-
maimo eli ensimäinen waimo — tawallisesti st
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waimo, ionka han ensiksi on nainut — ja se,
joka harjoittaa tumatonta kanssakäymistä tämän
»vaimon kanssa, tekee aiwan suuren rikoksen, josta
»vähin rangaistus on orjaksi myyminen. Kun
mies solmii uusia awioliittaja ja hänen jälkim-
mäinen morsiamensa, niinkuin tawallisesti laita
on, wielä on lapsi, pannaan hän tuon ensimäi-
stn »vaimon »vaarinpidon ja holhouksen alle, joka
kastvattaa häntä kunnes hän on tullut sopiwaan
itään. Nämä neekerit naimat myös nais-orjia-
kin, mutta waikka niistä syntyneet lapset owat
wapaita, on heillä kuitenkin wähemmän sano-
mista ja alhaisempi armo kuin »vapaista »vai-
moista syntyneillä lapsilla. Usein karkaamat »vai-
mot miehiltänsä, kun heitä pahoin on pidetty
tahi jonkun muun syyn tähden, toisiin kyliin,
ja kun sitä pidetään kunnian asiana, ettei sem-
moisia pakolaisia anneta heidän omistajillensa,
on tämä seikka runsaana aiheena riitoihin ja
sotiin.

Naisia kohdellaan sangen loivalla tawalla.
Miehet sysääwät mielellään kaikki raskaammat
työt ivaimoinsa niskoille, joiden on wiljeleminen
maata, kokoominen poltinpuita ja kantaminen
kaikenlaisia kuormia, ja niissä paikoin, joissa pu-
napuun kauppaa harjoitetaan, eiwät miehet muuta
tee kuin kaatamat puut ja halkaisewat ne loh-
koiksi, joita naiset, koska tiet koko tässä osassa
Afrikaa owat warsin alkuperäisessä tilassa eikä
ajojuhtia tunneta, pakoitetaan kantamaan seläs-
sään ivirtain rannoille metsäin ja mittain lä-
pitse. Tämä on raskainta työtä mitä ajatella
saattaa, sillä niitä puita tulee useasti kantaa
kuusi tai seitsemän penikulmaa tuhi enemmänkin

Chekicini heimo on jaettu sukukuntiin, ja maikka
ne toisinaan tulemat hywin suuriksi, on kuiten-
kin awioliitto saman sumun jäsenten kesken kiel-
letty. Lapset, erittäinkin poikalapset, enentäwät
suuressa määrässä miehen armoa, ja hedelmäl-
listä »vaimoa pidetään sentähden suuressa suosi-ossa. Kun perheen esimies, niinkuin useasti ta-
pahtuu, on tullut wunhukst ja heikoksi, saa se
wnimo, joka on monen lapsen äiti, jotenkin wa-
paan aseman. Nämät ihmiset eiwät osaa juuri
ollenkaan hoitaa lapsia, ja suuri osa heidän si-
kiöistänsä kuolee pieninä huonon hoidon tähden.

Waikka näillä Chekianeilla on kyliä, woidaan
heitä melkein kutsua paimentolaiskansakst. He
siirtelewät ybä asunpaittoja semmoisista syistä
tuin jonkun pala m erin tähden läheisen kylän
kanssa, päällikön kuoleman tai sen luulon täh-
den että heidän kylänsä on noiduttu. He ko-
koomat silloin kaiken tawaransa yhteen ja niin

paljon elatuswaroja kuin hanttia woiwat ja läh-
tewät kaikki mattaan, monesti monen penikul-
man päähän.

Heidän taikauskonsa on alhaisinta ja taittein
raainta laatua. Minä mainitsen tässä waan,
etta noitumista uskotaan yleisesti ja se saattaa
paljon pahaa heidän leskensä toimeen, eikä epä-
jumalista, hymistä ja pahoista hengistä, noita-
kaluista, fetischeista ja loihtukeinoista tule en-
sinkään loppua. Heidän taikauskostansa juma-
lanplllweluksen suhteen tahdon kertoa laweammin
toisessa luivussa.

Eri seuduilla owat Chekianit tunnetut eri ni-
millä, joista merkillisimmät owat Mbondemolai-
set eli Ndemolaiset, Mbisholaiset, Ntcumoulaiset
ja Aeoait — jotka wiimeksimainitut asuwat si-
sämaassa Gabunin ja Kap Lopezin wälillä —

Mbikiläistt, Mboushalaiset ja Ibouayit. Kaikki
nämä puhumat Chekiani-kielen murteita, mutta
pitämät itseänsä eri heimokuntina.

Me läksimme takaisin Sangatanyaan kolmas-
kymmenes päiwä. Aikomukseni ei ollut suoras-
taan matkata rannikolle; minun mieleni teki
iviipyä kumminkin »viikon päiwät metsissä ja la-
keuksilla, sillä kaukana kylistä oli minulla pa-
rempi toiwo saada ammutuksi pelkurimaisempia-
kin eläimiä ja niitä, joita minä mieluisemmin
halusin. Minä puhuin kuninkaan kanssa, että
hän antaisi niille miehille, jotka minä tuontuos-
takin tulin hänen luoksensa lähettämään, elatus-
waroja; ja sitten kun sillä tamoin olin »varonut
itseni sitä haittaa »vastaan, joka useasti on tar-
jona matkustamalle tässä maassa, ja olin warma
siitä ettemme nälkään nääntyisi, waitt'ei jahti
olisi tuottanutkaan tarpeeksi elatusta, lätsin mina
retkelle hyivällä mielellä. Me malitsimme tiem-
me wähän syrjään päin siitä, jota myöden olimme
tulleet, ja sillä tamoin sain minä tilaisuuden
nähdä muutamia uusia maisemia. Oli kaunis,
kirkas päiwä, raitis tuuli puhalsi ja matkustus
yli noiden awarain lakeusten käwi ilman »vas-
tuksia laatuun.

Kello kolmen aikaan näimme edessämme »vä-
häisen järwen erään lakeuden syrjällä, ja sillä
aikaa kuin minä seisoin ja kntselin mettä, tuli
yht'ättiä meidän ja järwen wälillä yksinäinen
puhweli näkywiin. Minä olin wähän matkaa
edessä päin miehistäni, jotka kyykistnimät maa-
han, sillä aikaa kuin minä koetin lähestyä eläintä.
Ruoho oli aiwan matalaa, jonka tähden minä
pelkäsin, että puhweli näkisi minun, mutta on-
neksi siirtyi hän samassa paikalle, jossa kastvoi
korkeata ruohoa, niin ettei hän woinut nähdä
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minua, ja nyt riensin minä esille, niin että hän
oli pyssynkannon matkan päässä. Samassa kuin
puhweli tuli llwonaistlle paikalle ammuin minä.
Hän päästi kolean möräyksen mimmoissaan ja
tarkasi suorastaan minua wastaan arwelematta
silmänräpäystäkään. Mina pidin toista piippua
ivaruillll ja olin jo kohottanut Pyssyn, lähettäät-
seni hänelle toisen kuulan, kun hän samassa hy-
pähti kerran ja kaatui maahan kuolijana.

Nyt päästitvät mieheni ilohuudon ja tiiruh-
tiivat paikalle saaliin luotsi. Puhweli nyljet-
tiin heti ja parhaimmat osat lihasta leikattiin
pois. Me pystytimme leirin järwen rannalle ja
söimme puhwelinpaistia illalliseksi. Kaikki mi-
nun mieheni owat lihawia kuin hylkeet, sillä
aina siitä saakka, kuin Sangatanyan jätimme,
owat he saaneet lihaa ja muuta metsänantia
yltäkyllin. He sanomat minun olewan telwolli^
nen ja onnellinen jahtimics ja näyttää siltä
tuin ei olisi heillä milloinkaan ollut niin hy-
iviä päiiviä.

Me olimme noin miidentoista penikulman
päässä Njambain kylästä, ja lewättyämme yhden
yön mattan waiwoista, päätin minä asettaa
pääkortteerini tälle kauniille lakeudelle, jossameillä
oli mettä läheisyydessä ja suuri metsä toisella
puolla, jossa saatoimme jahdissa käydä. Mies-
teni mielestä oli paikka sowclias, sillä jahdin
piti onnistua siellä oiwallisesti, kun järwi kai
houkutteli eläimiä luoksensa juomaan. Sentäh-
den käytimme koko päiwän semmoisen leirin wal-
mistamisten, joka olist mukawa ja turmallinen.
Onneksi on nyt kuiwa wuodenaita ja meidän ei
ole tarwis pelätä sadetta waan kylmiä yötuulia.
Puiden oksista rakensimme suojuksen, joka woi
suojella meitä tuulelta. Mina annoin miesteni
latoa kistuni tuulen puolelle »vuodettani, ja lu-
kittuani kaikki huolellisesti, uhkasin mina ampua
kuolijaksi jokaisen, joka »varastaisi minulta jota-
kin. Sen perästä teimme keweät katot lehtvät-
sisistä otsista matauspaittaimme ylitse, panimme
malteat kuntoon ja kas siinä oli meillä nyt miltei
kokonainen kylä! Juuri kun parhaillamme olimme
tässä toimessa, tuli kymmenen Njambain orjaa,
tuoden muassaan pisankeja, joka oli hymin ter-
ivetullut lähetys tuolta hywänlaitastlta mieheltä.

Kun laitti oli walmisna ja meidän piti syödä
illallista, »varotin minä wielä kerran miehiäni
olemaan rehellisiä m hillitsemään kyntensä. He
owat hywänlaitasta wäkeä; mutta minä olen ha-
ivainnut, että waikka laitti »villit »varastamat,
löytyy tässä osassa maata — jossa orjakauppaa
harjoitetaan ja jossa neekerit owat tulleet kans-

? sakäymiscen malkeaihoisten alhaisimpiin luokkain
kanssa — paljoa suurempia markalta tuin ta-
wallisesti heidän joukossansa laivataan. Minä
uhkasin siis tappaa ensimäisen, jonka minä ha-
waitsin anastaman itsellensä jotakin minun omai-
suudestani — ilman armotta ampua hänen kuo-
lijaksi; "ja", sanoin minä, "kun sillä tamoin
olen jonkun ampunut, somin minä asiasta tei-
dän kuninkaanne kanssa".

Siihen ivastasi Aboko kylmäkiskoisesti, ettei se
sopiminen heitä paljon hyödyttäisi.

Tietysti wakuuttiwat kaikki korkealla äänellä
olewansa rehellisiä ; mutta minä tiesin kyllä hy-
win kuinka ivoimallinen kiusaus heissä on, niissä
raukoissa ihmisissä, ja luotin enemmän heidän
uskoonsa, että minä warmaan tappaisin mar-
taan tuin heidän hyrriin aikeisinsa.

Kun tämä pieni seikka oli selwille saatu, ko-
koonnuimme walkean ympärille. Aurinko teki
juuri laskua. Eräässä hirmuisessa, tulella riip-
pumassa kattilassa keitettiin kappale mehuista
puhivelin lihaa; meidän edessämme oli suuri
kasa paahdettuja pisankeja, ja kun olimme aset-
tuneet istumaan tuon mahtaman tulen ympärille,
sillä ilma alkoi tuntua kylmälle, annoimme il-
lallisen meille hywästi maistua. Minä söin
talrikilta ja täytin haarukkaa — joita si.vistyt-
sen kaluja minä aina kuljetan myötäni — sillä
aikaa kuin neekerit taittoiwat tuoreita lehtiä tal-
rikiksensa ja käyttlwät "mustan miehen lähive-
ttä", niinkuin he kutsumat kymmentä sormeansa.

Päiwällisen jälleen joiwat mieheni ruukullisen
pallnuwiiniä, jonka Ngola oli meille lähettänyt,
ja saattaatstni heidän ilonsa ylimmällensä, kä-
ivin minä kistuini luotsi, aukaisin kannen, jolloin
noiden mustain naamain kulumat silmät tähtä-
siwät minua uuteliaasti ja halullisella odotuk-
sella, ja otin esille ison kääryn Kentucky-tupak-
kaa. Nyt nousi ilo, niin sanoakseni, lakeen asti;
huimasti hurrattiin, kun minä annoin jokaiselle
runsaan osan, ja muutaman tuokion kuluttua
wenyiivut kaikki maassa walkean ympärillä ja
polttimut niin herttaisen tyytyiväisinä, jommoi-
silta afrikalaistt aina näyttämät kun saawat maata
loikoa tulen ääressä tupakoiden. Nyt seurasi
hurjia kertomuksia jahtiretkistä, noituudesta ja
pahoista hengistä, jotka tarinat soweltuiwat hy-
win tuon jylhästi wiehättäwän ympäristön kanssa
yhteen. Niin makasiwat he jn pakisiwcit kunnes
minun wihdoin oli muistuttaminen heille, että
kello osoitti yhtä ja että jo oli leivon aika.

Seuraamana aamuna (Heinäkuun 1 päiwä)
jätin mina ja Aboko leirin, etsiäkstmme elefant-
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tejll, sillä aikaa kuin Niamkala ja muutamat
toiset läksimät pyytämään metsäsikoja sekä goril-
loja ja kimpanseja, jos semmoisia otuksia sattui-
siwat tapaamaan. Minulla ei ollut onnea löy-
tää yhtään elefanttia ja ammuin ainoastaan pari
pientä apinaa ja muutamia wähäarwoisia lintuja,
mutta palausmatkalla leiriin sain minä ättiar-
maamatta tilaisuuden — niinkuin tawallisesti
semmoisissa kohdissa tapahtuu — laukaista päi-
wän parhaimman tutin. Kun Aboko ja minä
huoleti kamelimme edespäin, kuulin minä har-
maan peltokanan riekuwan lähiticnolla, ja kun
sen linnun liha maistuu erinomaisen hywälle,
käännyin mina takaisin ampuakseni sitä, jos mah-
dollista oli. Kun tulin ulos metsiköstä ruo-
hostoon, sam mina yhtäkkiä nähdä muutamia
puhwelihärkiä, ja woin olla «varma siitä, että
yhtä heistä osaisin, joka seisoi wähän erillään
toisista, kun ruoho oli niin pitkää, että »voimme
lähetä eläimiä ilman että ne meitä olisiwat näh-
neet. Aboko ja minä etenimme merkkaan tuota
mitään pahaa aawistamatonta härkää kohden,
joka seisoi juuri oiwalliscn ampumamatkan päässä,
ja minä aioin juuri nostaa pyssyn täbdätäkseni,
kun Aboko samassa äkisti antoi minulle »viitta-
uksen olemaan alallani ja kuultelemaan. Kun
olimme marsin hiljakseen, kuulin minä — niinkuin
tuntui marsin lähellä meitä — jotakin matalaa
hörisewää ääntä, joka tottumattomalle kermalle
woi kuulua kuin tuulen hyminä ruohostossa.
Mutta Abokon tarkka korwa huomasi sen peräti
toisenlaiseksi ääneksi. Hänen taswonsa käwiwät
hywin totisiksi jn hän kuiskasi minulle: njego,
joka chekianikielellä merkitsee leopaarti.

Sitä hörinää kesti, me astuimme merkkaan ja
warowasti pari askelta eteenpäin päästäksemme
semmoiselle paikalle, josta meillä oli esteetön
näkyala yli ruohoston. Meidän tilamme oli
hankala. Leopaarti tulee waan yölliseen aikaan
ulos metsistä, eikä mikään muu kuin komin
nälkä woi ajaa häntä lähtemään ulos tyyspai-
kastaan. Kun nälkä häntä ahdistaa, on hän
tumattoman ahne ja liukas liikunnoissaan. Me
tiesimme eläimen olewan läheisyydessämme, mutta
emme »voineet sitä nähdä. Kun tuuli puhalsi
meitä »vastaun, tunsin minä selwästi wäkewän,
omituisen hajun, joka lähtee tästä eläimestä, ja
se oli myöskin todistuksena, ettei leopaarti mah-
tanut kaukana olla. Wäijyikö hän meitä? —

se ajatus lensi nyt minun mieleeni. Tähtäsi-
mätkö hanen silmänsä sen ruohoston läpitse, jonka
läpitse emme »voineet nähdä? Walmisteliko hän
itseänsä karkaamaan päällemme?

Sillä aikaa seisoi puhwelihärkä ja ällisteli
laumansa edessä, tuskin kuudenkymmenen jalan
päässä meistä, kokonaan tietämättömyydessä niin
monen peloittawan wihollisen läsnäolosta ja aawis-
tamattakaan niitä omituisia asianhaaroja, joita
hanen tuli kiittää henkensä pelastuksesta.

Juuri kuin siirryimme wähän syrjään päin ja
tirkistimme erään aukeaman kautta ruohostossa,
äkkäsin minä suuren leopaarti-naaraan, pieni pe-
nikka wieressänsä. Peto käänsi äkisti päänsä,
kun kuuli sen hienon kahinan, joka meidän lii.
kunnostamme syntyi, ja näki meidät samassa.
Se oli tarkastellut puhwelia niin ykspäisesti,
ettei hän ollut huomannut meidän tuloamme.
Kun minä katselin sitä, näytti minusta kuin
olisi joku omituinen hämmennys ilmaantunut
sen kasmoille. Sillä olikin nyt enemmän saa-
lista edessään kuin hän oli odottanut ja oli kah-
den »vaiheella minkä niskaan hän ensiksi hyp-
päisi. Mutta minä nutin häntä siitä pulasta,
sillä »vähemmällä ajalla kuin tämän kirjoittami-
sten on kulunut, lennätin minä hänen päänsä
läpitse kuulan, joka meidän onneksemme päästi
hänet ajattelemasta kauemmin saalista. Sa-
malla ajalla ampui Aboko leopaartin penikan.

Minä luulin miesteni menettämän mielensä
ilosta, kun huusin heitä tulemaan paikalle nou-
tamaan saalista. Leopaarti on pelättäwimpiä
clawiä näissä metsissä. Gorillan sanotaan tap-
paman leopaartin, mutta hän ei ole niin mää-
rällinen ihmiselle kuin tuo jälkimmäinen. Sen
tappamista pidetään sentähden urotyönä, ja tästä
tapauksesta nousi nyt leirissä riehuma riemu
sekä pyssynlaukauksill ja melua. Keskellä tätä
melskettä tuli Niamkala leiriin, tuoden muuta-
mia metsäsikoja jn yhden n cherin muassaan,
joka iviimcksimainittu eläin on omituisen näköi-
nen, pieni kaselli, ja niiden kautta sai meidän
ruokalistamme hywin suotuisen lisäyksen.

Illallisen jälkeen maalasiwat naiset itsensä ja
laulelmat lauluja leopaartistu, niin että minun
wihdoin oli kehoittaminen heitä menemään le-
ivolle, joka kuitenkin tapahtui «vasta aamupuo-
lella yötä. He hyppiwät, he lauloiwat woitto-
wirsiä, he tekiwät pilkkaa ja riemu itsiwat tuosta
kuolleesta leopaartista. He sanoiwat hänelle
naurettawia hywäilysanoja hänen kauneudestansa,
ja se olikin erinomaisen kaunis eläin. He huu-
siwat: "Nyt et enää tapa ketään ihmistä! Nyt
et enää syö yhtään metsämiestä! Nyt et enää
woi karata saaliisi niskaan!" j. n. e. kunnes
heidän tempuillensa ei enää moitu nauraa.
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Wasta seuraamana päiwänä tulin minä oi-
kein tuntemaan heidän ilonsa määrän ja kuinka
tärkeänä tapauksena tämän petättäivän pedon tap-
pamista pidetään. Wimmainen kiista weti mi-
nut sille paikalle, johon olimme ripustaneet tuon
ammutun leopaartin, suojellaksemme sitä muura-
haisilta, ja nyt kuulin minä Niamkalan malt-
tamattomasti ivaatiivan itsellensä leopaartin hän-
nänpään, ja muut jahtimiehet wäittiwät heillä
jokaisella oleman siihen yhtä suuren oikeuden.
Ne, jotka eiwät olleet osalliset riidassa — ni-
mittäin meidän kaluimme kantajat — seisoiwat
ja kuulteliwat päältä kateellisessa hiljaisuudessa,
silminnähtäwästi toiwoen, että heilläkin olisi ol-
lut jotain »vaatimuksia tehtäminä. Kysymykseeni
sain »vllstaukseksi, että leopaartin hännnän omis-
taja woi olla taattu siitä, että hänellä aina on
hywä onni naisten luona ja että hän tällä wä-
kewällä tenhoittimella woi kiinnittää itseensä niin
monta sydäntä, tuin hänen haluttaa.

Nauraen julistin minä, että tuo haluttu hän-
nänpää oli kuuluma sille, joka itsensä parhaiten
käytti, jolla minä luulin saaneeni riidan rat-
kaistuksi. Mutta nyt nousi uusi kiista. Aboko,
Niamkala ja Fasiko tahtoimat jokainen itselleen
eläimen koko aimot. Hetken aikaa näytti siltä
tuin woisi syntyä tappelu milloin hywänsä leo-
paartin päästä, jonka omistamista pidettiin wielä
tärkeämpänä asiana kvin häntää. Mina sam
nyt kuulla, etta leopaartin aiwot, jos ne kuirva-
taan ja sekoitetaan eräällä loihtuaineella, jota
sanotaan mondaksi, mutta jonka laadusta minä
en saanut mihiä, luullaan antaman omistajal-
lensa kukistamatonta rohkeutta ja erinomaista
onnea jahtirctkillä. Minun onnistui todellakin
saada osoitetuksi todeksi jahtimiehilleni — jotka
eimät todellakaan tarminnect semmoista amulet-
tia mielensä rohkaisemiseksi — että tässä kohdenosa aimoista oli yhtä hywä kuin kokonaisuus.

Kun se seikka oli sclwille saatu, asetettiin
maksa maahan minun eteeni. Kun ei se ollut
minulle mistään armosta eitä minun tehnyt sitä
mieleni, aioin minä surwaista sen pois tieltä ja
mennä matkojani, mutta he pidättiwät minua,
pyytäen, että minä ottaisin siitä sapen irti ja
hämittäisin sen itse. Se piti minun tehdä, että
»vapauttaisin seuran »vastaisista onnettomuuksista.
Neekerit näyttämät uskowan, että leopaartin sappi
on kuol.ttawa myrkky, ja minun mieheni pelkä-
siivät että heidän ystäwänsä tai »vihamiehensä
Sangatanyassa epäilistwät heidän kätkeneen jo-
takin tästä myrkystä. Tämmöisen epäluulon
karttamiseksi piti minun nyt ruhjoa sappi rikki

ja todistaa sitten heidän puolestansa, jos heitä
ehkä syytettäisiin jonkun ihmisen myrkyttämisestä,
jonka pyynnön minä tietysti mielelläni täytin.

Tänään (2 päiwä) owat minun mieheni koko
päiwän sawustaneet niitä runsaita lihoja, joita
meillä on tallella. Ilma on kaunis sille, joka
oleskelee metsissä jahtiretkillä. Taiwas on pil-
wessä, joka estää auringon rasittamasta kuu-
muudellaan, puut kukkimat, ja kun useat niistä
owat hywänhajuisin, lisääntyy nautinto sen kautta.
Yöt owat aiwan kylmiä, mutta »voimme suo-
jella itsemme »vilulta. Kastetta ei tule likimää-
riintaän niinrunsaasti kuin sateen aikana. Ruoho
on suureksi osaksi poudittunut pois lakeuksilta
ja sen kautta on meidän paljoa helpompi käydä
jahdissa, ja »vaarat eiwät ole puoliksikaan niin
suuria kuin jos heinä olisi pitkää, sillä, waikka
meidän usein on »vaikea päästä likelle otuksia,
olen mina huomannut, etta tama »vaikeus «vähe-
nee, jos lähestymme otusta tuulen puolelta hy-
win warowasti. Joka päiwä ammuimme enem-
män tai wähcmmän määrän pieniä ja »vähäpä-
töisiä elämiä, joiden joukkoon tulee lukea kasellit,
metsäsiat, lukemattomat apinat ja linnut. Li-
haa oli sillä tamoin yltäkyllin meidän leiris-
sämme.

Tänä päiwänä ammuin minä erään toisen,
tähän asti tuntemattoman linnun, nimittäin yh-
den lajin tukemia, Tockus camurus. Tämä
on pienin tähän sukuun kuuluma laji, joka tä-
hän asti on tunnettu, ja se lintu, jonka minä
ammuin, ei ollut yli neljäätoista tuumaa pitkä.
Sen nokka on punancn. Koko sen kaula ja
rinta owat ambraruskeita, peräpuoli ruumista
purpuranpunanen, siiwet japyrstö »vehreät. Kaksi
heleänwalteata juowaa juoksee suoraan yli siipien,
joiden alapuoli on walkea, niinkuin laita on
pyrsfösulkain päidenkin. Tämä lintu karttaa
lakeuksia ja oleskelee metsissä. Se on arka, len-
tää joukoissa noin »viidestä, kuudesta aina kah-
teentoista saakka yhdessä; sitä ei löydy, minun
tiedostani, pohjanpuolella päiwäntasaajaa.

Wiidentenä päiwänä palasimat Aboko ja Niam-
kala jahtiretkelfä, tuoden muassaan kauniin met-
säsian, ja kcrtoiwat nähneensä tuoreita elefantin-
jälkiä,jonka tähden päätettiin, että me kaikki yhdessä
menisimme clefantinjahtiin seuraamana päiwänä.

Me etsimme koko kuudennen päiwän, mutta
turhaan, ja mietimme yömme metsässä, koettaak-
semme onneamme seuraamana päiwänä. Näillä
seuduilla ei löydy paljon elefantteja, crinomat-
tainkaan tähän wuoden aikaan, ja he näyttämät
kuljeksiman ympäri joka haaralla, jos eiwät jos-
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sukin paikassa löydä ruokaa niin runsaasti, että
se houkuttelee heitä »viipymään kauemman aikaa
samassa paikassa. Me olimme käyneet melkein
koko fcitscmännepnäinivän, kun wihdoin iltapuolla
päiivää löysimme se saaliin, jota haimme. Kun
tiheästä metsiköstä tulimme ulos lakeudelle, joka
sattui siihen, näimme wasemmalln kädellämme,
juuri metsänlaidlllla, yksinäisen koiras-elefantin.
Minä olin nähnyt näitä suurin elämiä eläin-
tarhoissa sekä hurjilla jahtiretkilläni ystämäini
Fanilaisten luona, jossa wallitsi semmoinen se-
kamelske ja hämmennys, ettei woinut juuri nähdä
mitään selivästi. Mutta täällä käwi kaikki hil-
jaisuudessa. Tuo hirmuinen eläin seisoi alallaan
erään puun alla, aawistamatta meidän läsnä-
oloamme. Ensi kerran elämässäni hämmästyin
minä, katsellessani tämän jättiläseläimen humuista
kokoa. Silmällä ja aatoksella oli kyllin aikaa
ihmetellä hänen suuruuttansa, ja astma oli hy-
min sowelias wertailcmistin. Suuret puut näyt-
tiwät minusta waan pieniltä taimilta, kun wer-
tusin niitä siihen hirmuiseen eläimeen, joka rau-
hallisesti seisoi niiden «vieressä.

Mutta tässä ei ollut paljon aitaa semmoisiin
mietiskclyihin. Meidän tuli tappaa elefantti,
maikka häntä tuli sääli. Minun mieleni heh-
kui saada itse ampua ensimäinen kuti, mutta
yritettyäni kaikilla mahdollisilla keinoilla lähes-
tyä elefanttia, oli minun myöntäminen, etten
sitä saattanut tehdä ilman antamatta itseäni «vaa-
raan. Ruoho oli kärwentynyt pois jota pai-
kasta »varjon puolella eläintä, ja emme uskal-
taneet lähestyä sitä tuulen puolelta, peläten sen
tunteman meidän hajumme.

Waikka kyllä wastenmieliscsti, oli minun kui-
tenkin ymmärtälväisenä jahtiinichcnä siirtyminen
syrjään Abokcn tieltä, jonka silmät loistiwat
ilosta että hän nyt sai näyttää taitoansa.

Wiritcttyään pyssynsä hanan, laskeui hän Mai-
sallensa tuohon matalaan ruohoon ja alkoi merk-
kaan mataa elefanttia kohden. Se oli kaunis
jahti nähdä. Me seisoimme muutamain puiden
takana, jonne olimme wctänneet takaisin neu-
wottelemaan, ja katselimme lewottomilla silmäyk-
sillä Abokoa, kun hän hiipi läpi ruohoston, näyt-
täen suurelta boakärmeeltä, sillä kun hänen scl^
känsä toisinaan tuli näkymiin, oli se juurituin
olisimme nähneet suuren, maata pitkin matele-
man tärmeen kiemurat.

Wiimcin emme häntä enää woineet nähdä.
Me seisoimme kaikki hiljaa lervottomasti odottaen,
kun yht'ättiä pyssyn paukaus kajahti läpi met-
sän ja yli lakeuden ja sai suuren joukon peläs-

tyneitä apinoita ja lintuja rickumaan, jotka ken-
ties samoin kuin me katseliwat tuota lalakäh-
mäistä lähenemistä, maikka edullisemmalta ase-
malta tuin mc. Kun sciwu hälwcni pois, näin
minä tuon hirmuisen eläimen auttamattomasti
horjuman, kunnes se wiimein kaatui kuolleena
lihaläjänä erään puun juurelle. Mieheni pääs-
tiivät nyt ilonhuutoja tuosta onnellisesta lau-
kauksesta, ja riensimme kaikki esille tuon hir-
muisen mustan läjän luotsi, jonka liha wielä
wäwähtcli kuolemllntustissa. Abokon luoti oli
tunkenut elefantin päähän juuri korivan alapuolel-
ta ja kun se oli sattunut aiwoihin, tuotti se pai-
kalla kuoleman.

Aboko piirteli maahan tuon kuolleen ruumiin
ympärille kummallisia tumia ja kun st temppu
oli tehty, särjimme kirwecllä elefantin pääkallon
saadaksemme siitä irti nuo kaksi torahammasta.
Ne kuuluiwat oikeastaan Abokolle, multa kun
hän oli kuningas Vangon orja, oli hänen an-
taminen toinen mustalle herrallensa. Woitte
tuosta toisesta piti jacttaman jahtisturan kes-
ken, jossa tilassa Aboko tietysti oli pidättämä
itselleen suurimman osan. Hampaat painoimat
wann kolmekymmentä naulaa kumpikin.

Me lepäsimme sinä yönä lähellä saalistamme,
jonka ympärille neekerit tckiwät tulia, estääksensä
kutsumattomia wieraita lähenemästä. Kun lei-
rissä seuraamana aamuna kuultiin meidän on-
nestamme, riensiwät kaikki neekerit ulos nouta-
maan lihaa, joka kohta saivustettiin ja jota piti
ivietämän Sangatanyaan myytäwäksi tai lahjoi-
tcttawakst pois.

En ole koskaan nähnyt ihmisiä niin iloisina
kuin nämä neekeri raukat oliwat. He eiwät syö-
neet mitään muuta kuin lihaa, mutta ahmasi-
ivat sitä semmoisissa määrissä, että useat heistä
tuliwat sairaiksi, ja minun on ollut antaminen
heille opiumia palowiincm kanssa lääkkeeksi hei-
dän watsuriansa ivastaan. Leiri on täynnä li-
dna, ja kun ei meillä ole suolaa, ei hajahda
kotimme juuri erittäin hywälle. Ehtoolla ma'uta
loikoowat neekerit walkeain ympärillä ja owat
silloin erinomaisen iloisia; he juomat palmuwii-
niä, jota he säännöllisesti wuodattawat läheisistä
puista, ja polttawat tupakkaa, jos minä olen
kyllin aulis heille sitä antamaan.

Minä täytin sillä wälin topingilla ne eläi-
met, joita maksoi »vauvaa ottaa mukaan, ja kun
meillä oli kylliksi muonciwaroja ja ilma oli eri-
nomaisen kaunis jn paitsi sitä, mieheni oliwat
erittäin tyytywuisct ja minä itst wirttu ja rai-
tis, emme yhtään pitäneet kiirettä, marsinkin kun
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meillä oli kyllin aikaa tuhlata päiwä tai kaksi
joutilaisuudessa. Täällä oli perin toista elellä
kuin Mundah- ja Gabunin metsissä, joissa näl-
käänkuoleminen oli alituisesti tarjona ja jossa
oli kiiruhtaminen yhdestä paitasta toiseen.

Neljäntenätoista päiwänä menin minä kahden
pyssymiehen seurassa metsäsikoja pyytämään, sillä
lähellä leiriä näkyi niiden tuoreita jälkiä. Me
emme olleet kauaksi ehtineet, kun oikealla puo-
lellamme kuulimme metsäsikain röhkinää. Kun
nämät elämät owat sangen millejä, juoksimme
äkisti muutamain puiden taaksi piiloon. Lukija
woi arwata minun hämmästykseni, kun, astuen
askelen syrjään, katsomatta eteeni, kompastuin
jotakin ivastaan ja, katsahtaen maahan, hawait-
sin polkeneeni suunnattoman suurta boakärmettä,
joka lewollisesti makasi kääriytyneenä kokoon lähellä
sitä puuta, jonka alla minä seisoin. Ensi sil-
mäyksellä hawaitsin minä eläimen oleman tain-
nokstn kaltaisessa tilassa, arwattawasti sentähden,
että hän oli nauttinut liian wäkewän päiwälli-
sen. Hän tuskin liikahti, eikä nostanut pää-
tänsä. Mina juoksin Niamklllan luotsi ja lai-
nasin häneltä jonkinlaisen raskaan sapelin; yh-
dellä ainoalla iskulla katkasin mina hirwiön kah-
teen osaan, jotka kohta rupesiwat matelemaan
pitkin maata ilkeällä tawalla. Kuolcmantanip-
pauksissa päästi hän sijastansa nuoren kastllin,
joka oli puoliksi mätäncmistn tilassa, mutta jolla
kuitenkin wielä oli sen iverrcin entistä hahmoa
jäljellä, että moimme eroittaa mitä lajia elämää
se oli.

Se kahina, joka syntyi siitä lun minä tapoin
tärmeen, joka siwumennen mainittu, ei ollut
täyteen kahtakymmentä jalkaa pitkä, pelätti tie-
tysti metsäsiat pois. Me seurasimme heidän jäl-
kiänsä ja meidän onnistui tunnin perästä saa-
wuttaa se lauma, jossa oli kymmenen sikaa, joista
ammuimme kaksi. Paitsi niitä ottiwat mieheni
myötänsä leiriin ne molemmat tärmeen puolik-
kaat. Neekerit wnlmistnwat boasta jonkinlaista
keittoa eli höystettyä ruokaa, johon he owat
erinomaisesti mieltyneet. Mina en ole milloin-
kaan maistanut kumpantam. entä moi siis sanoa
siitä mitään.

Tämän waiwaloisen jahdin perästä lepäsin
minä hyrvästi yksinkertaisella muotecllani, johon
kuuluu pari maahan leivitettyä mattoa ja paksu
»viltti, joka tätvi peitosta. Sininen, tähtitaiwas
on minun kattonani.

Kuudestoista ja seitsemästoista pnimä käytet-
tiin linnustukseen lähellä leiriä. Mieheni omat
sillä wälin olleet jahtiretkellä ja tiedustelleet mai-

semaa joka taholta, ja kun he kertoiwat suuria
joukkoja «villejä puhwelihärkiä (Bos brachi-
chcros) joka yö ilmaantuman eräälle lakeudelle,
joka oli noin kolmen penikulman päässä meidän
leiristämme, päätin minä koettaa tutustua hei-
dän kanssansa litemmältä.

Me läksimme matkaan auringon läskeissä seit-
semäntenätoista päiwänä, ja kello kahdeksan ai-
taan saawuimmc metsään, jota oli sen lakeuden
rajalla, jossa toiwoimme löytäwämme saaliimme.
Kun olimme etsineet itsellemme muutamia tur-
wallisia piilopaikkoja metsänlaidalla, kyykistyimme
alas maahan ja odotimme.

Odottamalla on pitkä aika, sanotaan, multa
odottaminen kylmässä yössä kl. kahdeksasta kah-
teentoista ja wielä päälliseksi turhaan, se tuottaa
todellakin suuttumuksen. Minun tärsiwällisyy-
teni oli totonaan lopussa ja mina toimoin ivaan,
etta onnellisesti pääsisin takaisin leiriin lepää-
mään peittoni alle, kun samassa puhwelit tuli-
ivat näkymiin. Aboko kuuli niiden lähenemän,
ja nyt tuli lauma, jossa oli miisikolmatta ul-
jasta eläintä, ulos metsästä ja lemisi rauhassa
lakeudelle. Kuu teki juuri laskua, ja piilopai-
kastamme saatoimme nähdä puhwelihärkäin pit-
kät »varjot hiljakseen liikkuman sinne tänne, mutta
eläimet eiwät tulleet meitä koskaan niin lähelle,
että olisimme »voineet lähettää heille kutin. Pian
kodistuiivat he seutuun ja rupesiwat syömään
ruohoa, jolloin he tuontuostakin juoksiwat ja lei-
kittelirvät toinen toisensa kanssa. Nyt päätimme
käyttää hyiväksemme tilaisuutta ja hiiwimme eri-
nomaisen warowasti, merkkaan kuin etanat, heitä
kohden. He nuuskiwat epäluuloisesti ilmaa, tä-
wiwät silmänräpäyksessä yhteen joukkoon ja ta-
tosiwat metsään.

Meillä oli huono onni. Mieheni kirosiivat
chekicmikielellä, ja minä pärmänttäsin kaikilla kuin
taisin. Mutta wielä oli meillä toiwoa. Hil-
jakseen huivimme takaisin piilopaikkaamme ja odo-
timme wielä kaksi kuolettaman pitkää tiimaa;
wihdoin tuli kaksi puhwclia, koiras ja naaras,
lewollisesti astuskellen lakeudelle ja rupesiwat hauk-
kaamaan ruohoa. Nyt oli pimeä. Kuu oli
laskenut ja meille tuikki waan tähtien niukka
«valo. Me otimme tarkan waarin puhwelien
liikunnoista, kurmes luulimme woiwamme us-
kaltaa käydä esille, ja nyt hiiwimme hiljakseen
niitä kohden. Tällä erällä pääsimme niitä niin
lähelle, että saatoimme ampua. Minä tähtäsin
härkää ia Niamkala lehmää ja Aboko oli wal-
misna auttamaan minua pyssyllänsä, ellei mi-
nun onnistuisi tappaa härkää. Me ammuimme
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molemmat ykt'aikaa, ja onnen sattumalta — sillä
ilma ei ollut kylliksi waloisa, että olisi woinut
tarkasti tähdätä — kaatuiivat molemmat eläi-
met kuolleina maahan.

Oli jo melkein päiwä, jonka tähden päätimme
täydä takaisin leiriin ja lähettää muutamia mie-
hiä noutamaan puhweleita, sillä luulimme ettei
mikään metsän peto tulisi niin sopimattomalla
ajalla ottamaan meiltä saalistamme. Mutta me
teimme nämä laskumme ilman — erästä näl-
käistä leopaartia, sillä maikka mieheni kiiruhti-
ivat, niin että he pian joutuiivat paikalle, oli
naaraspuhiveli jo puoliksi syöty. Se leopaarti
parka, joka oli uskaltanut lähteä liikkeelle niin
ivarhaiseen aamulla, oli mahtanut olla melkein
nälkään nääntymäisillänsä, ja minä en liioin
kadehtinut häneltä hänen aamiaistansa, maikka
minä olisin asettunut wäijyksiin ja ampunut hä-
nen, jos olisin woinut aawistaa hänen tuloansa.

Kahdeskymmenes ja toinen päiwä läksimme
matkaan Sangatanyaan. Päiwä, ennen kuin
lähdettiin liikkeelle, oli raskas päiwä. Miehet
sälyttiwät totoon lihoja, joilla he toiwoiwat te-
kemänsä hyiviä kauppoja Sangatanyassa. He
tekiivät palmunlehdistä koreja, joihin lihat las-
kettiin huolellisesti. Kaiken sen aitaa, tuin he
tekiivät tätä tointansa, kehuiwat ja kerskailiwat he
kuinka paljon tupakkaa, rommia ja muita hy-
wia tawaroita he tuliwat saamaan näistä lihoista.
Waikka minulla siitä oli wiiwytystä ja matkus-
tus sen kautta tuli witkallisemmaksi, annoin minä
neekerein kernaasti ottaa myötänsä lihansa, sillä
nämät ihmiset tekemät työtä mieluisemmin, jos
heidän herransa suwaitsee heille tämmöisiä pie-
niä etuuksia, joka tekee heidät erinomaisen tyy-
tyiväisitsi. Mutta minä tiesin ettei heidän toi-
iveistansa juuri mitään tulisi. Niinkuin edeltä-
päin olin arwannut, lahjoittiwat he puolet li-
hoistansa ystäivillensä, ja mitä jäljellä oli, sitte
kun itse oliwat osan niistä syöneet, oli pilaan-
tunut ja niin wähän, ettei sillä ivoitu kauppoja
tehdä.

Mitä minuun itseeni tulee, oli minulla sisään-
sälytettäminä topatut eläimeni sillä tamoin, että
niitä »voitiin ilman waikeuksetta kuljettaa. Api-
nat ja linnut setä metsätvuohet mottiin helposti
kantaa, mutta nuo kallisarwoiset ek.emplarit
Bos brachicheros'ta oliwat rasittawa kuorma.
Näistä eläimistä oli minun pitäminen suurinta
huolta, koska tätä puhwelilajia ei ole mainittu
luonnonhistoriallisissa kertomuksissa ja koska se
on hywin omituinen eläin.

Minä muistan nyt, ettei lukija ole saanut

mitään kertomusta tästä eläimestä. Se on milli
puhweli tässä osassa Afrikaa ja on hywin hurja
ja arka otus; määrällinenkin, jos häntä waan
haawoitetaan, jolloin hän useasti silmittömässä
»vimmassa hyökkää pyytäjän päälle, ja marsin
»vaikea on päästä häntä likelle, jos häntä kauan
on takaa ajettu. Kokonsa ja painonsa puolesta
on Vos brachicheros meidän hienompain
raawasten kaltainen, mutta hän on wäkewämpi.
Koiraspuhweli on peitetty ohuella punasella kar-
ivlllla, joka on pitempi selkärankaa pitkin ja we-
dähtää siinä wähän mustalle. Härän karma on
yleisesti hieman tummempi. Sääret owat ala-
puolla polwein tumman-ruskeat, lehmällä omat
ne ivaaleanlmat. Sorkat omat pitemmät ja te-
ruivämmät tuin meidän kesyillä raamailla. Häntä
on melkein paljas aina päähän asti, joka on
warustettu suurella, useata tuumaa pitkällä mus-
talla karwatupsulla.

Pää on sangen kaunis ja pönäkkä kuin met-
säwuohen pää. Suu on musta, korwat pitkät
ja teräwät ja owat reunustetut kauniilla, silkin-
hienoilla karwoilla, joka suuressa määrässä lisää
eläimen kauneutta. Sarwet kaartuivat somasti
taaksepäin, ja owat kymmenen ja kahdentoista
tuuman »vaiheille pitkät, mustat, latuskaiset juu-
resta ja pyöreät päästä. Noin «viiden tuuman
paikoille päästä omat nämä sarwet ryppyiset;
rypyt owat neljässä riwissä ja antawat, niinkuin
näyttää, särmille lujuutta. Missä rypyt loppu-
mat, tulewat sarwet paikalla pienemmiksi, pyö-
reiksi ja tasaisiksi ja päättyivät teräwällä kärjellä.
Tämä sileä osa on tiiltämä kuin musta eepen-
holtsi.

Eläimen muoto ja liikunnot owat kauniit ja
miellyttäwät. Hän juoksee keweästi eikä ole
kömpelö niinkuin tawallinen puhweli. Koko ryh-
tinsä ja muotonsa puolesta näyttää hän oleman
antiloopin ja tawallisen naudan »välinen eläin.

Sälytettyämme kaikki kokoon, läksimme ivii-
»neintin palausmatkalle Sangatanyaan. Mieheni
oliwat raskaasti kuormitetut ja läähättiwät joka
askelelta. Paitsi minun nahkojani ja topatulta
eläimiäni oli heillä kannettawana tuhannen nau-
laa lihaa, jota oli heidän omansa, ja se oli
meistä melkein onni, että kruutimme ja kuulamme
rupesiwat loppumaan, sillä jos olisimme ampu-
neet enemmän, olisi minun täytynyt hankkia enem-
män neekereitä kantamaan saalista. Tämä maa
on paras metsästysala kuin tässä osassa Afri-
kaa olen nähnyt, joka onkin erinomainen onni
semmoiselle ihmisraukalle kuin minä olen, sillä
pohjanpuolella Gabunia löytywissä erämaissa olin
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kuolla nälkään, kun en saanut ammutuksi siellä
juuri mitään.

Mieheni owat mitä parhaimmalla mielellä,
waikka he ähkywät taattainsa alla, ja minua
ilahuttaa nähdä heitä niin tyytywäisinä. Kun
meillä wielä oli lähes kolme penikulmaa matkaa
Sangatanyaan, kätkiivät mieheni suurimman osan
lihoistaan metsään ja pyysiwät minua, etten sa-
noisi siitä mitään heidän maamiehillensa enkä
kuningas Bangolle, ett'eiwät warastaist heiltä
heidän lihojansa, jonka pyynnön minä tietysti
mielelläni lupasin täyttää. He ilmoittiwat kuinka
he yölliseen aikaan aikoiwat käydä tuomaan met-
sästä lihat kotia heidän »vähäiselle maatilallensa
— sillä melkein jokaistlla heistä on semmoinen —

siellä woisiwat he syödä ne suuhunsa hywässä
rauhassa.

Iltapuolla päiivää kolmantena kolmatta saa-
wuimme kuningas Vangon palatsiin. Orjat,
jotka hän oli antanut minun seuraani, antoiwat
hänelle svuren osan siitä lihasta ja elfenluusta,
jota he toilvat muassansa, ja kun he wakuutti-
wat siinä olewan kaikki, saiwat he lmvcm mennä
kotiansa kertomaan onnenwaiheitanfa kylän ute-
liaille asukkaille, jotka ottiwat meitä riemuhuu-
doilla ivastaan.

Sitten jätettiin minä ja kuningas kahdenkes-
ken olemaan, ja hänen majesteettinsa näytti huo-
nommalta nyt kuin hänen luotansa lähteissäni.
Hän oli lewoton, pelkäsi kuolemansa, ja hän sa-
noi sen olewan hywin merkillisen seikan, että
hän minun lähtöni perästä oli käynyt huonom-
maksi ja että hän juuri sinä yönä, jolloin minä
makasin hänen huoneessansa, sairastui. Minä
huomasin kyllä, että tuo tvanha hupsu luuli mi-
nun noituneen hänen. Minä wastasin, että mi-
näkin olin ollut kipeä ja etten ininä tietänyt
syytä hänen kipuunsa mutta että minä luulin
syynä siihen olewan »vuodenajan, sillä meillä
oli nyt käsillä kylmä kuukausi. Hän näytti
wielä tyytymättömältä, ja tehdäkseni lopun kes-
kustelusta, joka ei woinut johtaa meitä mihin-
kään päätökseen, sanoin minä hänelle, etten minä
mitään «velho ollut, waan minun oli nälkä ja
olin »väsyksissä.

Hän käski yhden «aimoistansa keittää minulle
kahmia, jota tarkoitusta warten waimo teki tu-
len mullalla täytettyyn tynnyrin puolittaasen,
joka seisoi huoneen sopessa. Kun silmäni sawun
tähden oliwat jo melkein sutanneet pois pääs-
täni, tuli kahmi »viimeinkin »valmiiksi, ja saa-
tuani lisäksi wähän lciiivatorppuja ja woita, söin

minä hyivän atrian, sillä minä en ollut mitään
nauttinut sitte kun aamiaisen olin syönyt.

Asuntoni oli liian etäällä, niin etten sinä iltana
enää woinut sinne siirtyä luonnonhistoriallisten
kapineitteni kanssa, ja kun mieleeni juohtuiivat
kuningas Vangon rotat, lepäsin minä pelon ja
wawistuksen alaisena hänen luonansa, kun ensin
olin ripustanut eläimeni kattoon.

Minä en nukkunut juuri ollenkaan, mutta
nautin paljon leivosta. Koto minun ruumiini
oli arka ja sääriäni särki, ja se oli seuraus lii-
allisesta kulkemisesta. Minä en matkalla ollut
siitä paljon lukua pitänyt, mutta nyt, kun olin
lepoon tullut, en woinut saada unta tiivistämi-
seltä. Molemmat seuraamat päiwät »vietin minä
loikomalla pitkänäni auringon paisteessa, enkä
tehnyt mitään. Miehenikin ilmoittitvat, ettei-
wät he jaksaneet mennä minun kortteeriini saa-
maan palkkaansa, enkä minä siis yksin ollut
ainoa uupunut. Sillä aikaa tuli kuitenkin nee-
kereitä suurissa joukoissa joka haaralta katsomaan
minua. He sanoiwat, ett'eiwät he koskaan en-
nen ole semmoista olentoa nähneet, ja useimmat
luulemat, etten minä mahda olla oikein täysijär-
kinen, josta seikasta he wäittelewät hywin wa-
kawaisesti minun läsnäollessani.

Seitsemäntenä kolmatta päiwänä tuliwat mi-
nun mieheni ottamaan palkkansa. Nyt jaksel-
ivat he hywin ja sanoiwat, ett'eiwät he milloin-
kaan olleet nähneet kenenkään woiwan käydä
niin paljon kuin minä. Me erosimme toisis-
tamme hyminä ystäwinä. Jos jolloinkin tuli-
sin heitä tarwitsemaan, lupnsiwat he mielellänsä
seurata minua, ja minäkin olisin ollut mielis-
säni saadessani heitä seuraani, sillä he oliwat

kaikki reipasta mäkeä. Kuitenkin kärsin mina
paljon ajoksesta jaloissani ja minun oli Pysymi-
nen lewollani, niin että meillä oli jo heinäkuu
käsissä, ennenkuin pääsin lähtemään käymään
ulos kylästä.

Kun muutamana päiwänä kaivelin pitkin ky-
län katua, näin minä erään neekeriläisen sal-
wumiehen käywän erityiseen epäjumalanhuonee-
sensa, ja minulle onnistui, ilman että hän huo-
masi minua, saada nähdä mitä hän siellä aska-
roi. Ensiksi teki hän keskelle majaa pienen tu-
len, riisui sitten waatteet yltänsä ja piirsi ival-
kealla liidulla muutamia eriskummallisia wii-
«voja toisten käsiwarteensa ja keskelle rintaansa.
Sillä aikaa tuin hän tätä toimitti, johon ku-
lui muutama hetki, jupisi hän yhtämittaa muu-
tamia sanoja, joita minä en woinut ymmärtää,
mutta jotka mannaankin oliwat rukouksia epäju-
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malalle. Sen perästä sammutti hän tulen ja
sulki majan. Kun hän tuli ulos, nauroin minä
hänelle, mutta hän piti tietysti asiaa hywin
wcikaisena ja kertoi minulle, että henki Numba,
joka asuu ivaltameressä, olisi rumennut hänen

rinnassansa asumaan, ellei hän olisi ajanut häntä
ulos sillä tempulla, jonka olin nähnyt. Tällä
hengellä oli jotakin kuunkin kanssa tekemistä,
mutta mitä se oli, sitä en saanut tietää.

Yhdeksäntenätolmatta päiwänä ilmoitti kunin-
gas uskollisille alamaisillensa, että hänen suuri
epäjumalansa oli antanut hänelle tiedoksi, että
kuukauden kuluessa tulisi orjalaiwa ottamaan
lastia. Tietysti uskoiwat kaikki sen todeksi, ja
maikkei ilmoitus kämisikään toteen, us.osiwat he
kuitenkin todeksi miclä seuraamankin ennustuksen,
jonka kuninkaan tai jonkun toisen epäjumala an<
taa. Minä luulen, että hänen majesteettinsa oli
nähnyt unen ja että hän sitten oli luullut epä-
jumalansa puhuneen hänelle.

Minulle käy maikeaksi saada jotakin syödäkseni
täällä, sillä minulla ci ole nyt, niinkuin orja-
faktoreissa, mitään rommia, jolla »voisin ruokani
maksaa. Minä olen todellakin ollut niin suu-ressa pulassa, että minun on täytynyt pyytää
yhtä faktoriiväestöstä ostamaan minulle elatusta,
jota ivastaan minä olen antanut hänelle sem-
moisia kaluja, joita maanasuttaat käyttämät,
mutta joita he eiwät tahdo ostaa minulta, kun
ei minulla ole mitään rommia heille antaa.

Kuningas lähetti mafougansa minun luok-
seni kysymään enkö minä tahtoisi antaa hänelle
muutamia kääryjä tupakkaa. Hänen majesteet-
tinsa ei ole ainoastaan suuri kerjäläinen, waan
myöskin suuri idnrtnja. Hän on rittahin kai-
kista neekereistä tällä osalla rannikkoa, sillä paitsi
saloja orjiansa ja kolmea sataa »vaimoansa on
hänellä aitoissaan melkoiset joukot tawaroita, ja
hän iloitsee nähdessään niiden enentywän ja niitä
pääsee waan yksi ainoa ihminen, paitsi hän itse,
nimittäin eräs manha akka katsomaan; se akka
on ollut hänen isänsä waimo ja on perintö-oi-
keuden kautta tullut hänen omatseusa. Orja-
kauppiaat owat hänen »vallassansa, sillä hän saat-
taa, ilman että he woiwat sitä estää, häwittää
heidän faktorinsa, jos he hanen suututtaivat; siitä
syystä on hän hywin »vaatelias ja pcikoittaa
heidän antamaan hänelle suuret joukot kiwärcitä,
kruutia ja pumpulikangasta. Mina tiesin ku
ninkann oleman ahneen ja sentähden kiiruhdin
mina, kohta'tultuani, sanomaan hänelle, etten
tullut ostamaan orjia ja ettei minulla ollut juuri

mitään hänelle annettnwaa. Mutta yhtä kaikki
kerjää hän minulta kaikkia, mitä irti moi saada.

Palatessani kuninkaan tyköä, ammuin minä
erästä lintua, joka istui puussa, mutten osan-
nut, sillä minä olin nauttinut kininiä ja olin
sentähden hermoton. Mutta lähellä olemat nee-
kerit sanoiwat sen olewan fetisch-linnun ja sen-
tähden en woinut sitä ampua. Minä ammuin
uudestaan, mutta turhaan. Neekerit riemuitsi-
»vat, sillä aikaa kuin minä suuttuneena latasin
pyssyni uudestaan, jonka perästä minä tähtäsin
tarkoin ja ammuin linnun, iloksi itselleni ja
noille mustille harmiksi. He selittiwät asian
sillä tarvoin, että kun minä olen walkea mies,
en ollut minä täydellisesti fetisch-lakien alainen.

Ruoho on muutaman aitan ollut kowin kuiwa,
ja yleisen tnwan mukaan olisi asukasten pitänyt
niittää nurmikko taipaleen matkaa jokaisen asun-
non ympäriltä. Syystä tai toisesta ei sitä tehty
ja seurauksena oli, että kun heinäkuun wiimei-
senä päiwänä wahwa myrsky raiwosi merenpuo-
lelta ja walkea sattumalta oli päässyt ruohoon
lähellä rannikkoa, koko kylä wähässä ajassa oli
täydessä tulessa ja paloi tuhaksi. Minä en ole
milloinkaan kuullut mokomaa parkua ja »vali-
tusta, waikka »vahinko ei ollut suuri, sillä enim-
mältä osalla asukkaista oli kalliimmat tamaransa
ulkona maatiloilla, jossa ne oliwat turwassa
heidän peloittawimmalta wiholliseltansa, meriso-
tawäeltä, joka rannikolle tullessaan woi lähettää
pari pommia kylään ja sillä tamoin wähässä
ajassa sytyttää sen tuleen.

Kun minä eräänä päiwänä, sillä aikaa kuin
kylässä olin, olin ampumassa lintuja »vähäisessä
lehdossa wähän matkaa asunnostani, näin minä
orjajoukon tuleman ulos eräästä barrnkunista ja
lähestymän lehdon perimmäistä äärtä. Kun he
tutuvat lähemmäksi, näin minä, että kaksi osa-
kuntaa, joihin kumpaankin kuului kuusi orjaa,
joidon kaulat oliwat witjoilla yhteenkytketyt, »vä-
lissään kantoiwat taakkaa, jonka minä pian ha-
waitsin olewan yhden orjan ruumiin. He kan-
toiwat sen lehdon äärelle, noin 900 jalan pai-
koille minun asunnostani, heittiwät sen maahan
ja pcilasiwat sitten takaisin wankeuteensa, wartija-
mieher «vaarinpidon alla, joka käwi heidän pe-
rässänsä piiska kädessä.

"Tässä on siis barrakunein hautauspaikka,''
arivrlin minä itsekseni, kun aattelin tuon neekeri
paran kootaloa, joka oli wiety pois kotoa suku-
laistensa luota kuolemaan täällä ruoaksi korppi-
kotkille, jotka jo, sillä aitaa tuin minä seisoin
näihin aatotsiiin »vaipuneena, rupesiwat pimen-
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tämään tniwasta minun pääni päältä ja tappe-
limat haaskasta.

Minun asunnostani näytti lehto, jota syystä
ivoitiin kutsua afrikalaiscksi "wcripellokst", war-
sin kauniilta, ja minä olin useasti aikonut sitä
likemmin tarkastella ja lewähtää sen tumman
lehivistön marjossa. Nyt näytti se minusta in-
hottamatta paikalta, kun käwin lähemmällä kat-
somaan noiden ilkeäin korppikotkain askaroimista.
Ne hypähtiwät lentoon kun he hawaitsiwat mi-
nun, mutta siirtyiivät ainoastaan pienen mat-
kan päähän ja istahtiwat muutamain läheisten
puiden alimmaisille oksille, joilta he tcirkasteli-
mat minua katein sifmin, ikäänkuin peltäisiwät
hemmun ottaivnn heiltä heidän saaliinsa.

Kun käwin lähemmäksi ruumista, tunsin minä
jotakin narskahtarvan jalkaini alla, ja kun kat-
sahdin alas, hawaitsin olemani hautausmaalla.
Huomaamattani olin minä polkenut erään nee-
keri paraan luurankoa, joka oli ivirunut täällä
niin kauan aikaa, että muurahaiset ja linnut
oliwat kalunneet hänen luunsa palaisiksi ja sade
oli wiruttanut ne »valkeiksi. Nuo luurangot mi-
nun ympärilläni nousiwat noin tuhannen pai-
koille luwultaan. Paikkaa oli täytetty jo monta
aikaa tähän tarpecsen ja kuolewaisuus on toisi-
naan barrakuncissa kauhistama. Ruoho oli wast'-
ikään poltettu, ja nuo ivalkent, ylt'yrnpäri loi-
komat luut tekiivät paikan omituisen ja, kun
tiesi mihin tarkoitukseen sitä käytettiin, inhotta-
man näköiseksi. Kun käwin pensastoon, näin
minä useampia tuuläjiä. Tänne oli jo wuosia
sitten, kun Kap Lopez oli suurimpia orjakauppa-
paikkoja rannikolla ja kun barrakuneja löytyi lu-
kuisammalta kvin täta nykyä, kuolleet orja rau
tat »viskattu toinen toisensa päälle, kunnes noita
murenemia luita loikoi täällä suurissa kasoissa
ikäänkuin muistomerkkinä tuosta häpeällisestä kau-
pasta.

Wapna afrikalllinen inhoo näitä paikkoja yhtä
paljon kuin walkeaihoincn matkustaja. Lukija
luulee kai, että eroitus afrikalaisen orjan ja wa-
paan neekerin wälillä on hywin wähäpätöinen,
mutta todenperästä on se yhtä suuri kuin muissa
enemmän siwistyneissä kansakunnissa, joilla or-
jia löytyy. Tuossa raa'assa Kap Lopezin maas-
sakin pidetään orjasta syntymistä häpeänä, ja
tämä seikka »vähentää onnettomalta paljon sitä
armoa ja »valtaa, jota hänen jokapäiwäisct seu-
rakumppaninsa nauttimat, waikka tuo semmoi-
sessa cnviossa syntynyt lapsi tosiaankin on wapaa,
koska hän perii yhdyskunnassa isänsä aseman.
Afrikassa ei saa orja »vastata itse puolestansa.

Jos nousee joku "palawer" haureuden, »varkau-
den tai kaupan tähden, täytyy hänen isäntänsä
»vastata haen puolestansa ja, jos mahdollista
on, auttaa häntä pulasta. Ia mitä hautauk-seen kuuluu, haudataan wapaa Orougoulainen
suurella juhlallisuudella, ja hän lasketaan maa-
han erinomaisen huolellisesti sitä warten erittäin
ivalmistetulle paikalle. Mitään pahempaa louk-
kausta ei hänelle woi osoittaa, tuin että sanoo
hänen maallisten jäännöstensä tuleman lepää-
mään semmoisella pciilalla, tuin tämä orjain
ilettäwä hautauspaikka.

Orougoulaistcn kirttotarha, johon Kap Lo-
pez'.», maan wapaa iväcstö haudataan, ansaitsee
tulla tunnetuksi. Minä käwin sen ohitse mat-
kallani niemekkeen äärimmäiseen hietaiseen nok-
kaan, jossa kuningas Vangon wäki tawallisesti
kalasti tuimana wuodenaitana.

Minun wanha jahtiystäwäni Fasiko tekosi lä-
hes neljäkymmentä miestä seuraamaan minua
Fctisch-nottaan, Fetisch-wirralle ja Kap Lope-
zin maan äärimmäiselle niemekkeelle. Meidän
piti kulkea erämaiden läpitse, ja naiset malmis-
tiwat sentähden meille mattaemäikst suuren jou-
kon farinna (murennettua maniokia), korilliset
maapähkinöitä, bataleja ja pisankeja. Fasiko ko-
kosi joukon makaus-mattoja ja teitin-tattiloita,
ja miehet saiwat kantaaksensa suolaa, jolla piti
suolattllman kalat, jotka kiini saatiin, ja wielä
sälytettiin heidän selkäänsä ne svuret wastiwadit
cli neptunit, joissa meriwettä piti keitettämän,
saadaksemme uutta suolaa, jota tuimana »vuo-
denaikana täällä »valmistetaan runsain määrin.

Se oli iloinen seura, sillä Kap Lopez on
Sangatanyan Kap Mny eli Nahant, ja täkäläi-
nen kuiwa »vuodenaika wastaa meidän heinä-
kuuta, jolloin jokainen, jolla on jommoinenkin
asema yhteiskunnassa, jättää kylänsä ja asettuu
asumaan merenrannalle lähelle jotakin kylpypaik-
kaa, sillä croituksclla kuitenkin että Sangatanya-
laiset, joilla ei ole mitään siwistyneiden huwi-
tuksia tahi oikeimmin mitään huwituksia ollen-
kaan, käyttämät kesänsä pyytämällä, suolaamalla,
tuiwaamalla ja sawustamalla suuret joukot hy-
wiä kaloja, joita löytyy runsaasti Kap Lopezin
wesissä. Naiset kantoiwat siis toreja ja mie-
het talawerttoja, joita he tekemät erään köyn-
nöskaswin lustoista, ja he oliwat myös »varus-
tetut pyssyillä, sillä eteläpuolella nokkaa olemassa
wiidakossa piilcksen leopaarti, »väijyy boakärme
puusta saalistansa, ja jos nouset «varhain aamulla
muoteeltast, jonka aina pitää tehdä kylpypaikassa,
saat nähdä hirmuisia elefantteja juokseman pit-
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tm rannikkoa wilwoittamassa hienoja warpai-
tansa aalloissa.

Meidän matkamme käwi Fetisch-nottaan. Erää-
na kauniina aamuna läksimme neljällä täpötäy-
dellä wenheellä tuon leweän lahden »vesille ja
saawuimme paikalle juuri wähää ennen hämärää.
Mieheni oliwat niin iloisia ja »virkkuja kuin
milloinkin, laskiivcit kohta tverttonsa apajalle ja
saiwat runsaan saaliin.

Fetisch-wirta on yksi niistä lukuisista haa-
roista, jotka muodostamat Nazarcthin deltta-maan,
sillä tämä melkoisen suuri joki jakauu tullessaan
alankomaahan, noin kolmenkymmenen penikulman
päässä merestä, useampiin pieniin wirtoihin,
jotka juoksemat lahdelmaa kohden sottelomaisen,
kolkon, saastaisen mangrowe-järwen läpitse, jossa
ei warmaankaan tawata muita elämiä olentoja
kuin karmeita. Tämä rämeinen seutu, jossa
siellä täällä nähdään muutamia seisoman weden
kokouksia, on monta penikulmaa piitä ja nykyi-
sessä tilassaan kokonaan hyödytön ja rumentaa
tuota muuten kaunista rannikkoa.

Wedettyämme kalat wenhcisin, lastimme maalle,
teimme »valkeita, söimme ehtoollista ja lewitimme
makausmattomme hiedalle.

Lähellä Fctisch-nokkaa löytyy Orougoulais-
ten hautausmaa, ja seuraamana aamuna käwin
mina sitä katsomassa. Se on nom penikulman
päässä meidän leiristämme Sangatanyaan päin,
josta sinne päästään puolen päiiväiscllä soutami-
sella. Se on kaunis lehto, jossa löytyy monta
muotonsa ja kokonsa puolesta muhkeata puuta.
Maanasuttaat pitämät täta paikkaa suuressa kun-
niassa ja he eiwät cnsimättä luwanneet seurata
minua sinne, waan tahtoiwatpa, että minäkin
luopuisin yrityksestäni käydä sitä katsomaan. Minä
sanoin heille, ettei aikomukseni ollut mennä sinne
tekemään pilkkaa heidän kuolleistansa, waan pi-
kemmin kunnioittamaan niitä. Wasta sitte, kun
olin lutvannut Niamkalalle suuren palkinnon,
sain minä hänen seuraamaan minua. Neekerit
eiwät käy tällä hautausmaalla muulloisin kuin
ruumista baudattaissa ja he osoittamat sille sil-
loin suurinta kunnioitusta, sillä he luulewat hei-
dän csinsäinsä henkien kuljeksiwan siellä ja he ei-
wät tahdo kcirytmielisesti rikkoa heidän rauhaansa.
Minä olen ivarma siitä, että kuinka suuria aar-
teita hyrränsä moitaisiin tallettaa täällä.

Tämä lehto on merenrannalla. Se on mar-
sin wapaa pensastoista, ja kun tuuli humisee
puiden tuuheissa lativoissa ja kuiskailee tuossa
pimeässä, wähän kolkonkaltaiscssa lehdossa, täyt-
tyy kylmäkiskoisimmllnkin walkean miehen sydän

kunnioituksesta. Niamkala seisoi hiljaisuudessa
rannalla sillä aitaa, tuin minä käwin kuolleit-
ten Orougoulaisten »valtakuntaan.

Ruumiita ci haudata maahan. Ne wiruwat
siellä täällä puiden »varjossa suurissa puuarkuissa,
joista muutamain tuores muoto osottti, etta oli-
wat sinne nykyään tulleet, mutta suurin osa
niistä oli jo mädännyt. Täällä irwisteli muu-
tamasta palasiksi lahonneesta arkusta minulle
ivastaan luuranko. Tuolla »virui tuhkana luun-
siruja erään toisen arkun wicressä, joka ei niitä
enää woinut peittää. Merkillistä oli nähdä,
kuinka ne messinkiset sormukset ja rannerenkaat
jotka oliwat seuranneet orougoulaista tyttöä hau-
taan, wielä ympäröimät hänen waalistuneita
luitansa, ja kuinka kaikenlaisia kaluja oli pantu
samaan arkkuun kvin muuan rikas mies, ja jotka
nyt raukeniwat tomuksi ja mullaksi hänen «vie-
ressänsä. Muutamissa paikoin ei muuta ollut
jäljellä kuin pieniä tomuläjiä, joista kiilsi näky-
miin joku waski-, rauta- tai elfenluukoristus,
joka osoitti, että tässä joskus oli ruumis le-
ivännyt.

Kun olin käynyt erääsen toiseen wielä pime-
ämpään lehtoon, tulin minä wihdoin sille hau-
dalle, jossa kuningas Pass-all, nykyisen kunin-
kaan weli lepäsi. Arkku oli maassa ja sitä ym-
päröitsi joukko suuria tistuja, joissa »vainajan
taivaat oliwat. Näiden kistuin wälissä ja nii-
den päällä näin minä suuria saiviastioita, laseja,
kruuttuja, ivateja, rautapannujci, rautaharkkoja,
messinki- ja iraskirenkaita ja muita kalliita ka-
kaluja, jotka tuo iäkäs Pass-all oli päättänyt
ottaa myötänsä hautaan. Ia ympärillä lepäsi
niiden orja-rauttain luurangot, joita sadan pai-
koille oli tapettu luninkaan kuollessa, ettei hä-
nen musta majesteettinsa tulisi tuonelan majoille
ilman soweliasta seuraa.

Se oli hirwittäwä näky, joka kauhistutti mi-
nua wielä enemmän kuin tuo inhottaiva barra-
kunein hautauspaikka.

Fetisch-nokan ja wirran wälissä oli ennen
kylä, mutta nyt on kuningas ja kaikki hänen
alamaisensa muuttaneet Sangatanyaan, jonka täh-
den tämä alue on autiona, paitsi kalastus-ai-
kana.

Kun tulin takaisin, puhalsi tuuli maanpuo-
lelta ja nyt menimme tuon hietaisen niemekkeen
päähän asti. Se on omituisen näköinen, hy-
min matala maan kaistale, peitetty pensaskas-
weilla, jotka warjoowat osaksi näköalan, sillä ni-
kan kuin edessä oleivaa hietaa, kaukaa katsoen,
ei woida eroittaa »vedestä, jonka yli nokka nou-
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see waan »vähäisen, niin että minä useat erät tu-
lin petetyksi, kun luulin jo olemamme määrän
päässä, maikka meillä tosiaankin oli wielä pitkä
ja kaita maakaistale edessämme. Wihdoin saa-
wuimme niemekkeen äärimmäiseen nokkaan ja
laskimme jonkinlaiseen satamaan maanpuolelle
siitä.

Nokka ylenee ylenemistänsä merestä, sillä joka
ivuost tulee yhä enemmän hiekkaa näkymiin yli
wedenkalwon, ja samassa määrässä etenewät nuo
matalat pensaskasmit, jotka owat jonkinlaisena
suojana tuolle uudelle maalle »vanhan Ahdin
hyökkäyksiä »vastaan.

Näiden pensasten keskelle pystytimme leirimme
ja mietimme täällä muutamia marsin iloisia päi-
wiä. Naiset oleskeliwat koko ajan meren ran-
nalla tekemässä suolaa, ja nuo lapsi-raukatkin
olimat saaneet toimeksensa poltinpuiden kokoomi-
sen, joka on hymin raskas työ. Muutamat mie-
histä kalastitvat, sillä aikaa kuin toiset aukaisi-
wat, pcrkasitvat, suolasiwat, luiwasiwat ja samus-
tiivat nuo pyydetyt kalat, jotka sitten pantiin
koreihin. Suolakin sälytettiin, sitten kuin sitä
oli joku määrä saatu, koreihin, jotka asetettiin
lähelle malkeita, että suola kuiwuisi.

Muut seuran jäsenet menimät aamulla »var-
hain kääntämään kilpikonnia. Nämät elämät
tulemat ylös rannalle laskemaan munansa hie-
taan, jossa aurinko ne hautoo. Neekerit käy-
mät iväijyksiin ja tääntäivät useasti parikymmentä
kilpikonnaa yhtenä aamuna. Pari kolme miestä
karkaa kömpelön kilpikonnan kimppuun, mirrittä-
mät sen potkimalla nurin, johon asemaan se jää
olemaan, sillä turhaan yrittelee hän päästä ja-
loillensa jälleen. Wasta sitte kun kaikki kilpi-
konnat omat käännetyt selällensä, rupeewat mie-
het tappamaan ja perkaamaan niitä. Liha sa-
wustetaan.

Minä olin ottanut myötäni suuren haikala
koukun ja wahwan köyden ja hurvittelin itseäni
toisinaan pyytämällä muutamia noista hirmui-
sista haikaloista, jotka pyöriwät meressä ulko-
puolia nokan ja joita aallot wälistä melkein
ajamat ylös rannalle. Milloinkaan en ole näh-
nyt niin paljolta haikaloja kuin täällä. Kiina-
laiset, jotta syömät haikalan uimuksia, saisimat
täältä niitä yltäkyllin markkinoillensa Kantonissa.

Mutta täällä käydään myös metsästysretkillä-
kin. Eteläpuolella nokkaa on tiheä metsä, jossa
löytyy kaikkia niitä eläimiä, jotka elelemät Afri-
kan metsissä. Me näimme elefantteja rannikolla,
waan emme ampuneet yhtään. Minä ammuin
uuren joukon merilintuja, jotta lentelewät täällä

niin suurissa parwissa, että ne melkein pimittä»
wät auringon. Kun muutamana iltana palasin
metsästä, jossa Aboko, Niamkala ja minä olimme
olleet pyytämässä metsänriistaa, saamatta mitään,
tapasimme wähän paremman otuksen. Kun ka-
melimme pitkin metsänlaitaa, säikähdyimme äkisti
koleasta ulinasta, ja kun samassa katsahdimme
taaksemme, näimme suuren koiras-leopaartin, joka
oli juuri hyppäämäisillään meidän niskaamme.
Onneksi olimat meidän pyssymme ladatut kuu-
lilla, ja silmänräpäyksessä ammuimme eläintä kaikki
kolme. Se oli jo ottanut hyppäyksensä jakaatui
samassa, meidän kuulaimme haamoittamana, kuoli-
jana ja mämähdellen maahan yhden jalan mat-
kaa Abokosta, joka melkein oli joutua leopaartin
saaliiksi. Se oli suuri peto, ja sen nahka, jonka
minä panin talteen »voitonmerkiksi, on erinomai-
sen kauniisti ivarjostettu ja pilkullinen. Ei
löydy todellakaan kauniimpaa elämää koko maa-
ilmassa kuin afrikalainen leopaarti.

Palattuani Kap 2opez'iin purjehdin minä was«
tasaatuin luonnonhistoriallisten kaluin, kanssa
takaisin Gabuniin, hywin iloisena, että sain pa-
lata sinne wähäkst aikaa nauttimaan siwistyneen
elämän mukamuuksia. Mina miimyin useat kuu-
kaudet lähellä Gabunia, jolla ajalla mina tut-
kein sen wirran juoksun ja maan pitkin sen ran-
toja, jonka perästä wihdoin suorin pisimmälle ja
moniwaiheisimmalle retkelleni.

Kolmastoista Luku
Sillä aikaa tuin oleskelin Gabunin wirran

warrella ryhdyin minä suurellaisiin »valmistuk-
siin seuraamaa, tärkeintä retkeäni warten. Mie-
leni oli jo kauan tehnyt perin juurin tuttia se
osa Länsi-Afrikasta, joka on tunnettu Kamma-
maan nimellä, ja joka maa samoin kuin ne seu-
dut, joista olin palannut, oli totonaan tunte-
maton malteille miehille, mutta jota, jos sen
tuotteista päättää saa, kuitenkin on paljoa mie-
hättäwämpi ja tärkeämpi tuin nuo muut maat,
jonka ohessa se myös on amarampi ja siunattu
suuremmilla »virroilla.

Kamma-maa alkaa etelän puolella Kap Lo«
pez'ia 0^ 40* eteläistä lemeyttä ja ulottuu etelään
päin aina Kamma-mirtaan asti I**- 59^ eteläistä
lemeyttä ja noin wiidenkymmenen penikulman
paikoille rannikosta. Se on hymin siunattu me-
sillä, sillä Merias ja muutamat Ogobai-mirran
pienemmät haarat laskeumat mereen sen pohjoi-
sella äärellä, sillä aikaa kuin Fernand Vas,
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Kamma ja Setti wuodattawat wetensä mereen
eri paikoissa Kamma-rannikolla.

Tämä rannikko on ylimalkaan matala ja rä-
meinen. Aallot käymät ankarasti, jonka tähden
on waikea laskea maalle, paitsi muutamissa koh-
din, joita maan kaarrokset suojelemat, ja meren-
puolelta näyttää poukama niin yhdenkaltaiselta
ja ykstoittoiselta, että nekin merimiehet, joille
tämä seutu on jotenkin tuttu, »vaimoin saatta-
mat sanoa, millä kohdalla kunakin aikana owat.
Wirtain suut woi kuitenkin helposti eroittaa sensuuren maaweden paljouden tähden, joka wah-
walla »vauhdilla tulwaa niistä ivaltamereen, muut-
taen sen marin kappaleen matkaa rannikosta toi-
senkllltaiseksi, ja aaltojen hyrskyn tähden hieta-
särkkiä ivastaan, joita löytyy lähellä wirtain
suita.

Aallot särkymät rannikkoa ivastaan kaikkein
ankarimmin tuimana wuodenaikana, s. t. s. ke-
säkuusta syyskuuhun. Sateen aikana on paljoa
helpompi päästä maalle, mutta silloinkin täytyy
tähän toimeen käyttää kelwollisia merimiehiä ja
parhaimpia wenheitä. Tästä syystä on kauppa-
liike tällä osalla rannikkoa jotenkin lamattu, lai-
ivat tulemat tänne harwoin ja minun oli osta-
minen itselleni »vähäinen, seitsemän tonssia kan-
tama alus, joka kuljettaisi minun Gabunista en-
simaiseen määräpaikkaani. Aikomukseni oli käyt-
tää tätä alusta, jos nimittäin tulisin palaamaan
takaisin semmoiseen aikaan, jolloin ei mitään
meritulkua muuten cllut tarjona.

Kokemuksesta tiesin, että suuria maikeuksta oli
kohtaama minun yritystäni tungeida sisämaahan.
Maanasuttaat täällä eiwät olleet koskaan kuul-
leet puhuttawan minusta; yhteys heidän ja wal-
keain wälillä oli niin »vähäpätöinen, että he oli-
wat wielä enemmän epäluuloisia kuin nuo poh-
jassa asumat neekerit, jonka tähden minun en-
siksi oli koettaminen saawuttaa heidän luottamus-
tansa ja kunnioitustansa, »viipymällä noiden lä-
hellä rannikkoa asumain neekerein seassa enem-
män aikaa. Tästä syystä »valmistelin minä it-
seäni neljästoista kahdenkymmenen kuukautisten
poissaoloon, jolla ajalla minä annelin saamani
olla warsin yksinäni.

Minä lastasin Caroline'», erään wiisiwii-
dettä tonssia kantawan kuunarin, kahdella aarnilla
tupakkaa, useilla suurilla karttuni^pakoilla, koto
joukolla talrittcja, kruukkuja ja muita sawiasti-
joita, sadalla pyssyllä kruutin kanssa, ja helmillä,

sapeleilla messinkitattiloilla, waskiwateilla j. n. e.
setä melkoisella määrällä muonawaroja omaa tar-
wetta warten.

Kun kaikki oli »valmiina, astuin mina lai-
waan ja — olisin ollut iloinen, jos paikalla
olisin saanut palata takaisin maalle. Kapteenini
oli Portugalilainen neekeri, nimellä Cornillo.
Wäesto, seitsemän miestä luwultaan, oli Mpon-
givclaisia, Mbengalaisia ja Kru-miehiä, joista
ainoastaan kaksi ymmärsi toinen toistansa eikä
yksikään ymmärtänyt mitä kapteeni sanoi. Tämä
kieltensekoitus enentyi wielä lisäksi sen kautta,
että minulla oli muassani kaksi Mpongroelaista
ivaimoinensa, joiden piti olla minulla tien op-
paina ja tulkkina ja joiden piti auttaa minua
yhdessä ja toisessa toimessa sillä uudella pai-
kalla, johon aioin asettaa majani.

Me astuimme laiwaan päiwän koittaissa, ja
lakkaamatta kirkuen ja hetkikausia joutilaina äl-
listellen saimat mieheni wiimeinkin ankkurin ylös
hämärässä »vähällä työllä. Kapteeni ei mielel-
lään tahtonut lähteä satamasta perjantai päi-
wänä, mutta minä lupasin ottaa »vastatukseni
edestä. Tuskin olimme tulleet hyökyaaltoihin,
kun jok' ainoa mies ja waimo, paitsi kapteeni,
tuli merikipeäksi. Kokki oli kykenemätön mal^
mistamaan mitään aamiaista seuraamana päi-
wänä, koko laiwawäestö maata loikoi ympäril-
läni kuin kuolleet kalat, ja wenheessä, joka oli
saanut asemansa laimantannella, koitti Oyaya,
yksi Mpongivelaisistani, joka itse oli kipeä, tur-
haan lohduttaa äskenmainittua waimoansa, joka
oli wielä wiheliäisemmässä tilassa kuin mies.
Oli miltei naurcttawaaa katsella tuota mies
parkaa, joka todellakin oli rakastunut mcumoonsa,
nuoreen kahdenkymmenen muotiscen naiseen, joka,
niinkuin minulle sanottiin, jo kolmasti cli ol-
lut naituna ja jonka nyt piti kai olla tyytyivät-
nen, että oli saanut Oyaya paran waltaansa.

Me toiwoiinme saapuwamme Kamma-maahan
»viidessä päiwässä. Mutta iviidentenä — jona
päiwänä me läksimme purjeille — ja kolmena
seuraamana päiwänä oli tuuli ja wirta meille
»vastainen, ja helmikuun 10:ntenä päiwänä yl-
lätti meidät ättillrwaamaton puuska, jonka »ver-
taista en milloinkaan toiwo toistamiseen saamani
kestää merellä.

Perää pidettiin niin huonosti sillä aikaa kuin
kapteeni oli kannen alla, että minun oli käy-
minen mahtiin. Minä lepäsin hyivästi, seisottu-
ani peränpidossa neljä tiimaa, mutta lewättyäni
nom turmin paikoille kojussani, heräsin mina
kapteenin huutoon, kun hän käski ottaa ison sei-
lin alas. Mina riensin heti ylös kannelle, sillä
mina tiesin kumminkin sen, etta ankara tuulen-
puuskaus oli tulossa, ja kohta, tum loin silmäni
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suojan puolelle, hawaitsin minä kuinka suuri «vaa-
ra oli. Tällä osalla rannikkoa yllättää meri-
laista useasti tuulenpuuskat, jotka tosin enim-
missä tapauksissa pian menemät ohitse, mutta
jotka owat sitä ankarampia ja joiden perästä tu-
lee sadekuuroja. Semmoinen puuska oli nyt
tulossa. Ne mustat pilwet, jotka oliwat kokoon-
tuneet taiwaan rannalle, muuttuiwat ihmeteltä-
män pikaisesti harmaiksi. Näytti melkein siltä
tuin malaistuisimat ne salamain matosta. Sieltä
uhkasi se myrsky, joka tuokiossa oli meidät yl-
lättäwä. Mutta wielä oli laitti lewossa.

Minä käännyin toisaalle päin, katsoakseni oliko
iso seili »vedetty kokoon, mutta hawaitsin ettei
mitään ollut tehty puuskan wälttämiseksi. Kap-
teeni seisoi perässä ja kirkui, laiwawäestö juoksi
sinne tänne, huutaen myöskin täyttä kurttua,
puolikuolijana pelosta, ja tuossa pilkkopimeässä
ilmassa — sillä minä en woinut nähdä edes
käsiäni, waikka asetin ne juuri filmäini eteen —

ci kukaan saanut selkoa lastinnuorasta. Kes-
kellä täta hämmennystä yllätti meidät myrsky.
Päättäen katkaista kaikki köydet, sieppasin mina
meitsen, mutta samassa päästi joku laskinnuoran
irti, ja silmänräpäyksessä putosi iso seili puoliksi
alas. Juuri samalla hetkellä syöksähti puuska
meidän päällemme, rajuna, raiwoawana kuin tor-
nado. Tuota pikaa oli tlyywari repaleina.
Alus kallistui tyljellensä, wesi tulwasi sisään ja
neekerit huusiwat, että me uppoomme, jonka oli-
simmekin tehneet muutamassa tuokiossa. Onneksi
kääntyi tuuli wähän toisaalle päin, ja wälähtä-
wän salaman »valossa tartuimme isoon selliin ja
»vedimme sen alas, ja pidimme siitä sitten lujasti
kiini, ettei tuuli saisi sitä maltaansa.

Alus nousi nyt pystyyn ja noin parin kym-
menen minutin kuluttua oli myrsky raiwonnut
ohiffe ja sitä seurasi nyt wahwa sade, niin ett'-
emme edes kannen aliakaan saaneet siltä suojaa.

Seuraawana aamuna ei ollut meillä mitään
tlyyivaria ja toisetkin purjeet oliwat huonossa
tilassa, jonka tähden meidän matkamme eteni
hiivin hitaasti. Wasta 13:ntena päiwänä tuli
maa näkymiin, mutta ei laimassa löytynyt ke-
tään, jota olisi tietänyt missä me olimme, ei
edes kapteenikaan, joka joka aamu tuli ylös lai-
wllnkannelle ivanhan twadranttinsa kanssa, jota
hän osaa käyttää yhtä hywin kuin tehmä liwä-
riä. Wihdoin tuliwat muutamat maanasuttaat
menhcellll meidän luoksemme ja pyysiwät minua
laskemaan maalle tässä ja perustamaan kauppa-
paikka, sillä he sanoiwat heillä olewan paljon
elfenluuta, palmupuun öljyä ja muita kauppata-

»varoita, mutta jos olisin seurannut heidän le-
hoitustansa, en marinaankaan olisi saanut nähdä
yhtään öljytynnyriä wilaukseltakaan enkä pienin-
täkään elefantin hammasta. Näiden neekerein
palamin halu on saada itselleen kauppapaikka,
samoin tuin amerikalaisen läntisen uudisasukkaan
ensimäinen toimo on rautatie. He waleh.elewat
ja melkein paloittainalla saawat walkean miehen
astumaan maalle, ja luulemat »voimansa hyötyä
hänestä suuresti, kun waan saawat hänen kerta
puuttumaan heidän kanssansa pieneen kaupante-
koon ja antamaan heidän haltuunsa tawaroita,
joita he tawallisesti eiwät aio maksaa.

Kuitenkin antoiwat meidän kauppaa harras-
tamat ystäwämme wenheessä meidän ymmärtää,
että olimme Kap Catherine'n kohdalla; siis hy-
lvän matkaa etelän puolella Fernand Vas'in
suusta, jonka tähden käännyimme purjehtimaan
takaisin. Me pidimme lili rantaa ja joka ky-
län kohdalla, jonka ohitse seilasimme, huusiwat
neekerit wenheistä, että perustaisin kauppapaikan
heidän luonansa. Muutamissa kylissä saatoimme
nähdä sen suuren rakennuksenkin, josta piti tulla
se suurellainen faktori, josta kaikki aikoiwat ri-
kastua ja joka näytti warsin oiwalliselle meren-
puolelta, mutta joka epäilemättäkin läheltä kat-soen olisi näyttänyt huonolta. Tämmöistä ra-
kennusta ympäröitsi tawallisesti joukko mökkejä,
joissa neekerit asuiwat, odottaen tuota tuhatwuo-
tista »valtakuntaansa, joka pahaksi onneksi ci kos-
kaan tule. Mina en luonut mitään huomiota
heidän odotuksiinsa ja kielsinpä wielä kaikkein
ihmeeksi ottamastani ivastaan kahta orjaa, jotka
Aniamban eli Ison Kamman kuningas hymän-
tahtoisesti minulle oli lähettänyt.

Wihdoin saawuimme Fernand Vas'in suu-
hun. Gabunissa oli suostuttu, että minä aset-
tuisin asumaan kuningas Ranpanon kylään, sillä
hän oli Will Glah'in ystäwä, ja Will Glatz
oli yksi minun ystäwistäni Gabunissa. Kun
Caroline purjehti Rampanon kylän ohitse, lähti
tietysti lvenhe sieltä pyytämään minua laskemaan
maalle. Lähettiläillä ei nähtäwästi suuria toi-
metta ollut, ja heidän ihastuksensa oli sentähden
sanomaton, kun minä suostuin heidän tuumaansa
ja sanoin tulleeni perustamaan juuri heidän
luonansa kauppapaikkaa.

Rampanon lähettiläät tahtoimat mäkisinkin ha-
lata minua ja niin hillitsemättömiä olimat he
iloissaan, että minun oli käskeminen heidän py-
syä erillään minusta. Minä lähetin yhden mie-
histäni maalle heidän »venheessänsä »viemään
termeistä minulta kuninkaalle ja pidätin yhden
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neekereistä olemaan luotsina alukselle, silla mi-
nun mieleni teki purjehtia yli »vedenalaisen ka-
rin wielä ennen pimeän tuloa ylös »virtaan.
Sillä aikaa lähti wenheitä useista kylistä ja
pian oli meidän ympärillämme koko joukko ka-
noteja, joiden soutajat malttamattomasti tahtoi-
mat nousta laiivaan ja joita oli niin paljon
että minun alukseni olisi uponnut heidän pai-
nostansa. Ensimältä luuliivllt he minun orja-
kauppiaaksi ja ilmaisiivat jokainen nimensä Por-
tugalin kielellä. Yhden nimi oli don Miguel,
toisen bon Pedro, kolmannen don Fransisco. He
rupesiwat nyt pakisemaan Portugalin kielellä,
jota minä en ymmärrä, jonka tähden minä käs-
kin kapteenin selwittää heille etten ollut tullut
tänne orjia ostamaan, mutta hywin waikeaksi
tuli kapteenille saada heidät toiseen mieleen.
Sitten pyysimät he etta perustaisin faktorini hei-
dän luonansa. He olimat Elinde'stä, joka on
saari keskellä Femand Vas'in suuta ja heidän
kuninkaansa nimi on Sangala. He ylistiivät
Sangalan suuruutta ja mahtawuutta ja koetti-
wat niin kiihkoisesti alentaa Rampano paran
armoa, että minun wihdoin oli käskeminen hei-
dän lähtea tiehensä maalle ennen yön tuloa, sillä
minun mieleni teki rauhallisella unella mahmis-
taa itseäni tuleman päiwän ponnistuksille.

Kap S:t Catharine'stä on Fernand Vas'iin
noin neljänkymmenen penikulman paikoille mat-
kaa, jos laitti mutkat ja poukamat kulkee. Koko
täkäläinen rannikko on matalaa tasankomaata ja
siellä täällä metsää kasmama. Maisena on hy-
win ykstoittoinen ja waikea on eroittaa toista
seutua toisesta. Pitkin rannikkoa löytyy yhtä-
mittaa kareja, jotka tuimana muodenaitana omat
marsin määrällisiä.

Illalla tuli eräs mies, nimeltä Nchouga, ter-
mehtimään minua. Hän oli weli Kap Lopez'in
kuninkaalle, josta jo olen puhunut. Kun ku-
ningas tuli sairaaksi, syytti hän Nchougaa, että
hän oli noitunut hänen, jonka tähden jälkim-
mäinen, pelastaakseen henkeänsä, pakeni maasta
ja otti turmansa appinsa Sangalan luotsi. Kas
tässäkin esimerkki siitä, mikä etu tässä maassa
appimaareista on!

Nchouga tuli sanomaan minulle, että San-
gala oli koko wirran herra ja ettei hän sallisi
minun purjehtia Ranpanon luotsi, jota waan
oli tuon mahtaman Sangalan alamainen. Ys-
tämänä neumoi hän minua astumaan maalle
Elinde'ssä. Onneksi tunsin mina herra Nchou-
gan ennakolta.

Seuraamana aamuna lähetti Sangala wen-

heen minulle. Minä otin myötäni kaksi tulkkia
ja saamuttuani Elinde'en, joka on kahden peni-
kulman paikoille wirran suusta, »vietiin minä
parhaimpaan asuntoon. Tänne tuli nyt San-
galakin päihtyneenä, seurassaan suuri joukko
kauppaa harrastamia alamaisiaan. Hän suut-
tui pahoin, kun minä ilmaisin aikomani ylös
wirtaa myöden sisämaahan, ja hän ei sanonut
sallimansa sitä, sillä hän oli suuri kuningas täällä
ja minun oli asettuminen asumaan hänen ky-
läänsä.

Me maihetimme muutamia tuimia sanoja ja
minä sanoin hänelle olemani wanha amerikalai-
nen ja että minä hywin tunsin hänen juonensa.
Hän ivastasi, ettei hän nostaisi mitään palaweria,
jos mina waan perustaisin faktorin hänen ky-
lässänsä.

Minä en turvannut suostua siiihen, mutta tar-
josin hänelle muutamia lahjoja.

Hän ei niistä huolinut, ja kun nyt Ranpano
oli saapumille tullut ja »vakuutti auttamansa
minua, sanoin minä Snngalalle, että aioin käydä
hänen maansa läpitse mäkimoimalla.

Koto tämän ajan satoi »vettä tuin saaivista
taatain. Keskustelun perästä wei Ranpano mi-
nun »venheessään wirran warrella olemaan ky-
läänsä, jonka asujllmet wast'ikään oliwat jättä-
neet, sillä heidän »varsinainen kotinsa oli meren-
rannalla. Tuonne merenrannalle olemaan ky-
lään menimme seuraamana päiwänä. Se oli
hywin suurellainen paikka afrikalaisekst kyläksi;
siinä oli muutamia hywiä asuntoja, ja näytti
melkein Mpongive-kylän kaltaiselta. Mutta minä
hawaitsin, ettei minun kapineitani »voitu kuljet-
taa sinne ilman suurta »vastusta ja että luon-
nonhistorialliset keräykseni ainoastaan suuren »vaa-
ran uhalla »voitaisiin wiedä maalle aaltojen lä-
pitse, jotka särkyiwät riuttoja wastaan. Minä
ilmoitin sentähden Ranpanolle aikomukseni ole-
man asua wirran warrella, ja hän antoi minulle
niin paljon maata kuin tahdoin, rakentaakseni
itselleni asuntoa siihen.

Sillä aikaa oli sanoma minun tulostani le-
winnyt ympäri maan, ja laitti Ranpanon ys-
tälvät totoontuiwat attamaan häntä sodassa San-
galaa wastaan. Oli todellakin eristummainen,
mutta mieltä kiihottama näky, nähdä yhden wen-
heen toisensa perästä saapuman paikalle, täynnä
neekereitä, jotka rämistiwät rumpuja, tirtuiwat
ja ivältyttiivät miekkojansa, pyssyjänsä ia keihäi-
tänsä. Kaikki olimat »varustaneet itsensä autta-
maan Ranpanon »valkeata miestä ja taittein teki
heidän mielensä polttaa ja paljastaa Elinds.
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Kuningas Ritimbo, jolla on kylässään kauppa-
laitos, jonka esimiehenä on eräs Mpongwelainen
ja joka kuuluu eräälle kauppahuoneelle New-Yor-
tissa, saapui paikalle kahdella wenheellä wiiden-
kym»nenen miehen kanssa. Kuningas Mombo
Sanguibuiri'sta tuli samaten kahdella wenheellä.
Wenheitten luku nousi aina kahteenkymmenteen
ja aamulla 17:späiwä, kun katselmusta pidet-
tiin, nousi miesten luku lähes kolmeen sataan,
joista enimmät oliwat päihtyneinä palmumiinasta
ja niin meluamia ja solaan malmilta kuin juo-
punut afrikalllinen saattaa olla.

He rämistiivät rumpuja, laulaaa rallattiivat
ja ampua jyskäytteliwät, sillä aikaa kuin soute-
limme pitkin wirtaa; kaikkein naamat olimat
malleiksi maalatut, joka on sodanmertti, ja »va-
rustetut kaikenlaisilla fetischeiklä ja lumousta-
luilla. Tuo walkea wäri oli »vihitty ja sekin
oli erinomainen »varokeino «vaaraa wastaan. Joka
ei tunne Afrikakaisen perittyä ja alati ilmaan-
tumaa pelkuriutta, olisi woinut luulla näiden
hurjami.listen meitittain aitoman tehdä »verisim-
piä hirmutöitä. Mutta minä en ensinkään ih-
meeksi pannut, kun, niinpian tuin Sangalan
kylä tuli näkymiin, he sousiwat toiselle puolelle
wirtaa ja asettiwat wenheensä niin, että Caro-
line tuli olemaan heidän ja wihollisen wälillä.

Me hamaitsimme, että Sangalakin oli Kon-
nut ystäwänsä ja hänellä oli lähes sata »viisi-
kymmentä sotaan malmista miestä. He oliwat
maalanneet itsensä wielä pahemmin kuin minun
liittolaiseni, leweillä punaisilla ja »valeilla ivii-
wuilla. He näyttiwät kuin yhtä monta perke-
lettä, jotka kirkuimat ja ammuskelimat, sillä mo-
lemmat puolueet tiesimät kummaltakin puuttuman

rohkeutta ja katsoiivat parhaaksi koettaa peläs-
tyttää mastapuoluetta.

Nyt nousi suuri pala iver, jonka aikana minä
lähetin sanan Sangalaan, että jos hän yrittäisi
pidättää minua, räjäyttäisin minä hänen wen-
heensä ilmaan kartesscilla ja lähettäisin nouta-
maan sotalaiivaa, joka tekisi hänestä lopun. (Sen-
kaltaiset uhkaukset täyttämät aina neekerein pa-
han omantunnon pelolla). Minä latasin kiws-
-rini ja pistolini, käskin miesteni tehdä samoin
ja odotin mitä tuleman piti.

Nyt tuli eräs »venhe pyytämään minua as-
tumcan maalle, ja Sangala lähetti muassa en-
simäisen maimonsa pantiksi minun turwallisuu-
destani. Mina päätin seurata täta pyyntöä,
ja osoittaakseni näille neekereille etten mina heitä
pelännyt, otin mina maimon mukaani hanen
suureksi iloksensa. Ranpano ja häneen liittyneet

kuninkaat nuhteliwat minua minun kemytmieli-
syydestäni, sillä siksi he minun tekoani arweliwat;
mutta mina otin kopean muodon ja sanoin et-
tei walkeain miesten tapa ole pelätä mitään.
Semmoinen koskee afrikalaisten suuresti, ja niin-
hywin Ranpanoon kuin tuohon »vanhaan San-
galaan tekiwät minun sanani suuren mai.utuksen.

Me kohtasimme toinen toisemme rauhanalai-
sella alueella wähän matkaa Sangalan kylästä.
Hänen sotajoukkonsa oli asetettu tappelu-rintaan
ja se oli uljas hurja näky, sillä ilman sitä, että
he oliwat maalanneet itsensä, oli monella soti-
laalla kaunis leopaartin nahka ruumilla. He tu-
lirvat täyttä karkua, töytäten meitä päin, kun
keskustelimme, ja oliwat ikäänkuin surwaisewa-nansa keihäänsä meidän läpitsemme; mutta on-
neksi oli tama päällekarkaus waan jonkinlaista
sotaista kunnianosoitusta. Sitten selwitti San-
gala, että hän sallisi minun pitkittää matkaani,
jos minä antaisin hänelle ankkurin rommia. Minä
en suostunut siihen, mutta minun oli kuitenkin
antaminen hänelle 16 dollaria, joilla hän möisi
itselleen rommia ostaa. Minä lahjoitin hänelle
wielä muutamia kankaankappleita ja muita ka-
luja, ja siihen päättyi se suuri sota.

Ranpano oli iloissaan tästä. Hän sanoi, et-
tei hän enää tahtonut olla kuningas, waan toi-
ivoi saamansa asettaa minun sijaansa ja makuutti,
että minua kohdeltaisiin parhaimmalla taivalla.
Me lastasimme seitsemäntoista menhettä Caro-
linasta ja sousimme ylös wirtaa myöden siihen
kylään, jossa minulla muutamaksi ajaksi oli olema
kotini ja pääkortteerini, ja suureksi ihmeekseni ei
minulta mitään ollut »varustettu, waitt'emme
ehtineet kylään ennen pimeän tuloa. Seuraa-
mana päiwänä kuljetettiin kuunarin lasti maalle,
ja minua ilahuttaa, että saatan sanoa, ettei mi-
nulta mitään ollut warasiettu. En milloinkaan,
ennemmin enkä jälkeernmin ole lamannut senkal-
taista rehellisyyttä Afrikassa. Kun kaikki kapi-
neeni oli siirretty Ranpanon kylään, oli ensimäi-
senä huolenani rakentaa itselleni asunto, jossa
minä tulisin »viettämään kumminkin jonkun ai-
kaa niistä seuraamista kahdestakymmenestä kuu-
kaudesta ja jonne minä jättäisin kaikki kapineeni,
kun matkoilleni lähden. Kun samana iltana,
jolloin kylään olin tullut, juuri olin »vastaisen
asuntoni suunnitelman teossa, tuli Ranpano ar«
«voisimman maimonsa kanssa minun luoksenisaamaan lahjojansa. Hän tuli martain, ett'ei-
wät hänen alamaisensa näkisi häntä, ja minä
tein hänet onnelliseksi kymmenellä kankaankappa-
leella, muutamilla helmillä ja mulla riuhkamalla.
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Seuraavana päiwänä pantiin laitti miehet
työhön. Minä malitsin itse huoneen asemapai-
kan, joka oli tasangolla noin 225 kyynärää ky-
lästä ja se oli kauniin maatilkku kuin milloin-
kin Afrikassa olen nähnyt, niinhywin näköalan
tuin kaikkein muiden etujen puolesta. Se an-
toi wirtaa päin, jota minä aioin tutkiskella, ja
wähän alempana löytymällä matalalla paikalla
piti joukko ivirtahepoja joka päiwä leikkiänsä;
takana oli lehto ja eräs pieni puro juosta lo-
risi kirkastvetisenä toiselta puolelta.

Tänne kantoiwat muutamat miehistä minulle
joka päiwä pitkiä, suoria palmupuun oksia, joka
palmupuu taswaa wirran rannalla ja jonka ok-
sista maanasuttaat tekemät huoneittensa seinät.
Toiset kokoiliivat sen lehtiä, joista tehdään katon
katteita, ja wielä toiset toiwat metsistä köynnös-
kasmejll, joilla bamburuowot sidotaan yhteen, setä
pitkiä että hoikkia puita, jotka pystytetään nurk-
kiin ja joihin bambuseinät kimitetään. Naiset
puhdistirvat maan, ja joka ehtoo ladottiin mi-
nun eteeni suuret kasat rakennusaineita, joista
minä otin, mikä kelpasi rakennukseksi, ja käskin
wiedä pois, mitä jäljelle jäi.

Afrikassa on jokainen huone erityinen raken-
nus; minulla oli sillä tamoin kyökki yhdessä so-
pessa tonttia; aitta toisessa; eräs rakennus terä-
yksiäni warten setä kana- ja tuttukarsina kol-
mannessa, ja neljännessä oli oma majani ja
miesteni asunnot, sillä mieheni tahdoin minä
pitää läheisyydessäni; ja sillä tamoin teki kaikki
yhteensä toto wähäistn siirtokunnan. Musta
timmermanni teki mpa n olla (kirweellä), »vasa-
ralla ja iveitsellään warsin yksinkertaiset akkunat
ja owet, joita warten minä otin muassani tuo-
nut saranat ja lukut.

Kaikki käwi kuitenkin aiwan rauhallisesti ja
hywässä järjestyksessä aina 10:nteen päiwään
huhtikuuta, jolloin miesteni piti palkkansa saada.
Mina olin sopinut jo muutamain kanssa, kun
eras mies, joka oli rakentanut tuon keräyksiä
warten aiotun huoneen — josta työstä minä
olin turvannut hänelle 24 dolarin edestä tawa-
roita — oli niin häwytön, että pyysi itsellensä
ja miehillensä 40 dollarin edestä. Kun minä
en myöntynyt hänen maatiinukseensa, uhkasi hän
minua puukollansa. Tämä ei ollut enää leikin-
tekoa, ja minä hawaitsin, että minun oli näyt-
täminen mitä semmoisesta seuraa. Minä juok-
sin ottamaan Pyssyni ja uhkasin ampua miehen
kuoliaaksi, mutta hänen ystäwänsä sälyttiwät hä-
nen salaa pois. Minä »vaadin nyt tunin-

taalta, että se häwytön lurjus »vietäisiin sidot-
tuna minun majaani.

Hän suostui siihen, mutta stlwästi woin nähdä
ettei hänen tehnyt mielensä antaa miestä minun
käsiini, mutta kun annelin että minun, jos mas-
tuisuudessa tonvoin rauhaa ja kunnioitusta it-
selleni, oli rankaiseminen rikollinen, »vaadin minä
wielä ankarammin, että hän annettaisiin minun
haltuuni.

Kun minä wihdoin bawaitsin, että he aikoitvat
jättää asian siksensä, lähetin minä Kru-miehiäni
noutamaan ja rupesin sälyttämään kapineitani
kokoon, sanoen heille, etten tahtonut asua sem-
moisten ihmisten seassa, waan aioin palata ta-
kaisin Gabuniin. Juuri samassa ilmaantui ame-
rikalaiuen malaskalain pyytäjä aamalla merellä,
ja minä lähetin «paikalla sanan sinne, että mie-
leni teki päästä lanvaan.

Kuningas tuli nyt minun tyköni ja rukoili
minua polioillansa, etten lähtisi pois, ja kun hän
näki, että minä olin tehnyt päätökseni, meni hän
wihdoin muutamain miestensä kanssa sille maa-
tilalle, jobon he oliwat kätkeneet rikollisen. Hän
oli kylän »vanhempia ja mahtawimpia miehiä,
ja hywin ivastenmieliststi antoiwat he hänen
minun maltaani.

Seuraawana päiwänä (12:s) tuotiin mies,
jonka nimi oli Oivenga, kylään. Miehet oli-
mat hywin kiihkoisia. Asukkaat seisoiwat jou-
kottain siellä täällä ja puhuiwat asiasta; ku-
ningas oli melkein waalea lewottomuudesta ja
Owenga itse ivapisi kuin haawanlehti. Minä
käskin sitoa hänet, ja iviedä hänet minun asuntoonisaamaan hywän selksaunan. Nyt rukoiltiin, että
hän saisi pitää »vaatteet yllänsä, sillä riisumista
pidetään wanhalle miehelle häpeällisenä. Minä
suostuin siiihen, mutta istuin tylyn näköisenä
ja odotin tuota wihelijäistä rikokstnalaista. Kun
hän iviimeinkin seisoi sidottuna edessäni, läksy-
tin minä hänen hywänpäiwäiststi, että hän oli
koettanut minun pettää ja kuivailin hirweän
hirmuiseksi hänen uhkaustansa. Sitten selivttin
minä, etten woinut maksaa enempää kuin olin
luwannut, että hän oli tehnyt suuren rikoksen,
uhatessaan minua iveitsellä, että hänen omat

maamiehensä oliwat tunnustaneet minulla ole-
man oikeuden kurittaa häntä, mutta että minä,
kun ei mustilla miehillä ollut mitään tietoa
"walkeain miesten menettelystä" tämmöisissä asi-
oissa, olin päättänyt antaa hänelle anteeksi ja
jättää selkäsaunan siksensä, jonka perästä minä
päästin hänet wapaaksi.

Koko kylä riemuitsi, pyssyjä laukaistiin, laulu
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ja tanssi oli ylimmällänsä joka paikassa; en
milloinkaan ole nähnyt neekereitä niin riemas-
tuneina. Tällä tamoin piti heidän kanssansa
menetellä. Jos olisin jättänyt Omenaan uhka-
uksen siksensä, olisin wst'edes arwattawasti tul-
lut murhatuksi. Nyt pitämät nämä neekerit
minua suuremmassa armossa tuin milloinkaan
ennen, minun lempeydellä yhdistetyn ankaruuteni
tähden.

Kolmastoista päiwä huhtikuuta otin minä
uuden asuntoni haltuuni ja kun se on koto »vä-
häinen kylä, olen antanut sille nimeksi Washing-
ton. Siihen kuului: minun oma huoneeni,
jossa on useampia kammioita, ia joka on neljää-
kymmentä jalkaa pitkä, miittäkolmatta jalkaa leweä
ja on maksanut »viisikymmentä dollaria; kyöttini,
joka on maksanut neljä dollaria; tanakoppi, jossa
löytyy sata kanaa ja kaksitoista suorsaa; kuttu-
karsina kahdeksallatoista kutulla; kruutimakasiini;
kaksi jotenkin suurta aittaa elatuswaroja warten,
ja kymmenkunta mökkiä miehiäni warten.

Kas siinä se asrikalainen Washington!
Minun asuntoni takana on awara lakeus.

Sen edessä luikertaa Npoulounay-wirta, ja minä
woin nähdä penikulman matkaa pitkin sitä tietä,
jota pian aion tutkia Wirran rannoilla kas-
waa mangrowe-puita, ja kun luon silmäni ylös
wirtaa pitkin, näen wirtahepoja melkein lakkaa-
matta piehtaroiman matalassa medessä.

Kun nyt olen kokonaan neekerein »vallassa,
olen minä hywin ankara heille, mutta harjoitan
erinomaista oikeutta heitä kohtaan, ja olen sillä
tamoin kohta alusta asettanut itseni arwoisaan
asemaan heidän luonansa. Minun on onnis-
tunut saada heidät herkeemään rumpua rämis-
tämästä öisinä, ja mieheni eiwät saa mennä
ulos ilman lupaa pyytämättä. Tämä temppu
tuntui heistä ensin sietämättömältä rasitukselta,
mutta he owat siihen tottuneet, sillä minä mak-
san heille säännöllisesti joka täysikuussa heidän
palkkansa, -Neljätoista syltä kangasta, jota paitsi
minä pidän heitä tupakassa.

Tahdon nyt mainita muutaman sanan asuk-
kaista täällä. He owat hywin Mpongwelais-
ten näköisiä ja heillä on sama kieli, ainoastaan
muutamilla Harmoilla poikkeuksilla. Naisilla on
sääriwllrsien ympärillä suuri joukko messinkiren-
kllita. He owat jaetut useampiin perhekuntiin,
joista muutamilla on oikeus asua merenrannalla,
kun sitä wastaan toiset owat pakoitetut wiettä-
mään elämäänsä sisämaassa ja lähettämään ta-
waransa edellisille myytämäksi. Näitä kutsutaan
metsäläisiksi ja niinkuin arwata »roi, owat he

hywin köyhiä, sillä heidän rannikolla asuwat
»veljensä wiewät halukkaasti parhaan ivoiton
heidän kaupastansa. He owat toimeliaita ja
älykkäitä kauppnmiehiä, waittn heillä, ja niillä-
kin,-) jotka asuwat juuri wirran suussa, »ver-
rattain on aiwan wähän yhteyttä walkeain
kanssa.

Itse kutsumat he itseänsä kommiksi, mutta
me kutsumme heitä kammaksi. Heidän hul-
lussansa on merenranta etelä-puolella Kap Lope-
zia Kap S.t Catharineen asti, jota paitsi heillä
on pari kylää Merias-wirran warrella. Heidän
paras kylänsä on Aniamba, joka kerran oli
suuri ja kukoistama kauppapaikka, mutta heidän
parhaat kylänsä owat Fernand Vas'in rannoilla,
jota asukkaat kutsuwat Eliwaksi.

Fernand Vas'in suu on täynnä hietasärttiä,
joita wastaan meren allot särkymät woimattaasti,
mutta keskellä wirtaa on tawallisesri kolme ja
sateenaikana neljä syltä mettä. Rannat owat
matalat wirransuussa; waikea on nähdä niitä
mereltä, ja kun »viimeinkin olet saanut ne nä-
kymiisi, näyttämät ne aiwan itämiltä.

Kammalaisct omat wielä enemmän tarumai-
sia kaupantekoon kuin Mpongwelaiset, arwatta-
wasti sentähden, ettei heillä wielä ole suurta
yhteyttä walkeain kanssa. Jokainen toimelias
Kamma-mies rakentaa paikalle, jonka aseman
hän katsoo soweliaaksi, muutamia mökkejä; sitten
tekee hän suuren huoneen »vastaista kauppalaa
tosta warten, ja loppupuolen itäänsä ei tee hän
juuri mitään muuta tuin odottaa noita loista-
mia kauppoja. Hänen ei juohdu mieleensä koota
elfenluuta, öljyä tai kautsia. Hän mainoo ja
iväijyy ennemmin ohitsekulkewia laiwoja ja kaik-
kein makeimmilla sanoilla koettaa hän houkutella
onnetonta laimuria maalle.

Tässä ympäristöllä asumat neekeriheimot omat
useissa kohdin luonteensa puolesta yhdenkaltaisia.
Semmoisia kuin Mpongwelaiset kerrottiin ole-
wan, semmoisia owat likipitäin kaikki rannikon
heimokunnat Mundah'sta Kap S:t Catharineen
asti, ainoastaan sillä eroituksella että ne heimot,
jotka eiwät ole lähemmässä yhteydessä Europa-
laisten kanssa — siis semmoiset kuin Kamma-
laistt — owat wähän raaempia.

Kolmantenakymmenentenä päiwänä huhtikuuta
ostin minä tllivaroilla, joista olin maksanut 30
dollaria, oikein kelwollistn wenheen, josta toi-
woin itselläni olewan suurta hyötyä matkoillani
ylös wirtaa myöden. Minun mieleni hehkui
nyt päästä lähtemään ja päätin tehdä pienen
retken pitkin rannikkoa matkalla Aniambaan.
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Tämän kautta sain minä tilaisuuden matkata
lähes miisineljättä penikulmaa ylös Fernand Vas'ia
pitkin ja sitten maitse kappaleen matkaa, niin-
kuin lukija näkee kartasta.

Miehitiäni ei ollut mitään sitä wastaan, ja
aamulla läksimme matkaan. Minä olin »var-
mistunut siitä, että niinhywin Ranpano tuin
hänen »väkensä mielellänsä toiwoiwat, että jäisin
heidän kyläänsä asumaan, ja minun ei juuri
ollut tarmis pelätä, että minun kapineilleni mi-
nun poissaollessani mitään pahaa tehtäisiin, niin-
kauan kuin heillä oli sama hywä ajatus minusta
tuin tätä nykyä. Ennen lähtöäni kutsuin minä
sentähden kylän asujamet kotoon ja makuutin
täydellisesti luottawani heihin ja sanoin, että
minä olin heidän walkea miehensä ja että olin
tullut heidän luoksensa masta monen waiwan ja
»vastuksen sekä »vaaran kautta (suostumusta),
että Sllnglltaiset tahtoiwat minua kyläänsä, mutta
minä olin päättänyt asua näiden rehellisten ih-
misten luona Biagonossa (»vilkasta suostumusta)
ja että minä aioin matkata pois muutamiksi
päiivitsi, mutta minä toimoin palatessani löytä-
mäni kapineeni samassa kunnossa tuin ne läh-
teissäni olimat.

Kun olin lopettanut puheeni, huudettiin mi-
nulle: "Matkaa sinä waan!" — "Ala yhtään
pelkää!" — "Sinä olet meidän walkea mies!"
— "Kyllä me pidämme sinun kaluistasi mää-
rin!" j. n. e. Juuri kun he tekiivät näitä wa-
luutuksiansa, tarttui minun kuusitoista miestäni
airoihin ja niin lähdettiin liikkeelle.

Wiiden kuuden penikulman päässä plöspäin
Biagonon kylästä löytyy muutamia pieniä luo-
toja. Kun olimme soutaneet niiden ohitse, tuli
wirta leweämmätsi, kunnes st Sanguibuirin koh-
dalla, noin kahdenkymmenen penikulman pai-
koille wirran suusta, käwi lähes kolmea peni-
kulmaa lemeäksi**). Maa oli täällä matalaa,
mutta samassa määrässä kuin etenimme ylös
wirtaa myöden, yleni maa ja wirta käwi sou-
kemmaksi, useastikin yht'ättiä, kunnes sillä muu-
tamain penikulmain päästä oli waan puoli pe-
nikulmaa lemeyttä. Kello 9 nousi kuu, ja me
sousimme poikki lumoaman maiseman. Tuota
tyyntä wirtaa warjosiwat hirmuiset puut, jotka
nojasiwat yli wirran rantojen, ja rauhallisuutta
häiritsi waan silloin tällöin jonkun pedon kar-
juna tai piehtaroiman mirtahepojouton melske.

*) Lukijan tulee muistaa että tässä aina käytetään
Englannin penikulmia, joita menee 6 yhteen Suomen
penikulmaan. Suom. muis.

Puoliyön aikaan wäsyiwät mieheni, jonka täh-
den laskimme maalle ja käwimme »vähäiseen ky-
lään, joka oli melkein tyhjä. Ainoat ihmiset,
jotta me näimme, oli kolme »vanhaa alkaa,
jotka lepäsilvät raskaassa unessa ja kun me hei-
dän herätimme, eimät näyttäneet he meitä ha-
lulla termetulleikst sanoman. Minä olin liian
uninen, wälittääkseni mistään terwehdystempuista
ja huivin siis erään hätäwaraisen suojuksen alle,
jossa ei ollut mitään seiniä, tehtyäni ensin lel-
ivollisen tulen läytäivän suuhun ja lcwitettyäni
musliiti-werttoni niin, että se suojelisi minua
noilta hyriseiviltä rauhanrittojilta. Mutta tus-
kin olin laskenut itseni leivolle, tuin meidät yl-
lätti semmoinen mätemä tuulispää, joita näillä
tienoilla sateen aikana riehuu. Onneksi ei tuo-
nut se mettä tullessaan, mutta niin kauan tuin
myrsky ranvosi, oli minun seisominen ulkona
kylän kadulla, ettei suojus lanleisi päälleni.

Kohta kun olimme jättäneet kylän, jossa mak-
soimme yö kortteerimme sillä alati suositulla tu-
pakalla, tulimme eräälle kohdalle »virrassa, jossa
se leweni isoksi, erinomaisen kauniiksi järwetsi.
Se on täynnä pieniä, »vehreitä luotoja, joita
muutamissa paikoin on niin tiheällä, etta wirta
muuttuu monilukuisiksi pieniksi järmikst, jo'iksi ja
kapeiksi salmiksi.

Ia waikka kuljimme ylös wirtaa myöden,
emme koko aikana sentään juuri etäällä meren-
rannikosta soudelleet, ja todenperästä käwi mei-
dän kulkumme pikemmin pitkin rannikkoa tuin
sisämaata kohden. Wirta juoksee merkkaan ma-
talain, hietaisten rantainsa wälissä eikä missään
kohdin ole sillä woimaa raiwata itsellensä tietä
mereen, jota useissa paikoissa on niin lähellä,
että woi kuulla sen pauhinan.

Kello 10 aikaan seuraamana päiwänä tulimme
erääsen toiseen lahdelmaan cli laguniin, jonka
rannoilla tuo kaunis kylä Igula-Mands on ra-
kettuna eräälle töyräälle. Tässä ympärillä on
wirta wiehättäwän kaunis. Tiheät »metsät reu-
nustamat rantoja, ja puissa, joiden alta kul-
jimme, istui tuo eriskummallinen pieni apina
Cercocebus Collaris, jonka walkea poski-
parta antaa sille hywin omituisen ja lunnian-
arwoisan muodon. Tämä kylä on noin neljän-
kymmenen penikulman päässä wirran suusta. Me
tapasimme maan yhden ainoan asujamen mai-
monsa kanssa totona; muut kaikki olimat men-
neet ivalmistamaan palmuöljyä.

Täällä sanoiwat muutamat miehistäni, ett'ei-
wät he tahtoneet seurata minua edemmäksi. Asian
laita oli nimittäin, että he olimat hymäilleet
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muutamia maimoja Aniarnba.sa, ja nyt pelkäsi-
mät joutumansa heidän mihastuneitten miestensä
käsiin. Minä jätin heidät sentähden tähän, sillä
minä en tahtonut sekauntua sotaan, suojelemalla
heitä, joka warmaankin olisi tapahtunut, jos he
otisiivat seuranneet minua.

Igulusta Aniambaan matkasimme kaksi tiimaa
poikki lakeutten, joilla löytyi runsaasti lintuja,
ja muutamat niistä minulle ihan outoja. Nii-
den joukossa löytyi eräs, Mycteria senega-
lensi s, jolla oli niin pitkät sääret, etten minä
woinut seurata sitä; ja waitt'ci se täyttänyt su-
piansa, en päässyt sitä edes niin lähelle, että
olisin woinut häntä ampua.

Aniamba on rakcttu rannikolle lähelle erästä
niemekettä Kap S:t Catharinen pohjoispuolella,
jossa löytyy tullvallinen malkama-paitta. Täällä
oli kerran tuon nykyään hajallisen Kamma-hei-
mon pesäpaikka. Kaksikymmentä »vuotta sitten,
jolloin kuningas Regundo hallitsi täällä, oli siinä
lähes 3000 ihmistä ja st oli kuuluisa orjalai-
toksistaan ja afrikalaisista tuotteista. Wielä pu-
humat täkäläiset maanasuttaat kunnioituksella tästä
suuresta kuninkaastaan. Hänen kuolemansa jäl-
keen joutuiwat noiden wallitsewain sukujen pää-
miehet epäsopuun toinen toistensa kanssa, kylä
tuti häwiötilaan ja pian hajosi heimokunta niin,
että sen haltuun tätä nykyä kuuluu maan tuo
ylhäällämainittu iso maankaistale. Kuninkaan
kuolema antoi koko heimokunnan »vallalle kuo-
linhaawan. Siitä asti on tällä heimokunnalla
ollut waan muutamia Harmoja kauppalaitoksia,
ja kun ei sillä ole mitään kuningasta eikä yli-
päällikköä, ci woida sen tilaa enää kohottaa,
jonka tähden »valkeat miehet owat lakanneet tu-
lemasta heidän maahansa. Silloin tällöin saa-
mat nämä neekerit käsiinsä jonkun onnettoman,
heidän oloistansa tietämättömän kapteenin; hä-
nen nylkewät he silloin armotta ja päästäwät
hanen tawallisesti ivasta sitte, kun owat paljas-
taneet hänen putipuhtaaksi.

Mutta yhtä kaikki wainuwat he yhtä uutte-
rasti tuin ennen aluksia. Tuo suuri kauppa-
huone seisoo keskellä kylää kaikessa komeudessaan,
englantilainen lippu liehuu ilmassa tuon pitkän
riu'un päässä, joka löytyy jokaisessa kamma-ky-
lässä, ja ivenhc on walmisna ensi miittaukscsta
menemään mesille houkuttelemaan maalle jokaista
ohitsepurjehtiwaa kauppalaiwaa.

Nykyinen kuningas, Olenga-Yombi, tuli ky-
lään maatilaltaan, niin pian kun hän sai kuulla
sen iloisen sanoman, että eräs walkea mies oli
saapunut kylään, ja minä käivin häntä kohta

terwehtimässä. Hän oli »vanha juoppo ja oli
nyt to'onnut ympärillensä kylän päämiehet. Hä-
nen majesteetillansa oli yllä paksu takki, muttei
housuja, ja maikka oli warhain päiwällä, oli
hän jo nauttinut runsaan määrän rommia tai
palmuwiinaa. Minua käskettiin istumaan hä-nen oikealle puolellensa ja minä kerroin nyt hä-
nelle, että l^lin tullut ostamaan wähän elfen-
luuta ja metsästämään, sillä minä olin kuullut
hänen maassansa löytymän runsaasti metsänriis-
taa. Kun olin antanut hänelle muutamia kan-
kaankappaleita, muutaman piipun ja useita tää-
ryjä tupakkaa, josta hän tuli hywälle mielelle,
sanoi hän minun oleman hywänlaitancn walkea
mies ja että minä sain käydä missä hywänsä
hänen maassansa.

Minä käwin ulos iltapuolla päiwää ja ha-
waitsin maan tässä ympäristöllä suurimmaksi
osaksi oleman ruohoista maata. Kun pimeä
tuli, otin minä oppaan ja tämin uudestaan
ulos katsomaan enkö kohtaisi mitään suurempaa
mctsänotusta. Sanotaan löytymän gorilloja näillä
seuduilla, mutta minä en uskaltanut toimoakaan
tapaamani niin oiwallista otusta. Tuskin olimme
kappaleen matkaa kulkeneet, kuin johtajani huo-
mautti minulle paria kiiltäwää pilkkua, jotka
näkyiivät tiheän metsikön läpitse. Mies kauhis-
tui kun hän kuiskasi sanan: "leopaarti!" — mutta
minä hawaitsin heti, että se waan oli kahdesta
tulikärpäststä lähtewä walo, jotka istuiwat niin,
että ne jotenkin näyttiwät tuon pelätyn leopaar-
tin kiiltäiviltä silmiltä.

Kello 2 aitaan aamulla luulimme wihdoin
röhlinää, jota ilmaisi, etta metsäsika-lauma oli
tulossa. Mina asetuin wäijykstin ja minulle
onnistui ampua suurin karju joukosta. Muut
kaikki tarkastivat pois osoittamatta mitään halua
puuttumaan taisteluun, niinkuin nämä häijyt
eläimet toisinaan tekemät; jonka jälkeen palasimme
kylään saaliimme kanssa.

Seuraawcm päiwän 17:nnen illalla oli ku-
ningas pannut toimeen suuret tanssit minun
kunniakseni. Minä inhoon tämmöistä kunnian-
osoitusta, mutta en woi sitä estää, sillä maan-
asukkaat itse pitämät sitä suuressa arwossa. Kaikki
kuninkaan neljäkymmentä waimoa ja lähi-seu-
duilla asumat neekerit oliwat saapumilla lemuissa.
Onneksi tanssittiin ulkona kylän kadulla eikä si-
sällä huoneessa, niinkuin Kap Lopezissa. Nai-
set asettuiivat toiselle puolelle ja miehet toiselle.
Kummankin riivin päässä istuiwat rummuttajat
ja rämistiwät »vimmatusti hirmuisen suuria tam-
tamiansa, joista lähtee semmoinen huhmaama
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jyrinä, että heikkohermoinen mies kokonaan woi
menettää aiwoinsa awaimet. Tamtamit, joita
tässä tilaisuudessa käytettiin, eiwät olleet niin
päriewiä kuin ne olla woiwat, mutta niiden
lisäksi laulettiin, luihkittiin ja latistettiin metal-
litalrikcillll, ja wiimein oli muutamain poika-
nulittain mieleen juohtunut istahtaa rummutta-
jain »viereen jumistamaan ontemia puukomia.
Naurettllivaa on nähdä minkä elehdyttäwän wai-
tututstn tamtamin räminä tekee afrikalaiseen.
Se »vaikuttaa heihin samoin kvin sotamen soi-
tanto miltllsmieliseen Franskalaisten; he menet-
tämät taiten malttinsa tämän kauhean rummun
räityessä, ja mitä tomemmin sitä jumistetaan,
sitä hurjemmiksi käymät miesten hyppäykset, sitä
inhottaivllinmiksi ja ricttaammiksi naisten «ään-
telyt.

Niin tuin arwata woi, ei ole mitään helppo
työ rämistuä tamtamia. Neekeri parka uupuu
marsin näännytsiin wähemmässäkin ajassa kuin
tiimassa, ja semmoisiin yöllisiin kemuihin, kuin
nämät owat, tarwitaan toto joukko rummuttajia.

Seuralla oli erinomaisen hupaista, ja ainoana
huolena waan oli ettei ollut ankkuria rommia,
jolla olisi ivoitu kurkkua kastaa tanssein wälissä.
Mutta palmuiviinasta, jota yltäkyllin tarjottiin,
onnistui tumminkin tulla yhtä kelmolliseen pöh-
nään. Suuri oli ilo, kun kuningas tanssi.
Hanen majesteettinsa oli ahkerasti naukkaillut ja
hanen keikauksensa saiwat seuran riehuwllla huu-
doilla ilmoittamaan micltymystänsä. Hänen »vai-
monsa heittäytyiivät maahan hänen jalkainsa eteen,
kun. hän tanssi, ja osoittiwat hänelle suurimpia
kunnianosoituksia, jolla ajalla rumpuja ja metal-
litalrittejll rämistettiin wielä hurjemmin tuin
ennen.

Kaksi tiimaa tätä melskettä kärsittyäni, niin-
hywin kuin woin, »nenin minä matkoihini ja
laskin leivolle, mutta en woinut nukkua, sillä
tanssia ja melua testi lähes päiiväntoittoon asti.

Seuraamana päiwänä käwin minä kahdessa
fet.isch-huoncessa. Tv.ra onnellista Aniambaa
suojelee kaksi hymin »voimallista henkeä, joiden
nimet owat Abambou ja Mbuirri. Edellinen
on paha henki, jälkimmäinen hywä. Heitä ru-
koillaan molempia, ja siitä päättäen mitä minä
sain nähdä, Palmellaan molempia samalla ta-
ivalla.

He asuiivat kahdessa wähäisessä huoneessa,
joista kumpikin oli noin kuutta jalkaa pitkä ja

kuutta jalkaa leweä ja yhtä korkea. Fetisch-
mics, joka myös on kylän lääkäri ja tietäjä,
wei minun kylän äärimmäisten päähän, jossa

ne molemmat mökit olimat, ja aukaisi omet kun-
nioituksella, että minä saisin luoda silmäyksen
noihin pyhiin sijoihin.

Abamboun huoneessa näin miuä tulen, jota,
niinkuin minulle sanottiin, ei milloinkaan saa
sammua. Minä en nähnyt mitään epäjumalan
tumaa, waan ainoastaan suuren tistun, jonka
päällä hawaitsin olewan wähän punaista ja wal-
koista kliitua ja muutamia punaisia papukaijan
höyheniä. Kliitua käyttiivät hurskaat ihmiset,
maalatatsensa ruumistansa kun he tekiivät lupa-
uksia. Höyhenet tuuluiwat warmaantin hengen
kaunistukseen.

Abambou on Kammalaisten perkele. Hän on
paha henki, jota oleskelee tähcllä hautoja ja hau-
tauspaikkoja ja wiihtyy parahiten luurankojen
keskellä. Wälistä waeltaa hän siellä täällä ym-
päri maata, ja jos hän suuttuu jollekin, on hä-
nellä malta rangaista häntä limulla ja kuole-
malla. Tälle hengelle keittäwät Kammalaiset
ruokaa, jonka he asettamat yksinäisille paikoille
metsiin, ja sitten puhuttelemat he häntä miellyt-
täwillä lauseilla ja pyytämät hänen olemaan
kiltti heille ja osoitteeksi siitä, että heidän lahsansa on hänelle ollut otollinen, rukoilemat he
ettei hän tuottaisi heille mitään pahennusta.
Minä olin kerran läsnä kun puhetta pidettiin
Abamboulle. Silloin huudettiin lakkaamatta:
"Nyt on meidän taittein hywä olla ! Nyt olemme
tyytywäiset! Ole meidän ys.äwämme, ätätä tee
meille mitään pahaa!"

Wapaat miehet tuomat uhrilahjansa, joina
täytetään pisankeja, sokuriputkia ja maapähkinöi-
tä, käärittyinä lehtiin, mutta orjat laskemat ne
paljaalle maalle. Wälistä rukoilemat ne, jotka
uhraamat Abamboulle, että hän tappaisi heidän
ivihamiehensä. Wuode on aina walmisna tä-
män hengen majassa ja toisinaan tulee hän sii-
hen lepäämään, kun hän wäsyy käymästä pitkin
rannikkoa. Kun on uuden-kuun aika, tvallitsee
Kammalaisten kylissä sytvä hiljaisuus, ja silloin
rukoilemat maanasuttaat henkiänsä, joita jokai-
sella perheellä on kaksi, jotka asumat samassa
majassa perheen wanhimman päämiehen kylässä.

Mbuirri, jonka majassa minä sen jälkeen kä-
win, asuu samalla tawalla kuin hänen kilpaili-
jansa. Hän on hywä henki ja hänellä on, sen
wcrran kuin minä saatoin harvatta, juuri sama
malta tuin Abamboulla. Koska hän ei ole niin
häijy, ei Palmella häntä samalla innolla.

Paitsi näitä kahta löytyy wielä kolmas hy-
win pelättäwä henki, jonka nimi on Owengua.
Hän on tauhistawa ihmisten pyytäjä ja syöjä.


