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laimentunut hyväksi purjetuuieksi vain. Ehdotin Tomille, että kun nyt kerta
olimme Muklareille joutuneet, viipyisimme täällä tämän päivän, laskisimme
illalla muutamia silakkaverkkoja ja palaisimme vasta seuraavana päivänä ko-
tiin. Jos onnistuisimme saamaan kohtalaisen saaliin, niin ehkä isäntärengin suut-
tumus siitä leppyisi ja me pääsisimme jotenkin ehein nahoin tästä seikkailusta.

Tomin ajatukset eivät ollenkaan sopineet yhteen minun ehdotukseni kanssa.
Hän oli vielä isäntärenkiin sydäntynyt tämän kovuudesta. Ei olisi Tomin
mielestä tarvinnut ajaa perillistä isänsä hautajaispäivänä semmoiseen toimeen,
jota tuskin kaksi täysikasvanutta miestä olisi kyennyt toimittamaan, saatikka
pari puolikasvuista poikaa. Minun oli tyytyminen olemaan Tomin arvos-
telun mukaan »puolikasvuinen poika» vain, vaikka olin omasta mielestäni jo
aika mies. Mutta Tomhan oli isäntä, minä renki, ja vaikka isännät eivät olleet
Tomille mitään isäntävaltaa myöntäneet, vaan kehoittaneet häntä suoriutu-
maan minun kanssani miten taisi, käsitti Tom kuitenkin tämän päätöksen
siten, että jos jossakin asiassa emme olleet samaa mieltä, olisi hänen, isännän,
mielipide kuitenkin asian ratkaiseva. En ollut tosi nsiitä aivan vakuutettu, että
pääsisin Tomia tottelemalla kaikesta edesvastuusta vapaaksi. Mutta päätin
kuitenkin, niin kauan kuin hän ei aivan hullusti isäntävaltaansa käyttänyt,
olla hänelle mieleen. Tämän tein niin paljoa mieluummin, kun Tom minulle
vakuutti, että touvin ja silakka-ammeen menettäminen ei tulisi ikinä minulle
penniäkään maksamaan. Hänen määräyksestään se oli tehty, mikä hädän het-
kenä tehtiin, ja hän lupasi myöskin olla siitä kaikin puolin vastuunalainen.

Nyt oli Tom sitä mieltä, että jos isäntärenki oli meidät tämmöiselle mat-
kalle lähettänyt, oli myös oikein ja kohtuullista, että hän tuli meidät hake-
maan kotiin. Ei kai hän niin sydämetön voinut olla, ettei hän käynyt meitä
etsimässä, saati kun tuuli oli jo niin paljon tyyntynyt, että voi tänä aamuna
vaaratta lähteä merelle. Arvatenkin tulee meitä jo tänään pari kolme vene-
kuntaa etsimään, ja Muklarit ovat eilisen tuulen suuntaan katsoen ensimmäinen
paikka, jossa käydään. Tom arveli etsijäin olevan täällä jo päivällisaikana,
ehkä ennenkin. Silakkaverkot jäisivät kyllä laskematta.

Odotimme siis hartaasti koko päivän, että rupeaisi joku purje näkymään,
mutta turhaan. Kun illaksi tuli melkein tyven, otimme Tomin veneen ja las-
kimme yöksi kuusi silakkaverkkoa. Laskimme ne parittain kolmelle eri pai-
kalle. Ettei silakoista ollut paikalla puutetta, huomasimme heti ensimmäi-
sellä laskupaikalla. Tom, joka istui huopareissa, käski äkkiä minun tulla huo-
paamaan ja rupesi samassa itse kaikin voimin airoillaan estämään veneen
vauhtia. Hän oli näkevinänsä ihan kokan edessä vedenalaisen karin, johon
maininki murtui. Pysähdytimme veneen ja nousin katsomaan. Luultu kari oli
suuri silakkaparvi, jokaparveili ihan vedenpinnassa. Joka ei ole ennen nähnyt
silakkain parveilevan pinnassa tyvenellä, otaksuu ilman muuta ilmiön veden-
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alaiseksi kariksi. Outo ei tahtoisi ensi näkemältä uskoa, että nämä pienet kalat
voivat saattaa veden noin mahtavaan liikkeeseen.

Palatessamme satamaan näin oudon esineen, jota ensin luulin kiveksi,
mutta jonka sitten huomasin liikkuvan mainingeilla. Soudimme sinne. Esine
oii hävinnyt silakka-ammeemme, jonka riemulla hinasimme satamaan. Miten
erinomainen ajoankkuri laitos oli, huomasimme parhaiten, kun ryhdyimme
ensin hinaamaan sitä touvilla. Vaikka hinattava matka ei ollut kahta kilo-
metriä, olisimme tuskin tällä tavalla saaneet ammetta satamaan korjatuksi
ennen seuraavaa aamua. Eihän tuo tyhjänäkään aivan helposti seurannut,
mutta kun sitä ei sopinut pieneen veneeseemme nostaa, saimme sen kuitenkin
tätenkin seuraamaan mukanamme.

Ammeen pelastaminen oli kaikin puolin hyvä asia. Minä puolestani olin
kaikista jälkilaskuista selvä ja jos isäntärenki huomenna saapuisi ja tahtoisi
kalastusta jatkaa, oli amme tarpeellinen kapine.

Saimme seuraavana aamuna niin paljon silakoita, että ne valmiiksi suolat-
tuina täyttivät neljä nelikkoa. Eikä kuitenkaan yhdessä verkossa ollut ainoa-
takaan silakkaa. Tähän verkkoon oli, arvatenkin melkein heti sen laskemisen
jälkeen, takertunut keskikokoinen lohi, punoen verkosta pussin ympärilleen,
kuten välistä tapahtuu. Silakka tosin on kaloista ensimmäinen, mutta lohi ei
ole myöskään halveksittava. Ja koska nykyajan renkikontrahdeista on jo
jätetty pois tuo vanhan ajan määräys, ettei saa olla lohta päivälliseksi useam-
min kuin kolme kertaa viikossa, söimme nyt viikon ajan lohta joka päivä em-
mekä ehtineet sittenkään pahasti kyllästyä tuohon lihavaan ruokaan.

Koko tämän viikon odotimme, että meitä tultaisiin kotoa etsimään. Mutta
kun ei mitään kuulunut eikä näkynyt, heitimme koko toivon. Laiskan päiviä
emme kuitenkaan tänä odotusaikanakaan viettäneet. Ensi kalastuksen jäl-
keen kuivasimme verkkomme toisella metsättömistä saarista, jokaonkin oikeas-
taan tavattoman suuri laaka. Ilman tätä saarta olisi satamamme vain huo-
nosti suojassa etelätuulelta. Mutta jo seuraavana päivänä ryhdyimme oikean
kuivuutelineen rakentamiseen, johon työhön meni useita päiviä.

Kun viikko oli kulunut eikä kotoa oltu käyty meitä etsimässä, tulimme
siihen johtopäätökseen, ettei kukaan taitanut talossa välittää siitä, elimmekö vai
olimmeko hukkuneet. Tavallisestihan toki hukkuneiden ruumiita etsitään, erit-
täinkin niin kauniilla ilmoilla kuin näinä päivinä oii ollut. Olimme molemmat
vähän nurjalla mielellä siitä, ettei meistä sen enempää välitetty. Ettei minusta,
renkipojasta, suurta tohinaa pidetty, siihen oli minun tyytyminen, mutta olihan
Tom hyvänpuolisen talon perillinen, jonka elämästä tai kuolemasta ei oikein
olisi sopinut olla näin välinpitämätön. Vasta kotiin tultuamme saimme
tietää syyn, miksi ei meitä käyty etsimässä. Syy ei ollutkaan välinpitämättö-
myys kohtalostamme, kuten olimme luulleet. Päinvastoin oli ruumiitamme
naarattu kotirannassa viikon aika useastakin veneestä. Sekä isäntärenki että
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emännöitsijä olivat näet olleet näkevinänsä, miten iso aalto äkisti nieli ve-
neemme. Harhanäkö luultavasti tapahtui samassa, kun käänsimme myötä-
tuuleen. Jos katsojat olisivat jääneet paikalle, olisivat he luultavasti hetken pe-
rästä huomanneet erehdyksensä, mutta he kiiruhtivat nopeasti lähimpään
naapuriin, josta lähdettiin heti soutuveneellä apuun. Mutta paikalle tultuaan
eivät he enää nähneet mitään, mikä olikin luonnollista, me kun olimme silloin jo
penikulmien päässä rannalta. Seuraavina päivinä naarattiin niin ahkerasti,
ettei kukaan tullut ajatelleeksi etsiä veneitä, joista Tomin oli ihka uusi ja iso-
vene vain kahden vuoden vanha.

Meidän oli siis pakko tehdä päätös vastaisista toimistamme, ja se päätös
oli pian kyllä valmis. Tom sanoi, ettei mitään uutta päätöstä tarvita, pysy-
tään vain vanhassa kiinni. Kun kotoa tullaan hakemaan, lähdetään
kotiin, mutta ennen ei. Olin vähäisen epäröivällä kannalla, mutta kun minun-
kin teki mieleni niin kauan kuin mahdollista välttää isäntärengin isännyyttä,
en paljon vastustanut. Minusta oli paljon hauskempaa olla Tomin isännyyden
alla kuin isäntärengin.

Ukko, joka oli aikonut tänne rakentaa kalasaunan, oli asettanut kehänsä
äskenmainitulle laa’antapaiselle saarelle keskellä olevan ison kiven nojaan.
Kehä, joka oli tasakertaan asti valmis, oli vielä hyvässä kunnossa. Mutta kun
paikka, jossa sauna oli, oli melkein kaikkien tuulien pieksämänä, ei se meitä miel-
lyttänyt, vaan siirsimme hirret ison saaren satamarannalle, jossa oli ruohoisa,
hyvin suojattu paikka. Jo seuraavana iltana oli meillä kehä uudelle paikalle
nostettuna. Katsoimme olevamme täysin oikeutetut tähän omankäden oikeu-
teen, kun omistaja oli jo toistakymmentä vuotta sitten päänsä mättääseen
pistänyt eikä kukaan tainnut hänen kalasaunanaluksestansa enää välittää.
Tämmöiset kalasaunat katsotaankin meillä päin melkein yhteiseksi omaisuu-
deksi. Niitä ei myöskään pidetä koskaan lukittuina kesällä enempää kuin tal-
vellakaan. Sen kautta että siirsimme ja valmistimme vainajan kalasaunan, ei
se siis tullut meidän omaksemme enempää kuin kenenkään muunkaan.

Kun ruvettiin päätyjä nostamaan, tuli rakentajain kesken erimielisyyttä.
Minä tahdoin, että sauna tehtäisiin tavalliseen malliin, mutta Tom pani lujasti
vastaan. Hän huomautti sotauroon uhkauksesta saunarakennuksen alkajalle;
»Niin pian kuin ihminen näillä saarilla nostaa kurkihirren rakennuksen päälle,
on hän ne syöksevä takaisin siihen meren syvyyteen, josta hän on ne nostanut-
kin.» Tom väitti vakavasti, ettei hän ainakaan olisi mukana tuommoisessa
kielletyssä työssä, ja jos minä sen vasten hänen kieltoansa teen, nostaa hän
oman veneensä purjeen ja lähtee pois. Sauna on siis tehtävä kuin tavallinen
työkoju, etuseinää koroitetaan kolme tai neljä kerrosta ja takaseinä jää tasa-
kerran tasalle.

Nauroin Tomin tuumille, väittäen, että jos ukon sotauroolla on mitään val-
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taa näihin saariin, ei meidän omnistu ikinä häntä tämänkaltaisilla tem-
puilla pettää. Mutta koska sotauros epäilemättä ei ollut muuta kuin ukon eloi-
san mielikuvituksen luoma kummitushaamu, ei meidän tarvinnut sen uhkauk-
sista vähääkään välittää, ja tavalliseen malliin tehty sauna on joka tapauk-
sessa kodikkaampi kuin työkojun tapaiseksi tehty.

Tom ei tahtonut ruveta siitä keskustelemaan, oliko sotauros kummitus-
haamu vai ei; joka tapauksessa oli hänen mielestään parasta olla hänen
kieltoansa rikkomatta. Hän oli vain kieltänyt ukkoa rakennustaan jatka-
masta, mutta meitä hän ei ollut käynyt kieltämässä. Mutta kielto kurkihirren
nostamista vastaan oli pantu semmoiseen muotoon, että se epäilemättä koski
meitäkin. Ja sentähden mitään kurkihirttä ei nostetakaan; seinä on seinä,
vaikka se’ kuinka korkealle nostetaan, eikä mikään kurkihirsi. Ja mitä
taasen siihen asiaan tulee, että yritämme muka täten saarten haltijaa pettää,
niin sentapainen petos ei ole mitään kiellettyä. Kuka käskee haltijan antaa
tämmöisen kohtuuttoman määräyksen? Jos hän tulee petkutetuksi, syyttä-
köön itseänsä. Muuta hän ei ole meiltä kieltänyt kuin kurkihirren nostamisen.
Jos ymmärrämme tulla ilman kurkihirttä toimeen, on saarten haltija pannut
kieltonsa tyhmään muotoon eikä muuta ansaitse kuin tulla narratuksi. Merillä-
kin kaikki tuommoiset ennustukset käsitetään aina tarkoin kirjaimen mukaan
ja siten vältetään onnellisesti monet ikävyydet.

Tomin todistus oli viisaasti sommiteltu. En voinut siihen vastata muuta
kuin »puno kielesi, pilkkakirves». Mutta sauna rakennettiin semmoiseksi kuin
Tom tahtoi, eikä sen kurkihirrettömän katon alla meille mitään vahinkoa ta-
pahtunut.

Tiilet löysimme jonkun ajan etsimisen jälkeen. Ne oli tuohella tarkoin
peitetty ja mitä parhaimmassa kunnossa.

Samana iltana kuin viimeinen tiili muurattiin savutorven päähän kiinni,
kuulimme mereltä omituisen mylvivän äänen. Metsä kuitenkin vaimensi tuota
ääntä, ettemme varmuudella voineet sanoa, mikä se oli. Heitimme heti työn
ja kiiruhdimme metsän halki saaren toiselle rannalle. Sinne tultuamme huo-
masin heti, mikä ääni oli. Se kuului nyt hyvin selvänä; varaoo, varaoo. Faraon
koira se siis oli, joka isäntäänsä huusi. Kansa kertoo, että kun muinoin Farao
sotajoukkoinensa hukkui Punaiseen mereen, olivat heidän koiransa jääneet
merelle uimaan, kunnes niistä tuli hylkeitä. Vielä nytkin, kun ne kömpivät
kivelle meressä, huutavat ne meren syvyyteen kadonnutta isäntäänsä. • En
tiedä, kuinka tosi tuo tarina on, mutta sen tiedän, että olen omin korvin kuul-
lut niiden isäntänsä nimeä huutavan.

Tom ehdotti heti, että yrittäisimme saada tuon otuksen ammutuksi. Hän
väitti selvästi näkevänsä hylkeen makaavan luisuvalla laa’alla noin parin kilo-



240

metrin päässä rannasta. Minä en tosin voinut saada eläintä näkyviin, mutta
kun läheisyydessä näkyi toinen laaka, jonne päästyämme arvatenkin oli-
simme osuvilla, olin heti valmis tekemään yrityksen. Rannan läheisyydessä
kävi tosin vielä vähän aallokkoa, mutta kyseessä olevien laakain kohdalla näkyi
jo kuikanpeltoja, ja ulommalla oli merenpinta rasvatyyni. Onneksi ei Tomin
vene ollut tavallinen kynnelaitainen eli limisaumainen, vaan oli tasasaumai-
seksi rakennettu. Tasasaumaisella veneellä pääsee aina kulkemaan hiljemmin,
kun sitävastoin kynnelaitainen on, erittäinkin pikkuaal!Okossa, paha iapise-
maan.

Kiiruhdimme nopeasti takaisin satamaan. Molemmat suurreikäiset rihlat
ja kiikari pantiin Tomin veneeseen, hankain ympäri kierrettiin riepuja, ja ripein
aironvedoin läksimme salmesta ulos. Pyssymme olivat englantilaista tekoa,
Forsythin mallia, joka siihen aikaan katsottiin parhaimmaksi. Ne ampuivat
pyöreän kuulan kai. 12, joka kokonaan läpäisi isonkin hylkeen. Pienemmän
kiehkuraishylkeen läpäisi tämä kuula pitkinpäinkin. Kuta lähemmäksi
laakaa tulimme, sitä selvemmin näkyi hylje. Pieni tuulenviuhka, joka samassa
pani vedenpinnan väreilemään, näytti meille, että ilmanvedon suunta oli mel-
kein suoraan hylkeestä päin sille karille, josta ampuminen oli tapahtuva, meille
edullinen siis. Jos hylje saa vainua ampujasta, on se samassa tuokiossa
vedessä. On omituista nähdä, kuinka nopeasti tuo sama eläin, joka kömpe-
lösti kapuaa vedestä kalliolle, vaaran uhatessa heittäytyy omaan element-
tiinsä takaisin.

Tultuamme noin puolen kilometrin välimatkalle teimme kierroksen ja saimme
onnellisesti suojaa karimme takana. Olimme ensin ajatelleet ampua molem-
mat samalla kertaa. Mutta karille tultuamme kävi selväksi, ettemme saa ve-
nettä kiinnitetyksi, vaan toisen on pakko jäädä veneeseen. Tom pyysi saada
ampua. Hän ei ollut hyljettä ampunut, mutta pilkkaan ampumisessa tuelta
voitti hän melkein aina minut. Viittasin hänelle menemään ja osoitin sormellani
otsaa, tarkoittaen, että hän ampuisi päähän.

Vavisten innosta kiipesi Tom kalliolle. Kiivetessä otti hän lakin päästään,
kiersi sen, tultuaan kallion ylimmäiselle paikalle, nelinkertaiseksi ja pisti sen
pyssynpiipun ja kallion väliin saadakseen pyssylle pehmeän alustan. Veneeseen
asti näkyi hyvin, miten Tomin vapisevat kädet panivat pyssyn suun viippo-
vaan liikkeeseen. Hetken perästä näytti kuitenkin sekä ampuja että pyssy
tyyntyvän, mutta mitään laukausta ei tullut. Hyvän neljänneksen makasi
Tom paikallaan ilman vähintäkään liikahdusta. Silloin näin, miten hän korjasi
tähtäämistään, tulisäde syöksyi pyssyn suusta, ja Tom nousi seisoalleen ja yritti
niin nopeasti kuin mahdollista saada uuden patruunan pyssyyn. Mutta ennen-
kuin tämä onnistui, kuulin jo veden pulahduksesta, että hylje oli onnistunut
luisumaan paadeltaan veteen.
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Tom oli hyvin pahalla tuulella tullessaan veneeseen. Huomasin heti, etteivät
miehellä nyt olleet keiturit kotona. Koetin sentähden vähäisen huojentaa hänen
huoliansa muistuttamalla, että hänestä kyllä vielä voi tulla vaikka kuinkakin
hyvä pyssymies. Kuta koulu kovempi, sitä pappi parempi. Ei Turkuakaan
tunnissa tehty eikä Roomaa rakennettu päivässä. »Olisit pannut kuulan pää-
hän, kuten minä viittasin, niin ei olisi hylje päässyt luisumaan mereen.»

Niin olisin pannutkin, mutta tämä pyssy ei viekään kuukaan harmaan
kiven lävitse.

Ei hylkeen pää harmaasta kivestä ole. Pää on pehmeä ja luu ohutta
vain; haulikkokin siihen pystyy, jos on väli lyhyt.

Voi olla. Mutta tämä halli makasi niin hullusti, että sillä oli päänsä
kallionsyrjän takana. Kun tuo laiskuri ei vähääkään siirtynyt, vaan näytti
aikovan nukkua huomisaamuun asti, ikävystyin ja annoin mennä siihen paik-
kaan, missä luulin sydämen olevan.

Taisi olla perän takana vika. Näinhän minä, että sinulla oli ampuessa
toinen silmä killurassa, toinen silmä kiliin kaliin.

Eikä ollutkaan. Mutta tämä isävainajan pyssy on kortettu, se ei tapa.
Ei ne muutkaan pyssyt tapa muuta kuin silloin, kun kuula osuu oikeaan

paikkaan. Silloin se tappaa kortettukin pyssy. Ei pyssyssä vika ollut, vaan
pyssyn takana.

Mikä rannan haukku sinusta on tullut. Niinhän sinä olet suuna kuin
simppu päänä.

Hyvä kieli on parempi kuin kymmenen kapan kylvö. Ja onhan minulla
syytä vähän moittiakin, kun ammuit lyhyeltä matkalta ison kraaselin mereen.
Mutta tyytyminen oli entisenkin ukon, kun oli ampunut ruutisarvensa tyhjäksi
ja orava yhä istui kuusen nenässä. Tuommoista kyytiä täss’ annetaan, piki-
nokka, sanoi ja meni kotiin.

Puhelun aikana olimme jo saapuneet sille paadelle, jolla hylje oli maannut.
Ampumaväli oli ollut 70 tai 80 metriä, siis vain hyvä väli. Soudimme siihen
paikkaan, mistä hylje oli luisunut paadelta veteen. Paadella oli runsaasti verta,
näyttäen, että Tomin kuula ei ollut mennyt ohitse. Tom osoitti sormella verta
ja katsoi kysyvästi minuun. Mutta kun oma virhe on aina kovin paha tun-
nustaa, selitin, että kuula kai oli osunut kiveen, josta se oli irroittanut sirpaleen.
Tämä oli haavoittanut hyljettä ja aikaansaanut verenvuodon. Tom nauroi
selitykselleni, sillä liesihän hän yhtä hyvin kuin minäkin, ettei kivisirpale
mene parin kolmen tuuman paksuisen rasvakerroksen läpi. Mitään kuulan-
merkkiä kivessä ei myöskään näkynyt. Selitykseni oli siis vain katumatto-
main esteitä. Mutta jos hylje makaa siten, ettei sitä voi päähän ampua, jää
se harvoin kivelle makaamaan, ellei kuula ole sattunut osumaan läpi sydämen,
eikä aina edes silloinkaan.

Ingman, Kootui teokset jg
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Puhuessamme oli vähäinen tuulenvilakka alkanut puhaltaa, että veden-
pinta rupesi väreilemään. Yhdestä kohdasta läheltä kiveä jäi pinta kuitenkin
sileäksi. Tiesimme molemmat, mitä tuo merkitsi, ja soudimme nopeasti sinne.
Vesi oli tässä paikassa verensekaista, ja selvä hylkeenrasvan haju tuntui.
Veden syvyys oli pari syltä vain, ja pohja näkyi selvästi. Mutta hyljettä siinä
ei näkynyt, vaikka kuinka yritimme tirkistää. Ja kuitenkin tiesin varmasti,
että näin suurta rasvatyventä ei synny, ellei holje makaa pohjassa. Samassa
syntyi pari kymmenkunta syltä tuulenpuolella samanlainen, mutta aivan pieni
tyventö. Kiiruheihime sinne, ja suoraan tämän paikan alla makasi pohjassa
hylje, iso halli eli »kraaseli». Se näytti niin suurelta, että Tom jo arveli sen ole-
van veneen pituisen.

Tässä paikassa oli kuitenkin vesi syvempää. Purjevarpa ei ulottunut hyl-
keeseen. Harkin kynnet olivat tylsät, ne eivät olisi hylkeeseen tarttuneet kiinni.
Mutta veneessä oli onneksi muutamia hauenkoukkuja. Kiinnitin pari koukkua
nuoran päähän, sukelsin pohjaan ja pistin koukut hylkeen ylähuuleen kiinni.
Tuo suuri ruho nousi aivan helposti pinnalle. Syksyllä kun hylje on lihava,
jää se usein ammuttuna pinnalle, mutta kevätkesällä painuu se melkein aina
pohjaan. Kiinnitimme vielä useampia hauenkoukkuja hylkeen kuonoon,
ja puolentoista tunnin jälkeen oli se jo valkamassa. Ilman taljoja emme olisi
sitä saaneet maalle.

Tomin saalis ei ollut juuriveneen mittainen, mutta kuitenkin täysin yhdek-
sän jalan pituinen. Hylkeenrasva on tähän aikaan vuodesta pysyäksensä pi-
laantumatta niin pian kuin mahdollista keitettävä merirasvaöljyksi. Jalceitto-
patamme oli vain tavallinen viiden litran pata. Ettei sillä tulisi tässä työssä
toimeen, ymmärsimme hyvin.

Tulisijana verkkoveneessä käytetään tavallisesti jotakin suurehkoa ikä-
loppua patarania, joka ei kelpaa enää alkuperäiseen tarkoitukseensa käytettä-
väksi. Välistä lyödään paremman vedon aikaansaamista varten tahallansa
pala sen syrjästä pois. Meidän tulisijamme ei ollut mikään loppuunkulunut
pata, vaan oli päinvastoin aivan uusi kolmenkymmenen litran pesupata, joka
oli kauppiaan makasiinissa sysätty johonkin rautaesineeseen, että iso pala oli
reunasta lohjennut. Eno oli saanut särkyneen padan kauppamieheltä kaupan-
päällisiksi, kerrottuansa mihin tarkoitukseen se vielä oli täyshyvä.

Kysymys oli siis, voisimmeko saada padan niin paikatuksi, että sitä voisi
keittämiseen käyttää. Lohjennut pala oli pistettynä padan pohjan alle, mutta
miten saada se niin tiivisti paikalleen kiinnitetyksi, ettei pata vuotaisi? •

Tavallisesti jää veneen pohja hyvin huonosti suojatuksi tulisijasta säteilevältä-
lämmöltä. Mutta eno oli kuorinut vanhan höyryputken eristyksestä koko
läjän asbestipahvia, josta oli laittanut tulisijan alustan. Tämä asbesti, jossa
oli muutamia suurempiakin liuskoja, tuli meille nyt hyvään tarpeeseen. Muu-
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tämän rautalevyliuskan avulla sovitimme lohjenneen palan paikalleen ta-
kaisin, käyttäen asbestipahvia tiivisteeksi, ja saimme täten padan, joka ei ollut
mielestämme uuttakaan huonompi. Öljy on paha etsimään pienintäkin reikää
tai rakoa, ja ilman asbestia tuskin olisimme saaneet pataamme käytettävään
kuntoon. Rantaan laitoimme öljypadallemme lieden, hinkkasimme ja puh-
distimme keittoastiaamme kuten uutta pataa aina puhdistetaan, ennenkuin
sillä ruvetaan keitämään, ja muutaman päivän perästä meillä oli lähes kaksi
nelikkoa kirkasta merirasvaöljyä. Lihoista otimme parhaimmat palat ja hina-
simme loput hylkeen ruhosta merelle. Tumma hylkeenliha on monen mielestä
kovin vastenmielistä, jopa tympäisevää, mutta kun vain hyvin tarkasti nylkee
pienimmätkin rasvapilkut pois, ei se ole huonoa. Onhan lehtokurpan tai pelto-
pyyn paisti parempaa, se on myönnettävä, mutta kun meillä ei ollut kumpaa-
kaan nyt tarjona, olimme hylkeenlihaan aivan tyytyväisiä.

Meistä oli hylkeen pyydystäminen paljon hauskempaa tointa kuin silakka-
verkkojen hoitaminen. Tom odotti suurella mielenkiinnolla uutta hylkeen-
huutoa eikä tarvinnutkaan aivan monta päivää vartoa. Eräänä helteisenä
aamupäivänä kuului ulapalta lännestäpäin kovaäänistä karjumista, huutoa ja
meteliä. Sinnepäin saarista ei ollut monta laakaa. Mutta suurin kaikista
Muklareita ympäröivistä laaoista oli juuri lännessä, runsaan puolentunnin
soutumatkan päässä satamasta. Tunsimme jo tämän paikan, sillä olimme
muutamana iltana käyneet siellä katsomassa. Laaka oli korkeimmalta pai-
kaltaan parin sylen korkuinen. Se oli omituinen siihen katsoen, että lähellä
sen toista syrjää oli niin syvä kolo, että sen pohjalla oli vettä. Lännenpuolei-
sella tuulella oli myös hyvä ampumasuojakin, sillä laa’asta Muklareille päin
oli jotenkin laaja hietasärkkä, jonka keskeltä kohosi useita kalliontapaisia kiviä.
Paikka oli arvatenkin alusta ollut kivinen kari, jonka aikojen kuluessa aallot
olivat peittäneet hiedalla, jättäen ainoastaan korkeimmat paikat paljaiksi.

Läksimme heti matkalle äänen suuntaan, koettaen pysytellä hietasärkän
suojassa. Tuuli oli hyvin pieni ja epätasainen heitellen välistä sinne, välistä
tänne. Onnistuimme kuitenkin pääsemään huomaamatta hietasärkälle asti,
vedimme veneen hiedalle ja heitimme vielä varmuuden vuoksi harkin hietaan.
Tässä ei tarvinnut mitään hiljaisuutta noudattaa, sillä huuto ja karjuminen
viereiseltä laa’alta oli semmoinen kuin jos kymmenkunta härkää olisi joutunut
epäsopuun, puskeskellut ja mylvinyt. Olin kuulevinani äänenkin, kun sarvet
ja pääkallot läjähtelivät yhteen.

Laa’alla makasi ainakin kolme- tai neljäkymmentä hyljettä, yksinomaan
halleja. Suurimmat vanhat härät makasivat laa’an ylimmillä paikoilla, muu-
tamat nukkuen, toiset tapellen tai ainakin sysäten ja tuuppien toisiansa. Että
tappelijat olivat täysissä tosissaan, huomasi hyvin pitkistä verinaarmuista ja
suuttuneesta karjunnasta. Se ääni, joka kuulosti kuin härkäin puskemiselta.
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syntyi, kun tappelijat kämmenillään leipoivat toisiaan korville tai mihin par-
haiten sattui. Pienemmät hylkeet joko makasivat lähempänä vettä tai uivat
paaden ympärillä turhaan yrittäen päästä hekin lepäämään. Melske ja myl-
vinä oli korvia huumaava.

Meistä hylkeet eivät näyttäneet vähääkään välittävän, mutta suojamme
olikin hyvä. Hetkisen katseltuamme tuon elävän sekasorron meteliä olin tun-
tevinani tuulenpuuskahduksen niskaani. Samassa ryntäsivät kaikki hylkeet
kuin komennosta veteen ja hävisivät pinnan alle. Niin nopeasti se tapahtui,
että sekä Tomin että minun laukaukseni menivät ohi.

Tuuli oli kääntynyt, ja hylkeiden vainu oli tuntenut ihmisen haihtumis-
eritystä. Poistuvien hylkeiden päitä näkyi siellä täällä nousevan veden pinnalle.

Hetken perästä näytti meistä ikäänkuin hylkeet rupeaisivat palaamaan
takaisin. Jäimme makaamaan paikallemme toivossa, että jokunen hylkeen-
poika ehkä olisi kyllin rohkea ihmishajusta huolimatta nousemaan laa’alle,
jossa nyt oli lepäämistilaa yllin kyllin. Mutta vaikka monet hylkeet tulivat
kylläkin lähelle, ei yksikään uskaltanut nousta paadelle.

Tom oli jostakin kirjasta lukenut, miten hylkeenpyydystäjät Itämeren etelä-
rannikoilla houkuttelevat uivaa hyljettä ammuttaville, ja ehdotti, että koettai-
simme täten houkutella jotakin hylkeenpoikaa rannemmalle. Tämä hou-
kuttelemistapa perustuu hylkeen uteliaisuuteen. Hylje on näet hyvin utelias
eläin. Soittamalla esimerkiksi hanuria voi usein houkutella hyljettä seuraa-
maan venettä kilometrittäin. Ankarasti varoitettuani Tomia, ettei hän mil-
lään ehdolla saisi ampua minun ylitseni, ryömin rannalle ja rupesin kykyni
mukaan jäljittelemään hylkeen kömpelöitä liikkeitä. Vähän väliä päästin sem-
moisen hylkeenmylvinän, että Tomin oli vaikea pysyä nauramatta.

Kauan ei minun tarvinnut peliäni jatkaa, ennenkuin kaksi pienenpää hyl-
keenpoikaa rupesi lähestymään hietasärkkää. Joka sukelluksella tulivat ne
lähemmäksi, nousten joka kerta korkealle ilmaan katsellakseen uutta toveria.
Kun vihdoin toinen niistä nosti runsaasti kolmannen osan ruumistaan ilmaan
aivan lähellä rantaa, paukahti Tomin pyssy. Tyventö levisi heti vedenpinnalle
samassa paikassa. Toinen hylje oli juuri ennen laukausta sukeltanut. Hetken
perästä nousi sekin pinnalle sopivalla ampumavälillä, jaTomin pyssy paukahti
taas. Uusi tyventö levisi vähitellen paikalle.

Kun muita hylkeitä ei enää läheisyydessä näkynyt, läksimme korjaamaan
Tomin saaliit. Olimme tehneet vahvasta teräslangasta naarantapaisen, teroit-
taen hampaat viilalla hyvin teräviksi. Tällä aseella onnistui meidän heti saada
molemmat hylkeet veneeseen.

Soudimme nyt takaisin hietasärkälle ja heittäydyimme lämpimälle hiedalle
päivää paistattamaan. Hetken perästä rupesi Tom »ompelemaan kenkiä ku-
ninkaalle». Minulla kun ei ollut ollenkaan uni, läksin laa’alle katselemaan, miltä
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se hylkeiden vierailun jälkeen näyttäisi. Sekä näkö- että hajuaistimille oli se
tympäisevä. Pääsin kuitenkin kunnialla kulkemaan tuulenpuoleiselle syrjälle,
johon hetkiseksi istuuduin katselemaan Muklarein saaristoa.

Olin istunut paikallani ehkä puolen tunnin ajan odottaen, että joku tyhmä
hylkeenpoika lähenisi ammuttaville. Silloin kuulin omituisen sihisevän
äänen siitä kolosta, joka oli laa’an toisessa syrjässä. Ensin en kiinnittänyt sii-
hen mitään huomiota, vaan luulin erehtyneeni. Mutta kun hetken perästä ääni
uudistui ja samassa toinen melkein samanlainen ääni siihen vastasi, menin
katsomaan.

Ällistyksen! oli suuri kun kuopassa makasi kaksi hirveän suurta »kraaselia».
Kummallakin oli monta suurta verinaarmua päässään, ja kuopan pohjassa
oleva vesi oli aivan veristä. Vaikka kuopan syvyys tuskin oli kahta metriä,
olivat sen rinteet niin jyrkkiä, etteivät hylkeet mitenkään olisi päässeet karsi-
nastaan, ennenkuin ensi myrsky olisi taas täyttänyt sen vedellä. Aavistin heti,
miten eläimet olivat vankilaansa joutuneet. Kun tappelupukarien toverit
olivat rynnänneet mereen, olivat ne arvatenkin kiireessään sysänneet tappelu-
innoissaan varomattomat vanhat härät semmoisella vauhdilla sivulle, että
nämä olivat vierineet koloon, jossa ne vieläkin sihisivät toisilleen.

Heti minut huomattuansa käänsivät hylkeet suuttumuksensa minuun,
sihisten ja sylkien kuin vihaiset kissat. Elleivät viholliseni olisi olleet niin lu-
jasti vangitut, olisin arvatenkin lähtenyt karkuun, sillä ne näyttivät kovin
julmistuneilta. Ja yksi ainoa semmoinen naarmu kuin se, joka toisen päätä
rumensi, olisi riittänyt tappamaan minut melkein paikalla. Mutta nyt jännitin
tulikukkiini, ja niin pian kuin toinen muutaman sekunnin piti päätänsä liikku-
matta, musersin kallon kuulalla. Eläin kuoli paikalla. Minuutin jälkeen kävi
toiselle samoin. Yksinäisellä kalliolla vallitsi taas rauha.

Tom huusi jo särkältään, että tulisin häntä noutamaan. Hän oli laukauk-
sista herännyt ja oli utelias näkemään, mitä olin ampunut.

Emme jaksaneet tietysti noita mahtavan suuria koljoja saada kuopastaan
ylös, vaan nyljimme niistä rasvakerroksen nahkoineen samalla paikalla irti.
Suurella vaivalla vain onnistui meidän saada nämä aika isot möhkät kuopasta
nostetuiksi ja veneeseen vieritetyiksi.

Kotimatkalla rupesin tuntemaan outoa ihonpoltetta. Se alkoi vyötäisistä
ja leveni siitä vähitellen ylöspäin ja alaspäin. Rannalle ehdittyämme oli minun
pakko heti riisua vaatteet saadakseni selkoa, mikä minua niin armottomasti
pisti. Olin vyötäisten kohdalta punainen kuin intiaani, ja Tom kysyi ilkkuen,
olinko laillisella ajalla ollut punarokossa vai olinko säästänyt tuon sairastu-
misen näin sopimattomaan aikaan. Huomasin samassa muutaman verenimijän
putoavan paidastani, ja ruvetessani pitämään tarkastusta sekä hämmästyin
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että häpesin. Tuota tautia en ollut ikinä ennen sairastanut ja päätin heti
siitä niin pian kuin mahdollista parata.

Hylkeenpyytäjät, jotka kevättalvella lähtevät pyyntiretkelle, nukkuvat
öisin makuusäkeissä. Makuusäkki tehdään kaksista nahkasista, jotka ommel-
laan yhteen. Ja pyyntimiehet väittävät vakavasti, että jos joku heistä on
pelkuri, ilmaantuu makuusäkkiin syöpäläisiä, jolloin kukaan ei tahdo nukkua
samassa säkissä hänen kanssaan. - Tom huomasi nyt eleistäni, mikä tauti
minua vaivasi, muuttui heti kovin ylpeännäköiseksi ja ilmoitti pöyhkeästi,
ettei hän voinut nukkua samassa vuoteessa pelkurin kanssa. Kun hän samassa
meni saunaan, näin avonaisesta ovesta, miten hän kohta pani vuoteenjaon
toimeen, erottaen itselleen osan vuoteesta saunan vastaiseen nurkkaan.

Kysymyksessä pelkuruudesta oli minulla hyvä omatunto. Mistä siis nuo
yhtä iljettävät kuin vaivaloiset elävät noin äkisti olivat ilmaantuneet? Hyl-
keitä käsitellessämme olimme olleet hyvin varovaisia ja pitäneet paidanhihat
käärittyinä aina kainaloihin asti. Hylje on näet näin kevätkesällä, kun se ei
ole vielä talvikarvaansa täydellisesti heittänyt, täpötäynnä noita mieron mie-
hen puhtaanapitäjiä, minkätähden on pakko noudattaa varovaisuutta olles-
saan tekemisissä sen kanssa. Vasta hetkisen ajateltuani selvisi minulle asia.
Olin kyllä hylkeitä käsitellessäni ollut varovainen, mutta olin puolen tunnin
ajan istunut samalla kalliolla, joka oli sitä ennen ollut hylkeiden lepopaikkana.
Hylkeet, jotka kalliolla olivat päivää paistattaneet, olivat arvatenkin käyttä-
neet tilaisuutta sanoakseen niin monta hyyryläisistään kuin mahdollista huo-
neistoista irti ja tässä tarkoituksessa syyhytelleet kalliolle.. Kodittomat loiset
tietysti olivat suurin joukoin muuttaneet minuun asumaan, kun minäkin mi-
tään pahaa aavistamatta yritin samalla paikalla päivää paistattaa. Tämmöistä
yritystä en ole tämän jälkeen koskaan uudistanut.

Minun oli nyt pakko ryhtyä totisiin toimenpiteisiin. Tuo pieni väritön elukka
on erinomaisen sitkeähenkinen. Vesi ja saippua ei siihen vähääkään pysty.
Mutta jos oikeilla aseilla sen kimppuun ryhtyy, se ei ole voittamaton. Se kes-
tää seitsemän pyykkiä, mutta yhtä saunansavua se ei kestä. Kun siis myöhem-
min illalla Tom rupesi keittämään öljyä, laitoin kiven kyljelle kiukaan tapai-
sen jarupesin vaatteitani savustamaan. Tom väitti, että minä seuraavana päi-
vänä haisin savuhailille. Mutta savunhaju ei minua häirinnyt ja vieraistani
olin vapaa.
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ii ole tähän asti kertonut mitään eräästä asiasta,
joka kuitenkin heti Muklareille tullessamme meissä
molemmissa herätti suurta sekä uteliaisuutta että ih-
mettelyä. Meidän veneemme eivät olleet sataman ai-
noat alukset. Satamassa oli tullessamme talvehtija-
laiva. Ja tämä laiva oli arvatenkin ollut jo monta
sekä talvea että kesää tässä talvimajassaan.

Että laiva oli pitkät ajat täällä ollut, arvasimme
siitä, että sen pohja oli painunut syvälle hiekkaan eli,

oikeammin sanottuna, aaltojen tuoma hiekka oli noussut sen laidoille. Tom
arveli, että hiekassa oleva osa laivaa oli kaksi tai kolme jalkaa. Laivan muoto
ja koko ulkoasu ilahdutti suuresti Tomin merimiessilmää. Hän väitti sen
olevan aivan erinomaisen nopean purjehtijan. Ja astuttuamme ensi kerran sen
kannelle katsoimme voivamme tehdä tämän oltuamme paikalla viikon näke-
mättä miehistöä sanoi Tom, ettei alus ollut kauppa-alukseksi rakennettu.
Siinä tapauksessa pylpyrät, kelat y. m. yksityisosat eivät olisi olleet niin hie-
notekoista ja epäilemättä myöskin kallisarvoista laatua. Kauppalaivaa ei
kannata noin kalliisti varustaa.

Vaikka tämän aluksen pituus ei ollut viittäkymmentä jalkaa, oli se kuuna-
riksi taklattu. Kaikki oli erinomaisessa kunnossa, pienintäkään kuunarin
varustukseen kuuluvaa osaa ei puuttunut, ei ainakaan mikäli nyt taisimme
arvostella, kun purjeet eivät olleet paikalleen kiinnitettyinä. Niitä säilytettiin
arvatenkin kannen alla. Laiva oli näet jotenkin siinä asussa, johon talvehtija-
laiva asetetaan talven varalle. Kannella oli kaikki niin siistiä, kuin olisi mie-
histö vasta eilen laivasta poistunut.

Kävimme miltei joka päivä laivassa ja Tom antoi minulle opetusta kuuna-
rin rakenteesta ja hoidosta, että jo parin viikon kuluttua teoreettisesti tiesin,
mitä puolimatruusin tulee tietää. Vahinko vain, että köysistä olivat vain
kiintonaiset köydet paikallaan. Luistava köysistö oli kaikki poissa, arvatenkin
sekin kannen alla.

Melkein kaikki pislat ja helat olivat messinkiä. Niissä oli tuo miellyttävä
harmahtavanviheriä väri, minkä messinki ulkoilmassa saapi, ja joka onkin
aluksessa sopivin. Kiilloitetut pislat näyttävät tosin komeilta, mutta ovat aluk-
sessa varsin epäkäytännölliset, ne kun pahoin häikäisevät silmiä. Koeta istua
auringonpaisteessa muutamia tuntia peräsimessä veneessä, joka on kiilloite-
tulla messingillä heloitettu, niin olet ymmärtävä tämän asian. Mutta kajuut-
taportaitten kaiteet tekivät tästä poikkeuksen. Ne olivat aina yhtä kirkkaiksi
kiilloitetut, ja Tom väitti, että laivanhaltija, joka ei jätä talvehtivaakaan lai-
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vaa, joka yö kävi niitä kiilloittamassa. Asia näyttikin todella siltä, sillä kovak-
sikaan kiilloitettuna messinki ei pysy ulkoilmassa viikkokausia puhtaana.
Mutta minä kun en voinut uskoa laivanhaltijaan, hautelin omia tuumiani tässä
asiassa.

Eräänä päivänä käydessämme taasen laivalla, löysin kannelta aivan pie-
nen, tuoreen lastun. Panin lastun Tomin käteen kysyen, oliko laivanhaltijoilla
tapana tuommoisia lastuja leikellä. Tom ei sanonut siitä asiasta mitään var-
maa tietävänsä, mutta arveli, että olimme jollakin edellisellä käynnillä itse
tuon lastun leikanneet, vaikka emme sitä nyt enää muistaneet.

Mutta minun epäilyksiäni tuo selitys ei tyydyttänyt. Ehdotin siis Tomille,
että ottaisimme samalla tavalla selkoa laivanhaltijan yöllisistä toimista, jolla
muinoin Daniel kuningas Nebukadnesarille paljasti Eelin pappien öiset syö-
mingit epäjumalansa temppelissä. Tomilla ei ollut mitään ehdotustani vastaan,
hän kun oli itsekin utelias tietämään, oliko hänen selityksensä oikea. Läk-
simme siis illalla laivalle ja sirotimme tuhkaa kannelle sekä kajuuttaportaiden
että miehistön koppilon portaiden eteen.

Iltayöstä yritin turhaan saada unta silmiini. Odotin liian suurella jänni-
tyksellä kokeemme tulosta. Puoliyön aikana menin rannalle. Kun en voinut
muutenkaan nukkua, ajattelin istua rannalla hetkisen vahtimassa, näkyisikö
laivassa mitään. Eikä minun tarvinnut kauan odottaa. Tai oikeammin sa-
nottuna, en tiedä itse, kuinka kauan odotin. Sillä vaikka olin mennyt rannalle
siitä syystä, etten voinut nukkua, olin tuskin ehtinyt istuutua kivelle, ennen-
kuin silmäni menivät huomaamattani umpeen. Mutta kun en ole ennenkään
onnistunut koskaan huomaamaan sitä hetkeä, jona hereillä oleminen lakkaa
ja uni alkaa olen monta kertaa turhaan tätä yrittänyt —, en tätä asiaa ih-
mettele ollenkaan. Niin paljon suuremman ihmettelyn herätti minussa sitä-
vastoin se asia, että kun äkkiarvaamatta heräsin, näkyi kajuutan ikkunoista
tulta. Ikkunat olivat tosin sisäpuolelta paksujen, keltaisten silkkiverhojen
peitossa, mutta muutamasta raosta loisti valoa. Herätin kohta Tomin ja ke-
heitin tulemaan rannalle.

Myöskin Tom huomasi heti tulenvalon. Kysyin häneltä, oliko laivanhalti-
jalla tapana tehdä työtä tulenvalossa, mutta hän väitti, että se päinvastoin
oleskeli laivan pimeimmissä lokeroissa peläten sekä tulen- että päivänvaloa.
Poikkeustilassa vain onnistui jonkun nähdä se, kun se ei kyllin nopeasti ehti-
nyt piilopaikkaansa. Tässä oli varmaankin ihminen eikä laivanhaltija liikkeellä.

Ehdotin nyt Tomille, että lähtisimme heti laivalle ja yrittäisimme tehdä
tuttavuutta sen tai niitten ihmisten kanssa, jotka siellä olivat. Tom ei kuiten-
kaan tätä ehdotusta mitenkään hyväksynyt. Ensinkään aamuyö ei ole mikään
sopiva aika ensimmäiseen vierailuun, ei ainakaan sivistyneitten ihmisten käsi-
tyksen mukaan, ja toiseksi oli hyvin luultavaa, että kun laivassa olijat epäile-
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mättä jo aikaa sitten olivat meidät nähneet tulematta kuitenkaan meille, he
eivät pitäisi paljon vierailustamme. Koetin kyllä selittää Tomille, että paikka-
kunnalle äskenmuuttaneen asia on käydä ensin vierailemassa ja jos toinen ei
halua seurustelua, hän ei teekään vastakäyntiä, ja sillä on se asia selvitetty.
Mutta Tom väitti, että niin kauan kuin laivalaiset eivät meistä välittäneet,
oli viisainta, että mekin olimme heistä välittämättä. Ehkä he ovat salakul-
jettajia tai harjoittavat jotain muuta luvatonta tointa, johon ei juuri kukaan
todistajia halua.

Tom oli ehkä oikeassa. Luovuin ehdotuksestani ja läksimme takaisin sau*

naan, jossa vielä kerran makasin valveella, kunnes vihdoin Nukkumatti uni-
neulallaan ompeli luomeni umpeen.

Vasta myöhään aamupäivällä oli unikonttini tyhjentynyt. Ehkä se ei olisi
vieläkään ollut ihan tyhjä, mutta Tom, joka oli herännyt varhain ja oli utelias
näkemään, miten kokeilumme oli onnistunut, oli saanut päähänsä keittää
kahvia siten saadakseen minutkin heräämään. Tuo tuoksuhan herättää miltei
kuolleen, ja minäkin olin jo puolihereillä, kun Tom kävi rannasta hake-
massa lasin kylmää vettä kahvinselvikkeeksi. Sillävälin menivät silmäni uudes-
taan umpeen, ja Tom pirskoitti tultuaan takaisin vesitilkan kasvoihini virut-
taakseen unen silmistäni. Eihän tuo mikään anteeksiantamaton synti ollut,
enkä minä sanonutkaan sen johdosta pahaa sanaa. Nousin päinvastoin aivan
rauhallisesti, ja mukavammin pyhkiäkseni veden kasvoistani, ettei se paidan-
kaulustaa kostuttaisi, kumarruin jotenkin syvään. Silloin tuo peijooni, joka
seisoi takanani vesilasi kädessään, käytti kovin väärin suojatonta asentoani,
nosti äkkiä paidanalasta ja viskasi koko lasin sisällön paidanselkämyksen ja
paljaan ihon väliin. Huh!

Kestäähän toki mies sen, minkä seinähirretkin. Mutta tätä eivät olisi seinä-
hirretkään kestäneet, sen ymmärsi Tomkin ja korjasi sentähden nopeasti kont-
tinsa. Kun hetken kilpajuoksu ei saattanut Tomia julmistuneihin käsiini,
palasin saunaan, panin oven sisältäpäin hakaan, sain kuivan paidan päälleni
ja tyhjensin kahvipannun. Saatuani viimeisen tilkan vatsaani, tunsin itseni
taas kuivaksi ja lämpimäksi ja olin Tomiin täysin leppynyt. Päästin siis oven
haasta ja julistin jalomielisesti Tomille hänen rikoksensa anteeksi.

Kun Tom huomasi kaiken vaaran olevan ohitse, tuli hänkin saunaan heit-
täen ilkkuvan silmäyksen paitaani, jonka olin levittänyt katajapensaalle kui-
vamaan. Hän näytti kohtalaisen nololta yrittäessään turhaan kaataa itselleen
kahvia. Lohdutin häntä parhaimpani mukaan vanhalla, hyvällä sanalla »tasan,
tasan, Matti veljeni: mulle eväät, sulle kontti». Koston laki näytti hänelle sel-
kenevän, hänen täytyi tyytyä kohtaloonsa.

Läksimme nyt laivalle ansojamme kokemaan. Aavistukseni toteutuivat
täydellisesti. Kajuuttaportaiden edessä näkyvät selvät jäljet eivät todistaneet
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ainoastaan, että paikalla oli käyty, vaan myöskin, että kävijä oli käyttänyt
joko kalosseja tai kumipohjaisia kenkiä. Tämmöisillä jalkineilla voi kulkea
hyvin äänettömästi, ja Tom vakuutti, että mies epäilemättä on salakuljettaja.

Miehet kai tarkoitat. Jos heistä toinen on salakuljettaja, on arvatenkin
toinen myös.

On kai, jos miehiä on kaksi. Mutta eihän näistä jäljistä voi huomata,
onko miehiä yksi vai kymmenen.

Kaksi on ainakin.
Oletko varma?
Vertaile noita molempia oikean jalan jälkiä
Kas todellakin, anturan korot näkyvät selvemmin toisessa jäljessä kuin

toisessa. Sinusta tulee ehkä kerta salapoliisi.
Kukapa tietää, mitä mistäkin tulee. Mutta noin paljon näkee jo tavalli-

nen maalaispoliisikin. Ja senhän huomasi myöskin, että miehet eivät ole enää
laivassa, koska viimeiseksi astutut jäljet johtivat kajuutasta pois ja miehistön
koppilon edessä ei näkynyt jälkiä.

Oikeassa olet, olet hirtettävä.
Hyvä on, sitten en ainakaan veteen huku.

Turhaan yritin miesten jäljistä saada mitään muuta selville. En ollut siis
salapoliisiksi luotu. Vastaamatta jäivät Tomin kysymykset, mitä miehet oli-
vat illalliseksi syöneet, oliko heistä jompikumpi luonteeltaan äkkipikainen vai
hidasverinen ja minkäväriset olivat heidän silmänsä. Tom väitti, että oikea
Sherlokki olisi voinut sanoa tämän ja vielä paljon muutakin.

Mutta vaikka on siis voinut kävijäin luonteesta ja ominaisuuksista mitään
sanoa, sain sitävastoin pian selville, mitä tietä he olivat laivasta poistuneet;
samaa tietä olivat he arvatenkin myös sinne tulleet. Jäljet veivät isonmaston
vanteille ja siitä vantteja ylös. Tarkastaessani näin, että jokunen tuhkahitu-
nen oli tarttunut muutamiin väylinkeihin. Nousimme ensin vantteja ylös ja
jatkoimme siitä maston päähän asti ylin tanko, itse mastonnenä oli kor-
jattu pois löytämättä mitään johdetta tiedusteluillemme.

Tomille näytti asia kyllä olevan selvä: hän muistutti siitä, miten Krakla,
joka aalloilla ui ukon veneen edessä, saarille tultuaan oli levittänyt siipensä ja
lentänyt pois. Turhaan yritin näyttää Tomille hänen selitteensä mahdotto-
muuden: krakloja ei ole muuta kuin yksi ja sekin kansanluulossa vain, eikä
se siinäkään esiinny kumikalossit jalassa.

Alas mennessämme löysi Tom kuitenkin jotakin, joka saattoi hänet heittä-
mään selitteensä. Mastonhäkkiin oli toinen kävijöistä nakuttanut piippunsa
tyhjäksi. Tomin salapoliisivaistot heräsivät äkisti. Hän haisteli tupakanjät-
teitä ja väitti niiden olevan »kultaista ruusua», jota merimiehet hyvin yleisesti
polttelevat ja jota hänkin isältänsä salaa oli joskus vedellyt joitakuita sauhuja.
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Ylpeän näköisenä hän väitti, ettei kenkään, joka vähänkään ymmärtää, miltä
tupakkaruoho maistuu, voi erehtyä tämän tupakkalajin verrattoman hienosta
tuoksusta. Häpeäkseni täytyi minun myöntää, etten voi häävisti nurkantakusia
kessuja ryssänlehdistä erottaa. Minun oli siis pakko luottaa kokonaan Tomin
asiantuntemukseen hyväksymällä hänen uusi teoriansa, että kävijät olivat
ihmisiä, arvatenkin merimiehiä. Ja koska jokaisella mieronruojalla ei ole varaa
tupruttaa kultaista ruusua, olivat kävijät arvatenkin varoissa olevaa väkeä -

toivottavasti, lisäsi Tom, salakuljettajia eli n. s. luundreijareita.
Palasimme siis oman saaremme rannalle jotenkin yhtä viisaina kuin olimme

sieltä lähteneetkin. Mutta halu saada tieto siitä, mihin miehet laivasta pois-
tuttuaan olivat lähteneet, ei antanut minulle rauhaa. Olimme jo tätä ennen
monta kertaa kulkeneet ristiin rastiin halki oman saaremme metsän emmekä
olleet mistään löytäneet merkkiä ihmisten läsnäolosta. Se saari, missä sauna-
kehä tullessamme oli, oli ainoastaan aaltojen sileäksi hioma laaja kallio, missä
ei rottakaan olisi piilopaikkaa löytänyt. Jos miehet siis näillä mailla oleskeli-
vat, mikä minusta oli melkein varma, niin he eivät voineet asustaa muualla
kuin kolmannella saarella, samalla, jonka rannassa heidän laivansakin oli.
Mutta tälle saarelle ei mitenkään päässyt. Siltä ainakin meistä tuntui.

Tämä saari, joka oli melkein yhtä suuri kuin se, missä me nyt asuimme ja
jota olimme sen johdosta ruvenneet Kotisaareksi sanomaan, oli kaikkialta
hyvin jyrkkärantainen. Tornin isäkin kertoi, kun oli kysymys Muklarein
saaristoon lähdöstä, että yhdellä saarella ei ole koskaan käyty, syystä että
siihen ei pääse, ja juuri tämä asia oli Tomin halua korkeimmilleen kiihoit-
tanut. Hän oli luvannut olla ensimmäinen ihminen, joka nousisi tälle saarelle,
jota sanottiin Roimakaliioksi. Jos nuo vieraat jo pitivät asuntoa Roimakal-
liolla,. ei Tomin lupauksesta voinut tulla totta.

Olimme jo ennen pari kertaa soutaneet saaren ympäri löytämättä maalle-
nousupaikkaa. Tämän päivän iltapäivällä teimme vieläkin yhden kierroksen,
joka ainoastaan todensi meille, että vain pitkien tikapuiden avulla voisimme
saarelle päästä. Tikapuut olisimme kyllä kyenneet tekemään, mutta kukapa
ne meille kalliota vastaan pystytti.

Keskustelumme tikapuista oli minussa herättänyt uuden ajatuksen. Kier-
rettyämme saaren poikkesimme vielä kerran laivalle. Kallionseinä oli laivan
vieressä melkein pystysuora, ja laivankyljestä oli väliä kallionseinään muutama
jalka vain. Kiipesin taas mastonpäähän ja heitin nuoraan kiinnitetyn vaar-
nan, jonka olin irroittanut isonmaston vaarnapenkistä, ylös kalliolle. Heitto
oli tämmöiseltä paikalta vaikea eikä onnistunutkaan, ennenkuin kolmannella
yrityksellä. Vedin hiljaa nuoraa takaisin, kunnes vaarna luiskahti jyrkänteeltä
alas. Mastonpäästä kallionreunalle oli tasan kaksikymmentä jalkaa, vinosti
ylöspäin mitattuna. Tarkastin mastonpäässä olevaa huipputangon kenkää.
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Se oli mustaksi lakeerattua rautaa, kaksitoista senttimetriä läpimitaten. Minua
oudostutti se seikka, että kengän yläreunasta oli lakeeraus kalliolle päin olevalta
puolelta poissa. Mutta kun samassa huomasin, että kengän sisäpuoli näytti
vastaiselta syrjältä kuluneelta ja oli alemmalta ihan kirkas, käsitin samassa
hetkessä, että keksimäni keino, jolla ehkä pääsisimme kalliolle, ei ollutkaan
uusi. Se oli jo ollut käytettynä, monta kertaa käytettynä. Jos laivassa kävijät
olivat tätä tietä kulkeneet kalliolta laivalle ja laivalta kalliolle takaisin, oli
sama tie meillekin avoinna. Ja sitä oli käytettävä.

Tämä päätös mielessäni luisuin mastosta alas ja seisoin minuutin perästä
Tomin vieressä kannella.

Kehoitin Tomia nousemaan mastonpäähän ja tarkastamaan tarkoin huippu-
tangon kenkää. Alas tultuaan selitti minulle Tom, että huipputanko oli ollut
huolimattomasti harustettuna ja sentähden hangannut kenkänsä sisäpuolta
toisesta syrjästä.

Kysyin Tomilta, oliko huolimaton harustus myöskin kuluttanut lakeerauk-
sen kengän yläreunalta pois? Tätä Tom ei ollut huomannut, mutta läksi nop-
sana kuin orava uudestaan mastonpäähän. Kannelle tultuaan sanoi hän ole-
vansa vakuutettu siitä, että kalliolta päin oli pistetty tanko maston päässä ole-
vaan kenkään. Tätä tietä olivat epäilemättä laivassa kulkijat sekä tulleet että
menneet, ja samaa tietä aikoi hän jo huomenna kalliolle nousta.

Laakasaaren ylimmällä kohdalla oli viiden sylen pituinen meriviitta, jonka
ajojäät olivat sinne vieneet. Veimme sen vielä samana iltana laivalle, kiinni-
timme köyden pienempään päähän ja saimme maston päästä hinaamalla tuon
jotenkin raskaan tangon nostetuksi seisomaan maston kyljelle.

Varhain seuraavana aamuna palasimme laivalle köysikimppu ja muutamia
pylpyröitä mukanamme. Tehtyämme kaksi köysistä rokkia, jotka pakottivat
tankomme mastoa seuraamaan, oli meillä pian tankomme pää toista syltä kal-
liota korkeammalla. Vaikein työ oli vielä tekemättä, kallistaa tangon päätä
kallion varaan. Sekin onnistui kuitenkin hyvin, ylempi rokki laskettiin väljem-
mäksi, ja muutaman tunnin kuluttua oli meillä tankomme paikallaan, alapää
kengässä, yläpää kalliolla. Tie oli tehtynä.

Tom tahtoi heti paikalla kiivetä kalliolle katsomaan. Mutta kun työ epä-
mukavassa asennossa maston päässä oli ollut voimia kysyvä, kielsin Tomia
lähtemästä, ennenkuin oli ensin levätty. Hän ei olisi kai muka isäntänä ollen
minun kiellostani paljoa välittänyt, mutta huomattuansa, että minä olin val-
mis vaikkapa kytkemään häneltä kynkät kiinni, tuli hänkin alas kannelle ja
läksimme kotisaarelle murkinoimaan.

Syötyämme ja hetken Jonnaa pidettyämme palasimme laivalle, kiipesimme
maston nenään, ja minuutin perästä seisoi Tom jo ylpeänä kallion laella. Minun
piti nyt seurata samaa heiluvaa tietä. Mutta minun isäni ei ollutkaan merimies,
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vaan aito maanmyyrä, joka ei ollut hitustakaan merimiespäätä minulle perin-
nöksi antanut. Kun katselin tuota ahdasta koloa syvällä allani laivankyljen
ja kallion välissä, rupesi päätäni huimaamaan. Eipä paljon puuttunut, etten
olisi nuivilla nenin saanut palata mastosta kannelle. Mutta Tomin ilkkuva
naama, kun hän huomasi epäröimiseni, pelasti minut näin häpäisevästä peräys-
retkestä. Syljin kouriini ja läksin kiipeämään.

Keskimatkalla rupesi tanko ankarasti heilumaan, mikä pani sydämeni vä-
häisen vavahtamaan. Heiluminen lakkasi kuitenkin ylemmäksi päästyäni.
Niin paljon teki silti tuo hämmästyminen, että päästyäni onnellisesti
kallionsyrjän yli en uskaltanut heti laskeutua kalliolle, vaan jatkoin kiipeä-
mistä, laskeakseni kalliolle vähäisen syrjästä etäämmällä. Samassa tunsin,
kuinka tanko keikahti kengästään irti, sen tyvipää nousi korkealle ilmaan,
mutta rupesi kohta taas laskemaan; en jaksanut pusertaa sitä uudestaan nou-
semaan, vaan minun oli pakko hellittää otteeni. Ellei Tom olisi samassa saanut
minua hartioista kiinni, olisin epäilemättä seurannut tankoa syvyyteen. Nyt
jäin kuin jäinkin Tomin viereen kallion reunalle.

Arvelen, etteivät kasvojemme piirteet näyttäneet erittäin älykkäiltä kat-
sellessamme neuvottomina toisiamme. Pyyteittemme perille olimme päässeet,
mutta samassa olimme oikeaan killeröön vangitut. Yhdestä ainoasta paikasta
oli kallio sen verran viettävä, että olisi ehkä uskaltanut luisua siitä alas mereen.
Mutta uimaväli siitä laivalle, missä vene keinui, oli ainakin neljäsataa metriä,
ja vesi tuntui vielä jotenkin kylmältä. Ja »kuivan kosken laskeminen» epäta-
saisella kallion pinnalla ei myöskään tuntunut aivan houkuttelevalta.

Rupesimme kalliosaartamme lähemmin tarkastelemaan. Ihan jalkaimme
edessä oli muutamille pensaille heitettynä tanko, joka oli vielä pitempi kuin
juuri menetetty oma tankomme. Se oli saarnipuuta, hoikempi, mutta kuiten-
kin paljon jäykempi kuin meidän ja sen toisessa päässä oli erityinen helalaitos,
joka silminnähtävästi oli tehty sovitettavaksi maston päässä olevaan kenkään.
Ei ollut enää epäilemistäkään, mitä tietä laivassakävijät olivat tulleet.

Olisimme nyt hyvinkin voineet punnertaa tangon paikalleen maston pää-
hän ja palata takaisin sinne, mistä olimme tulleet, mutta kun olimme kerran
saarelle tulleet, emme malttaneet poistua lähemmin tutustumatta siihen ja
ehkä myöskin sen asujaimiin, jos miehet todella pitivät saarella asuntoa. Eivät
ne kuitenkaan niin vieraanvaratonta väkeä voineet olla, että pakottaisivat
meidät lähtemään uimalla pois.

Mitään nälänhätää ei meidän tarvinnut pelätä, jos olisimme tulleet useita-
kin päiviä saarella viipyneeksi. Täällä pesi näet paljon vesilintuja, ja useim-
pien munat olivat suuria. Tiesimme kyllä, ettei ole luvallista ottaa vesilintujen
pesistä munia, ei niidenkään, joitaon lupa keväälläkin ampua, emmekä aiko-
neet ottaakaan, ellei tulisi kova nälänhätä. Useimmat linnut olivatkin juuri
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tätä laatua; mutta pyssytkin olivat toisella saarella. Pesivää lintua ei olisi meistä
kumpikaan hädän pakottamatta ampunut. Muuta asetta meillä ei ollut muka-
namme kuin veitset ja pieni käsikirves, joka tupessaan riippui, vyötäisilläni.

Näköala edessämme oli tästä paikasta katsottuna merelle päin laaja. Koti-
rantakin näytti näin korkealta katsottuna paljon lähemmältä. Selvästi taisimme
erottaa kirkon korkealla kummullaan. Kiikarin avulla olisi arvatenkin myös
kylä näkynyt.

Luotomme rannat olivat sen korkeimmat paikat. Koko luoto oli näet sisään-
päin viettävä umpilaakso, jonka keskellä oli vähäinen järvi. Luodon pinta-
ala taisi olla neliökilometrin paikkeilla, josta järvi otti noin kolmannen osan.
Järven pinta näytti minusta olevan melkoista alempana merenpintaa.

Yhtä kolkolta ja nuivalta kuin Roimaluoto näytti mereltä päin katsottuna,
yhtä miellyttäviltä näyttivät sen sisäosat. Kaikkialla kasvoi kivien välissä
pihlajia ja tuomia, ia siellä täällä näkyi joku ruotsinpihlajakin. Missä tuomet
kasvoivat jonkun isomman kiven eteläkyljellä, olivat ne jo kukassa.

Läksimme käymään alas järvelle päin. Mitään muuta merkkiä ihmisten
läsnäolosta kuin jo mainittu tanko emme tiellä huomanneet. Järvelle tultuamme
emme myöskään ensi näkemältä mitään oudompaa havainneet. Suuri osa
järven pintaa oli jonkunlaatuisten vesikasvien peitossa. Etteivät kasvit olleet
tavallista vitaa, ahvenruohoa tai sentapaista, näimme kyllä. Yhdessä kohdin
kasvoi tätä kasvia niin lähellä rantaa, että meidän onnistui vetää joku säie
siitä rannalle. Se oli sitkeä kuin nuora. Rupesimme lappamaan sitä maalle
ja vedimme monta kymmentä metriä tulematta kuitenkaan päähän. Tämän-
tapaista vesiköynnöstä emme olleet ennen nähneet, jonka tähden leikkasim-
me hyvän palan siitä irti ja panimme sen kivelle kuivamaan antaaksemme
sen tilaisuuden tullen opettajalle, joka aina oli kovin iloissaan saadessansa
jonkun oudon kasvin kokoelmaansa. Kasvit olivat näköjään ikäänkuin
jonkinlaista merilevää eli meriliekoa, jonka olimme opettajan kokoelmissa
nähneet.

Jatkoimme nyt kulkuamme pitkin rantaa aikoen kulkea järven ympäri.
Kävimme pensaikossa vähän matkan päässä itse rannasta. Kauas emme kui-
tenkaan ehtineet, ennenkuin edessämme oli vesi, jota ensin luulimme puroksi,
mutta jonka pian huomasimme olevankin kapean ja syvän järvenpoukaman.
Poukaman vastainen ranta oli äkkijyrkkää kalliota.

Tässä poukamassa kellui vierekkäin kaksi suurta kannellista lotjaa eli pont-
tuuta, jotka täyttivät poukaman koko sen leveydeltä ja olivat rautaketjuilla
kumpaankin rantaan kiinnitettyinä. Ponttuut uivat niin syvällä, että kansi
oli vain pari jalkaa vedenpintaa ylempänä. Missä tarkoituksessa nämä isot
lotjat oli tämmöiseen mitättömään sisäjärveen rakennettu, tuntui meistä ihan
käsittämättömältä. Ettei niitä millään tavalla saisi nykyiseltä paikaltaan mereen
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kuljetetuiksi oli minusta selvää. Tom, joka yhä vain uneksi salakuljettajistaan,
arveli niiden sisältävän romminassakoita, silkkikankaita ynnä muuta salatava-
raa. Hän oli melkein suuttua minuun, kun leikillisellä tavalla koetin irroittaa
häntä salakuljettaja-haaveiluistaan. Vähääkään hän ei uskonut minun vakuu-
tuksiin!, ettei Suomessa mitään varsinaista salakuljetusta oltu harjoitettu vii-
teen-, kuuteenkymmeneen vuoteen. Silloin, Krimin sodan aikana, kun ei maa-
han saatu tuotetuksi edes suolaakaan, silloin kuului moni Pohjanmaan laivuri ja
kauppias rikastuneen tuommoisella salakuljetuksella. Pienet alukset pistäytyi-
vät sopivalla tuulella vihollisilta salaa yli Ruotsin puolelle ja palasivat sieltä
tuoden väestölle välttämättömimpiä tavaroita mukanansa. Ja tilivirastoja
eivät he kertomuksien mukaan viitsineet tavaroillaan vaivata. Kukapa merkki-
luetteloja rupeaisi pitämään ja muita tarpeettomia laivaliikennemuotoja nou-
dattamaan, kun jo vihollislaivojen onnellinen välttäminen vaati ihan toista tai-
toa kuin kirjoitustaitoa ja tottumusta virastoissa käymiseen.

Istuimme hetken toisen lotjan kannella ihaillen veden kirkkautta ja läpi-
kuultavuutta. Vaikka syvyys tässä paikassa oli kymmenkunta metriä, näkyi
epätasainen pohja kuitenkin varsin selvästi. Lotjien pohjan alle oli kiinnitetty
paksut rautatangot, jotka näyttivät häviävän vuorenseinämään.

Kun tästä ei näyttänyt pääsevän edemmäksi, palasimme hetken perästä
samaa tietä, jota olimme tulleet. Tullessamme takaisin siihen paikkaan, missä
olimme vetäneet vesiköynnöksen rannalle, oli tuo kokoon vanutettu kasvipeite
ihan rannassa. Vesi oli laskenut ainakin jalanverran ja kuivaksi jääneellä ran-
nalla näkyi useassa paikassa tyhjiä näkinkenkiä. Ne eivät olleet aivan niin suu-
ria ja kauniita kuin ne, joita merimiehet usein tuovat kotiin vaimoillensa
piironginkoristeiksi, mutta meidän mielestämme kuitenkin kylläkin kauniita.
Rupesimme molemmat niitä etsimään ja kokoilemaan.

Etsiessämme oli Tom kiiruhtanut eteenpäin ja oli ehkä sata askelta etääm-
pänä rannalla.

Olin juurikahlannut veteen ottamaan erityisen isoa jakaunista näkinkenkää,
kun arvaamatta kuulin Tomin päästävän hirvittävän hätähuudon ja lyövän
hoikalla kävelykepillä, jonka hän oli tuomipensaasta itselleen leikannut, kerta
toisensa perästä jalkojaan kohti. Mitään muuta asetta kuin tuo pieni keppi hä-
nellä ei ollut, ja huudosta kuulin selvästi, että toveriani uhkasi todellinen hen-
genhätä. Nähtävästi ahdisti häntä joku eläin.

Ei kestänyt puolta minuuttia, ennenkuin olin Tomin vieressä, jonka hänen
vastustajansa oli jo kaatanut kumoon, yrittäen vetää häntä veteen päin. Tom
oli kynsin hampain iskenyt kiinni pieneen pensaaseen, joka kasvoi lähellä rantaa.
Hänen molemmista jaloistaanriippui lujasti kiinni kaksi suunnattoman suurta
merikrapua yrittäen saada uhrinsa vedetyksi pensaasta irti, Ahdistettu tove-
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rini oli heittänyt keppinsä ja koetti potkimalla turhaan saada vastustajiansa
hellittämään otteistaan. Pensas huojui sinne tänne rajusta ottelusta.

Löin heti voimani takaa käsikirveeni talaksella lähempänä olevaa eläintä
päähän. Mutta kirves oli pieni, aivan köykäinen vain, ja ainoa seuraus iskustani
oli, että hirviö julmistuneen näköisenä ojensi toisen kyntensä avonaisena minua
kohti. Tähtäsin nyt kirveen terällä iskun kynnen haaraan ja onnistuin osumaan
ihan nivelen kohdalle, että toinen kynnensanka putosi maahan. Eläin, joka oli
runsaasti kahden jalanpituinen, ei näyttänyt kuitenkaan tästä vähääkään välit-
tävän, mutta samassa osuin Tomin jalkaa pitävän kynnen ylimpään niveleen
niin onnellisesti, että kynsi irtaantui pedon ruumiista, joka heti sen jälkeen pois-
tui veteen.

Yritin nyt pelastaa Tomin toisestakin vihollisestaan, mutta en ehtinyt vielä
saada asettani oikeaan paikkaan suunnatuksi, ennenkuin tunsin ruuvipihtien
voimallisesti sulkeutuvan oman säärivarteni ympärille ja heti sen jälkeen vielä
toisten vähän alempana. En ehtinyt asettani käyttää, ennenkuin jo makasin
kumoon temmattuna maassa ja tunsin itseni vastustamattomalla voimalla vede-
tyksi veteen päin. Toinen niistä molemmista hirviöistä, jotka olivat takaapäin
hyökänneet kimppuuni, oli suurempikin kuin se, josta juuri olin toverini vapaut-
tanut.

Viholliseni olivat jovetäneet minut ihan vedenrajaan asti, kun onnistuin tart-
tumaan käsin kiinni suippopäiseen kiveen, jokapisti hiedasta esille. Kainaloihin
asti oliruumiini vedessä, ja eläimet nykivätkaikin voiminyrittäen temmata minut
tuestani irti. Mutta tuntui siltä kuin olisi vihollisteni voima ollut niiden omassa
elementissä pienempi kuin maalla. Tunsin selvästi, että ellei niiden onnistu
ihan uuvuttaa minua, eivät ne saa minua kivestäni irrotetuksi. Mutta sen
tunsin myös, että aivan monta minuuttia en jaksa enää pingoitusta kestää.

Kirves oli ihan edessäni terä hiekkaan hakattuna. Olin yrittänyt täten saada
jonkunlaatuisen tukikohdan juuri samassa kuin olin kiven vierestä luisua ohitse.
Koetin nyt pitää itseäni vasemmalla kädellä kiinni ja sain jo kirveen varren
käteeni, kun kuulin murskuvan äänen, joka heti taasen uudistui. Ruuvipihtien
otteet sääressäni höllentyivät, ja parilla potkahduksella sain itseni niistä va-
paaksi, samassa kuin voimallinen käsi iski kaulukseeni kiinni ja tunsin itseni
vedetyksi rannalle. Ensi kertaa elämässäni pyörryin. Ankara voimain ponnis-
tus ja pelko kai yhdessä saivat tuon kohtauksen aikaan.

Kun toinnuin tajuntaani takaisin, seisoi vieressäni Tom ja eräs vanha mies,
rautainen, viivoittimen muotoinen sauva kädessään. Saappaan oli hän vetänyt
jalastani ja katseli juuri paria rumaa sääreen tullutta mustelmaa, jotka olivat
selvänä todistuksena siitä voimasta, minkä vastustajain! mahtavat kynnet oli-
vat panneet liikkeelle. Mies kosketteli hyppysillään mustelmia, hieroi niitä
vähäisen, mikä saattoi minut huutamaan kivusta, ja lohdutteli minua sillä, että
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muutaman päivän perästä kykenisin jo palaamaan samaa tietä, jota olin saa-
relle tullut, ellen mieluummin tahoisi käyttää toista, mukavampaa tietä, jonka
hän lupasi minulle näyttää.

Kiittelin kaikesta sydämestäni henkeni pelastajaa, nousin istualle ja rupesin
itse sääreni vammoja hieromaan. Mies kehoitti minua jatkamaan hyvän hetken
tätä tointa välittämättä siitä, että paikkaa hiukan kirveli; sitä pikemmin olisi
kipu lieventyvä, kuta ahkerammin hieroin.

Tom, jolla oli kaitaisemmat sääret kuin minulla, oli päässyt asiasta helpom-
min kuin minä. Kuitenkin näkyi hänenkin toisessa säärivarressaan pari pientä
sinimarjaa. Mutta vieläkin tirkisti hän ilmeisellä kauhulla veteen päin ikäänkuin
peläten, että sieltä nousee taas joku uusi hirviö heittäytyäkseen hänen kimp-
puunsa. Ellei pelastajamme rautainen tankonsa kädessään olisi seisonut vie-
ressämme, olisi hän varmaankin yrittänyt saada minut laahatuksi turvallisem-
paan paikkaan loitommaksi tuosta vaarallisesta vedestä.

Rupesin nyt henkeni pelastajaa vähän tarkemmin katselemaan. Hän oli
keskikokoinen, voimakkaan näköinen mies. Hänen ahavoituneet, tarmokkaat
kasvonpiirteensä olivat omituisessa ristiriidassa hänen tukkansa kanssa, joka oli
tuuhea, mutta lumivalkoinen. Arvasin hänen olevan noin seitsemänkymmenen-
vuotiaan, erittäin hyvin säilyneen miehen. Mies huomasi, että tutkivasti tar-
kastelin häntä, hymyili ja sanoi olevansa »näiltä seuduilta» kotoisin ja neljän-
kymmenenkahdeksan vuoden vanha. Luulin hänen laskevan leikkiä, mutta
myöhemmin opin tuntemaan, että olin erehtynyt.

Sata kysymystä pyöri huulillani, mutta mies ei näyttänyt semmoiselta, jolta
turhia kysytään. Sen katsoin kuitenkin voivani huoleti tiedustaa, miten täm-
möisessä mitättömässä lätäkössä saattoi elää noin hirvittäviä petoja.

Tämäpä lätäkkö ei olekaan niin mitätön, vastasi mies, kun siinä ero luo-
teen ja vuoksen välillä tekee kahdeksatta jalkaa.

Pelkään, ettemme Tomin kanssa näyttäneet erittäin miehen sanoihin luot-
tavilta.
- Ettekö ole kuulleet tai lukeneet mitään tuosta kauheasta pyörteestä Nor-

jan rannikolla?
Minä en ollut siitä kuullut luotua sanaakaan. Mutta Tomin suusta rupesivat

sanat virtaamaan niinkuin lapinkapasta. Siinä tuokiossa kertoi hän pitkän his-
torian kahdesta merimiehestä, jotka olivat rasvatyvenellä ilmalla lähteneet lai-
vasta turskanpyynnille ja joutuneet meripyörteen vetovoiman esineiksi. He oli-
vat ensin soutaneet kaikin voimin päästäkseen pyörteestä pois, mutta huoma-
tessaan, ettei tämä tulisi onnistumaan, ei heiliä ollut muuta tehtävää kuin käyt-
tää kaikki voimansa veneen ohjaamiseen, ettei se pääsisi kaatumaan. Pyörre oli
ollut suppilon muotoinen, ja kuta syvämmälle he painuivat, sitä hrvittäväm-
mäksi tuli veneen vauhti. Pyörteen keskipisteeseen tultua oli vene ruvennut

Ingman. Kootut teokset. 1 7
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pyörimään ympäriinsä kuin hyrrä, ja miehillä oli mennyt pää pahoin pyörälle.
Miehet olivat lähteneet laivasta illan suussa. Toisella miehellä oli sinä yönä

koiranvahti ja hänen piti siis olla kannella kello kahdestatoista neljään. Mies oli
joutunut kovaan tuskaan, sillä hän tiesi, että yhdeksänhäntäistä oli hiljan ter-
vattu. Mutta vasta kun laivalta soitettiin kolme lasia ja miehen vahtivuoroa oli
siis jo kolme puolta tuntia kulunut, rupesi pyörteen voima laimentumaan. Lai-
mentuminen jatkui kuitenkin hitaasti vain, ja vasta koiranvahdin loppupuolella
pääsivät miehet pyörteestä irti. Heidän laivalle saapuessaan soitettiin juuri kah-
deksan lasia, ja päivävahti tuli kannelle. Iltavahti eli plattfuutti oli ollut siivo
mies ja ottanut koiranvahtivuoron, ja kapteeni, joka oli mennyt maata, ei tien-
nyt asiasta mitään. Miehet olivat kertoneet olleensa koko seuraavan päivän
pahoin kohmelossa, mutta siitä huolimatta oli vahtivuoro maksettava. Toisen
täytyi siis olla iltapäivällä neljästä kahdeksaan plattfuuttina ja vältti vaivalla
tuon äsken tervatun esineen, kun oli kapteenilta lupaa hankkimatta vahtivuo-
ronsa vaihtanut.

Mies kuunteli hyvin totisen näköisenä Tomin kertomusta loppuun asti. Kerto-
muksen päätyttyä sanoi hän vain: »Oletpa sinä aika mestari valehtelemaan!»
Muistutus saattoi Tomin pahalle päälle, sillä hän oli lukenut kertomuksen josta-
kin »lentävästä hollantilaisesta» eikä ollut sanaakaan siihen lisännyt. Mutta
miehelle, joka oli hänet juuri pelastanut hirviön kynsistä, ei sopinut nyreää miel-
tään ilmoittaa.

Mies veti nyt molemmat tapetut rnerikravut vedestä rannalle, katkaisi kai-
kista pyrstöt ja kynnet, »sakset», ja käski meidän kantaa ne mukanamme. Hän
sanoi niitten olevan erinomaisen hyvänmakuisia. Mutta niin vaarallisia olivat
nämä eläimet, ettei hän koskaan kulkenut rannalla olematta asestettuna tuolla
ison viivoittimen muotoisella rautakepillään. Silläkään ei sopinut lyödä pää-
hän, koska kuori oli pään kohdalta sangen luja. Keskiruumiilla oli se ohuempaa,
ja voimakas lyönti siihen paikkaan tappoi eläimen paikalleen.

Läksimme nyt miehen kanssa kulkemaan sinnepäin, missä äsken olimme käy-
neet. Kävellessämme hän kertoi, että tämä järvi on maanalaisessa yhteydessä
valtameren kanssa. On ehkä olemassa samanlainen maanalainen kanava, minkä
vanhan ajan oppineet otaksuivat yhdistävän Punaisen meren Valimereen
ja jonka olemassaolon he katsoivat muutamain yhteisten eläinmuotojen joten-
kin varmasti todistavan. Hän arveli tämän saariston syntyneen silloin, kun vesi
murtautui läpi ja Roima-tarina, jonka hänkin näytti tuntevan, viittasi epäile-
mättä tähän tapahtumaan, joka siis olisi sattunut niin myöhäiseen aikaan, että
Suomi oli jo silloin asuttua maata. Veden vahva suolapitoisuus ja selvä valta-
mereneläimistö ja -kasvisto todistivat jo riittävästi yhteyden, mutta aivan vas-
taansanomattomaksi tekivät asian luode ja vuoksi, joiden ero tässä oli verraten
suuri. Jo muutaman kymmenkunnan sylen päässä rannasta ei luoti enää tavan-
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nut pohjaa. Oliko Pohjanlahden pinta tällä leveysasteella valtameren pintaa
ylempänä vai alempana, siitä mies ei sanonut tahtovansa mitään varmasti väit-
tää. Mutta että valtameren pako- ja nousuvesi sevästi tässä järvessä näkyi, sitä
ei sopinut epäillä.

Minun mielestäni oli miehen puhe maanalaisesta kanavasta jotenkin yhtä
uskottavaa kuin Tomin äskeinen kertomus merimiesten seikkailuista, ja ellei
hän olisi juuri äsken henkeäni pelastanut, olisin tuskin voinut olla ajatustani hä-
nelle ilmaisematta. Mutta tämä puhe, jossa minusta ei ollut hihaa eikä helmaa,
oli Tomin mielestä päivänselvää, ja hän lupasi miehelle lähteä itse kaptee-
nintutkinnon suoritettuansa ottamaan selkoa, missä on kanavan toinen pää,
vaikkapa hänen täytyisi pyörteen löytääksensä etsiä kaikki Norjan ja Ruijan
rannikot kauttaaltaan.

Puhellessamme olimme tulleet siihen paikkaan, missä ponttuut olivat. Ne
uivat nyt aivan selvästi matalammalla kuin äsken. Mies vei meidät tästä jonkin
verran oikealle, missä vähän veden rajan yläpuolella ovi johti vuoreen. Ymmär-
sin, että vuori tässä paikassa muodosti rotkon ja että saattajani käytti sitä asun-
tonaan.

Miehen kehoituksesta astuimme ovesta sisälle. Mahtava valovirta häikäisi
silmiäni. Olimme suuressa, korkeassa huoneessa, jossa sähkölamppuja säteili
kymmenittäin katosta ja seinistä. Keskellä huonetta riippui katosta upea kris-
tallikruunu, kauniimpi jaepäilemättä paljon kallisarvoisempi kuin kirkossa oleva.
Lattia oli paksun, erinomaisen kauniin brysselimaton peittämä. Sekä katto
että seinät olivat tummaa tammipaneelia. Ilma huoneessa oli kuivaa ja par-
haiksi lämmintä eikä mitenkään muistuttanut vuorenonkalon raskasta, kosteaa
ilmaa. Olisi pikemmin uskonut olevansa palatsissa kuin luolassa. Tätä vaiku-
telmaa enensivät viereisiin huoneisiin vievien ovien raskaat silkkiset verhot.
Huonekalut näyttivät olevan vanhanaikaisia ja olivat arvatenkin nekin silkki
päällyksineen hyvin kalliit. Häikäisevä sähkövalo näytti huonosti soveltu-
van huoneen muuten vanhanaikaiseen asuun. Enhän minä tuota asiaa niin
tarkoin ymmärrä, mutta minusta tuntui kuitenkin siltä kuin vahakynttilät oli-
sivat soveltuneet paremmin tuohon kruunuun ja noihin seinälamppuihin kuin
sähkövalo.

Olimme Tomin kanssa jääneet oven suulle. Vieressämme seisoi kaikkien näi-
den ihanuuksien omistaja ja näytti iloitsevan hämmästyksestäni. Sanon häm-
mästyksestäni, sillä katsellessani Tomia huomasin ihmeekseni, ettei hän ollut
vähääkään hämillään, vaan päinvastoin aivan haltioissaan. Näytti siltä kuin
hän ei olisi odottanutkaan mitään muuta kuin juuri tätä.

Samassa kääntyi Tom isäntämme puoleen, avasi suunsa ja sanoi:
Herra on tietysti salakuljettaja tai ehkäpä merirosvo?
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Häpesin silmittömästi kaverini häikäilemättömiä sanoja, mutta eihän niitä
käynyt enää peruuttamien. Yritin sopertaa jotakin Tomin lapsellisuudesta ja
vilkkaasta mielikuvituksesta, mutta sanani hukkuivat isäntäni herttaiseen nau-
ruun.

Vai semmoiselta mieheltä minä mielestäsi näytän. Kyllä sinä, poikaseni,
taidat tässä luulossasi pahoin pettyä. Tullaamatonta tavaraa en ole markankaan
arvosta maahan tuonut, vaikka merimiehet muuten usein pitävät tullinuuskijain
nenästävetämistä luvallisena kepposena vain. En ole myöskään ainoatakaan
kauppalaivaa häirinnyt.

Tom näytti pettyneeltä.
Mutta, jatkoi isäntämme, sittenkään ei vaistosi ole sinua aivan hullusti

vienyt harhaan. Näitä lamppuja lukuunottamatta on epäilemättä kaikki, mitä
täällä näet, salakuljettajien, ehkäpä merisissienkin tänne kuljettamaa. Ja näissä
huoneissa on ennen aikaan todella asunut merisissejä, joiden kokoamat aarteet
nyt käytetään parempiin tarkoituksiin kuin niiden entiset omistajat ovat voi-
neet mielessään kuva lla.

Tomin kasvot vaikenivat nähtävästi. Olihan siinäkin jotakin, että paikka oli
vanha merisissien pesä, joskin sen nykyiset asujaimet tosin harjoittivatrauhalli-
sempaa tointa. Ehkä täältä vielä voisi löytää muitakin mielenkiintoisia merkkejä
entisten asujainten ajoilta kuin vain huoneet ja huonekalut? Tom innostui niin
tähän ajatukseen, että hän pyysi isännältämme lupaa mennä viereisiäkin huo-
neita katsomaan, minkä luvan tämä päännyökkäyksellä heti hänelle myönsi.

Ei ollut minuuttia kulunut, ennenkuin Tom palasi saliinkauhistuneen näköi-
senä. Kun hän käänsi katseensa isäntäämme, niin tämä vain nauroi ja kysyi,
oliko Tom nähnyt merisissin vai maapeikon?

Tomin astuessa huoneeseen oli siellä istunut kirjoituspöydän ääressä - isän-
tämme. Mutta nyt hän ei ollut enää sama hyväntahtoisen näköinen vanha mies
kuin äsken, vaan keski-ikäinen tuimannäköinen mies, parta ja hiukset pikimus-
tat. Hän oli noussut äkisti pöydän äärestä, temmannut tulijaa rintapielestä,
pudistanut aika tavalla ja kysynyt, miten hän oli tänne tullut ja mitä hänellä oli
asiaa. Kun Tom oli pelästyneenä vastannut, että mies kai parhaiten itse tiesi
sen asian, koska oli juuri äsken hänen henkensä pelastanut, rupesi mies naura-
maan ja työnsi hänet ovesta takaisin saliin.

Tuskin oli Tom saanut tämän kerrotuksi, kun sama mies joitse astui vierei-
sestä ovesta saliin.

Kun miehet nyt seisoivat vierekkäin, oli ero heidän välillänsä helpommin
huomattavissa kuin nähdessään ainoastaan toisen heistä. Toinen veli - sillä
kuten voi heti arvatakin, olivat miehet veljeksiä oli yhtä tumma kuin toinen
vaalea. Myöskin oli hän veljeään hiukan pitempi ja nyt molempien vierekkäin
seisoessa näytti hän ryhdikkäämmältäkin. Mutta Tomin äskeinen hämmästys
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ei minua vähääkään oudoksuttanut, siksi erehdyttävän samannäköisiä olivat
molemmat.

Pelastajaamme ällistymisemme huvitti. Mutta veljensä, joka näytti jäy-
heältä, tällä hetkellä melkeinpä tuikealta, ei enää meistä vähintäkään välittä-
nyt. Hän oli saanut varmuuden siitä, ettemme olleet luvattomalla tavalla
hänen asumukseensa tunkeutuneet, ja muuten olimme hänestä ilmaa vain. Toi-
nen murhe häntä nyt vaivasi!

• Etkö voi tarjota minulle mitään syötävää? sanoi hän veljelleen. Olen
koko päivän ajatellut, laskenut ja sommitellut enkä ole vielä saanut palasta-
kaan voimakoneeseeni. Ellen siihen saa tarpeellista polttoainetta, tekee se pian
työlakon, ja hyvästi silloin kaikki työmme ja tuumamme. Tätä sanoessaan
heitti hän Tomiin ja minuun niin tuiman silmäyksen, kuin olisi hän jo yhden
syönyt ja nyt vain epäröisi sitä, kumman meistä heittäni ensiksi polttoaineeksi
»voimakoneeseensa».

Olethan sinä tänään jo syönyt minun kanssani sekä aamiaisen että päi-
vällisen. Älä lämmitä konetta liiaksi, se kuluu liian nopeasti loppuun. Ei kynt-
tilääkään saa molemmista päistä polttaa.

Olenko todellakin syönyt jo kahdestikin tänään? Kovin minun on taas
nälkä. Pitää syödä vahvasti, tehdä työtä vahvasti ja ottaa työstään huikea
maksu. Tiedäthän sen. Mutta mikä tuossa? Oletko onnistunut saamaan
merikravun? Sen liha on fosforirikasta ainetta ja virkistää erinomaisesti liialli-
sesta työstä väsyneitä aivoja.

Vai kelpaisi se sinulle, herkkusuu. Miksi en onnistuisi, kun on ollut hyvät
syötit. Olen käyttänyt syötteinä näitä poikia.

■— Ole helkkarissa! Siihen ne tulevat olemaan erinomaisia. Älä vain salli
heidän pujahtaa tiehensä. Pyydämme tästälähin joka päivä merikrapuja. Sido
ne vain lujasti kiinni, muuten kravut vievät ne mukanaan.

Se kohtalo, jonka tuo tuimannäköinen herra näytti meille aikovan valmistaa,
ei tuntunut meistä vähääkään hauskemmalta kuin jos olisimme joutuneet todel-
listen merisissien valtaan. Hänen veljensä kasvojen hymyilevä ilme kuitenkin
näytti takaavan, etteivät veljensä kovat sanat olleet aivan kirjaimen mukaan
käsitettävät. Eihän mitään rokkaa niin lämpimältä syödä kuin se keitetään.
Myös näytti tuo tuikea herra itse samassa unhottaneen sanansa, koska hän kään-
tyi Tomin puoleen kysyen paljon leppeämmällä äänellä:

Osaatko laittaa ruokaa, poikaseni?
Osaanhan minä muutamia ruokalajeja. Osaan keittää puuroa ja liha-

muhennosta perimäin kanssa.
Puurosta puhu orsille ja parsille. Puuro, se puita louhittaa, mutta mi-

nulla on toisenlaatuisia ongelmia ratkaistavina, joihinpuuro ei pysty. Meillähän
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on nyt merikrapuja. Pane vettä ja vähäisen suolaa kattilaan ja keitä kravun
pyrstö ja sakset. Mutta ota jalat aitasi tai minä pehmitän selkänahkasi.

Tom otti keitettäväksi määrätyt esineet käsiinsä ja katseli neuvottomana
ympärilleen. Toinen herra oli jo mennyt huoneesta pois.

Tuossa on keittiö. Korjaa jokinttusi. Joutuin.
Kuin lehti liukkaalla jäälläriensi Tom osoitettuun huoneeseen. Minä kii-

ruhdin heti perään päästäkseni ainakin muutamaksi minuutiksi tuon ankaran
herran komennosta.

Keittiön seinällä riippui hyvässä järjestyksessä kattiloita, patoja, paistin-
pannuja ja muitakin keittiöastioita. Ne näyttivät kaikki ihan käyttämättö-
miltä. Yhdessäkään ei näkynyt nokipilkkua. Eikä ihmettäkään, sillä tuo tuima
herra näytti unhottaneen laittaa keittiöönsä tulisijaa. Tämän keittiössä varsin
tarpeellisen laitoksen puutteessa asetin kattilan pöydälle, kaadoin siihen vettä,
ja Tom pani tapetun merikravun pyrstön ja kynnet veteen, johon olin heittänyt
muutaman suolajyvän. Tom, joka ei huomannutkaan, että olin jo pannut veteen
suolaa, oli juuri lisäämäisillään samaa ainetta, kun onneksi sain viime tingassa
tuon estetyksi. Mitenkähän meidän olisi käynytkään, jos olisimme tuon tuiman
herran mieliruoan turmelleet!

Emme juuri tienneet, mitä nyt tehdä. Istuuduimme odottamaan, kunnes sai-
simme tarkemman määräyksen aterian valmistamisesta. Tom kertoi silloin
erehtyneensä vähäisen kerta ennenkin ruoan suolaamisessa.

Hän oli edellisenä kesänä isän ollessa kaupunkimatkalla istunut muutamana
iltana uunin pankolla muutellen leikkilaivaansa kuunarista parkkilaivaksi. Sil-
loin oli emännöitsijä tullut tupaan, nostanut padan takalle, täyttänyt sen vedellä
ja pannut suolaa sekaan. Kohta tämän jälkeen oli väki tullut pellolta, ja emän-
nöitsijä oli mennyt karjaa laskemaan tarhaan. Palvelijatar, jonka tehtävänä
puuron keittäminen oikeastaan oli, teki tulen, nosti padan raakkuun ja heitti
suoloja veteen, kuten ainakin, kun pata tulelle nostetaan. Tom ei sanonut oikein
pitäneensä tuosta kaksinkertaisesta suolaamisesta, mutta koska hän oli ilta-
päivällä käynyt nevalla lakkoja syömässä, ei hän omasta puolestaan illallisesta
paljon välittänytkään. Hetken perästä tuli isäntärenki tupaan ja istuutui
avitsalle odottamaan aterian valmistumista.

Isäntärengin mielestä palvelustyttö ei käyttänyt härkintä kyllin voimalli-
sesti, jonka tähden hän oli vähän ivallisesti lausunut, etteivät naisväen voimat
näy riittävän puuroakaan kunnollisesti keittämään. Tyttö suuttui, käski isäntä-
rengin itse keittää puuron valmiiksi ja lähti tarhaan auttamaan emännöitsijää
lypsyssä. Nyt oli isäntärenki keittänyt puuron oikein miehenvoimalla val-
miiksi. Hän oli »tamputtanut» sitä, kunnes se tuli niin sitkeäksi, että se oli »puu-
kolla poikki purtava». Semmoisena oli puuro hänen mieleensä.' Hän käänsi
siis raakun patoinensa tulelta sivulle, suolasi, hämmensi vielä vähäisen ja läksi
pihalle.
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Nyt oli Tom tuuminut, että koska muut, niin minäkin, pannut omasta
puolestaan hyvän kahmalollisen suolaa, hämmentänyt vielä kerran ja ryhty-
nyt uudestaan tehtäväänsä.

Väen tullessa illalliselle viimeisteli Tom taklaasimuutoksiaan eikä näyttä-
nyt ajattelevan mitään muuta maailmassa kuin työtään.

Tom ei sanonut usein pitäneensä itsekseen niin hauskaa lystiä kuin sille
sananvaihdolle puuron oikeasta suolaamisajasta, joka ruokapöydässä tapahtui
emännöitsijän, isäntärengin ja palvelustytön välillä.

Tuskin oli Tom kertomuksensa päättänyt, ennenkuin hän jo katui usko-
neensa salaisuuden »erehdyksestään» minulle. Minun oli pakko antaa pyhä
lupaus olla Tomin osallisuudesta tähän asiaan sanaakaan talonväelle hiisku-
mutta. Silloin vasta toverini rauhoittui.

Tomin kertomus oli jo saattanut hänet puoleksi unhottamaan tuon tuikean
herran ruoanlaittamiskäskyn. Kun se nyt taas muistui hänen mieleensä ja
mitään tulentekemismahdollisuutta ei näkynyt, tuli hän kovin levotto-
maksi. Kehoitin häntä siis olemaan elämän kaikissa vaiheissa yhtä tyynenä
kuin Peltosalmen kellonsoittaja. Tom ei tietänyt mitään tämän miehen mie-
lentyyneydestä. Sain siis tilaisuuden hämmentää hänen levottomia ajatuk-
siaan kertomalla kellonsoittajan seikkailun.

Peltosalmella oli kuten monessa muussakin pitäjässä osa kellonsoittajan
palkkaa siinä, että hän sai käyttää hyväkseen kirkkopihan rehevän heinäkas-
viin. Soittaja oli jo saanut heinänsä korjatuksi kirkkopihan veräjän eteen.
Mutta samassa kuin hänen oli mentävä noutamaan hevonen ajaakseen satonsa
kotiin, tuli käsky sanomakellojen soitosta jonkun kuolemantapauksen johdosta.
Otsansa hiessä oli mies tehnyt työtä, ettei ollut ehtinyt yhtä piippuakaan polt-
taa. Arveli sentähden käyvän päinsä vetää sauhujaan soiton aikana, vaikka-
kin hyvin tiesi, että näin jumalaton teko oli ankarasti kielletty sekä paikkaan
ja tehtävään katsoen että tulenvaaraan nähden.

Vaivalla onnistui soittajan saada hiestä kostuneet kessut nahkavarsisavi-
pesässään syttymään. Mutta juuri saatuaan kellonsa vauhtiin huomaa hän,
että niin suurella vaivalla sytytetty nysä on sammua. Ellei hän saa tupakkaa
painetuksi heti lujemmaksi pesään, sammuu tuli varmasti. Isokello »seisoo»
juuri, ja siinä tuokiossa, ennenkuin se heilahtaa, ehtii hän hyvinkin peukalolla
painaa tupakan lujemmaksi. On siis pakko päästää sekunniksi lämsä kädestä.
Imemällä tiheään rupesi soittaja jo saamaan savua, kun vanha isokello, joka ei
ollut tuommoiseen suitsutukseen tottunut, arvaamatta palasikin takaisin. Lämsä
tarttui soittajan jalkoihin, singahuttaen hänet tapulin luukusta ulos, ja tuossa
tuokiossa huomaa ukko makaavansa selällään omalla heinäsuovallaan, töp-
pöset tapulia kohti. Päästyään uudestaan tasapainoon nousee ukko istu-
alle, imee piippuaan, katsoo tapulissa heiluvia kelloja ja sanoo itsekseen;
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Olipa tuo aika hyppy! Onni, ettei piippu sammunut! Jos olisi oikein
hullusti sattunut, olisi voinut pesäkin haljeta.

Olin juuri päättänyt kertomukseni kellonsoittajan seikkailusta, kun samassa
kuului outo poriseva ääni. Ääni tuli epäilemättä kattilasta. Sen kansi liikkui,
rupesi sinne tänne tanssimaan eikä näyttänyt tahtovan enää pysyä paikallaan.
Rupesivatko nuo onnettomat kravunkynnet uudestaan elämään? Olin jo tun-
tevinani niiden sulkeutuvan vielä kerta säärivarteni ympärille. Samassa
luiskahti koko kansi pöydälle.

Noiden iljettävien harmaanviheriäin könttien asemesta, jotka olimme kat-
tilaan panneet, loisti nyt silmiimme keitettyjen krapujen heleänpunainen väri,
vesi kattilassa kuohui, ja höyry nousi kattoa kohti. Tom, joka ei joutunut vä-
hästä hämilleen, hämmästyi kuitenkin tästä odottamattomasta tapahtumasta
niin, että jäi suurin silmin kattilaa tuijottamaan.

Olin asettanut kattilan pöydällä olevalle pyöreälle astianalustalle. Pöytä-
laatta, joka oli jotakin ulkomaista puuta, oli minusta liian hieno pannakseni
kattilan suoraan sen päälle. Tutkin nyt tuota luultua alustaa ja huomasin,
että se oli laskenut jonkun senttimetrin pöytälaattaa alemmaksi. Myöskin
Tom uskalsi jo lähestyä pöytää, ja nyt ei hänestä asia ollut mitenkään outo.
Olimme lumotussa linnassa. Ja pöytä oli itsestään keittävä. Hän oli saman-
laisesta pöydästä lukenut jostakin kirjasta. Se oli vain erona, että tuo pöytä
hankki ruoatkin itse. Sanoi vain sen ääreen tultua: pöytä, kata itsesi!
ja heti oli pöydällä koko rivi höyryäviä vateja. Ei muuta kuin valita vain!

Minä kun en voinut enää oikein uskoa tuommoisten pöytäin olemassaoloon,
en tyytynyt Tomin aivan yksinkertaiseen selitykseen. Rupesin asiaa tutkimaan
ja huomasin, että kun kattilan nostin alustaltaan, lakkasi se heti kiehumasta,
mutta alkoi uudestaan niin pian kuin se laskettiin alustalleen takaisin. Mutta
nyt se rupesi kiehumaan niin vimmatusti, että vesi räiskyi reunojen yli pöy-
dälle. En tiennyt, mitä tämmöisessä tapauksessa tehdä.

Sen sain samassa kuitenkin tietää, kun jymyävä korvatillikka miltei kaa-
toi minut pöydän viereen ja äreä ääni huudahti:

Miksi sinä, pojanpöllö, panet kaksinkertaisen virran, vaikka vesi kiehuu
jo ennestään liian kovasti?

Enhän minä siihen voinut mitään vastata, minä kun en nähnyt merta enkä
virtaa. Mutta kun kurittajani väänteli jotakin pientä pöydän laidassa olevaa
nappulaa, kiehui vesi taas hiljaa vain.

Rupesin pöydän salaisuuksia jo vähän aavistamaan. Sähkövalaistus huo-
neissa ei minua sanottavasti ihmetyttänyt, sillä semmoisesta olin kuullut pu-
huttavan. Mutta että huoneiden lämmittäminen ja ruuankeittokin voi tapah-
tua sähkön avulla, sitä en aavistanut. Nostamalla kattilan laatalle olin pannut
sähkövirran toimimaan ja nostamalla sen pois ja jälleen paikalleen olin sen
kahdistanut.
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Talon tuikea herra sillä hän tuo kurittajani oli ei katsonut tarpeelli-
seksi meille mitään selitystä antaa. Hetken perästä pisteli hän puikolla nivelen
kohdalta lihaa, ja kun se hänen mielestään oli kypsää, viittasi hän meille otta-
maan kattilan ja tulemaan mukaan ruokasaliin, huoneeseen, jossa emme vielä
olleet käyneet. Tähän lumeeseen oli hänen veljensä kattanut ruokapöydän.
Kattilan höyryävine sisältöineen asetin käskystä keskelle pöytää, jaryhdyimme
syömään.

Aterian aikana huomasin, miten tuon tuikean herran kasvojen ilme suli
yhä leppeämmäksi. Syödessään näkyi hän todella toteuttavan ensimmäisen
osan sanastaan »syödä huikeasti, tehdä työtä huikeasti ja ottaa huikeat maksut».
Ja sen mukaan kuin kylläisyyden ilme alkoi hänen kasvoissaan näkyä, muut-
tui myös hänen ankara puheensakin. Hän rupesi jo kiittelemään Tomia hy-
väksi kokkipojaksi ja sanoi veljelleen, että olisi ehkä hyödyllisempää käyttää
häntä kokkipojaksi kuin täkykalaksi. Ehkä hän onnistuisi käyttämällä yksin
minua syöttinä saamaan vielä muutamia noita herkullisia krapuja. Mutta las-
kea meidät vapaiksi, sittenkuin kerta olimme joutuneet hänen valtaansa, se
ei näkynyt erehdyksestäkään juolahtavan hänen mieleensä.

Tuo lempeäluontoisempi veli vain hymyili näille ehdotuksille ja viittasi
meille olemaan huoleti. Enkä voinutkaan, vaikka vaara nyt oli kääntynyt ensi
sijassa minua kohti, täydellä todella pelätä. Olinkin tuon ankaran herran to-
dellista mielialaa arvostellut oikein, sillä aterian päätyttyä rupesi hän jo puhu-
maan siitä, että minua ehkä voisi käyttää hyödyllisemmällä tavalla verstaassa,
missä tapauksessa minua ei kravunsyötiksi tarvittaisikaan.

Tomin uteliaisuus nykyisen olinpaikkamme oikeasta laadusta oli vielä
yhtä suuri kuin tänne tullessamme. Hän ei antanut oikean hetken mennä käyt-
tämättä ohitse, vaan kysyi, eikö hän saisi nyt, kun hänen piti kuitenkin pi-
temmäksi ajaksi jäädä tänne, tutustua taloon ja sen mahdollisiin salaisuuksiin.
Tietysti oli vanhassa merisissien pesässä sekä salaisia käytäviä ja varasto-
huoneita että laskuluukkuja ja kukaties muitakin mieltäkiinnittäviä salai-
suuksia.

Nyt nauroi tuikea herra ensi kerran oikein sydämen pohjasta ja sanoi To-
mille, ettei hän itsekään ollut ehtinyt tärkeiden töittensä tähden mitään perin-
pohjaisempaa kotitarkastusta tehdä, vaikka oli jo useita talvia talossa asunut.
Mutta jos Tom tutkimusretkillään sattuisi hänen huoneestaan löytämään ras-
kaan rautahela-arkun, joka oli ollut täynnä vanhan ajan kultarahoja, mutta
joihin oli valitettavasti viime vuosina syntynyt jo syväkin kolo, niin tämä oli
ensimmäisen löytäjän oikeudella hänen ja hänen veljensä oma. Siihen Tom ei
saanut sormellansakaan kajota.

Näin sanoen isäntämme työnsi sähkölyhdyn Tomin käteen ja käski hänen
etsiä hyvin tarkoin. Erittäinkin tulisi hänen pitää kultarahojen löytämistä silmä-
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määränään. Ne olivat isännän tieteellisiä tutkimuksia varten kovin tarpeen,
ja Tom saisi kunnolliset löytäjäiset.

Kukapa nyt oli onnellinen, ellei Tom! Haltioissaan poistui hän huoneesta
samassa kuin isäntä palasi omaan huoneeseensa kirjoituspöytänsä ääreen. Mi-
täpä hän rahoista ja aarteista! Mutta salaiset käytävät, salaportaat ja kätke-
tyt laskuluukut! Ne ne jotakin olivat!

Jäin ruokasaliin kahden kesken henkemme pelastajan kanssa, joka ensi
sanakseen minulle sanoi, että saisin, kun ei meidän nyt ainakaan muutamaan
aikaan sopinut paikalta poistua, ruveta sanomaan häntä Esko-sedäksi. Hänen
nimensä oli näet Esko. Perhenimeään hän ei tahtonut sanoa. Hänen veljeänsä
olisi parasta sanoa kapteeniksi. Tämä oli kyllä toimensa puolesta enemmän
insinööri kuin merikapteeni, mutta molemmat veljekset olivat lapsuudestaan
saakka merillä purjehtineet ja molemmat myös Liverpoolissa merikapteenin
tutkinnon suorittaneet.

Kapteenin tutkimukset, joissa häntä ei saanut häiritä, koskivat sähköä,
jolla alalla hän tiesi enemmän kuin useimmat maailmanmaineenkin saaneet
miehet. Näissä suojissa, joihin armas aurinko ei päässyt ainoatakaan sädettä
laskemaan, loistivat valoisimpanakin kesäpäivänä sähkölamput. Näitä ennen
niin kolkkoja huoneita lämmittivät nyt sähköllä toimivat lämmityskojeet, ka-
tossa suriseva venttiili toimi sähköllä, ja olinhan itse aivan äsken sähkön avulla
ruokamme valmistanut.

Mutta voimalaitos, joka kaiken tämän sähkön synnyttää, missä se on?
Tänne tullessasi näit sen, astuit sen ylitsekin.
■?

Ponttuut asumuksen edustalla. Ne nousevat ja laskevat vuoroveden
kanssa ja panevat käyntiin dynamon, joka panostaa sähkönkasaajat. Nämä
sähkönkasaajat eli akkumulaattorit ovatkin juuri veljeni tärkein keksintö. Niit-
ten paino ei ole kuin vain muutama prosentti entisten parhaimpain kasaajain
painosta; ja ne voivat heikontumatta säilyttää vuosikausia ampeerimääränsä.
Etkö huomannut, kuinka keveä oli lyhty, jonka toverisi sai? Se on kuitenkin
50:n normaalikynttilän lyhty ja palaa samalla paristolla toista sataa tuntia.
Tämän osan keksintöjään katsoo kapteeni jo täysin valmiiksi. Jo tätä keksintöä
viimeistellessään hän söi kuin ahma, ja nyt hänestä näkyy tulleen oikea
ruoansulatuskone. Kuta enemmän hän syö, sitä enemmän minulle kasaantuu
työtä. Hän näet ei itse käy mekaaniseen työhön käsiksi. Hän vain ajattelee,
laskee, piirustaa ja mittailee, ja minun on pakko rakentaa ja hoitaa kaikki hä-
nen koneensa. Usein en saa nukkua neljääkään tuntia vuorokaudessa. En tiedä,
nukkuuko hän itse sitäkään. Kun hänellä on jokin oikein pulmallinen kysymys
ratkaistavana, ei hän välistä nuku viikkokausiin. Silloin minulla on vähän pa-
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rempaa aikaa, sillä hän ei ehdi niin usein käydä verstaassa minua hoputtamassa.
Minun sopii silloin välistä torkahtaa joku tunti työn ääressä.

Mutta minkätähden veljenne syö niin paljon? Onko hänen ruoansulatus-
elimissään joku vika?

Päinvastoin. Parempaa ruoansulatusta ei ole kenelläkään. Kun hän jos-
kus suo itselleen lyhyen lepoajan, lakkaa hän heti ahmimasta eikä syö enempää
kuin kukaan muukaan ihminen. Hän väittää, että kuta vähemmällä kuormi-
tuksella konetta käytetään, sitä vähemmällä voimaatuottavalla aineella se on
syötettävä, mutta täydellä kuormituksella käyvä höyrykone vaatii myös pesän
täyteen hiiliä. Pelkään vain, että hän kerta yrittää saada koneestaan niin paljon
voimaa, että kaikki räjähtää. Olen häntä monta kertaa varoittanut, mutta hän
vastaa aina vain, että koneenkäyttäjä, joka koneensa tuntee, ei kuormita sitä
enempää kuin hän tietää sen kestävän. Ja ellei hän osaa koneestaan sen täyttä
voimaa ottaa, on«hän toimeensa kelvoton.

Sovittaako siis kapteeni ihmiseen samoja sääntöjä kuin kuolleeseen ko-
neeseen?

Sitäpä hän juuri tekee. Tietysti hän myöntää, ettei joka ihmisestä voi
saada yhtä paljon voimaa esille. Asia riippuu siitä, miten ja minkälaisista ainek-
sista kunkin pääkoppa ja muukin ruumis on suunniteltu ja sommiteltu, miten
tuota voimakonetta on voideltu ja muutenkin hoidettu, sekä minkälaista työtä
se on pantu tekemään. Parhaimrnastakin hoidosta huolimatta ei auton kone
tomuisella ja kuoppaisella maantiellä kestä puoltakaan siitä ajasta, minkä
samanlainen kone huviveneessä kestää. Ja hienoimmasta aineksesta tehty
höyrysiiinteri, joka painaa kaksikymmentä kiloa, tuottaa enemmän voimaa ja
tekee tehtävänsä sittenkin paljoa paremmin kuin samanlainen romuraudasta
valettu, joka painaa sata kiloa. Minun ruumiini, jatkoi setä, hän sanoo ole-
van suunnitellun ja sommitellun sopivaksi tehtaantyöläiselle, kun hän itse sitä-
vastoin tuottaa enimmän ja hyödyllisintä työtä käyttämällä pääasiallisesti
aivojaan. Minäkin mielelläni käyttäisin välistä aivojani vähän enemmän, erit-
täinkin kun muu ruumis on liian väsynyt. Mutta veljeni väittää, että kun hän
tärkeiden aatteidensa toteuttamiseen ei voi täysin luottaa kehenkään muuhun
kuin minuun, on parasta jatkaa samaa työnjakoa kuin tähänkin asti.

Minusta tuo kapteeni oli jotenkin vaativa veli, mutta Esko-setä oli tehtä-
väänsä tyytyväinen, eikä silloin ollut mitään sitä vastaan sanottavaa. Ja että
veljesten välillä oli hyvä veljellinen rakkaus näkyi selvästi kyllä. Silminnähtä-
vää oli, että Esko-setä tämän lisäksi ihaili veljensä suurempaa lahjak-
kuutta.

Tomin kotitarkastus rupesi jo kestämään mielestämme tarpeettoman kauan.
Menimme siis Esko-sedän kanssa keittiöön katsomaan, mitä hän siellä oikeas-
taan hommasi.
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Tomia ei näkynyt. Vastaisesta seinäpaneelista ammotti musta aukko meitä
vastaan.

Tom oli arvaamattoman nopeasti päässyt toiveittensa perille. Mutta sitä
emme voineet ensi katsannolta huomata, että hänen oli onnistunut toteuttaa
nämä toiveet paljon perinpohjaisemmin kuin hänelle itselleen oli täysin mie-
luista.

Aukko keittiön seinässä vei todellakin salakäytävään, jonka toisesta päästä
päivänvalo häämötti.

Hei, hei! huudahdin.
Äänekäs »hohoi! ole varuillasi!» kajahti käytävän toisesta päästä minua vas-

taan. Kuitenkin tuntui minusta vastaus tulevan kauempaa, tai ehkä syvem-
mältä kuin siitä paikasta, josta päivänvalo häämötti.

Astuin käytävään, joka vietti jotenkin jyrkästi alaspäin, ja varoituksesta
huolimatta ei puuttunut paljon, etten joutunut käytävän toiseen päähän no-
peammin kuin terveellistä oli. Käytävän seinät ja lattia olivat näet kosteudesta
ja homeesta erinomaisen liukkaat. Luiskahdin kumoon jarupesin nopeasti luisu-
maan alaspäin. Pelkäsin jo, etteivät kulkuneuvoni tule tämmöistä matkaa kestä-
mään, kun onneksi painamalla kädet seiniä vastaan sain vauhdin pidätetyksi ja
pääsin takaisin jaloilleni. Suurinta varovaisuutta noudattamalla minun onnis-
tui päästä käytävän toiseen päähän.

Käytävä päättyi vuorenseinämään, joka tässä paikassa äkkijyrkkänä laskeu-
tui mereen.

Kahdeksan jalkaa aiempana istui vastaisen vuorenseinämän vieressä vähäi-
sessä venosessa Tom, likomärkänä tosin, mutta joistakuista nirhatuista puhu-
matta muuten vahingoittumatta ja hyvässä turvassa. Hän ei näyttänyt säikäh-
tyneemmältä kuin Peltosalmen kellonsoittajakaan. Mutta minun luokseni hän
ei päässyt paremmin kuin minunkaan sopi hänen luoksensa pyrkiä.

En uskaltanut astua ihan käytävän suuhun asti. Näin kuitenkin paikaltani,
että kallionseinät olivat kaikilta puolin äkkijyrkkiä, jopa toisiaan vastaan kallis-
tuvia, joten päivä näkyi ainoastaan pienestä aukosta ylhäältä. Että tämä kai-
vontapainen satama oli yhteydessä meren kanssa ymmärsin siitä, että siellä oli
vene. Oli siis selvää, että vaikka olimme kaksikin kertaa soutaneet saaren ym-
päri, emme olleet tuota syrjäväylää huomanneet. Asia oli kuitenkin helposti
selitettävissä siten, että olimme kummallakin kertaa kulkeneet vähän etääm-
mällä rannalta emmekä voineet siis kaikkia pieniä koukeroita tarkastaa.

Nykyisestä olinpaikastani päin en voinut Tomia mitenkään auttaa, sen huo-
masin heti. Yritin siis palata takaisin. Pääsinkin ehkä kymmenen askelta eteen-
päin, kunnes jo tuli niin liukas paikka, että minun oli pakko huutaa Esko-
sedältä apua. Köyden avulla, jonka hän minulle lennätti, pääsin onnellisesti
pulmallisesta tilastani.



Missä Tom on? kysyi setä.
Istuu veneessä.
Eihän se ole mahdollista.
En tiedä, miten mahdollista se on, mutta veneessä hän vain istuu

■— Siinä tapauksessa on hänen onnistunut päästä venevalkamaan. Mutta
siihen ei pääse muualta kuin pienestä aukosta sen katossa.

Selitin sedälle, että Tom epäilemättä on nyt juuri tuossa samassa paikassa ja
pyysin setää auttamaan hänet sieltä ihmisten ilmoille takaisin.

Läksimme asuntohuoneista ulos ja nousimme lahdekkeen toiselta puolelta
vuorelle. Vähäisestä vuoren aukosta näkyi toverini, joka istui vielä veneessä,
mutta tällä kertaa alastomana.

Hohoi, huudahdin.
Vastausta en ehtinyt saada, sillä samassa tuokiossa hyppäsi Tom suinpäin

veteen. Kauan ei kuitenkaan kestänyt, ennenkuin hän jo uudestaan ilmestyi
pinnalle joku esine kädessään.

Vieressämme olevaan aukkoon oli kiinnitetty paksu touvi, jonka setä nyt
sujahdutti aukosta alas. Se ylettyi vedenpintaan asti, ja minuuttia myöhem-
min istuimme sedän kanssa veneessä Tomin vieressä. Tom katseli niin har-
taasti kädessään olevaa esinettä, että hän tuskin huomasikaan saaneensa seuraa,
vielä vähemmin ajatteli pukea vaatteita päällensä.

Esine, jota Tom niin innokkaasti katseli, oli neliskulmainen vanha Ruotsin
plooturaha, arvomerkki kulmiin ja keskelle leimattuna. Samanlaisia tapaa
meillä useassa talossa. Niiden katsotaan tuottavan talolle, jossa niitä on van-
hastaan säilytetty, onnea, ja sentähden on moni niistä onnistunut välttämään
toisten kohtalon kahvipannuksi muuttumisen. Tom oli monta kertaa näitä
vanhoja rahoja nähnyt, mutta tätä tarkasteli hän, unhottaen sekä ajan että pai-
kan, aivan erityisellä uteliaisuudella. Hetken perästä huokasi hän, ja sanoen »ei
tätä voi kukaan kristitty ihminen ymmärtää» ojensi rahan sedälle ja alkoi pukea
likomärkiä vaatteita päällensä, vääntäen enimmän veden samassa niistä pois.

Raha oli neliön muotoinen, noin kuuden- tai kahdeksantoista senttimetrin
pituinen kahden taalarin plooturaha. Leimapuoli ei ollut mitenkään outo.
Mutta rahan takapuolella näkyi useita viiruja ja naarmuja, jotka eivät näyttä-
neet kulumisesta syntyneiltä, vaan pikemmin olivat jollain terävällä aseella,
ehkä veitsenkärjellä, tahallaa. siihen piirretyt. Ne näyttivät muodostavan jon-
kinlaisen kokonaisuuden, mutta raha oli niin paksussa homeessa, ettei kaikkia
viiruja voinut erottaa.

Kiipesimme touvia myöten maan pinnalle takaisin, ja pian lämmittelihen
Tom Esko-sedän nuttuun puettuna työpajan lämmityskojeella.

Tom oli alottanut tutkistelunsa keittiöstä. Hän oli lukenut monenlaatui-
sista vanhoissa rakennuksissa tavattavista laskuluukuista ja salakäytävistä,
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eikä voinut edes kuvitella itselleen vanhaa luuntreijarien tai merisissien pesää
ilman sentapaisia »attribuutteja». Hän alotti siis etsintänsä siitä täysin vakuu-
tettuna, että etsittävänsä oli todellisuudessa olemassa. Jatässäkin toteutui se, että
meidän aikanamme on olemassa niin vähän salaperäistä vain siitä syystä, että
niin harvat ihmiset siihen uskovat. Tom uskoi siihen, ja sentähden hänen toi-
veensa toteutuivat myös ja toteutuivat odottamattoman pian. Itse sanoi Tom,
että se tapahtui liiankin pian. Salakäytäväthän on löydettävä vasta kauan kes-
täneiden turhien yritysten jälkeen. Mitäpä iloa niistä juuri muuten olisikaanl

Mutta tapahtuuhan joskus sattumoilta niinkin, että tuommoinen salakäy-
tävä löydetään aivan tilapäisesti, melkein ilman vähintäkään etsimistä. Näin
oli Tomin käynyt. Ja koska tämä salakäytävä näkyi kuuluvan tuohon jälkim-
mäiseen laatuun, oli hänen tähänkin tyytyminen. Saattoihan talossa olla vielä
toisiakin, kukaties kuinkakin vaikeasti löydettäviä.

Tom kun oli lukenut joka kirjasta, että oikean salakäytävän ovi aina on
seinäpaneeliinkätketty tästähän syystä ei olekaan mitään vanhaa linnaa ilman
seinäpaneelia ■—ja että se jollakin salaisella pontimella tai muulla metkulla siitä
avautuu, päätti alottaa tutkistelunsa juuri tästä paikasta. Hän nosti tämän täh-
den useita paneelissa riippuvia keittoastioita lattialle, etteivät ne hänen tutkiste-
lujaan estäisi. Tomilla ei ollut tapana toimittaa mitään hätiköimällä: tutkistelu
oli siis alusta alkaen tapahtuva perusteellisesti. Joku kasarinvarsi sattui silloin
takertumaan nappulansa päähän niin lujasti kiinni, että nappula irtaantui panee-
lista. Kun Tomin piti työntää irtaantunut nappula paikalleen takaisin ja tässä
tarkoituksessa työnsi sitä koko ruumiinpainollaan, petti koko paneelikap-
pale, ja Tom suistui suin päin käytävään, luisuen samassa sen toiseen päähän
asti. Siinä oli kasvanut pari pientä koivupensasta, ja kun Tom niiden lehtien
välistä näki veden vilahtavan, hapuili hän käytävän seinistä tukea. Silloin oli
hän saanut käteensä plooturahan, joka oli aivan käytävän lattian rajalla rakoon
pistettynä. Raha ei ollut kuitenkaan kätköpaikkaansa ki nnitettynä eikä voi-
nut siis hänen vauhtiaan ehkäistä enempää kuin nuo pienet koivupensaatkaan
saattoivat mitään tukea antaa.

Tomin veteen suistuessa oli raha luiskahtanut hänen kädestään. Hietai-
sella pohjalla se kuitenkin näkyi selvästi, ja löytäjä oli sukeltamalla saanut sen
uudestaan haltuunsa.

Esko-setä arveli rahan olevan koloonsa kätketty tämän talon onnenra-
haksi. Mutta koska se nyt oli tällä tavalla tullut päivänvaloon, sopisi se yhtä
hyvin jossakin pöytälaatikossakin säilytettäväksi kuin koloonsa takaisin panta-
vaksi. Tom ei uskonut, että raha oli talon onnenrahaksi säilytetty. Hän väitti,
että joku luuntreijareista oli tahtonut täten salata sen tovereiltaan. Se oli hä-
nelle sisältänyt jotakin enemmän kuin rahanarvonsa vain. Joka tapauksessa
tahtoi hän puhdistaa rahansa voidakseen »lukea», mitä siihen oli piirretty.
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Tomin hinkattua homeen rahasta pois tuli piirros selväksi. Kirkastetulla
pinnalla näkyivät pienimmätkin viirut ruskeanviheriäisinä syvennyksinä.

Sekä minun että Esko-sedän silmissä esitti piirros puuta, jonka ylimmässä
latvassa istui apina. Apina vain oli suhteettoman suuri puuhun verrattuna.
Mutta tuontapaiset perspektiivivirheet sattuvat taitamattomalle varsin hel-
posti. Ja mikään taiteilija piirroksen tekijä ei ollut sen näki selvästi kyllä,
niin suurella huolellisuudella kuin työ olikin tehty.

Katsellessamme rahaa tuli kapteeni huoneeseen. Tom, muistaen kapteenin ke-
hoitusta pitää tutkisteluissaan erittäinkinrahaa silmällä, ojensi löytönsä hänelle.
Tämä otti rahan, katseli leimavuotta ja antoi sen hymyillen löytäjälle takai-
sin sanoen, ettei sillä ollut mitään arvoa. Jos se olisi ollut leimattu sinä jasinä
vuonna vuosilukua en muista enää —olisi siitä maksettu muutama satanen.
On näet heikkoja aivoja, kykenemättömiä vakavampaan toimeen, jotka huvitte-
levat kokoilemalla vanhoja rahoja, postimerkkejä ynnä muuta sentapaista arvo-
tonta pötyä. Tuommoiset ihmiset, joiden mielisairaus esiintyy juuri tänä mer-
kityksettömänä lajimuunnoksena, maksavat välistä tuommoisesta arvotto-
masta esineestä puolet omaisuudestaan. Mutta tämä raha oli tavallinen vaski-
palanen vain, muutaman markan arvoinen.

Esko-setä käänsi nyt rahan takapuolen ylöspäin ja kysyi veljeltään, mitä
kuva merkitsi. Kapteeni vilkaisi siihen ja sanoi hänkin kuvan esittävän puuta,
jonka latvaan on kiivennyt apina. Salakuljettajalle tai merisissille käy usein
päivä pitkäksi. Arvatenkin on joku tämän talon entinen asujain ajankulukseen
tehnyt tuon kömpelön piirroksen.

Tom ei ottanut uskoakseen meidän ja kapteenin selitystä. Kukaan ei rupea
vain aikansa kuluksi tuommoista kuvaa vaskeen kaivertamaan. Ja miksi oli
raha tuohon koloon kätketty? Varmaankin sentähden, että se säilyisi joutu-
masta asiattomien käsiin. Epäilemättä oli kuvalla joku salainen, syvempi mer-
kitys.

Illalla Tom otti rahan mukaansa sänkyyn. Kun yöllä kahden aikana herä-
sin, oli hän sytyttänyt lampun ja tuijotti rahaansa. Kielsin häntä tuota asiaa
enää ajattelemasta ja sammutin lampun. Siitä huolimatta paloi taas aamulla
herätessäni lamppu, mutta Tom nukkui nyt rauhallisesti ja tyytyväisen näköi-
senä, pitäen molemmin käsin aarrettaan painettuna rintaansa vasten.

Yksi asia oli piirroksessa minua oudoksuttanut. Puu näytti muutamin paikoin
puolta paksummalta kuin toisissa kohdin. Ja rungon vieressä näkyi kaikenlaisia
piirtoja, jotka välistä menivät samaan suuntaan kuin itse puu, mutta toisin pai-
koin levisivät puusta pörröisten karvain kaltaisina. Nämä kuitenkin mielestäni
tarkoittivat kuvata kaarnan laatua.

Tom nukkui tänä aamuna kauan. Hän heräsi vasta kun Esko-setä leikki-
sanoilla »hei, ylös reivaamaan» pudisti häntä olkapäästä. Kolme minuuttia myö-
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hemmin istui hän kuitenkin jo pestynä, puettuna ja kammattuna vieressäni
aamiaispöydässä.

Näin Tomin aterian aikana usein hapuilevan taskuansa. Aamiaisen päätyt-
tyä näytti kapteeni, joka taas oli saanut mieliruokaansa, olevan hyvin hyvällä
tuulella. Tom silloin arvaamatta pisti rahansa, piirros ylöspäin käännettynä,
kapteenin eteenpöydälle.

Olenhan jo luvannut, että saat sen pitää, sanoi kapteeni.
Kiitän nöyrimmästi, herra kapteeni. Onko herra kapteeni koskaan pur-

jehtinut Amazon-joella?
Olen, poikaseni. Sekä Solimöes-joella että sen jatkolla Araazon-joella.

Kuusi vuotta olen siellä kuljettanut sekä matkustaja- että rahtilaivoja.
Tunnen sen tuhansine saarineen, virranpyörteineen ja hietasärkkineen, joista
toiset melkein joka vuosi siirtyvät uusiin paikkoihin. Tunnen sen, poikaseni,
kuten nämä huoneetkin. Se on ihmeellinen joki. Tekisikö sinun mielesi kerta
nähdä sitä?

Tuo kuva on Amazon-joki.
Hullutuksia, poikaseni, johan minä sanoin sinulle, että se on puu. Hiero

uni silmistäsi, niin ajatukset selviävät.
On se Amazon. Siinähän näkyvät selvästi lisäjoet Tapajos, Madeira, Rio

Negro ja sadat muut.
Kapteeni katsoi järkensä kehittyneemmäksi kuin kenenkään muun. Tästä

syystä hän ei myöskään kärsinyt vähintäkään vastaväitettä. Jos hän vaivasi
itseänsä sanomalla ajatuksensa jostakin asiasta, oli asia ratkaistu, ja armahta-
koon armias sitä, jokauskalsi ilmoittaa päinvastaisen ajatuksensa. Esko-setäkään
ei sanonut koskaan häntä vastaan. Olin tuntenut kapteenin yhden päivän vain,
mutta ajattelin itsekseni, että Tomin asema oli nyt turvallisempi pöydän allakuin
vieressä.

Ensin näyttikin siltä kuin olisin ollut oikeassa, sillä kapteeni säpsähti, hänen
silmänsä iskivät tulta ja hän nousi jo paikaltaan karataksensa Tomin niskaan.
Mutta nähdessään Tomin seisovan pelottomana paikallaan hänen suuttumus-
taan vähääkään pelkäämättä purki hän äkkinäisen suuttumuksensa sydämelli-
seen nauruun, tarttui Tomia käsivarresta ja, painaen käsivarret kylkiä vasten,
nosti hänet ilmaan, katsoi häntä vakavasti silmiin ja sanoi:

Sinusta tulee vielä oikea mies.
Tom, joka oli mielestään jo tavallisen miehen arvoinen, ymmärsi kuitenkin

antaa täyden arvon kapteenin suopeille sanoille. Mutta hän ei voinut pidättää
itseänsä uudistamasta sanojaan: »On se sittenkin Amazon-joki.»

Salamoiva poskenpunoittaja oli seurauksena tästä uskomattomasta uhka-
rohkeudesta.
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Nyt tapahtui jotakin, jota en olisi rohkeimmillakaan ajatuksillani voinut
mielessäni kuvailla. Tom iski nyrkkinsä semmoisella voimalla kapteenin
sydänalaan, että tämä rupesi selkä kumarruksissa ja henkeänsä haukkoen käve-
lemään edestakaisin huoneessa. Esko-setä tarttui Tomia niskapieleen, ja jo luu-
lin Tomin viimeisen hetken tulleeksi. Heitin takkini lattialle ja valmistauduin
hengellä ja verellä toveriani puolustamaan. Mutta kapteeni vain pui nyrkkiä
veljelleen ja päästyänsä henkimsä takaisin rupesi kahta hullummin nauramaan.
Hänestä oli Tomin rohkeus jotakin niin käsittämättömän hullunkurista, että
koko hänen suuttumuksensa haihtui olemattomiin.

Nyt kapteeni ikäänkuin erehdyksestä heitti silmäyksen piirrokseen, säpsähti
ja jäi seisomaan pöydän eteen.
• Kuka tämän on tänne tuonut? Eihän tämä ole sama piirros, jonka tuo

pojanpahennus minulle eilen näytti. Tämähän on virta eikä mikään puu.
Vakuutimme kaikki yksin suin, että raha oli sama raha ja piirros sama piir-

ros, jonka kapteeni oli eilenkin nähnyt.
Piirros on tarkka, vaikka kömpelösti tehty Amazon-joen kuva. Tuossa

näkyy satamakaupunki Parå. Myös Manåon kaupunki, jonka satamassa olen
ehkä sata kertaa ollut, on selvästi kuvaan merkitty. Mistä tämä piirros on
löydetty?

Tom selitti nyt vielä kerran, mistä ja miten hän oli rahan löytänyt.
Mutta tuo apinankuva? Eihän sitä ollut siinä piirroksessa, jonka eilen

näytit.
Vakuutimme taas yksin suin, ettei kuvaan oltu tehty vähintäkään muu-

tosta. Se oli ihan samanlainen kuin oli eilenkin ollut. Ymmärsin, ettei kap-
teenilla ollut tapana rasittaa muistiaan säilyttämällä siinä semmoista, mikä oli
hänestä turhaa. Eilisestä kuvasta hän ei ollut vähääkään välittänyt, sentähden
hän ei myöskään muistanut siitä muuta kuin että se hänestä kuvasi kasvavaa
puuta. Tänään tuo sama kuva näytti synnyttävän aivan toisia ajatusyhdistel-
miä. Hän jäipitkäksi aikaa istumaan pöydän ääreen ajatuksiinsa syventyneenä.
Erittäinkin näytti tuo apinankuva herättävän hänen mielenkiintoansa.

Kun kapteeni hetkeksi nosti silmänsä kuvasta, uskalsin kysyä häneltä, mitä
merkitsivät nuo viivat ja viirut, joiden olin luullut kuvaavan puun kaarnaa.

Ne kuvaavat virran kanavia, poikaseni, vastasi hän, tällä kertaa aivan
leppyisän näköisenä. Virran kanavia ne kuvaavat. Pitkin suurinta osaa Ama-
zonin rantoja on luonnon kaivamia kanavia, jotka monine koukeroineen muo-
dostavat todellisen kanavaverkon. Muutamat vievät lampiin ja sisäjärviin,
toisten kautta laskevat lukuisat olkajoet vetensä pääjokeen. Näitä kanavia on
muutamin paikoin lyhyellä matkalla satoja. Ne ovat äkkinäisten rajumyrsky-
jen syntyessä erinomaisia satamia, syviä kun tavallisesti ovat. Suurempiin
pääsee isolla laivallakin pujahtamaan. Olen välttänyt monta rajumyrskyä pis-

Ingman , Kootut teokset. 18
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täytymällä aluksineni tuommoiseen kanavaan. Monet niistä kulkevat penikul-
mittain virran suuntaan jayhtyvät sitten taas päävirtaan, jonka kanssa ne ovat
monien sivukanavienkin kautta yhteydessä muodostaen täten monimutkai-
sen kanavaverkon. Soutuveneillä kuljetaan usein, erittäinkin pahalla säällä,
pitkät matkat näitä kanavia, joista kapeammat ovat erinomaisen ihania, hol-
vattujen käytävien näköisiä, puiden oksat ja latvat kun muodostavat todellisen
holvikaton, josta koristeina riippuvat heleänväriset kauniit kukat. Moniväri-
set kirjavat papukaijat ja puissa liikkuvat vikkelät apinat elähdyttävät aarnio-
metsää ympärillä. Mutta toisissa tilaisuuksissa saat päivittäin turhaan etsiä
elonmerkkiä ympäriltäsi. Kaikki elämä on kuin tuulen pois puhaltamaa. —-

Usein olen myöskin välttääkseni päiväsydämen pahinta hellettä pistäytynyt
tyynenä päivänä muutamaksi tunniksi tuommoiseen kanavaan. Niissä vallitsee
aina varjo ja ilma on kuumjmpanakin päiväsydännä, ellei juuri viileä, niin kui-
tenkin siedettävä.

Tom oli silmät selällään kuunnellut kapteenia. Ilmeisesti oli päätös läh-
teä Atlantille merenpyörrettä etsimään saanut vaarallisen kilpailijan. Aarnio-
metsien apinat ja nuo ihmeelliset holvikattoiset kanavat houkuttelivat vastus-
tamattomalla vetovoimalla hänen mielikuvitustaan. Ja kun kapteeni rupesi
puhumaan kaikenlaisista suloisista hedelmistä, joita aarniometsässä puiden ok-
sista riippuu, ei Tomin innostuksella ollut enäärajoja. Hänen kätensä nousi jo
ilmaan ikäänkuin banaaneja ja ananashedelmiä puista poimimaan. Ja kun ei ole
minunkaan suuni tuohesta tehty, en kiellä, että kapteenin eloisa kuvaus tuntui
minustakin kovin houkuttelevalta. Varsin mielelläni olisin myös istunut kaloja
onkimassa tuommoisen viheriäisen lehtikaton varjossa. Mutta kaikkein mie-
luimmin olisin kuitenkin ampunut jaguarin tai puuman taikka käynyt indiaanien
kanssa kilpikonnia pyytämässä noissa monissa sisäjärvissä.

Kapteeni tarkasteli yhä uudestaan rahassa olevaa piirrosta. Se herätti jolla-
kin tavalla hänessä vanhoja muistoja eloon.

Koko tämän päivän hän pysyi huoneessaan. Kävi ruokasalissa päi-
vällisellä ja illallisella, mutta poistui heti aterian jälkeen eikä aterioidenkaan
aikana puhunut mitään. Tiesimme, että kun hän oli äänettömällä tuulella,
häntä ei saanut häiritä puheella, saati kysymyksillä. Esko-setäkään ei häntä
semmoisissa tilaisuuksissa puhutellut ja oli meitäkin kieltänyt tekemästä sitä,
ellei hän itse katkaissut äänettömyyttä.

Seuraavana aamuna ani varhain herätti minut itse kapteeni käskien meitä
auttamaan Esko-setää työssä. Samalla hän ilmoitti minulle, että tulemme kaikki
viikon perästä, ehkä ennenkin, purjehtimaan saarelta pois. Selitin tämän joh-
dosta hänelle, että olen vain renkimies, joka olen täällä Tomin kanssa kalasta-
massa ja hylkeitä ampumassa. Meidän on pakko joka tapauksessa ensin viedä
silakkanelikot ja hylkeistä keitetty öljy kotiin. Ei ole myös ensinkään luulta-
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vaa, että isäntärenki, jonka alaisena nyt olen, myöntää minulle lupaa näin kes-
ken palvelusvuotta poistua palveluspaikastani. Omasta puolestani olisin muu-
ten hyvinkin halukas merille lähtemään, vaikk’ei minulla tosin ollut muuta
merimiehentietoa kuin mitä toverini oli minulle viimeksi kuluneiden viikkojen
aikana opettanut.

Kapteeni nauroi sille merimiehentiedolle, minkä Tom oli minulle opettanut.
Arveluistani hän ei vähääkään välittänyt. Sanoi ottavansa nyt väkisin minut
puolimatruusiksi. Semmoinen menettely oli merillä aivan tavallista; kun meri-
kapteenien ei onnistunut saada mielisuosiolla riittävää miehistöä laivaansa, otet-
tiin väkisin, kiristettiin, kuten merillä sanotaan. Häneltä itseltään oli kerran
englantilainen sotalaiva yrittänyt kiristämällä ottaa miehistöä, vaikka yritys
tosin ei silläkertaa onnistunut. Minut oli jo kirjoitettu puolimatruusiksi hänen
laivansa luetteloon, ja jos Tom oli minulle rahtuakaan merimiestietoa opetta-
nut, tiesin kai, miten sen miehen käy, joka uskaltaa kapteenin käskyjä vastaan
mökistä. Vähintä, mikä hänelle tapahtuu, on, että hänet lyödään väkikartulla
kannelle, josta hänet siirretään muutamaksi viikoksi paikkaan, missä ei aurinko
eikä kuu loista. Nämä olivat ensimmäiset merimiehentiedot, mitkä kapteeni
minulle opetti. Sen lisäksi sain tietää, että Tom, joka ei vetelehtinyt kuten minä
puolta päivää sängyssä, kello kävi nyt vähän viidettä oli jo kertonut kap-
teenille, että hän, Tom, oli minun oikea isäntäni ja luovutti kaikki isännänoikeu-
tensa kapteenille. Itse oli hän vapaaehtoisesti astunut jungmannina palveluk-
seen ja tuli hänen ainakin aluksi hoitaa myöskin kokin tehtävät.

Oksinhan minä mieluummin lähtenyt ensimmäiselle matkalleni mielisuo-
siolla kuin väkisin otettuna. Mutta kun en vielä tietänyt kapteenin luonteesta
paljon mitään enkä myöskään millaiselle matkalle oli lähteminen, oli asia ehkä
tätenkin hyvä. Ellen kapteenin kanssa voinut ajan pitkään tulla toimeen, niin
omatuntoni ei ainakaan estäisi minua ensi tilaisuudessa karkaamasta palveluk-
sesta. Se minua kuitenkin vähän sapetti, että Tom oli tuolla tavalla minun tie-
tämättäni selkänahkani myynyt. Tom oli muutamissa tilaisuuksissa kuitenkin
vielä ajattelematon. Koetin lohdutella itseäni sillä, että jos selkänahkani jou-
tuisi liian paljon venytettäväksi, niin arvattavasti hänen omansakaan ei pääsisi
aivan likoamatta. Olin jo eilen nähnyt, ettei kapteeni vasikannahkaisiaan sääs-
tänyt, jos joku uskalsi vähänkään mökistä.

Minun ei tarvinnut tätä ensimmäistä matkaani katua, olkoon se tässä kap-
teenin kunniaksi sanottu.

Ulos tultuani näin Esko-sedän toimittavan jotakin rantatörmällä Tomin
kanssa. He johtivat sähkölankaa asumuksesta laivalle, joka oli yhä paikallaan
lujasti kiinni hietaisessa vuoteessaan.

Tälläkö laivalla kapteeni aikoo purjehtia saarelta pois? kysyin sedältä.
■— Tällä on aina lähdetty. Aiotko sinä jäädä tänne?
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Ei tässä näytetä setä minun aikomuksistani paljon välitettävän. Tom on
minut veljellenne myynyt orjaksi, niinkuin muinoin Joosefin veljet tekivät.
Olemme tosin serkukset vain, mutta aina eläneet kuin veljekset. Veljenne on jo
kirjoittanut nimeni laivansa nimiluetteloon. Taitaa olla vastustelu turhaa?
- On varmaan. Mutta jos kapteeni hyväksyy sinut laivaansa, ei sinun tar-

vitse katua sitä, oletko ottanut pestin vai tullut väkisin. Veljeni maksaa mie-
histölleen hyvät kuukausirahat, ja yhdellä matkalla hänen komentonsa alaisena
opit enemmän kuin monen muun komennossa kolmella matkalla. ■— Jungman-
niksiko tuo otti?

Puolimatruusiksi.
Minä se jungmanni olen, pisti Tom ylpeänä välii
No kylläpä sinua on onni potkaissut! Päästä heti ensimmäisellä matkal-

laan puolimatruusiksi, se onni ei tapahdukaan joka miehelle. Itse kävin kol-
mesti Lyypekissä, ennenkuin jungmanniksikaan hyväksyttiin. Kajuuttavah-
tina ja kokin apulaisena täytyi siihen asti palvella.

No, jos tällä laivalla lähdetään, taidan saada virua täällä ainakin tämän
kesän, ennenkuin puolimatruusi-arvostani mitään tulee. Laivahan on toista met-
riä hiedassa.

On se vähän kolinattakin. Alus käy keskilaivalta syvällä, vaikka päät
uivat matalalla vain. Se on ennen ollut kilpapurjehduskutteri, vaikka se on nyt
kuunariksi taklattu, joten sitä on pitkillä matkoilla helpompi hoitaa. Eikö
kapteeni sanonut, että lähtö tapahtuu ensi viikolla?

- Sanoi. Mutta ei sanonut millä laivalla.
• Jos kapteeni sanoi ensi viikolla, niin lähtö tapahtuu ensi viikolla. Hän ei

tavallisesti määräyksiänsä muuttele.
Jos hän tällä laivalla aikoo ensi viikolla lähteä, aikoo hän kai ottaa tämän

saariston mukaansa?
Se on hänen asiansa, mitä hän aikoo mukaansa ottaa. Tottele sinä vain

empimättä hänen käskyjänsä • ja minun käskyjäni myös, sillä minä tulen ole-
maan tällä matkalla perämiehenä. Iske nyt kiinni tuohon kaapeliin, sen toinen
pää on johdettava ruumaan.

Kaapeli oli tavallinen eristetty sähkökaapeli, jonka toisen pään setä yhdist
sähkönkasaajiin, joita oli suuri joukko laivanruumassa.

Ruumassa ei ollut pisaraakaan vettä, ja kaikki näytti olevan valmistettuna
pitempää matkaa varten, milloin hyvänsä omistajan päähän pistäisi lähteä pai-
kalta pois. Myöskin pentteri, joka oli ruumaan sijoitettu, näytti olevan kaiken-
laisilla ruokatavaroilla hyvin varustettu. Tässäkin oli samanlainen keittopöytä
kuin talon keittiössä. Pentterinkatossa oleva kailetti laski päivänvaloa myöskin
varsinaiseen ruumaan, jossa sen lisäksi näkyi olevan sähkölamppuja. Keskellä
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ruumaa oli jonkinlainen minulle ihan outo kone. Se näytti pieneltä vain, mutta
setä ilmoitti minulle sen olevan 150 hevosvoimaisen sähkökoneen.

Tehtävän täytettyämme palasimme taas saarelle, ja tuo valkopartainen Esko-
setä näytti kiivetessä olevan meistä kaikista notkein.

En uskaltanut kysyä, minkätähden sähkökaapeli oli laivaan johdettu. Sain
sen pian kysymättäkin tietää. Setä aikoi panostaa kasaajat, jotka ruumassa
olivat, tyhjentäen sähkön verstaassa olevista kasaajista. Nämä saivat nyt jäädä
tyhjiksi, kun ei voinut tietää, kuinka pitkän ajan tulisi kestämään, ennenkuin
nämä suojat taas olivat asuttavat. Ehkä vuosia. Setä arveli, että olisi lähdetty
ehkä jo huomenna, mutta sähkö kotoisista kasaajista ei riittänyt, vaan meidän
oli pakko turvautua vielä muutaman päivän ajan ponttuitten työhön saadak-
semme laivaamme tarvittavan sähkömäärän.

Seuraavana aamuna vietiin saaren satamassa oleva pieni vene laivalle.
Väylä satamasta oli mutkainen ja tukevalla rautaveräjällä mereltäpäin suljettu.
Sinne ei päässyt sisälle eikä siitä ulos muulloin kuin jotenkin hyvällä ilmalla.
Muuten se olisikin ollut aivan erinomainen satama. Siitä taloon johtavan sala-
käytävän suu, joka nyt oli noin kahdeksan jalkaa vedenpintaa ylempänä, oli
siis pari sataa vuotta sitten, jolloinse arvatenkin oli tehty, ollut meren tasalla.
Tiesi, kuinka paljon kalleuksia salakuljettajat tai merisissit olivat aikojen ku-
luessa tästä paikasta pesäänsä kuljettaneet. Nähtävästi oli tavarapakat sata-
masta vedetty touvilla huoneisiin. Muuten olisi arvatenkin käytävään hakattu
astimia. Tom arveli, että käytävä oli tahallaan pidetty jyrkkänä ja liukkaana.
Sillä jos luuntreijarien tai sissien päämies tahtoi vapautua jostakin miehestä,
oka tiesi ehkä liian paljon, ei ollut tarvis muuta kuin sysätä hänet laskuluu-

kusta menemään. Piti vain huolen siitä, ettei kiipeämistouvi riippunut katto-
aukosta paikallaan, ja siitä miehestä ei tarvinnut enää kuulla puhuttavan.
Semmoista väitti Tom tapahtuvan joka luuntreijari- tai sissi koplassa.

Iltapäivällä ilmestyi kapteeni itse laivaan. Työnsi käteeni lapion ja käski
minun ruveta kaivamaan hiekkaa pois laivan peräsimen kohdalta. Vesi oli
tänään hyvin matalalla, peräsimen kohdalla oli sitä pari jalkaa vain. Arvelin,
että jos meidän on kolmen tai neljänkin miehen kaivettava laiva hiekkavuo-
teestaan irti, emme suurimmallakaan ahkeruudella voi saada sitä tänä kesänä
vesivaraan. Ja onhan syvemmälle tultuamme joka tapauksessa pakko laittaa
jonkunlaiset ruoppauskojeet. Sillä niin pian kuin vesi alkaa nousta kainaloita
ylemmäksi, rupeaa parhaimmaltakin työmieheltä olemaan puhti poissa. Ja
kaivettava kappale oli neljättäkymmenä syltä

Ilmoitin kapteenille arveluni, mutta tämä vain käskevällä kädenliikkeellä
viittasi veteen, ja hänen selkänsä takaa näin Tomin salaa tekevän minulle pitkän
nenän.
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Kun vieläkin epäröin noudattaa tuommoista minusta mieletöntä käskyä,
tunsin äkkiä voimakkaiden käsien tarttuvan niskapieleeni ja toiseen housun-
punttiini, ja seuraavassa tuokiossa löysin itseni lapioineni kaikkineni vedestä
laivan kyljeltä. Esko-setä nauroi täyttä kurkkua, ja Tom virnisteli vahingon-
iloisena. Kapteeni sitävastoin seisoi suuttuneen näköisenä partaalla, viitaten
yhä peräsimeen päin.

Sain minäkin siis oppia laivassa noudattamaan ehdotonta tottelevaisuutta.
Ajatellessani tarkemmin asiaa ymmärsin pian, kuinka kävisi, jos laivamies saisi
ruveta kapteeninsa tai perämiehensä käskyjä arvostelemaan ja toimimaan
omien arvostelleensa mukaisesti. Tämä olikin ensimmäinen javiimeinen kerta,
jolloinkysymättä uskalsin kapteenille omaa ajatustani ilmaista. Ainoat vastauk-
seni hänen käskyihinsä tämän jälkeen olivat»ymmärrän, herra kapteeni» ja »niin,
herra kapteeni». Esko-setä opetti minulle myöhemmin, että jos olisin älynnyt
siten vastata, olisi minulle varmaan myönnetty lupa riisua vaatteet päältäni
ennen työhön menoani. Vanhan pinspakkipintelini sijaan, joka tämän kylmän
saunan jälkeen ei uhannut ruveta enää käymään, sain kuitenkin kapteenilta
uuden hyvän hopeakellon.

Laittauduin nyt nopeasti työpaikkaani ja ryhdyin käskettyyn työhön.
Hiekka oli tuota laatua, joka on nostettava kauas pysyäkseen juoksematta
kuoppaan takaisin. Minun oli siis pakko kantaa joka lapiollinen pari kolme
askelta sivulle, ennenkuin laskin sen veteen takaisin. Syvälle en ollut kaivanut,
ennenkuin lapioni koski peräsimen ja perävanteen välissä metalliin. Syvem-
mälle tultuani huomasin, että metalli oli akseli, vahva potkurinakseli. Alus ei
siis ollut tavallinen purjelaiva, vaan näkyi olevan varustettu myös konevoi-
malla, vaikka potkuri ei nyt ollut paikallaan. Myöhäiseen iltaan asti tein
otsani hiessä työtä, ollen loppupuolella vedessä aina leukaan asti. Tom kertoi
minulle jäljestäpäin, että lakkini höyrysi kuin mikäkin höyrypannu.

Juuri arvellessani, etten pääse enää syvemmälle, sattui lapioni vielä kerran
metalliin. Olin tullut viskirautaan, siihen rautaan, joka alhaaltapäin potkuria
suojellen yhdistää peräsimen napatangon aluksen taikaan. Se tila, missä pot-
kuri pyörii, oli siis nyt hiekasta vapaa.

Mitättömältä tuntui minusta kuoppani ajatellessani sitä työtä, joka oli vielä
tehtävä. Jos kapteeni aikoi panna minut moneksi päiväksi yksin tätä työtä
jatkamaan, tiesin kyllä, mitä minun oli tekeminen. Tomin vene kellui vielä lai-
van vieressä. Se oli keveäsoutuinen, ja minut oli otettu merimieheksi väki-
vallalla.

Juuri näitä ajatellessani ilmestyi kapteeni peräkannelle kysyen, enkö ruven-
nut pian kuopan pohjassa rautaa tunteinaan. Onneksi oli Tom minulle opetta-
nut, mikä viskirauta on, joten osasin kapteenille selittää, että olin juuri pääs-
syt potkurinalaisen viskiraudan kohdalle, mutta ettei nyt päässyt sukeltamatta
syvemmälle.
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Hyvä on, tuli vastaus. Astu syrjään odottamaan.
Hetken perästä ilmestyi hakkuulaudalle hienosti kiilloitettu pronssinen pot-

kuri.
Hellittäkää touvia, kuului taas kapteenin komentosana.

Itse valvoi kapteeni tarkoin raskaan metallikappaleen tasaista laskemista.
Sen kohdalleen tultua komennettiin minut sovittamaan sitä paikalleen, mikä
usean epäonnistuneen yrityksen jälkeen vihdoin onnistuikin. Kiila tiukennettiin
lujasti paikalleen, kynsi kiinnitettiin, ja kaikki oli valmista.

Nyt komensi kapteeni minut kannelle takaisin oltuani lähes neljä tuntia
kosteassa työssäni. Kannelle tultuani rupesi minua kauheasti pudistuttamaan.
Mutta kun kapteeni toi minulle kuivat vaatteet ja antoi minulle jotakin lämmit-
tävää lääkettä, olin hetken perästä taas entiselläni. Itse näytti kapteeni minulle
kojuni miehistön koppilossa ja käski minun mennä heti maata, minkä mielelläni
teinkin. Olin jokseenkin väsynyt.

Ollessani juuri nukkumaisillani kuulin muutaman hiljaisen potkurin iskun,
jota hetken perästä seurasi säännöllinen suhina. Viimeinen tajuinen ajatukseni
oli, että kapteeni aikoo koettaa konettaan ja sentähden panee sen kiertämään
muutamia iskuja.

Herätessäni oli jo keskipäivä. Tom nukkui sikeästi viereisessä kojussa. Puin
ja läksin kannelle.

Siellä ei näkynyt ketään, ja laivan vieressä ollut kallio oli kadonnut.
Siihen paikkaan, missä olimme olleet edellisenä iltana, oli ainakin sata met-

riä, ja paikalle oli nyt ilmestynyt matala, vedenpäällinen hietasärkkä. Lai-
vamme ui vesivarassa ja oli ankkurissa tuskin parinkymmenen sylen päässä
isostaveneestämme. Istuuduin ankkurin kelalle ja rupesin silmiäni hieromaan.
Kun ei tästä tuntunut lähtevän apua, valelin päätäni vedellä, nipistin käsivar-
siani ja käytin muitakin hyväksyttyjä herättämistemppuja.

Ei mitään apua!
Ymmärsin, että kapteeni oli antanut minulle illalla joitakin hirveän väkeviä

rohtoja. Mutta ellei hän minulle suoraan juottanut silmänkääntäjäntippoja,
pitäisi minun sittenkin jo herätä. Aurinkohan oli jo keskitaivaalla.

Menin koppiloon takaisin, herätin Tomin ja pyysin häntä kolkuttamaan
minua muutaman kerran nyrkillä selkään, minkä hän myöskin nähtävällä mieli-
hyvällä teki, kunnes minun oli pakko kivusta kirkaista.' Käskin Tomin tarkoin
tarkastaa kasvojani ja sanoa, nukuinko vai olinko hereillä. Tom näkyi äkkiä
äkkäävän jotain, sanoi, että näytin hajamieliseltä ja olin kasvoistani kalpea
kuin palttina. Arveli, että pari täyspainoista kummallekin poskukselle ehkä
herättäisi minut, selvittäisi ajatuskoppaa ja antaisi minulle luonnollisen värini
takaisin.
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Tom oli pahankurinen koiranleuka, sitä ei sopinut epäillä. Olimme siis todella-
kin yön aikana jollakin käsittämättömällä tavalla siirtyneet hiekkamatalikolta
vapaaseen veteen. Olisin mielelläni tahtonut tietää, miten tuo ihme oli tapahtu-
nut, mutta kun arvasin, miten mahtavasti Tom tulisi tiedostaan ylpeilemään, en
ilennyt kysyä. Olin haukottelevinani ikävästä ja heittäysin muka uudestaan
nukkumaan kojuuni. Tiesinhän hyvin, etten voinut millään muulla enemmän
suututtaa Tomia, joka tietysti paloi halusta saadakseen minulle kertoa, miten
kaikki oli tapahtunut. Mutta enhän minä ollut sitä tarkoittanut, että hän kuri-
koitsisi selkääni siten kuin hän äsken teki.

Kauan ei minun tarvinnutkaan odottaa, ennenkuin toverini itsestään ryhtyi
uteliaisuuttani tyydyttämään. Sotajuoneni onnistui täysin, ja Tom nähtävästi
pelkäsi suuresti, että nukkuisin uudestaan, ennenkuin hän ehtisi tietojensa kuor-
maa keventää. Hän oli koko ajan ollut kannella siihen asti kuin ankkuri las-
kettiin ja oli nyt nukkunut pari tuntia vain.

Olisit ollut vähemmän uninen eilen illalla, alkoi Tom, olisit saanut nähdä,
miten kapteeni ajoi laivan täyttä vauhtia sitkeän hietasärkän läpi.

Satua se on, että sika sukeltaa.
Niin onkin, mutta tämä on yhtä tosi kuin aamen kirkossa.
Kaikki totta, mitä teeri laulaa.
Tosi on asia, mutta et silti uskoa tarvitse.
Hyvä kun saa kuulla sen luotettavalta mieheltä; jos olisin sen itse nähnyt,

en olisi sitä milloinkaan uskonut.
Usko pois nyt vain, niin saat kuulla.
Paljon valehdellaan porstuan ja saunan välillä, mitä sitten pitemmillä

matkoilla! Mutta annahan kuulua!
En voinut uskoa Tomin sanoja, niin mahdottomalta asia näytti. Tom eh-

dotti, että uskoisin puolet hänen puheestaan, niin kertoisi hän tapahtuman aivan
niin kuin se oli käynyt lisäämättä siihen mitään koristeluja. Tomin ehdot oli-
vat minusta kohtuulliset ja jonkunverran epäiltyäni suostuin niihin. Aioin
vähentää Tomin kertomuksesta sen osan, joka enimmän muistutti tunnettua
suurta paroonia. Tomilla oli nimittäin tapana, kun hän tahtoi syöttää minulle
pajunköyttä, kastaa pensselinsä niin syvälle maalipönttöön, että helpostikin
voi havaita milloin asia meni vinoon. Mutta tällä kertaa ei hän lukenut mitään
läksyä Valehtelija-Lassesta. En voinut suorastaan keksiä mitään vähennettävää.

Kuten jo kerroin olin juuri nukkumaisillani kun kuulin koneen ensi iskut.
Kapteeni oli ensin pannut koneensa vain hiljaa pyörähtämään parisenkymmentä
kertaa. Tom sanoi, että jo tämä pieni liikunto oli tehnyt avaamani kuopan kahta
suuremmaksi.

Kun vesi jälleen oli selvinnyt jakapteeni huomasi, ettei mikään estänyt pro-
pellin vapaata käyntiä, oli hän jälleen painanut nappulaa ja siten valjastanut 150
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hevosta koneensa eteen. Vesi laivan ympärillä oli alkanut kuohua ja porista
kuin noidankattilassa, ja kun Tom kurkisti laivan reunan yli, oli laivan kum-
mallakin puolella käynyt kohiseva hiekkavellivirta. Kapteeni oli joka puolen
tunnin päästä mitannut veden syvyyttä, joka yhä eneni. Jo tunnin kuluttua
muodostui vähän matkaa laivan takapuolelle vedenpäällinen hiekkasärkkä, joka
sekin nopeasti kasvoi. Kun vielä oli hetkinen kulunut, oli laiva alkanut kallistua
vähän kalliota kohti, jollapuolen vesi jo oli syvempää, äkkiä luisunut lähemmäs
kalliota ja samassa päässyt irti. Kapteeni oli nyt nostanut ankkurin, katannut
sen ranapalkin alle pantterinuoralla, jottei laivankylki raapiintuisi, peräyttänyt
vähän ja antanut sitten taas mennä täydellä vauhdilla eteenpäin, niin että keula,
työntyen särkän päälle, oli noussut korkealle ilmaan. Nopeasti oli propeilin
imuvesi ajanut hiekan vellinä taaksepäin. Tämä temppu oli toistunut monta
kertaa, kunnes kello kahdeksan tienoissa aamulla, juuri silloin kuin päivävahdin
muutto tapahtuu, laiva oli alkanut liikkua nopeammin, keula oli äkkiä sukelta-
nut syvälle ja samassa oli laiva sulassa vedessä. Kapteeni oli vienyt laivan sille
paikalle, missä se nyt oli, ja laskenut ankkurin, jossa toimituksessa Tom oli saa-
nut olla mukana. Heti sen jälkeen oli kapteeni mennyt kajuuttaansa.

Tom oli kysynyt Esko-sedältä, oliko tällaisen hiekan kirnuamisen jälestä
propellista paljoakaan jälellä. Setä oli sanonut, että tavallinen romumessingistä
tehty propelli todennäköisesti sellaisen voimanponnistuksen jälkeen olisi joten-
kin kehnossa kunnossa. Mutta meidän propellimme olikin fosforipronssia,
Thorncraffin, Lontoossa, valama, luja kuin karaistu teräs. Tom voi olla vakuu-
tettu siitä, ettei siihen ollut tullut naarmuakaan.

En ollut oikein tyytyväinen siihen, että kapteeni oli lähettänyt minut nuk-
kumaan ennenkuin hupaisin työ alkoi. Mutta epäilemättä oli hän sillä tarkoit-
tanut vain parastani. Olisin kenties tullut sairaaksi, jos eilisen kaivamistyön
jälestä vielä olisin valvonut koko yön. Asiaa ei missään tapauksessa enää voitu
muuttaa, ja näin ollen oli viisainta tyytyä siihen, mikä ei tyytymättömyydestä
parantunut.

Mitä propelliin tulee, oli setä oikeassa. Kapteeni meni suuruksen jälkeen
itse tarkastamaan sitä. Sen vahva kiilto ei ollut sanottavasti himmennyt.
Kanneltakin saattoi nähdä sen loistavan kuin peili. Kapteeni oli joka tapauk-
sessa toimelias mies, ankara tosin, mutta miestensä parasta tarkoittava. Siitä
olin nyt vakuutettu.

Iltapäivällä veimme veneellä laivaan kaiken, mitä sinne vielä piti viedä.
Ensi kerran käytimme nyt salakäytävää ja kuljetus kävi täten melkoista hel-
pommin. Kun kapteeni oli upottanut ponttoonit ja omin käsin sulkenut asu-
muksen, lukittiin rantaportti. E' mikään ilmaissut, että saarella oli asuttu.

Aikaisin seuraavana aamuna pantiin purjeet kuntoon. Puolipäivän aikana
oli laiva merikunnossa.
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Kapteeni käski minun nyt mennä veneeseen, hyppäsi itse jälestä ja käski
minun soutaa isonveneen luo, jota hän aikoi tarkastaa. Hän tekikin tämän erit-
täin perusteellisesti. Sitten soudettiin se laivan kylkeen ja nostettiin laivaan,
jossa se sidottiin lujasti kiinni kannelle. Minä panin vastaan velvollisuuteni
mukaan, koska meillä ei ilman isäntärengin lupaa ollut siihen mitään oikeutta.
Kapteeni nauroi ja lupasi aikanansa korvata kaiken vahingon, jos aallot Atlan-
tilla veisivät sen mukanaan. Ja kun Tom, veneen todellinen omistaja, antoi
täyden suostumuksensa, ei minullakaan puolestani ollut enää mitään sanomista.

Suolasilakkaa otettiin mukaan evääksi muistuttamaan matkalla kotimaasta.
Vielä kerran menimme Tomin kanssa saunaan, jossaripustimme hailiverkot hy-
vään järjestykseen seinille. Otimme pyssymme ja vaatteemme sekä jätimme
hyvästit jo rakkaaksi käyneelle saarellemme ties kuinka pitkäksi aikaa.

Molemmat veneet nostettiin taavetteihin, lähdimme purjehtimaan ja
parin tunnin kuluttua häämöittivät Muklarit epäselvänä siniharmaana pilk-
kuna kaukana takanamme.



11. VALjEMMILLA VESILLÄ.

iv.

ähdimme purjehtimaan jotenkin navakassa latvapurje-
tuulessa. Illan kuluessa tuuli kuitenkin yhä enemmän
tyyntyi kääntyen lisäksi pari viivaa lännempään, niin
että meillä alkujaan olleen lousituulen asemesta puoli-
yön aikaan oli melkein suora sivutuuli.

Pysyimme kaikki varsin myöhäiseen kannella, jossa
luonnollisesti näin matkan alussa oli paljon tehtävää.
Mutta yhdentoista aikaan meni kapteeni kajuuttaansa
käskien perämiehen olla yövahdissa ja Tomin mennä

kojuunsa. Itse lupasi hän pitää päivävahtia ja määräsi minut, joka luonnolli-
sesti en vielä voinut paljon hyödyttää laivassa, perämiehen passariksi. Ja
koska tuuli oli suotuisa, piti minun, puolimatruusin, samalla oppia kompassin
viivat ja ensi alkeet peräsimen käsittelyssä. Nuo kolmekymmentäkaksi viivaa
olivat onneksi minulle vanhoja tuttuja.

Ensi kertaa purjehdin nyt laivassa. Maata ei nyt enää näkynyt missään.
Valoisa kesäyö oli lämmin ja kaunis. Kapteeni oli, ennenkuin hän poistui kan-
nelta, merimies-rukouskirjasta lukenut iltarukouksen. Minä en kyllä ymmär-
tänyt siitä mitään, koska kirja oli englantilainen, mutta hartaus täytti kuiten-
kin mielen. Kaikki tämä teki minut harvapuheiseksi ja herätti minussa jon-
kunlaista koti-ikävää.

Esko-setä huomasi kyllä mistä kenkä puristaa, mutta ei sanonut alussa
mitään, vaan antoi minun vapaasti vaipua omiin ajatuksiin!. Sitten pani hän
minut peräsimeen, käski minun katsoa tarkkaan kompassia ja pitää laivaa,
niin hyvin kuin taisin, nykyisessä suunnassaan. En ollut koskaan ennen pitä-
nyt perää peräsinrattaalla, ja ensin laiva kiepahti pari kertaa, mutta ei kulunut
pitkää aikaa, ennenkuin viivalleen osasin pitää laivan määrätyssä suunnassa.
Peräsimen pito kauniilla ilmalla oli pian mielestäni paljon helpompaa kuin
olin otaksunut. Setä tarttui nyt taas peräsinrattaaseen ja alkoi tutkia merimies-
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tietojani. Tiesin eri tukiköysien, jafusnuorien ja raakapuiden nimet, osasin
tehdä tyydyttävän tasaisia, pitkiä ja lyhyitä pujotuspunoksia, osasin tehdä
paljon erilaisia solmuja, rihmauksia, siteitä y. m. Kysyttyään vielä lisäksi
minulta eri tankojen, purjeiden ja niiden osien nimiä lausui setä kuulustelun
tuloksena;

Kevetköön koko laivanpohja, ellei tuo malspiikki ole ennenkin ollut
merellä!

Mitä tietoihin tulee, jatkoi hän, voisit kelvata konstaapeliksikin. Sinä-
hän tiedät enemmän kuin moni rannikkolaivuri. Ja minä kun luulin sinua
vain tavalliseksi maakravuksi.

Kerroin nyt sedälle, että Tom tässä samassa laivassa oli parin viikon ajan
joka päivä käännellyt ja väännellyt minua, kunnes oli saanut taotuksi nämä
tiedot päähäni. Jos setä tahtoisi olla vielä jonkun aikaa kärsivällinen ja antaa
minulle edelleen opetusta, voisin ehkä onnellisesti välttää kapteenin yhdeksän-
häntäisen.

Tällä välin oli tuuli asettunut yhä enemmän, purjeet alkoivat lepattaa ja
laiva lakkasi tottelemasta peräsintä. Oli aivan tyyni. Otimme alas keula- ja
isonpurjeen, ja pian keinui laiva hiljaisessa mainingissa. Setä istui ankkuri-
kelalle ja minä kannelle hänen viereensä.

Setä kertoi nyt minulle ensimmäisestä merimatkastaan.
Olin yhdeksännellä vuodella, kun eräällä raumalaisella purrella läksin

ensimmäiselle matkalleni. Jokainen merimies muistaa paraiten ensimmäisen
matkansa, niinpä minäkin. Kapteenin nimi oli Söderbom ja pursi oli jo aikoja
sitten loppuun palvellut »plimsollari». Se oli maannut yli kaksi vuotta pohja-
liejussa, nostettu ylös, tilkitty ja häfhätää taasen saatu kellumaan veden pin-
nalla. Molemmissa keulalaidoissa komeili kirjaimilla, jotka kerran olivat olleet
kullattuja, nimi »Oceania», mutta merimiesten keskuudessa oli se muinaisista
ajoista asti ollut tunnettu nimellä »Satalappunen». Sen sivut olivat nimittäin
yhtä täynnä laastarilappuja kuin purjeetkin vanhoja ja uusia riepuja.

Kapteeni omisti itse laivan, jonka hän paikkoineen päivineen oli perinyt
isältään. Joka kesä teki pursi kaksi tai kolme matkaa Lyypekkiin tuoden
sieltä sellaisia kauppatavaroita, jotka eivät pilaantuneet vähäisestä kosteudesta.
Laivuri alkoi jo harmaantua toimessaan, kun uusi asetus iski hänen päähänsä
kuten salama kirkkaalta taivaalta. Jokaisen itämerenlaivurin piti suorittaa
merikoulututkinto, ellei, niin täytyi lopettaa liike. Joukko vanhoja laivureita
möi laivansa ja asettui maalle, mutta Satalappusen kapteeni ilmoittautui kou-
luun. Hänen laskupäänsä oli mahdoton, ja kun hänen lahjakkaisuutensa muu-
tenkin oli mahdollisimman vähäinen, kului kome pitkää talvea, ennenkuin
hänen onnistui saada jonkunlainen paperi, joka taas oikeutti hänet kulotta-
man omaa laivaansa Itämerellä ja sen satamiin.
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Nyt oli kaikki hyvin. Satalappunen oli kyllä mennyt pohjaan jo ensim-
mäisenä talvena, kun sen kapteeni hikoili kirjojen ääressä eikä joka päivä ehti-
nyt pumppuamaan. Mutta se oli vähäpätöinen seikka. Paperit olivat kunnossa.
Ja laivakin pantiin pian kuntoon, sellaiseen kuntoon kuin niin vanha laatikko
voitiin saada. Ylpeänä lähti kapteeni paperit taskussaan vanhan ystävänsä
ja perämiehensä luo, joka heti oli valmis seuraamaan mukana, edellyttämällä,
että kapteeni huolehti tarpeellisista ruokavaroista, johon perämiehen osalle
kuului myöskin jotenkin suuri lekkeri »Old SanTia». Perämies rakasti tämän-
laatuista särvintä ruuan mukana yhtä paljon kuin kapteeni sitä vihasi. Kapteeni
ei kuitenkaan voinut erota vanhasta perämiehestään, sillä raittiina, mikä ei kui-
tenkaan sattunut useammin kuin välttämättömyys vaati, oli perämies järkevä
mies, jonka neuvoja aina oli hyvä seurata. Perämiehen neuvosta hankittiin nyt
jostakin romukaupasta vanha oktantti, joka näytti olleen mukana aina ukko
Noakin ajoista asti. Tämä meriiaitokseen kuuluva, vanhanaikainen esine puh-
distettiin ja kiilloitettiin, kunnes se loisti kuin aurinko, javietiin sitten kaikessa
hiljaisuudessa Satalappusen kajuuttaan.

Oli itsestään selvää, että vanha miehistö heti oli valmis seuraamaan
mukana. Kapteenilla oli nimittäin se jotenkin harvinainen tapa, että hän pääs-
täessään miehistön syksyllä pois ja maksaessaan heille, jakoipurjehduskauden
nettovoiton tasan kaikille, jotka olivat olleet mukana. Satalappunen otti sekin
osansa, joka kyllä oli tarpeellinen laastaroimiseen ja parantamiseen ensi vuo-
den sotaretkeä varten.

Ainoa muutos, jonka uusi itämerenlaivurin arvo sai aikaan, oli, että
kapteeni nyt katsoi olevansa velvollinen ottamaan kajuuttavahdin.

Kajuuttavahti olin minä.
Se oli juhlallinen hetki, kun purjeet nostettiin ja me lähdimme purjehti-

maan, juhlallinen varsinkin minulle, ensimatkan pojalle. Rauhoituin kuitenkin
jotenkin pian, kun konstaapeli kysyessäni lohdutti minua, ettemme tällä mat-
kalla mene päiväntasaajan poikki. Olin kuullut, että tämä tilaisuus olisi erit-
täin vaarallinen ensimatkan pojalle, koska hänet silloin tervataan, kieritetään
höyhensäkissä ja kallistetaan kyljelleen. Erittäinkin viimemainittu särisi epä-
miellyttävästi korvissani

Hetken juhlallisuutta lisäsi vielä eräs vanha merikarhu, joka juuri tätä
tilaisuutta varten oli sepittänyt Satalappusesta laulun, minkä hän nyt viritti,
kun köydet heitettiin irti. Laulua laulettiin sitten merimiesten keskuudessa pitkät
ajat. Se oli varmaankin erittäin ansiokas lukuisasti kokoontuneen yleisön mie-
lestä. En kuitenkaan voi enää muistaa muuta kuin ne värssyt, joissa kapteenin
ja perämiehen ansioita kuvattiin:
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Kapteenin nimi oli Syöteripummi,
Ja Syöteripummi ■ — ja Syöteripummi.
Hänpä se vast’ oli helkkarin dummi
Ja helkkarin dumrni ja helkkarin dummi.

Tyyrmannin kurssi oli Kalle Perhälliss’
Ja Kalle Perhälliss’ ja Kalle Perhälliss’,
Vaikka hän ain’ oli täydessä tälliss’
Ja täydessä tälliss’ ■ — ja täydessä tälliss’.

Kapteeni oli hyväntahtoinen mies, joka hyvin säästeliäästi käytti pump-
pua. Mitään tavattomampaa ei tapahtunut, ennenkuin olimme Ahvenanmaan
toisella puolella. Silloin tuli kapteeni kannelle kädessään liinalla peitetty esine.
Hän selitti, että hän muuttuneiden olosuhteiden tähden katsoi olevansa vel-
vollinen kutsumaan kokoon laivaneuvoston, mikä erittäin vakavien olosuhtei-
den vallitessa oli säädetty. Miehistö konstaapeli, kaksi matruusia ja minä —

asettui riviin etukannelle. Perämies, joka muuten olisi myöskin pitänyt kutsua,
oli jo ehtinyt purjehtia liiaksi tuuleen ja makasi nyt ankkurissa kojussaan. Juh-
lallisena astui kapteeni esiin, paljasti salaperäisen esineen ja kysyi liikutuksesta
vapisevalla äänellä;

»Pojat! Purjehdittaisiinko nyt merenkulkuopin vai kokemuksen mukaan?»
Miehet tuijottivat uteliaina kiiltävää merenkulkukonetta. Olihan vahinko

jättää käyttämättä esinettä, joka varmaan oli maksanut monta sataa markkaa.
Mutta kun se ei näyttänyt heistä erikoisemman luotettavalta, vastasivat he kui-
tenkin kaikki yhteen ääneen:

»Purjehditaan vain kokemuksen mukaan, purjehditaan kokemuksen mu-
kaan kuten ennenkin.»

Kivi näytti putoavan kapteenin sydämeltä.
»Sitten mies ylös tähystämään.»

Sanottuaan nämä sanat katosi kapteeni kajuuttaansa, ja minut lähetettiin
ylös tähystämään sillä aikaa kuin miehet muuttivat mälliä. Miesten mieliin
näytti päätös vaikuttavan yhtä keventävästi kuin kapteeninkin. Oli selvää,
ettei kapteenin uusi arvo saisi aikaan mitään mullistuksia laivan vanhoissa hy-
vissä tavoissa.

Parin vuoden lepo merenpohjassa oli tehnyt Satalappusen vanhan hiekka-
kellon käytäntöön kelpaamattomaksi. Mutta kapteeni oli itse tehnyt uuden.
Hän oli porannut pienen reiän vanhan kilohailinassakan pohjaan, ja siitä tip-
puva vesi näytti ajan yhtä tarkasti kuin vanhasta tuntilasista juokseva hiekka-
kin. Työnnettävällä puikolla voi reiän suuruutta järjestää siten, että nassakka
tyhjentyi tasan neljän tunnin kuluessa. Vapaavahdin ensimmäinen tehtävä ylös
päästyään oli siis täyttää vesinassakka.
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Kysymyksessä olevana päivänä oli meillä ollut vastatuuli. Pitääksemme
oikean suunnan tuli meidän, perämiehen laskelmien mukaan, luovia kaksi nas-
sakkaa alahankaan, mutta vain yksi ylähankaan. Konstaapeli, joka oli kokenein
miehistä ja jo yli kuusikymmentä kertaa onnellisesti tehnyt saman matkan,
totesi, että vaikka perämies oli ollut jotenkin »tanakka», oli hänen laskelmansa
kuitenkin oikea, ainakin suunnilleen.

Kolme vuorokautta pysyi tuuli vakavasti samanlaisena ja pari kolme ker-
taa päivässä tuli joko perämies tai kapteeni itse ylös kannelle kysymään, joko
voitiin »haistaa maata». Kun ei mitään maanhajua voitu huomata, jatkettiin
entiseen tapaan: kaksi nassakkaa alahankaan ja yksi ylähankaan.

Mutta neljäntenä aamuna, kun konstaapeli oli päivävahdissa ja minä tä-
hystelin, tunsimme molemmat, kannelle tultuamme, selvää maanhajua. Olimme
kuitenkin tulleet liian lähelle Venäjän rannikkoa. Tehtiin käännös ja minut
lähetettiin alas kajuuttaan ilmoittamaan kapteenille, että tuntui maanhajua
Venäjän rannikolta. Kapteeni tuli itse ylös, haisteli ilmaa, tunsi hänkin maan-
hajua ja antoi määräyksen purjehtia »alahankaan» neljä tai viisi nassakkaa perä-
tysten.

Seuraavana päivänä tuli vastaamme purjehtija; saimme siltä tietää
missä olimme ja purjehdimme jatkuvasti kokemuksen mukaan hyvällä onnella
aina Lyypekkiin asti ja sieltä yhtä onnellisesti takaisin Raumalle. v

Siten päättyi minun ensimmäinen merimatkani.

Meri oli nyt peilityyni. Aloin tuntea väsymystä ja me istuimme molemmat
vaipuneina omiin ajatuksiimme. Kahden lasin seuduissa alkoi pilvenlonka ko-
hota itäiselle taivaanrannalle. Se tiheni yhä enemmän. Auringon noustessa
alkoi sen ylempi, kauhean synkkä, öljymäinen reuna kohota yhä ylemmäksi.
Esko-setä heräsi mietteistään, katseli hetken pilvenlonkaa ja määräsi sitten, että
prammi- ja märssypurje piti koota. Pieniä purjeita ei oltu vielä pantu kokoon.

Tätä tehdessämme nousi pilvenlonka aina ylemmäksi. Me reivasimme nyt
isonpurjeen jakeulapurjeen, jotka jo illalla olimme korjanneet kokoon, jaolimme
valmiit ottamaan vastaan vihurin, jos se tahtoi tulla.

Mutta kaikki oli vielä peilityyntä. Ilma vain tuntui tavattoman painosta-
valta. Kuuden lasin seuduissa tuli kapteeni kannelle, vaikka hänellä olisi vielä
pitänyt olla vahtivapautta kokonainen tunti. Kun samalla pilvenlonka muuta-
maksi minuutiksi erkani taivaanrannasta päästäen läpi muutamia auringon-
säteitä, puisteli kapteeni päätään sanoen:

Kun itä irvistää, tulee paha ilma.
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Rako meni kuitenkin melkein heti taas kiinni. Kuulin kapteenin sanovan
veljelleen: »Kymmenen millimetrin laskeminen neljässä tunnissa on vähän liian
paljon. Mutta se, joka laskee purjeensa, ennenkuin vihuri näkyy vedessä, on
raukka, ja se, jolla ne eivät ole kannella, kun se on kimpussa, on narri. Vetäkää
ylös isopurje ja keulapurje. Oli nimittäin alkanut tuulla niin paljon, että kuu-
nari saattoi totella peräsintä.»

Temppu oli pian tehty ja kymmenen minuuttia myöhemmin vaahtosi jo vesi
keulassa. Tuuli kiihtyi nopeasti eikä näyttänyt loppuvan ennen aikojaan. Pil-
venlonka nousi yhä korkeammalle, mutta kun se läheni keskitaivasta, lakkasi
tuuli äkkiä. Purjeet riippuivat kohta velttoina. Aallot hyppelivät sinne tänne,
loiskuen, ikäänkuin neuvottomina mihin niiden piti kääntyä, ja ilma tuntui omi-
tuisen tukahduttavalta.

Katselin lakkaamatta tuulenpuolelle, josta luulin odotetun myrskynpuuskan
tulevan. Mutta kapteeni ja Esko-setä näyttivät tarkastelevan yhtä huolellisesti
tuulen- kuin kostepuoltakin. Äkkiä huusi kapteeni: »Tuolla se tulee. Isopurje
alas! Höllentäkää keulapurjetta alahangan puolelta!» Samassa kuulin peräsin-
rattaan rahisevan. Tuskin oli määräys täytetty ja »vasikka» pantu kiinni, kun
kuulin omituista suhinaa ilmassa. Kohta sen jälkeen näin mustan juovan lähe-
nevän siltä puolelta, joka aivan äsken oli ollut kosteena. Samalla kun se saavutti
meidät, pullistui keulapurje kovasti pamahtaen, ja vaikka se oli kiinnitetty
myötätuulta varten, kallistui laiva niin paljon, että vettä läiskyi kannelle. Luu-
lin jo, että menisimme kumoon, kun pursi samalla joustavasti kohosi ja sähise-
vällä vauhdilla alkoi kiitää eteenpäin. Näin Tomin unenpöpperössä syöksyvän
kannelle. Hän näytti siltä kuin olisi pudonnut maston latvasta ja säikähtänyt
matkalla. Hän oli laivan kallistuessa pudonnut kojustaan lattialle tai, kuten
hän itse väitti, seinälle.

Tuuli, joka nyt alkoi puhaltaa, ei ollut äkkiä ohimenevä puuska. Se puhalsi
koko päivän, mutta koska se meille oli melkein myötätuuli, voi meillävain olla
hyötyä siitä. Myöhemmin päivällä heikkeni se muutaman viivan, jolloin lisä-
simme myrskyviistopurjeen ja illalla myöskin täysin reivatun isonpurjeen. Yön
kuluessa irroitettiin reivi toisensa jälkeen ja seuraavana aamuna lisättiin myös-
kin märssypurje. Enempää kangasta emme nyt muutamien päivien kuluessa voi-
neet pitää.

Olimme jo Bornholrnin kohdalla, kun taivas eräänä aamuna ilahdutti meitä
pukeutumalla pehmeään, ohueen, tasaisenkirjavaan pilvihuntuun. Se on mel-
kein pettämätön hyvän ilman enne. Kapteeni antoi päästää viimeisenkin rei-
vin märssypurjeesta. Tuntia myöhemmin lisättiin prammi- ja yläprammipur-
jeet, joitapian seurasivat latva- ja ajopurjeet. Kun purjehdimme salmien läpi, oli
meillä joka riepu ylhäällä. Ilma oli suloisin mitä merimies voi toivoa, meren-
käynnistä ei näissä ahtaissa vesissä voinut olla puhettakaan, ja mittapyörä
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näytti melkein joka kokeella kymmenen solmuväliä. Kuljimme siis joka tunti
kymmenen kertaa 1,854 metriä, toisin sanoen maantieteellisen minuutin kuuden
minuutin ajalla, s. o. yhden leveysasteen kuudessa tunnissa. Tuskin 50 jalan
suuruiselle laivalle on tämä hyvällä säällä kunnioitusta herättävä vauhti. •

Sellainen purjehdus kauniilla ilmalla on erittäin virkistävää. Kapteeni on pelk-
kää auringonpaistetta, perämies kulkee kädet selän takana edestakaisin kan-
nella, ja miehistö on melkein vapaana työstä. Vain pitkien väliaikojen kuluttua
lähetetään mies ylös tekemään jonkun vähäpätöisen muutoksen jossakin pur-
jeessa tai muuta sellaista. Mutta tuntikausia kulkee laiva tasaista kulkuaan
ilman muuta huomattavaa puuhaa kuin että miehistön mällejä aika-ajoin muu-
tetaan oikeasta poskesta vasempaan tai päinvastoin.

Olimme Tomin kanssa, ollessamme kahden kesken, jo usein puhuneet siitä,
mikä saattoi olla syynä siihen, ettei laivallamme ollut nimeä. Tomin mielipide
oli, että kapteeni joka tapauksessa kulkenee omia teitään, jotka eivät siedä
päivänvaloa; mutta mitä laatua hänen valoapelkäävät tekonsa olivat, ei ollut
helppo saada selville. Tänään sain tietää miksi meillä ei ollut nimeä. Kun laiva
ajelehti Karhusaarta vasten, oli alahangan nimilauta mennyt rikki ja Esko-setä
oli silloin ottanut pois nimilaudan ylähangan puoleltakin tehdäkseen uuden aivan
samanlaisen. Nyt vasta oli uusi nimilauta tullut valmiiksi. Nimi »Kaukomieli»
loisti kultakirjaimin vastaani, kun Esko-setä nimilaudat kainalossaan ilmestyi
kajuutan rappusille.

Minä sain nyt tehtäväkseni ruuvata nimilaudat kiinni paikoilleen. Jöölingin
avulla laski setä minut alas oikealle kohdalle. Kun olin ruuvannut laudan kiinni,
piti minun huutaa sedälle, että hän vähän kohottaisi jöölinkiä,niin että voi-
sin päästä ylös kannelle, kun samassa keula-aalto alkoi nousta yhä korkeam-
malle ja äkkiä vaahdoten kuohahti päälleni, niin että oma ylähankani kastui
läpikotaisin aina olkapäähän asti. Ymmärsin heti, ketä sain kiittää tästä odot-
tamattomasta kastumisesta. Tom oli seisonut kapteenin vieressä peräsinrattaan
luona ja oli pyytänyt, kun ilma oli niin tasainen, saada harjoitella vähän ohjaa-
mista, minkä hän saikin tehdä jo mainitulla menestyksellä. Olin täysin vakuu-
tettu siitä, että Tom antoi tahallansa purren tehdä tuon pienen mutkan. Ja
kuinka olisi voinutkaan olla mahdollista antaa niin hyvän tilaisuuden mennä ohi
käyttämättä sitä!

Esko-setä vain nauroi huonolle onnelleni. Tom oli katuvinaan suuresti ja
pyysi minulta useita kertoja anteeksi »taitamattomuuttaan». Kapteeni ei salli-
nut Tomin enää sillä kertaa harjoittaa ohjausta, vaan tuli toinen nimilauta
ilman uudistettua kastamista paikoilleen.

Tomin ohjaustempun panin oikein kirjaan hänen laskuunsa, toivoen vielä
kerran mahdollisesti saavani tilaisuuden tyhjentää hänen kahvipannunsa omaksi
hyväkseni.

19Ingman, Kootut teokset.'
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Pohjanmerellä oli meillä kaunis ilma. Aeolus ei avannut kertaakaan tuuli-
säkkiänsä liiaksi, olipa muutaman kerran liiankin säästäväinen lahjoissaan. Sit-
ten tuli eräänä.päivänä peilityyni. Olimme sillä kertaa juuri hyvällä kalastus-
matalikolla. Trawlersha (lue; trowls • kalastajia, jotka käyttävät vetonuottaa)
liikkui joka suunnalla. Kapteeni tahtoi säästää akkumulaattorejaan siltä va-
ralta, että päiväntasaajan seuduissa tulisi pitempiaikainen tyyni, mikä joskus
tapahtuu. Hän arveli, että Pohjanmerellä aina tulee toimeen muutaman päivän
tyvenessä, mutta kun on siinä paikassa, jossa piki juoksee kansipalkkien
raoista, tulee mieliala laivassa jo muutaman päivän kuluttua liian painosta-
vaksi. Silloin oli moottori aina hyvä olemassa.

Kapteeni esitti sentähden, että koska tällaisessa ilmassa ei tarvittu muuta
kuin yksi mies kannella kansivahtina, voisimme kernaasti ottaa itsellemme lepo-
päivän. Sekä Tom että minä emme olleet halukkaita lepoon. Lupasimme kak-
sin hoitaa kansivahtitoimen, kunnes taas saisimme tuulta, jos kapteeni tahtoisi
antaa meidän koettaa kalastaa Tomin veneellä muutamia tunteja. Kapteeni ei
ensin aikonut antaa meille haluamaamme lupaa, mutta kun Esko-setä puhui
hyvää puolestamme, saimme kuitenkin lomaa kello 12 asti. Minulla oli silloin
ensimmäinen iltavahti (kello 12—4) ja Tom keittäisi päivällisen.

Kapteenin varastoista saimme siimoja ja koukkuja, jotka mielestämme olivat
tavattoman paksuja. Niin paksua uistinsiimaa en ollut vielä koskaan nähnyt,
mutta Esko-setä sanoi, että merellä tulee olla vahvat kojeet; ei voi koskaan tie-
tää, painaako koukkuun tarttunut kala viisi vai viisikymmentä kiloa. Otimme
parikymmentä suolasilakkaa syötiksi setä sanoi, ettei merikala välitä paljon
siitä, onko syötti suolaista tai tuoretta ja soudimme vähän matkaa laivasta.

Heitimme ulos koukkumme ja odotimme kärsivällisesti tunnin ajan, kalan
kertaakaan nykäisemättä. Tomin esityksestä siirryimme nyt laivan toiselle puo-
lelle. Tuskin olivat koukut päässeet pohjaan, ennenkuin molempiin tarttui.
Kalat olivat jotenkinraskaita, mutta eivät paljon pitäneet vastaan, vaan seura-
sivat aivan kiltisti mukana. Oli erittäin hupaista katsoa niiden hölmistynyttä
ilmettä, kun ne tulivat vedenpinnalle. Molemmat olivat noin kahden jalanpitui-
sia turskia. Saimme nyt yhtä mittaa hinata ylös parikymmentä sellaista juroa
poikaa, kun äkkiä kaikki kalat olivat kuin poispuhalletut. Ei yhtään nykäystä
enää.

Tämä hiljaisuus oli vain tyyntä ennen myrskyä. Äkkiä nykäisi taas molem-
milla samalla kertaa. Tunsin heti, ettei tässä ollut kysymyksessä mikään turska,
vaan pikemmin sitten itse merikäärme. Käteni ovat omasta mielestäni jotenkin
hyvin känsittyneet, mutta silti vuoti niistä veri jotenkinpian, sillä sellaisellavauh-
dillavedettiin siimaa käsistäni. Onneksi olin sedän neuvon mukaan kiinnittänyt
siiman toisen pään tyhjän leilin ripaan. Pian olin pakotettu heittämään leilin
mereen jakala lähti poijuineen päivineen suoraa päätä laivaa kohti, jonka sivulla
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näin leilin sukeltavan alas. Luulin viimeisen kerran nähneeni piimäleilini, omien
käsieni työn.

Nyt oli meillä aikaa puuhata Tomin kalan kimpussa. Sen kanssa ei myös-
kään näyttänyt olevan hyvä olla tekemisissä. Mutta kun meitä nyt oli kaksi sii-
massa ja pidimme kiinni säännöstä »antaa ja ottaa», saimme sitkeän ottelun jäl-
keen saaliin veneen luo, jossa minun onnistui venekirveen kannalla antaa kalalle
sellainen isku kalloon, että saimme sen vaikeudetta yhdistetyin voimin venee-
seen. Sen huomattiin olevan jättiläiskampela, lyhyt ja paksu, kala, jonka varsi-
nainen koti on Norjan pohjoiset rannikot, mutta joka joskus tavataan näilläkin
vesillä. Se oli erittäin lihava ja kapteeni kehui pöydässä suuresti Tomin saalista,
ja hän osasi erittäin hyvin arvostella eri kalalaatujen makua.

Kun olimme päässeet laivaan, sain lainata sedän kiikarin, ja todentotta: pa-
rin kilometrin päässä laivasta näkyi selvästi joku esine kelluvan vedessä, toden-
näköisesti kadonnut leilini. Setä lupasi hoitaa vahtivuoroni alkupuolen, ja vene,
jonka jo olimme hinanneet taavetteihin, pantiin taas vesille.

Emme säästäneet käsivarsiamme, ja pian olimme pelastaneet leilin. Siima
oli aivan veltto ja luulimme, että kalan oli onnistunut vapautua. Kauan ei kui-
tenkaan viipynyt, ennenkuin pääsimme erehdyksestämme. Hiljaa mutta vas-
tustamattomasti alkoi siima liikkua eteenpäin, ja pian oli leili taas vedessä.
Saimme nyt soutaa kaikin voimin pysyäksemme mukana, ja kun kerran olimme
vähän voitolla, tartuin siimaan ja kiersin sen pari kertaa keulanpään ympäri.
Hyppäsimme molemmat veneen perään. Se näytti olevan hyvä keino. Peräsi-
men avulla onnistuimme saada kuljettajamme suuntaamaan matkan laivaa
kohti.

Herkeämätön voimanponnistus näytti pian väsyttävän kalan, jakun aloimme
lähestyä laivaa, oli vauhti jo huomattavasti laimeampaa kuin alussa, ja meidän
onnistui saada siima sisään jalka jalalta.

Äkkiä huomasin veneen vieressä jotain, jota olisin luullut kuorituksi saha-
tukiksi, ellei esine olisi ollut elävä kuin elohopea jakiemurrellut pahemmin kuin
juuri maasta temmattu kastemato. Seisoin keulatuhdolla tuulas kädessä ja työn-
sin arvelematta kaikin voimin vä’ällä varustetun raudan eläimen ruumiiseen.
Eläin vastasi töytäykseen kouristuksentapaisella liikkeellä, mutta onneksi oli
tuulaan isku sattunut niskaan ja minun onnistui nostaa eläimen pää veneeseen,
jossa se samalla tempasi tuulaan kädestäni. Eläimen ruumis seurasi kuitenkin
samalla kertaa veneeseen.

Veneessä syntyi hirveä sekasotku. Huutaen: »Suuri merikäärme!» syöksyi
Tom päistikkaa mereen ja ui nopeasti laivaa kohti. Olin jo seuraamaisillani hänen
esimerkkiänsä, sillä eläin oli melkein koko veneen pituinen ja sen selkään jää-
nyt tuillaan varsi sai aikaan hirveän epäjärjestyksen veneessä.
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Onneksi suutuin Tomin paosta niin, että päätin yksin ryhtyä otteluun meri-
hirviön kanssa. Se joka on ottanut paholaisen veneeseen, vieköön itse sen mai-
hinkin, sanotaan. Samassa kääntyi kiemurteleva peto siten, että sen iljettävä
kita hirveine hampaineen ammotti jalan päässä minun jaloistani. Harppaus
keskituhdolle ja sieltä perätuhdolle oli seuraus. Täällä sain kuitenkin käsiini
veneen kirveen. Sitten seurasi vielä hurja tanssi tuhdolta tuhdolle, kunnes vih-
doin onnistuin tarttumaan tuillaan varteen. Peto oli jo verenhukasta niin pal-
jon väsynyt, ettei se enää voinut vääntää vartta käsistäni.

Nyt ei minun enää tarvinnut pelätä, että se purisi minua. Kun peto teki
sopivan liikkeen, iskin kirveeni sen päähän ja olin voittanut pelin.

Voitonriemuisena soudin laivalle. Vene oli kauheassa kunnossa. Verta oli
joka paikassa. Puseroni oli yhtä punainen kuin jos olisin ollut härän teurastuk-
sessa, ja vain käyttämällä laivan paloruiskua voitiin Tomin vene taas saada
käyttökelpoiseen kuntoon.

Esko-setä tiesi kertoa, etten kylläkään ollut saanut kiinni suurta merikäär-
mettä, mutta että saaliini oli meriankerias. Ja täysikasvuista lajia se oli, sillä se
oli melkolailla kolmatta syltä pitkä ja painoi vähän yli viisikymmentä kiloa.
Liha ei ollut aivan niin hyvää kuin Tomin saaliin, mutta paino oli kolminkertai-
nen ja pituus niin siinä ei mikään vertaus voi tulla kysymykseenkään. Kap-
teeni oli peräti tyytyväinen, sillä hän ei pitänyt kuivista laiva-aterioista.

Ketään ei harmittane, että Tomille syötettiin monta kertaa hänen häpeälli-
nen lähtönsä merikäärmettä pakoon. Tämän tapauksen kautta olin mielestäni
saanut täyden hyvityksen hänen kujeestaan perää pitäessään.

Seuraavana yönä saimme hyvän purjetuulen, ja kahden päivän kuluttua
olimme Lontoossa.

v,

ontoo on suuri kylä. Minunlaiseni pojanjäärät teke-
vät viisaimmin, kun eivät lähde vaeltelemaan omin-
päin. Sen sain jo seuraavana päivänä kokea, kun
tavalla tai toisella, en itsekään tiedä miten, erkanin
Tomin ja Esko-sedän seurasta. Puolen päivää sain
retustella ympäri, ennenkuin löysin takaisin joelle.
Koetin kylläkin monelta kysyä »Thames?», mutta toi-
nen viittasi tänne, toinen sinne. En varmaankaan
osannut lausua sanaa oikein.

Kun vihdoin olin joutunut oikealle tolalle, menin luonnollisesti väärään suun-
taan. En tietysti voinut nyt tietää, olinko sen paikan ylä- vai alapuolella, johon
laivamme oli asettunut. Onneksitiesin, että nyt pitäisi olla nousuveden aika ja
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että vesi siis nyt virtasi joensuusta ylöspäin. Muuten en kaiketi koskaan olisi
osannut oikeaan. Vihdoin tulin eräälle sillalle, ja kun emme olleet kulkeneet
minkään sellaisen paikan ohi, tiesin, että olin kulkenut väärälle taholle ja että
minun nyt täytyi kääntyä takaisin. Alkoi jo hämärtää, kun löysin taas lai-
vamme, jossa kaikki olivat olleet puolestani levottomia. Tom lupasi seuraavana
päivänä taluttaa minua käsiraudoissa, kuten poliisi rikoksentekijöitä hän oli
juuri ensi kerran eläessään nähnyt kuinka se tapahtui •—, niin etten häviäisi jos-
sakin kadunkulmassa, ja minä lupasin lämmittää hänen selkäpiinsä, kun ei hän
ollut opettanut minulle niin paljon merimieskieltä, että olisin voinut lausua
Thames-joen nimen niin, että ihmiset olisivat ymmärtäneet minua.

Lontoossa pestasi kapteeni vielä kaksi miestä lisää. Toinen oli yli kuuden-
kymmenen-vuotias merikarhu, jonka kaikille tahoille törröttävä tukka vain
vaivoin pysyi hänen avaran merimieslakkinsa alla. Hän totteli nimeä Bob, ja
kun toisen aivan nuoren miehen nimi oli Jack, ei Tom voinut ajatellakaan ihan-
teellisempaa laivamiehistöä. Hän oli jo niin kauan itsepintaisesti sanonut minua
Toby’ksi, että nyt vähitellen aloinkin kuvitella itselleni, että se todellakin oli
nimeni.

Sittenkuin kapteeni oli täydentänyt ruokavarastoa ja ostanut jokaiselle
miehistöstään kaksi uutta pukua ja yhden sadeilmapuvun, lähdimme purjehti-
maan.

Suotuisat tuulet suosivat alussa matkaamme ja pääsimme joka päivä hyvän
matkaa etelään päin. Kun ei sellaisissa olosuhteissa laivan hoito vaatinut paljon
työtä, alkoi Esko-setä opettaa Tomille ja minulle tärkeimpiä merimiestietoja.
Tom erittäinkin edistyi nopeasti. Hänellä oli, kuten sanotaan, hyvä lukupää.
Hänen merimiestaipumuksensa olivat kulkeneet perintönä ties kuinka monessa
sukupolvessa. Minä en edistynyt yhtä nopeasti. Mutta minäkin opin, ennenkuin
saavuimme Amerikkaan, käyttämään sekstanttia ja merkitsemään korttiin lai-
van suunnan. Bob ja Jackeivät osanneet sanaakaan muuta kuin äidinkieltänsä,
eikä kauan viipynyt, ennenkuin tiesin useimmat merellä käytännössä olevat
sanat ja osasin »spiikata» vähän englanninkieltä. Kun Tom eräänä päivänä kaup-
pasi minua vanhalle Bobille, joka tarjosi minusta kapan tuhkaa, ymmärsin jo
panna vastaan väittäen, että hän aikaisemmin kotona Suomessa oli myynyt
minut kapteenille ja nyt, nähtävästi harjakaisten toivossa, koetti kaupitella mi-
nua kerran vielä. Näiden ilmoitusten johdostaei kaupasta tietysti tullut mitään
eikä paljon puuttunut, ettei Tom näistä vähemmin rehellisistä kepposistaan
saanut hyvinansaittua »löylytystä».

Me ensi matkan pojat pelkäsimme hyvällä syyllä pahoin tunnettua Biskajan
lahtea. Vanha Bob ei sanonut kertaakaan sivuuttaneensa sitä olematta pako-
tettu nelistämään »espanjalaisilla tammoilla». Ne tärisyttävät ratsastajaansa
aivan surkeasti. Itse myrskyä en ymmärtänyt juuri etukäteen pelätä, mutta
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minä häpesin kauheasti mahdollisuutta tulla pakotetuksi ruokkimaan simppuja.
Tomkin näytti parina päivänä vakavalta, eikä hän tehnyt ainoatakaan kep-
posta.

Mutta Bob saikin tällä kertaa kuulua vääriin profeettoihin, mistä hän ei itse-
kään näyttänyt olevan pahoillaan. Hän sanoi, että ilmaprofeetalla oli hyvin epä-
kiitollinen tehtävä. Tom tahtoi samana iltana kureilla vähäisen ukon kustan-
nuksella jakysyi; »No, old boy (vanha poika), minkälaisen ilman saamme yöksi?»
Bob otti lakin päästään, raapi vakavannäköisenä korvantaustaan, tarkasteli pil-
viä ja vastasi hetken kuluttua: »Ellei tule kovaa sadetta tai myrskyä, luulisin, että
saamme jotenkin siedettävän ilman.»

Tomilla näytti olevan jotainki reellistä asiaa alas kanssiin ja Bob meni lai-
van reunalle, lähettäen mereen pisimmän ruskean säteensä. Hänen ulkomuo-
tonsa ei osoittanut mitään erityisempää kunnioitusta kyseliäitä poikia kohtaan.

Omituisen vaikutuksen katselijaan tekee köliveden vahvasti valkimoiva valo.
Loistavat maneetitkin, melkein yhtä suuret kuin kädenlappea ja joitaBob sanoi
rakoiksi, herättivät ihmettelyämme. Niitä oli täällä suurin joukoin. Ja lento-
kalojen kaarenmuotoisia retkiä en voinut kylliksi ihailla. Joskus putosi joku
niistä kannelle. Lentoevät, jotkaniin kauan kuin ne olivat kosteat ja joustavat,
toimivat kuten siivet, jäykistyivät nopeasti ilmassa, ja kala, joka leijaten ilmassa
näyttää niin komealta, on kannelle pudonneena jotenkin samannäköinen kuin
kuollut särki, jota kalaa se suuruutensakin puolesta vastaa. Mitään haikalaa
emme vielä olleet nähneet. Mutta sekä Bob että Esko-setä sanoivat, ettei mei-
dän enää kauan tarvinnut odottaa niitä.

Tom ja minä olimme eräänä kauniina iltana iltavahdissa. Olimme nyt mo-
lemmat niin tottuneita peränpitäjiä, että kapteeni kauniilla ilmalla rohkeni
uskoa meille vahtivuoron. Aurinko oli juuri laskemaisillaan. Vain kapea reuna
näkyi vielä auringonterästä ja olin melkein kuulevinani kuinka illan portti
sulkeutui. Niin äkkiä tapahtui siirtyminen valosta pimeyteen. Pyhä kirjailija,
joka ylistäen Jumalan lahjojen täydellisyyttä sanoo; »Aamun ja illan portit täy-
tät sinä riemulla», oli epäilemättä ollut tilaisuudessa ihailemaan auringonnou-
sua merestä ja auringon laskua mereen, sillä juuri siihen sopii vertaus portin
avautumisesta ja sulkeutumisesta.

Tunnin kuluttua nousi syvyydestä »pienempi valo, jonka Herra Jumala loi
hallitsemaan yötä». Keltaisenpunaisena nousten merestä vaaleni se yhä enem-
män mitä korkeammalle se kohosi, ja pian hopeoi sen hohtava hopeaterä kimalte-
levat aallot. Tuuli oli heikontunut, mutta vielä kuului hiljainen porina keulasta
eikävielä yksikään purje riippunut velttona. Juhlallinen hiljaisuus kaikkialla
vei ajatukset kotiin. Mitä mahtoivatkaan nyt isäntärenki, naapurit ja kaikki
hyvät ihmiset ajatella siellä kotona? Aivan varmaan luulivat he meidän olevan



kuolleita. Olisin tahtonut antaa paljon, jos olisin huomenaamulla saanut mennä
viikate olalla Pikkuniitylle niittämään heinää. Itse olin Tomin kanssa keväällä
vuosi sitten raivannut tämän niityn joen rannalle ja metsänrantaan kyhännyt
pienen ladon.

Tomin ajatukset lienevät varmaan vaeltaneet samaa tietä kuin minunkin.
Aioin juuri ruveta puhumaan hänen kanssansa kodista, kun Esko-setä samassa
tuli ylös kannelle, tarkasteli suuntaa, nyökäytti Tomille ja istuutui viereeni.

Olimme usein Tomin kanssa ihmetelleet, kuinka sedän tukka ja parta oli-
vat tulleet niin lumivalkoisiksi, vaikka hän muuten kaikin puolin näytti ole-
van keski-ikäinen mies. Mutta olimme aina välttäneet kysymästä sitä suoraan
häneltä. Nyt, tänä hiljaisena kuutamoyönä, kajosi hän itse kysymättä tähän
aineeseen.

■— Vaikk’ette ole mitään kysyneet, olen kyllä huomannut, että olette ihme-
telleet valkoista päätäni. Tahdotteko kuulla, kuinka se on tullut niin valkoi-
seksi?

Meitä hävetti vähän sanoa, että monta kertaa keskenämme olimme juuri
puhuneet tästä asiasta. Tom sai sen kuitenkin sanoneeksi.

• Toivoakseni ei minun koskaan enää tarvitse tulla siihen maahan, joka
on saanut tukkani valkenemaan. Ja jos kohtalo kuitenkin joskus heittäisi
minut sinne, tiedän sentään, etten koskaan teidän kauttanne joudu onnetto-
muuteen. Uskallan siis aivan hyvin kertoa teille jutun.
- Kaksikymmentä vuotta sitten oli veljeni komean parkkilaivan pääl-

likkönä, kun hänen perämiehensä hukkui Cadizin edustalla. Olin sinä kesänä
kotona Suomessa, kun eräänä päivänä sain sähkösanoman kehoituksella läh-
teä, jos tahdoin tulla hänen perämieheksensä, suoraa päätä Cadiziin. Jo samana
iltana olin matkalla, ja kahdeksan päivää myöhemmin olin määrätyllä pai-
kalla, jossa lähdin suoraan rautatieasemalta konsulinvirastoon saadakseni
tietää, missä veljeni laiva oli ankkurissa.

Tuskin olin avannut oven, kun kaksi poliisia tarttui minuun, pani minut
rautoihin ja laahasi vankeuteen, johon he eivät kuitenkaan saaneet minua vie-
dyksi, ennenkuin olivat hankkineet pari toveria avukseen. Olin silloin nuori
ja kiivas. Olin viaton, juuri kaupunkiin saapunut matkustaja ja pitelin ehkä
liian kovakouraisesti konstaapeleja. Viattoman ei koskaan pitäisi tehdä niin,
se pahentaa aina hänen asiaansa. Mutta kuinka malteinkaan ajatella, miten
itseäni puolustin, kun niskaani hyökättiin ilman vähintäkään syytä.

Kauan ei minun tarvinnut odottaa, ennenkuin minut vietiin oikeuden
eteen. Jo seuraavana päivänä seisoin tuomioistuimen edessä syytettynä mies-
taposta, poliisin vastustamisesta ja törkeästä pahoinpitelystä. Ensimmäistä
syytöstä väitin jyrkästi vääräksi. Molempiin toisiin tunnustin itseni siinä mää-
rin syylliseksi, että kun päälleni oli ilman syytä hyökätty, olin, kuitenkin
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käyttämättä asetta, kaikin voimin puolustanut itseäni. Passistani ja muista-
kin asiakirjoista kävi selville, että olin kahdeksan päivää aikaisemmin ollut
Helsingissä. Pyysin, että asiani lykättäisiin muutamiksi päiviksi, jotta saisin
tilaisuuden todistaa, että olin edellisenä aamuna, jolloin murha oli tehty, ollut
Madridissa. Mikään ei auttanut. Kuusi englantilaista matruusia kutsuttiin
sisään; kaikki vannoivat, että minä edellisenä päivänä, seisoen laivani kannella,
olin revolverillani ampunut heidän upseerinsa, joka kuolleena oli pudonnut
veneeseen.

• Aloin nyt ymmärtää asian oikeaa laitaa. Vielä kerran vakuutin viatto-
muuttani ja pyysin uudelleen, että tuomioistuin myöntäisi minulle oikeuden
todistaa, että olin edellisenä aamuna ollut Madridissa. Minut vietiin ulos oikeus-
salista ja kun minut hetkisen kuluttua taas tuotiin sisään, julistettiin tuomioni;
mitään todistamisoikeutta ei minulle myönnetty, koska murha jo kuuden van-
notun vieraanmiehen yksimielisen todistuksen kautta oli täydellisesti näytetty
toteen ja syytetty itse oli tunnustanut muut syytökset. Minut tuomittiin elin-
kautiseen vankeuteen, josta ensimmäiset neljä vuotta suoritettaisiin pakkoluo-
kassa yksityisessä kopissa.

Nämä neljä vuotta, jotka istuin yksin kopissani ilman minkäänlaista
työtä, tekivät pääni sellaiseksi kuin se nyt on. En tiedä kuinka olisin voinut
elää tätä aikaa, jollen ensimmäisen vankeusvuoden lopulla olisi kerran kopin
lattialta löytänyt kapeata paperikaistaletta, johon oli ruotsiksi kirjoitettu
sanat: »Älä väsy, luota tulevaisuuteen!» Ymmärsin silloin, että veljeni oli
saanut tietää kohtaloni ja että hän tekisi kaiken voitavansa puolestani.
• Loppumattoman pitkiksi kävivät kuitenkin nämä neljä vuotta.

Koppiaikana en ollut audoissa. Mutta kun minut siirrettiin niin sanot-
tuun koetusluokkaan ja minun piti alottaa tehdä työtä muiden vankien kanssa
yhdessä, pantiin minulle jalkaraudat. Nämä olivat kuitenkin sellaiset, että
ne aina illalla, kun palasimme vankilaan, otettiin pois ja aamulla, kun lähdimme
työpaikalle, taas pantiin paikoilleen. Kun työnä oli kivenporaaminen, eivät
raudat erikoisemmin haitanneet, ja aikani alkoi nyt kulua paljon paremmin,
erittäinkin sitten kun jonkun kuninkaallisessa perheessä sattuneen ilahdutta-
van tapauksen johdosta vankien tuomioita lyhennettiin. Monta vankia vapau-
tettiin heti ja minun tuomioni muutettiin kahdenkymmenen vuoden vankeu-
deksi, josta jo vähän yli neljä oli suoritettu. Vapaasta ihmisestä voi tuntua
ihmeelliseltä, että enemmän kuin viidentoista vuoden rangaistusvankeus voi
tuottaa mitään iloa, mutta niin oli joka tapauksessa minun laitani. Elinkautis-
vangille on päivä, jolloin hänen tuomionsa muutetaan määrättyyn lukuun
vuosia, hyvän toivon päivä.

Työpaikkamme oli meren rannalla. Siinä oli äkkijyrkkä, kolmen- tai
neljänkymmenen jalan korkuinen kallio. Kaivaten katselivat vangit ohi pur-
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jehtivia laivoja. Olin jo monena päivänä huomannut erään ohipurjehtivan
huvijahdin, jossa aina oli vain kaksi miestä. Vahtisotamiehet istuivat tavalli-
sesti iloisesti jutellen ja polttaen tupakkaa kappaleen matkaa sivulla päin
eivätkä ensinkään välittäneet siitä, vaikka me usein kokoonnuimme tiheään
ryhmään aivan kalliojyrkänteen viereen. Hehän tiesivät, että kahleemme
painoivat enemmän kuin kymmenen kiloa ja että yritys paeta heittäytymällä
mereen oli samaa kuin itsemurha. Mutta he eivät tietäneet sitä, että minä olin
jotenkin varma siitä, että voisin nämä kahleet jaloissani uida ainakin sata-
ehkä kaksikin sataa metriä.

Eräänä päivänä päivällislevon aikana päivällisruoka tuotiin aina
vankilasta työpaikalle seisoi taas koko vankijoukko kallion reunalla, kat-
sellen pientä, somaa huvijahtia, joka samassa luovi ja ikäänkuin vankien hu-
viksi purjehti ohi tuskin sata metriä rannasta. Samalla tunsin perämiehen,
veljeni, joka antoi minulle merkin kädellään.

Lausuen »hyvästi toverit» syöksyin pää edellä veteen ja olin muutamaa
minuuttia myöhemmin jahdissa, joka nyt hyvällä vauhdilla jatkoi entistä suun-
taansa. Odotimme nyt, että sotamiehet ampuisivat, mutta ei kuulunut eikä
näkynyt mitään tavatonta. Toveruus vankien kesken, jotka luonnollisesti
henkeään pidättäen olivat seuranneet tapauksen kulkua", oli siksi hyvä, ettei
mitään huomattu, ennenkuin vangit illalla luettiin ja minä olin poissa. Miehet
olivat silloin sanoneet, että olin väsynyt pitkään urakkaan, sanonut hyvästi
tovereilleni, hypännyt mereen ja vaipunut pohjaan kuin kivi. Jos kruunun
kahleet pitää hankkia takaisin, on paras naarata juuri työpaikan edustalta.

Espanjalaiset vankilaviranomaiset olivat kuitenkin olleet sitä mieli-
pidettä, että naaraus- ja hautauskustannukset nousisivat suuremmiksi kuin
kruunun vaatteiden ja kahleiden arvo. Ne poistettiin luetteloista ja nimeni
vankilan kirjoista.

Pienellä jahdillapurjehdimme nyt kolmeen mieheen Atlantin yli ja nou-
simme maihin neljä viikkoa myöhemmin Brasilian rannikolla. Mies, joka oli
veljeni mukana, oli eräs amerikkalainen seikkailija, johon ei voinut luottaa.
Vasta sitten kun olimme eronneet hänestä, sain lähempiä tietoja siitä asiasta,
josta olin tuomittu.

Kapteenin laiva oli ollut ankkurissa ulommaisella väylällä Cadizin edus-
talla, valmiina purjehtimaan Brasiliaan. Odotettiin vain minun, uuden ensim-
mäisen perämiehen tuloa satamakaupunkiin. Silloin oli saapunut eräs englanti-
lainen sotalaiva ja heittänyt ankkurinsa kauppalaivojen keskelle, aivan lähelle
kapteenin laivaa. Pian tuli tunnetuksi, että sotalaiva oli kadottanut useita
miehiään ja kauppalaivojen kapteenit alkoivat pelätä, että englantilainen yrit-
täisi kiristämällä täydentää miehistöään. Kaksi laivaa, jotka olivat melkein
valmiita lähtemään, purjehti pois jo samana iltana, mutta kapteeni odotti
minua.
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Varhain seuraavana aamuna lähti vene sotalaivasta. Vene, jossa oli
yksi upseeri ja kuusi miestä, souti suoraan kohti veljeni laivaa. Veljeni oli
huutotorvella ilmoittanut, että jos joku ilman hänen suostumustansa yrittäisi
tulla hänen laivaansa, ampuu hän hänet heti kuoliaaksi. Vene ei välittänyt
tästä vähääkään, vaan jatkoi kulkuaan suoraan kohti laivan nuoraportaita,
joita ei vielä oltu otettu pois. Kapteeni meni silloin laivan reunalle, kielsi anka-
rasti jokaistatulemasta laivaan, lisäten, että ensimmäinen mies, jonka pää näkyy
partaan yli, ammutaan heti. Upseeri, joka luultavasti ei uskonut, että kap-
teeni, sotalaivan ollessa tuskin kilometrin päässä, uskaltaisi panna uhkaustaan
täytäntöön, oli tehnyt pilkallisen kädenliikkeen ja noussut ylös nuoraportaita.
Kapteeni astui silloin revolveri kädessä vähän syrjään ja samalla kun upseerin
pää näkyi laivanreunan yläpuolella, pamahti laukaus. Upseeri putosi kuin
säkki takaisin veneeseen ja matruusit soutivat heti laivaansa.
- Samassa kun upseeri kaatui, komensi kapteeni joka miehen paikalleen,

nosti ankkurin ja purjeet, ja ennenkuin englantilainen vene vielä oli päässyt
laivaansa, oli veljeni laiva jo menossa.

• Sotalaiva lähetti heti isonveneensä ajamaan takaa pakenevia, mutta
pian kävi selville, ettei vene voinut saavuttaa heitä. Laivasta ammuttiin nyt
useita kanuunanlaukauksia, jotka kaikki sattuivat, mutta kun luodit olivat
pieniä ja kaikki osuivat vesirajan yläpuolelle, olivat reiät helposti korjatut
ja laiva jatkoi matkaansa Atlantin yli.
• Brasiliaan tultuaan näki veljeni kohta sen jälkeen sinne tulleista eng-

lantilaisista sanomalehdistä, että hän oli antanut laivansa lähteä purjehtimaan,
mutta itse muka hiipinyt kaupunkiin, jossa hänkuitenkin jo samana päivänä oli
joutunutkiinni ja saanut ansaitsemansa palkan. Hän ymmärsi heti, että minut
oli otettu kiinni hänen asemestaan ja kääntyi erään brasilialaisen asianajajan
puoleen, jota hän pyysi rupeamaan asiamiehekseen. Asianajaja, joka sattui
hyvin tuntemaan espanjalaiset olot, neuvoi kuitenkin jyrkästi tekemästä nyt
mitään asiassa. Minua ei missään tapauksessa päästettäisi vapaaksi ja jos
tämä vastoin todenmukaisuutta onnistuisikin, kuluisi siihen joka tapauksessa
monta vuotta ja nämä vuodet pitäisi kapteenin itsensä viettää tutkimusvan-
kina jossakin kurjassa espanjalaisessa vankilakomerossa.

■— Asianajaja tiesi paremman neuvon. Kapteenilla oli luonnollisesti täysi
oikeus ampua tuo englantilainen upseeri, kun hän yritti tulla laivaan vastoin
kieltoa. Tulla laivaan vastoin kieltoa on kotirauhan rikkomista. Mutta olla
oikeassa ja saada oikeutta on kaksi eri asiaa. Asianajaja luuli, että suomalaiselle
miehelle oli jotakuinkin yhtä mahdotonta kuin samojeedille saada Espanjassa
oikeutta asiassa, joka koski englantilaisen upseerin henkeä.'—Niin kauan kuin
minun täytyi istua kopissa, ei ollut pakenemiseenkaan mahdollisuutta, mutta
sitten kuin minut oli siirretty yhteiseen vankilaan, ei tämä enää ollut mahdo-
tonta.
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’— Raskaalla sydämellä täytyi veljeni seurata asianajajan neuvoa. Suurilla
lahjomisilla onnistui hänen tuoda salaa pieni paperiliuska koppiini. Lopun
tiedätte.

Missä setä on senjälkeen purjehtinut?
Kymmenkunta vuotta Amazon-virralla ja nämä viimeiset vuodet eri

vesillä. Useimpina vuosina olemme kuitenkin talvehtineet Muklareilla,
koska veljeni tieteelliset työt ovat vaatineet pitempiaikaista oleskelua
maalla.

Ja nyt purjehdimme Amazon-virralle?
*— Aivan niin. Tomin löytö näyttää suuressa määrin herättäneen kapteenin

mielenkiintoa ja hän istuu usein monta tuntia ajatuksiinsa vaipuneena. Mutta
on paras, ettei kysy häneltä mitään, kunnes hän itse ottaa asian puheeksi.

Kap Verdin saarien luona ankkuroimme ottaaksemme raitista vettä. Sata-
man edustalla oli pari Itä-Intiaan kulkevaa laivaa. Oli hyvin hauska katsella
asukkaiden uimatemppuja. Jos jostakin laivasta heitettiin kolikko veteen,
syöksyi lähimmästä veneestä silmänräpäyksessä pari kolme miestä tai poika
mereen, kilpaillen kuka ensin voisi saada kolikon käsiinsä. Jos kaksi samalla
kertaa onnistui tarttumaan rahaan, yrittivät molemmat päästä sen omista-
jaksi ja erittäin hupaisia otteluja taisteltiin väliin monta syltä vedenpinnan
alla. Matkustajat eivät näyttäneet säästävän kolikoitaan, enkä nähnyt koli-
kon menevän hukkaan. Huvia jatkettiin tuntikausia.

Kapteeni antoi Tomille ja minulle maalomaa mennäksemme kaupunkiin
tai kylään, miksi sitä nyt nimittäisi. Kuljimme hetken aikaa pitkin katuja.
Eräältä hedelmäkaupustelijalta ostimme muutamia appelsiineja ja kimpun
banaaneja, jonka jälkeen istuimme varjoisaan paikkaan syömään hedelmiämme.
Banaaneja en ollut ennen syönyt. Ne olivat lähes jalanpituisia ja erittäin mauk-
kaita. Edessämme kieritteli joukko neekerilapsia hiekassa. Niitä ei haitannut
paita eikä housut. Meitä eivät ne näyttäneet vähääkään ujostelevan ja leikki
kävi parhaassa sovussa. Kieritin heille appelsiinin. Kukaan ei ottanut sitä.
Tuo korea hedelmä ei näyttänyt huvittavan ketään sen enempääkuin peruna
meillä kotona. Tom koetti minkä vaikutuksen karamelli tekisi. Kas, nytpä
tuli toinen ääni kelloon. Kirkuen kuin joukko kalalokkeja syöksyivät kaikki
karamellin kimppuun, joka heti paperineen kaikkineen hävisi leveimpään
suuhun.

Tom otti nyt taskustaan uuden karamellin, nousi ylös ja kohotti aarteensa
korkealle ilmaan kiusatakseen vilisevää joukkoa. Heti kiipesi puoli tusinaa
alastomia kakaroita hänen päällensä, Tom kaatui maahan, viisi sekuntia myö-
hemmin oli hänen taskunsa paljastettu ja tyhjä ja riemuhuudoin hajosivat
voittajat kaikkiin ilmansuuntiin. Tom näytti jotenkin nololta ja yritti saada
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kiinni jonkun pienistä ryöväreistä, käyttääkseen lakia ja oikeutta. Mutta
vaikka pienimmät varmaan olivat neli- tai viisivuotiaita, oli hänen vaivansa
turhaa. Hänen onnistui jo tarttua yhden käsivarteen, mutta liukkaana kuin
sirkusporsas sukelsi pieni velikulta hänen käsistään ja oli tiessään. Hänen vih-
lova hätähuutonsa kutsui kuitenkin paikalle jättiläismäisen neekerin ja no-
loina hiivimme itse pakoon ja palasimme kiireesti laivaan.

Seuraavana päivänä jätimme Kap Verden saaret suunnaten matkamme
suoraan Amazon-virran suuta kohti. Raikas myötätuuli suosi lähtöämme,
mutta se heikkeni pian, lakaten muutaman tunnin kuluttua kokonaan. Tunnin
kuluessa luulen laivamme kääntyneen kaksi tai kolme kertaa ympäri. Setä
esitti jo, että pantaisiin kone käymään, mutta kapteeni arveli, että tuuli pian
taas palaisi ja tahtoi kaikin tavoin säästää sähkövoimaa, jota hän luuli kyllä
tarvittavan Amazon-virralla.

Kapteeni olikin oikeassa ja puolenpäivän seuduissa saimme oikein hyvän
tuulen. Olimme jo hetken aikaa katselleet jotain esinettä vedenpinnalla. Se
oli pari kilometriä laivastamme ja aivan suunnallamme. Lähestyessämme esi-
nettä meni kapteeni hakemaan kajuutasta pyssyänsä. Esine näytti nyt ääret-
tömän suurelta käärmeeltä. Se oli täysin kaksi kertaa niin pitkä kuin laiva ja
näytti makaavan kokoonkääriytyneenä renkaana, aivan kuin auringonpais-
teessa lepäävä kyykäärme, jonkaväriäkin se muistutti. Vanha Bob seisoi perää
pitämässä, ja kapteeni käski hänen ohjata suoraan esineen päälle, mennen itse
kivääri kädessä keulaan.

Näin Bobin sylkevän kolme kertaa, ja kun tulimme aivan lähelle, käänsi
Bob peräsinrattaan niin, että purjehdimme muutaman kymmenen metrin
päästä pahuksen sivu. Samassa kun laivan kokka-aalto saavutti sen, nousi sen
toinen pää ylös merestä, ehkä noin metrin korkeudelle, ja kapteeni ampui.

Heti laukauksen jälkeen juoksi kapteeni peräsinrattaan luo, antoi Bobille
jyrisevän korvapuustin ja tarttui itse rattaaseen. Me käännyimme, kapteeni
viittasi minut peräsimen rattaaseen ja antoi minulle saman määräyksen kuin
Bobille äsken, samalla osoittaen vielä liikkumattomana makaavaa miestä.
Tottelemattomuus palveluksessa oli kapteenin käsityksen mukaan törkein
rikos, minkä kukaan voi tehdä.

Tiesin siis mikä minua odotti, ellen ohjannut suoraan esineeseen päin. En
väitä, etten pelännyt, sillä pelkäsin todellakin tuota omituista esinettä, jonka
nyt selvästi luulin näkeväni kiemurtelevan aalloilla. Mutta pelkäsin vieläkin
enemmän kapteenia, ja uskallan väittää, että käteni oli aivan vakava, kun nyt
ohjasin suoraan päin uivaa hirviötä.

Kapteeni seisoi nytkin kokassa pyssy kädessä, mutta hän ei ampunut.
Pieni, tuskin tuntuva sysäys, hirviön molemmat päät nousivat ylös ilmaan
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olimme purjehtineet sen yli. Kerran vielä käännyimme, kapteeni käski ohjata
esineen kostepuolelle ja kun olimme aivan sen vieressä laskettiin luo.

Kiinnitimme nyt köyden tuon pitkän ruumiin keskelle ja nostimme sen
aivan laivan reunalle asti. Se oli tältä kohdalta juuri jalan paksuinen, ja kap-
teeni hakkasi sen poikki kirveellä. Suuri merikäärmeemme, joka kaiketi nyt
oli kuollut, koska se näytti olevan aivan välinpitämätön kirveeniskuista, oli

kappale ruskolevää, vähän yli sadan jalan pituinen. Pää, joka, kun laivan
kokkalaine kohtasi esinettä, nousi pystyyn, oli irtilohjennut kappale emäkas-
vista, josta merikäärmeemme oli erkaantunut. Kaikki olimme nolon näköisiä
paitsi kapteeni, joka oli ampunut esinettä ja nyt näytti pikemmin vihaiselta
kuin nololta. Kukaan meistä ei uskaltanut nauraa. Bob oli kajuutassa hau-
tomassa poskeansa.

Vasta yöllä, kun Bobin kanssa olin yövahdissa, kysyi vanha merikarhu,
kuinka olin uskaltanut ohjata suoraan suuren merikäärmeen päälle. Kerroin
silloin hänelle koko tapauksen ja kuinka olimme ällistyneet kun koko käärmeen
huomattiin olevan vain kappale ruskolevää, jonka nähtävästi joku myrsky
oli riistänyt irti emärungosta ja joka oli alkanut mädäntyä sekä mädätyskaa-
suista täyttyneenä ruvennut kellumaan jotenkin korkealla vedessä.

Bob ei nähtävästi uskonut sanaakaan kertomuksestani. Hän oli omin sil-
min nähnyt merihirviön ilettävän, litteän pään ja kuinka kapteenin ampuessa
kaksipäinen kieli oli pudonnut suusta. Itse olin luullut näkeväni jotain saman-
tapaista, mutta tiesin nyt, että olin erehtynyt.

Bob sanoi, että kapteenilla oli oikeus panna hänet tottelemattomuudesta
rautoihin ja ensi satamaan saavuttua vaatia edesvastuuta uppiniskaisuudesta.
Mutta mieluummin tahtoi hän istua vaikkapa koko jälellä olevan ikänsä van-
keudessa, ennenkuin hän tällaisessa asiassa tottelisi mieletöntä hulluttelijaa,
tehden vaimonsa onnettomaksi ja lapsensa isättömiksi. Merihirviöitä on pal-
jon, ja on aina paras antaa niiden olla rauhassa, jolloin saa itsekin olla niiltä
rauhassa.

Vanha merikarhu näytti nyt olevan puhelutuulella. Nähtävästi oli hän
mielestään päivällä päässyt suuresta hengenvaarasta. Päätin käyttää tilai-
suutta hyväkseni ja kysyin, uskoiko Bob todellakin suuren merikäärmeen ole-
massaoloa. Vanha matruusi tuli äkkiä hyvin vakavaksi, katseli ulos pimeään
vedenpintaan ympärillämme ja tuumasi, että oli paras olla puhumatta siitä,
joka minä hetkenä tahansa voi nostaa päänsä laivanreunan yli ja siepata saa-
liikseen toisen meistä. Uudistettuani kysymykseni kertoi ukko kuitenkin seu-
raavaa:

•En nähnyt eilen ensi kertaa suurta merikäärmettä. Olen purjehtiessani
kerran ennenkin tavannut samanlaisen jumalattoman veitikan kuin tämä. •
Panin hiljaisuudessa vastalauseen kapteenin otaksuttua jumalattomuutta
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vastaan, sillä hän piti joka ilta, olipa ilma hyvä tai paha, iltarukouksen mie-
histönsä kanssa. En kuitenkaan sanonut mitään, koska en tahtonut loukata
vanhaa toveriani ilmaisemalla oman vastakkaisen mielipiteeni. lntian valta-
merellä, jatkoi Bob, näimme suuren merikäärmeen. Se oli vielä suurempi kuin
se, jonka eilen tapasinnne. Se makasi aalloilla, ja ilma oli yhtä kaunis kuin
eilenkin. Olisimme aivan hyvin voineet väistää sitä, sillä tähystäjä huomasi
sen hyvissä ajoin. Mutta tuo hirtehinen kapteeni, joka suhteessa hulluttelija,
käski ohjata suoraan sen päälle. Peräsimessä oli silloin eräs nuori mies, saman-
lainen kokematon houkkio kuin kapteeni itse. Hullu teki mitä hupsu pyysi.
Olin silloin märssymiehenä, mutta kun huomasin, mitä tulisi tapahtu-
maan, kiipesin aina keulaprammiraakaan asti, ollakseni jossakin määrin suo-
jassa.

Samassa silmänräpäyksessä kuin laivan keula kosketti käärmettä, nosti
se päänsä ja kaulansa • sillä oli kaksi päätä, molemmilla eri kaulat - ja kat-
soi tulta säihkyvin silmin vihaisena rauhanhäiritsijöitä. Laiva liukui kuitenkin
käärmeen ohi, ja toivoimme jo, että kapteenin mieletön teko päättyisi ilman
vaarallisempia seurauksia. Mutta sillä kertaa teimme tilin ilman isäntää. Sillä
tuskin olimme onnellisesti sivuuttaneet käärineen, kun se oikaisee itsensä kuten
ääretön hirsi ja alkaa päät pystyssä uida perässämme. Vesi kohisi merihirviön
ympärillä kuin pahimmassa koskessa, eikä kestänyt montakaan minuuttia,
ennenkuin se jo ui vieressämme, kirveillä silmillään tarkastellen miehistöä,
ikäänkuin miettien kenen se valitsisi uhrikseen. Luullakseni kaikki olivat yhtä
mieltä siitä, että joko kapteeni tai tuo nuori nulikka peräsimessä olisi omiaan
hirviön uhriksi. Kapteeni seisoi komentosillalla, ampuen niin nopeaan kuin
hän vain voi saada uusia patruunia kivääriin. Mutta luuleeko kukaan, että
ruuti ja luodit pystyisivät sellaiseen pahukseen. Luodit menivät kyllä läpi
eläimen, niin että veri ruiskui, mutta se ei puistellut edes päätään.

Olimme kaikki hirveässä jännityksessä, kun hirviön pää nuolen nopeu-
della kohosi korkealle ilmaan ja tempasi luokseen kaksi märssymiestä. Miehet
huusivat hirveästi ja pitivät sätkytellen kiinni pärteistä, mutta mitä merkitsi
ihmisvoima tässä epätasaisessa taistelussa. Käärme katosi uhreineen syvyy-
teen. Sen hengityskin oli niin myrkyllinen, etten enää monta minuuttia olisi
sitä kestänyt putoamatta kannelle. Ja minä seisoin kuitenkin enemmän kuin
kymmenen jalkaa korkeammalla kuin ne, jotka vietiin. Mitä muuta sinä päi-
vänä tapahtui, en voi kertoa. Mutta laiva saapui Kalkuttaan ensimmäisen perä-
miehen ollessa päällikkönä ja konsulivirastoon ilmoitettiin, että kapteeni sekä
kolme miestä, niiden joukossa se, joka tuossa tuhoisassa tilaisuudessa oli pitä-
nyt perää, olivat hukkuneet.

Kuinka kapteenin ja nuoren peränpitäjän oli käynyt, en saanut oikein sel-
ville, koska silloin vielä ymmärsin kieltä hyvin epätäydellisesti. Sen vain ym-
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märsin, että he Kalkuttaan saavuttua olivat poissa, mutta kuinka hukkumi-
nen oli tapahtunut, sitä en ymmärtänyt.

En tietänyt mitä minun piti ajatella Bobin kertomuksesta. Ensimmäinen
ajatukseni oli, että Bob oli veitikka, joka nyt tahtoi syöttää minulle pajun-
köyttä, siten jollakin tavoin lyhentääkseen yövahtia. Mutta tänä yönä ei ukolla
näyttänyt olevan mitään kettua korvan takana. Ehkä oli laiva törmännyt
suureen jättiläismustekalaan. • Vanhojen kirjailijain kertomukset tavatto-
mista merihirviöistä, jotka ovat olleet aina puolentoista penikulmaa ympäri
mitaten, ovat nähtävästi satuja. Mutta sekin mustekala, joka v. 1853 ajelehti
Juutinmaan rannikolle, oli uskomattoman suuri. Ja se, jonka Alecton laiva
tapasi Madeiran läheisyydessä, oli, lukuunottamatta käsivarsia, viisikym-
mentä jalkaa pitkä. Se mustekalan käsivarsi, jota säilytetään Dublinin mu-
seossa, on yli kolmenkymmenen jalan pituinen. Kun eläimellä on kahdeksan,
jopa kymmenenkin sellaista käsivartta, ei Bobin kertomus enää tuntunut niin
mahdottomalta, jos hänen merikäärmeensä oli suunnaton mustekala. Suuri
mustekala voi epäilemättä uiden seurata purjelaivaa, ja koska liikkuminen
tapahtuu siten, että eläin imee itseensä vettä, jonka se sitten taas ruiskuttaa
pois, vastaa tämä liikkumistapa hyvin Bobin kuvausta kuohuvasta koskesta.

Arveluuni, että takaa-ajava merihirviö oli ollut suuri mustekala, vastasi
Bob halveksivalla hymyllä. Mustekaloja hän oli nähnyt monta kertaa. Muste-
kala on pieni eläin ja on aivan rutikuluneen köysiluudan näköinen, joka on
heitetty mereen. Vaikka sillä on ilkeät silmät, ei se voi olla vaarallinen muille
kuin mahdollisesti uiville lapsille. Yhden ainoan kerran oli hän kuullut puhut-
tavan mustekalasta, joka ehkä oli voinut siepata miehen veneestä. Mutta se
eläin, joka oli ajanut heitä takaa, oli ollut yhtä pitkä kuin suurin valaskala ja
olisi, josse olisi tahtonut, voinut kaataa pienen kuunarin kumoon. Sellaisia meri-
hirviöitä saattaa olla monta eri lajia, mutta merimiehet sanovat niitä kaikkia
merikäärmeiksi. Merenkulkijoille ovat ne hyvin vaarallisia, ja se kapteeni,
joka ei voi niiden antaa olla rauhassa, pitäisi kieltää kuljettamasta laivaa. Tämä
oli yleinen mielipide mierimiesten keskuudessa.

Olin oikein iloinen, että Tom makasi kojussaan eikä kuullut mitään Bobin
kertomuksesta. Muuten en olisi pitkään aikaan saanut nukkua rauhassa hänen
uniltaan, liman sellaisia kertomuksiakin herätti hän usein minut öisin huudoil-
laan »hollantilainen lentävä hollantilainen huh, se tulee päälleni - aut-
takaa, auttakaa!»

Todellakin ihmeellinen tapausten yhteensattuma oli, että Bob vielä tänä
samana päivänä sai kokea, ettei mustekala ensinkään ole mikään, rutikulunut
köysiluuta, vaan voi ainakin veneessä olevalle miehelle olla hengenvaarallinen.

Edellisenä iltana oli laivan ympärillä liikkunut useita albakoria. Albakora
on valtameren petokala, jota merimiehet mielellään pyytävät uistimella. Sen
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liha on kyllä karkeaa ja öljypitoista, mutta tarjoaa joka tapauksesåa vaihtelua
yksitoikkoiseen merimiesruokaan. Kala muistuttaa ulkomuodoltaan vähän
merilohta, mutta sen selkäpuoli on kauniin tummansininen. Mustat miekan-
muotoiset rintaevät ovat erittäin voimakkaat ja uppoavat vastaaviin loviin
sivuilla.

Aamulla oli merenpinta peilikirkas ja siellä täällä näkyi vielä joku albakora
särkevän vedenpintaa. Bob esitti, että yrittäisimme uistinta soutamalla saada
jonkun niistä. Olin heti valmis otteluun noiden koreiden kalojen kanssa. To-
milla oli vahtivuoro eikä voinut tulla mukaan. >— Soudimme ensin pitkin ja
poikin lähellä laivaa, mutta kalan nykäisemättäkään. Esitin nyt, että yrittäi-
simme heittää uistimen mereen ja lappamalla siiman sisään vetää sen venhee-
seen. Tällä tavoin olin kotirannoilla saanut monta haukea. Pyyntitapa oli
Bobille uutta ja hän kehoitti minua heittämään, itse soutaen venettä sinne
tänne. Monta kertaa ei minun tarvinnut heittää pyyntikojettani, ennenkuin
toista metriä pitkä albakora tarttui kiinni. Kala on paljon voimakkaampi
kuin saman suuruinen hauki ja taistelee raivokkaasti vapautensa puolesta.
Vähitellen pakotettiin se kuitenkin lähestymään venettä.

Olin niin innostunut ottelusta saaliini kanssa, etten ensinkään huomannut,
että kalan mukana nostin veneeseen esineen, joka riippui siinä kiinni ja joka
muistutti limaista, kauan vedessä ollutta touvin kappaletta. Samassa päästi
Bob hirveän hätähuudon. Pitkä käsivarsi oli kietoutunut hänen ympärilleen
ja koetti vetää häntä veneestä. Vene kallistui jo arveluttavasti toiselle puo-
lelle, kun venekirveellä onnistuin hakkaamaan poikki kamalan kiemuran. Sil-
loin oli kuitenkin jo se hirviön käsivarsi, joka oli imeytynyt kalaan, siirtänyt
otteensa toiseen jalkaani ja oli vähällä saada minut vedetyksi kumoon. Juma-
lan kiitos, se ei onnistunut. Huomasin nimittäin samassa merihirviön silmät
aivan vedenpinnan rajassa kauheina tuijottaen minuun. Tähtäsin niin voimak-
kaan kirveeniskun eläimen toiseen silmään, että kirves tarttui kiinni. Ote jal-
kani ympäriltä hellitti, eläin ruiskutti tummaa nestettä veteen ympärillensä
ja vajosi takaisin syvyyteen. Kiitollinen huokaus hänelle, joka oli auttanut hä-
dästä, kevensi sydäntäni. Bobkin, jonka suusta muuten pian pääsi kirous,
liitti kätensä yhteen.

Minua ilahdutti nähdä, että Bob illalla suuremmalla hartaudella kuin ta-
vallisesti otti osaa iltahartaushetkeen laivassa.

Seuraavasta päivästä alkaen oli meillä, harvoja poikkeuksia lukuunotta-
matta, tasaisia pasaadituulia aina Amerikan rannikolle asti. Se helpotti paljon
työtä laivassa, ja Tomin ja minun koulunkäyntini edistyi nopeasti. Moni vahti-
vuoro vaihdettiin koulutuntiin. Varmasti en olisi enää tehnyt itseäni syypääksi
sellaiseen virheeseen kuin ensimmäisenä päivänä Lontoosta lähtömme jälkeen.
Niin kauan kuin meitä oli vain neljä miestä laivassa, ei meillä ollut säännöllisiä
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vahtivuoroja, mutta Lontoosta purjehdittuamme määräsi kapteeni säännölli-
sen vahtipalveluksen. En tietänyt vielä silloin, että ainoastaan yövahti jae-
taan kahdeksaan lasiin, muut sitävastoin ainoastaan neljään, ja tulin siitä
syystä antaneeksi Tomin hoitaa osan vahtivuoroani, jonka vuoksi kauan sen
jälkeen aina vähän väliä sain kuulla, minkä arvoinen olin.

Olimme vielä noin neljäkymmentä penikulmaa Amerikan rannikolta, kun
eräänä päivänä merivedessä oli tavallisuudesta poikkeava värivivahdus. Kun
otin vettä huuhtoakseni tavallisuuden mukaan kannen, maistoin sitä. Tämä
ei ollut valtameren vettä. Se oli tuskin suolapitoisempaa kuin vesi omilla koti-
rannoillamme, jota me kalastajat yleensä käytämme sekä ruuanvalmistamiseen
että juomavetenä. Setä, jolle mainitsin huomiostani, sanoi, että purjehdimme
nyt juuri valtameren ja Amazon-veden rajalla ja että jo huomenna vesi olisi
aivan suolatonta. Tämä jättiläisvirta, joka minuutissa vie mereen neljä mil-
joonaa kuutiometriä vettä, tuntuu jo kymmenkunta penikulmaa ennen kuin
rannikkoa voi nähdä.

Seuraavana päivänä saavuimme Parån satamakaupunkiin. Edessämme
oli suunnaton virta, jota on sanottu Etelä-Amerikan Välimereksi ja joka sisäl-
tää neljännen osan kaikesta maapallomme suolattomasta vedestä. Ja kauan
saimme kulkea tätä vettä, ennenkuin aloin käsittää, että se todellakin oli virta.
Tällä kohdalla oli virta kuusi penikulmaa leveä, ja monta kertaa matkallamme
sellaisissa virran kohdissa, joissa ei sattunut olemaan saaria, ei kannelta voi-
nut nähdä mitään maata. Purjehdimme mielestämme avoimella merellä.

Satamassa sattui sinne tullessamme olemaan eräs laiva valmiina purjehti-
maan Englantiin. Bob, joka oli ottanut pestin vain Paråan asti, halusi nyt
palata, nosti saatavansa ja oli vapaa laivasta. Kaiholla erosin hyväntahtoi-
sesta ukosta, sillä vaikka hän välistä oli erittäin harvapuheinen, jopa jurokin,
oli hän, ollessaan avomielisemmällä tuulella, lyhentänyt monta ikävää yövahti-
vuoroani, niin että tuskin tiesi aavistaakaan, ennenkuin vapauttava vahti jo
pisti päänsä esiin kanssinaukosta. Neljäkymmentä vuotta oli hän kulkenut
maailman kaikilla merillä ja aina silmät auki, joskin se kuva olosuhteista ja
tapauksista, jonka nämä silmät loivat, toisinaan tuntui minusta jotenkin nurin-
kuriselta. Myöhemmin olen kuitenkin muutamiin asioihin nähden ollut tilai-
suudessa oikaisemaan omaa käsitystäni ukon minulle esittämän kuvan mukaan.

likko uskoi nyt Tomille ja minulle aikomuksensa lähteä viimeisen kerran
Atlantille. Hän saapuikin onnellisesti kotimaahansa, jossa hänellä aivan Tha-
mesin varrella oli pieni mökki. Jos kotimatkalla viivymme muutamia päiviä
Lontoossa, en lyö laimin hänen ystävällistä kutsuansa käydä tervehtimässä
häntä hänen kotonaan.

Kapteeni oli nyt pakotettu palkkaamaan toisen miehen Bobin sijaan. Jack,
joka oli nuori, seikkailunhaluinen mies, lupasi seurata Amazon-virrallekin. Ha-

Ingman, Kootut teokset 20
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nelle oli yhdentekevää, purjehtiko hän suolattomalla vai suolaisella vedellä,
kun vain kuukausipalkka oli hyvä ja ruoka mukiinmenevä.

Jo seuraavana päivänä onnistuimme saamaan kapteenin mieleisen miehen,
samanlaisen vanhan merikarhun kuin Bob.

Kuljeskellen satama-alueella satuimme kulkemaan jotenkin suuriäänisen
seurueen ohi, joka oli kokoontunut erään vanhanpuoleisen lörpöttelevän meri-
miehen ympärille. Merimiesten kuultiin täällä puhuvan enimmäkseen englantia
ja portugalinkieltä, mutta myöskin ranskaa puhuttiin jonkunverran. Melkein
kaikki näyttivät myöskin ymmärtävän eräänlaista intiaanimurretta, nimeltään
tup£, joka on etelä-amerikalaisten intiaanien esperantoa.

Puhuteitiinpa erästä vanhaa merimiestä millä kielellä tahansa, aina tuli
vastaus samalla kielellä, jolla häntä oli puhuteltu. Kehuen väitti mies puhu-
vansa maailman kaikkia kieliä. Esko-setä tahtoi huvittaa meitä saattamalla
kerskailijan pulaan. Tässä aikeessa astui hän esiin ja löi miestä olalle sanoen:

Osaatteko suomenkieltä myös?
Enköhän tuota vielä vähäisen osaisi, tuli vastaukseksi, kun kerta kel-

paan Härmän kirkonkirjoihin.
Nolatuksi tulikin nyt setä. Olimme kohdanneet maanmiehemme. Meille

tuli kaikille hauska ilta, jonka lopussa uuden tuttavamme nimi, Simo, oli viety
laivan kirjoihin. Hän otti konstaapelin pestin Manaos-kaupunkiin, sadanviiden-
kymmenen penikulman päähän, ja lupasi tarpeen tullen seurata kauemmak-
sikin.

Matkalla Paråsta Manaos’een, joka sijaitsee Rio Negron suulla Amazon-
virran alajuoksulla, ei ole paljon kertomista. Suuremman osan matkaa kul-
jimme purjehtien, mutta välistä oli kapteeni pakotettu turvautumaan konee-
seen. Kun sattui pimeitä, tuulisia öitä, laskimme ankkurin ja kapteeni asetti
kannelle tuulimoottorin, joka jauhoi sähköä akkumulaattoreihin. Moottori
voitiin irroittaa kappaleiksi ja kantaa kannen alle, kun lähdimme purjehti-
maan. Se oli melkein samannäköinen kuin nuo myllyt, joita vanhemmissa
purjelaivoissa käytetään pumppuamaan. Se oli vain suurempi ja siinä oli
monta siipeä. Navakalla tuulella lienee se saavuttanut kymmenkunta hevos-
voimaa.

Tänä vuodenaikana vallitsevat Amazon-virralla pasaadituulet melkein
yhtä säännöllisesti kuin valtamerellä. Purjehtiminen kävi siis enimmäkseen
myötätuulessa. Muutamat harvat myrskyt, jotka kuitenkin olivat yhtä lyhyt-
aikaisia kuin rajujakin, häiritsivät kuitenkin jossakin määrin matkaa jokea
ylöspäin.

Yksi ainoa omituinen tapaus, joka melkein muistutti seikkailua, sattui tällä
aikaa. Ja vaikka tapauksella epäilemättä oli luonnollinen selityksensä, teki se
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minuun kuitenkin haihtumattoman vaikutuksen. Se tapahtui ensimmäisen oi-
kean myrskyn aikana, joka meille sattui tällä joella.

Oli kaunis auringonpaisteinen aamupäivä. Kuumuus, joka tavallisesti
vasta vähän päivällisen jälkeen tulee melkein sietämättömäksi, oli nyt jo aamu-
päivällä ollut erittäin painostava, ja Esko-setä esitti, että ohjattaisiin laiva
johonkin varjoisaan pieneen kanavaan.

Aloimme jo virran keskeltä ohjata toista rantaa kohti, kun yhdentoista
aikana ilma muuttui äkkiä. Idästä, siis virran suusta, nousi nopeasti pilvi,
joka muistutti merisumua, saavuttaen meidät jo lyhyen ajan kuluttua, tuoden
mukanaan jotenkin vahvan tuulen. Heti kun pilvi tai sumu, miksi sitä sanoisi,
saavutti meidät, laski lämpömittari muutamien minuuttien kuluessa kaksi-
kymmentäviisi astetta. Vähän aikaa aikaisemmin oli se näyttänyt 35° ja nyt
se näytti äkkiä 10°. Kymmenen astetta keskipäivällä näillä seuduilla on mel-
kein tuntematonta ja tuntuu sietämättömän kylmältä.

Kapteeni tuli heti kannelle, tarkasteli lämpömittaria ja ilmapuntaria ja
näytti levottomalta. Ei sanonut kuitenkaan mitään. Tuuli yltyi pian melkeinpä
myrskyksi, ja kun katsoin sivulle vasemmalle puolelle, näin lähempänä kuin
puolen kaapelin mitan päässä erään vieraan laivan purjehtivan rinnallamme.
Sillä oli sama suunta kuin meilläkin ja vaikka se oli puolta suurempi kuin mei-
dän, ei se kuitenkaan näyttänyt voivan purjehtia ohitsemme. Vieras laiva
nousi ja laski aalloilla samassa tahdissa kuin mekin ja Amazon-virralla ovat
aallot myrskyssä hirveän jyrkät. Ne näyttävät melkein samanlaisilta kuin
valtameren aallot tuulen äkkiä käännyttyä. Kun laiva aaltojen harjalta syöksyi
alas syvyyteen, pelkäsin monta kertaa, ettei se enää kohoaisi, vaan syöksyisi seu-
raavaan aaltoon, koskaan enää näyttäytymättä. Mutta onnellisesti suoriutui
se kuitenkin kerran toisensa jälkeen.

Ihmettelimme juuri tätä Tomin kanssa, kun kuulin takanani sanat; »Minut
saa tervata ja pistää höyhensäkkiin, ellei tuo ole itse Lentävä hollantilainen.
Mikään muu laiva ei voisi kohota noiden sukelluksien jälkeen.»

Katsoin taakseni: siellä seisoi Simo hajasäärin ja näytti yhtä huolettomalta
kuin muulloinkin. Luulin, että Tom heti hyväksyisi Simon selityksen. Mutta
minä erehdyin. Tom vastusti päinvastoin heti. Lentävästä hollantilaisesta
oli hän lukenut niin monta kirjaa, että oli mahdoton erehtyä hänen laivastaan.
Useimmiten näyttäytyy ikuiseen purjehtimiseen tuomittu rikoksentekijä Hyvän-
toivon niemen seuduilla, mutta joskus myöskin valtamerellä ja ennustaa joko
pahaa ilmaa tai jotain onnettomuutta. Sisämerissä ei sitä vielä koskaan ole
nähty, vielä vähemmin millään virralla. Koskaan ei tuo rauhaton saa ohjata
laivaansa suolattomaan veteen, vaan hänen täytyy miehistöineen aina särpiä
vain valtameren suolaista, inhoittavaa nestettä.

Siitä huolimatta pysyi Simo mielipiteessään. Hän oli kerran ennenkin näh-
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nyt Lentävän ja samana päivänä oli yksi mies pudonnut prammiraa’alta ja huk-
kunut. Tämä tapahtui kyllä aivan lähellä Hyväntoivon nientä, ja kummitus-
laiva oli siinä tilaisuudessa, kuten meidän oma laivammekin, ollut rikattu kuin
kuunariparkki. Mutta silläkin kertaa, kuten tänäänkin, oh kummituslaivan
edellä kulkenut ilkeä, kylmä sumu, joka haisi ruumiilta, ja olihan hyvin tun-
nettu asia, että se aina muutti taklinkiaan sen laivan mukaan, jota se tahtoi
rangaista. Mitä siihen asiaan tuli, että Hollantilainen sai purjehtia ainoastaan
valtamerellä, pitäisi Tomin muistaa, että tämä paikka oli ainoastaan pari-
kymmentä penikulmaa Atlantista ja nousuvesi, joka kaiketi tässä kuitenkin
oli määräävänä, on Amazonvirralla selvästi huomattavissa vielä 700 kilometriä
virran suusta. Vieressämme oleva laiva oli kumjrrffaslaiva, siitä ei voinut olla
epäilystäkään. Mitä pitää tapahtuman, se tapahtuu.

Meidän vielä vaihtaessamme mielipiteitä vieraasta laivasta oli kapteeni
taas tullut kannelle ja tarkasteli sumukaukoputkella erittäin tarkasti omituista
ilmiötä. Konstaapeli oli vihaisen näköinen. Kummituslaivaa ei saa katsella
kaukoputkella. Sellaisesta seuraa onnettomuutta. Ja ikäänkuin vahvistaak-
seen vanhan miehen sanoja kaatui vapaapurjehtija samassa kumoon, meni
kerran ympäri ja jatkoi purjehdustaan mastot japurjeet alas päinkääntyneinä.
Ja vaikka se nyt kulki köli ilmassa, räiskyi joka aallolta kuohu korkealle keu-
lan yläpuolelle. Muutaman minuutin kuluttua kummittelu katosi. Se ikään-
kuin haihtui ilmaan, myrsky lakkasi yhtäkkiä, niin kuin se oli alkanutkin, ja
puolen tunnin kuluttua paistoi aurinko taas pilvettömältä taivaalta.

Kun kummituslaiva katosi, oli kapteeni pannut kaukoputkensa pois ja
mennyt taas alas. Häneltä emme missään tapauksessa olisi uskaltaneet kysyä
selitystä tähän tapaukseen, jollei hän itsestään sanonut mitään. Mutta jo sa-
mana iltana selitti kapteeni miehistölleen tuon tavattoman näyn. Kummitus-
laivan esiintyminen, kuten sen äkillinen kumoon menokin ja häviäminen, oli
kaikki oman laivamme peilikuvaa ja riippui muutoksista ympäröivässä ilma-
kehässä, joita tavattoman kylmä sumu oli tuonut mukanaan. Ymmärsin, että
kapteeni tiesi nämä asiat paremmin kuin me taitamattomat merimiehet. Olen
täysin vakuutettu siitä, että hänen selityksensä oli oikea. Enkä kuitenkaan
voi olla tuntematta pientä puistatusta, kun ajattelen ylösalaisin kääntyneen
laivan purjehtimista. Niin elävänä on vieläkin mielikuvituksessani tuo kamala
kuva.

Manaos’issa sai kapteeni akkumulaattorinsa taas ladatuksi. Tuoretta ruo-
kaa hankittiin, ja muutaman päivän kuluttua jatkoimme jälleen matkaa län-
teenpäin pitkin Amazon-virran yläjuoksua. Tätä virran osa sanotaan Soli-
möes’iksi. Myöskin Solimöes on suuri mahtava virta, monin kohdin ei voi nähdä
toiselta rannalta toiselle. Kun lähtee Manaoshsta, on virran leveys noin puoli
penikulmaa. Merituuli, pasaadi, joka paraana kuivana vuodenaikana, Toka-
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ja marraskuussa, on huomattavissa Amazon-virran alajuoksulla aina Rio Neg-
roon asti, ei enää käy Solimöesillä. Amazon-virran alajuoksun ilmanala onkin
pasaadituulen vaikutuksesta verrattain kuiva; monta kuukautta kuluu kui-
vana vuodenaikana satamatta. SolimöesMllä on asianlaita toinen. Harvoin
kestää selkeää ilmaa neljätoista päivää peräkkäin; ilma on liikkumattomampi
ja hiottava. Mutta vaikka on kuin alituisessa höyrykylvyssä, on ilmasto kui-
tenkin terveellinen.

Metsät ovat täällä paljon tiheämpiä kuin alisen Amazon-virran alueella,
mikä nähtävästi riippuu kosteammasta ilmanalasta. Äärettömän suuret puut
ovat ikäänkuin toisiinsa sidottuina köynnöskasveilla, jotka satoja metrejä
pitkinä kiertävät puusta puuhun, muodostaen aivankuin läpitunkemattoman
pensaikon. Ilman oksakirvestä ei aarniometsässä voi liikkua tuskin missään,
ellei tunne niitä harvoja intiaanipolkuja, jotka yhdistävät alkuasukasten asun-
not toisiinsa. Mutta vettä pitkin voi kulkea kymmeniä penikulmia näkemättä
yhtään polkua tai intiaaniasuntoa. Tässä äärettömässä aarniometsässä ei ihmi-
nen merkitse mitään.

Maaperä oli kaikkialla samanlaista, joko sitkeää lietesavea tai kasvimultaa,
joka aina kahdenkymmenen, jopa kolmenkymmenenkin jalan vahvuudelta
peittää saven, kuten virran rannoilla helposti voi huomata. Virta on nimittäin
tässä maassa kaivanut itselleen syvän uoman, mikä uoma sateisena vuoden-
aikana monin kohdin leviää niin, että rantatörmä kaikkine äärettömine jätti-
läispuineen ukkosenkaltaisella jyrinällä syöksyy veteen, mistä virta, joka nyt
on noussut parikymmentä jalkaa ja laajalti tulvinut metsään, vie koko rydön
mukanaan. Näitä yhteensotkeutuneita ryteikköjä, joissa usein on käärmeitä
ja muita eläimiä, täytyy laivojen tarkasti välttää, sillä yhteensattumisesta
voi usein olla turmiollisia seurauksia.

Ei ole siis mikään ihme, että sellaisessa ilmanalassa ja sellaisessa maaperässä
sekä kasvi- että eläinmaailma ihmeellisesti kehittyy. Jo Atlantin läheisyydessä
näyttää luonto erikoisen muotorikkaalta, mutta mitä kauemmaksi länteen
tullaan, sitä rikkaammaksi käy luonto, sitä voimakkaamman ja vaihtelevam-
man muotoiseksi se tulee. Hedelmäpuiden hedelmät, jotka jo rannikolla ovat
erinomaisen mehukkaita ja hyvänmakuisia, tulevat täällä vieläkin suurem-
miksi ja mehukkaammiksi. Monissa puissa on täällä villinä aarniometsässä
kasvaen mehukkaampia ja hienomakuisempia hedelmiä kun kauempana idäs-
säpäin puutarhoissa viljellyissä puissa. Ja toiset, jotka siellä kukkivat ainoas-
taan kerran vuodessa, kukkivat ja hedelmöivät täällä vuoden ympäri.

Kaiken tämän kertoi minulle Esko-setä. Sillä itse en nähnyt näistä seu-
duista paljon muuta kuin mitä laivaan näkyi. Kapteeni ei välittänyt muusta
kuin päästä nopeasti eteenpäin. Hän ei luonnollisesti voinut olla erikoisesti
huvitettu seuduista, joissa hän jo niin monta kertaa oli matkustanut ja joilla
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ei enää millään tavoin voinut olla uutuuden viehätystä hänelle. Toinen oli
Tomin ja minun laitani. Olisin mielelläni halunnut oppia tuntemaan maata
ja kansaa. Ja Tom oli taas aivan onneton, kun ei saanut soudella ihmeelli-
sissä holvikattoisissa kanavissa. Kun purjehdimme rantojen läheisyydessä,
saattoi usein nähdä niiden virtaan laskun ja ne näyttivät jokapaikassa erit-
täin houkuttelevilta. Mutta kapteeni purjehti aina ohi. Maan hedelmiä oli
meille kuitenkin runsaasti tarjolla, ja ne olivat erinomaisen herkullisia. Kap-
teeni osti melkein joka päivä tuoreita ja useita eri lajeja. Sellaisia oli aina kau-
pan vastaantulevissa veneissä.

Syrjäjoen Rio Negron suulta olimme nyt purjehtineet lähes 250 penikulmaa.
Purjehdimmepa minkäpuoleista rantaa pitkin hyvänsä, aina oli aarniometsä
kuin korkea seinä vieressämme. Ainoastaan lukuisien lisäjokien kohdalla,
joista moni näytti olevan yhtä suuri kuin päävirtakin, avautui laajempia näkö-
aloja pohjoiseen ja etelään. Silloin selitti kapteeni eräänä päivänä, että mat-
kamme Solimöeshllä pian päättyisi ja että kääntyisimme jatkamaan matkaamme
eräälle sen iisäjoelle.

Huokasin helpotuksesta. Matka tällä loppumattomalla virralla alkoi jo
tuntua hirveän yksitoikkoiselta ja toivoin, että matka lisäjoella kuitenkin ker-
ran loppuisi; joka tapauksessa pitäisi sen tuottaa jotain vaihtelua. Erittäinkin
sateisina päivinä —ja sellaisia alkoi nyt sattua usein tuntui virta autiolta,
melkeinpä kamalalta. Eivät saaretkaan, joita nyt oli sadoittain, niin että monta
kertaa ei tietänyt, kuinka piti ohjata, voineet enää poistaa lamauttavaa vai-
kutusta. Setäkin näytti olevan tyytyväinen, että jotakin vaihtelua oli odo-
tettavissa, puhumattakaan Tomista, joka luuli olevansa varma siitä, että nyt
käytäisiin kanavissakin.

Tähän asti olimme usein kulkeneet yölläkin, jos vain oli jotakuinkin kir-
kas kuutamo. Nyt määräsi kapteeni, että matkaa jatkettaisiin vain päivän-
valossa ja aina pitkin pohjoista rantaa. Emme saaneet nyt enää, kuten tähän
asti olimme tehneet, kulkea suorinta tietä niemien välitse, vaan meidän täytyi
seurata virran mutkia; Kansivahdin tuli aina pitää tarkkaa vahtia, ja kun
sattui lisäjoki, piti siitä heti ilmoittaa kapteenille. Se lisäjoki, ota kapteeni
haki, tunnettaisiin maasta esiinpistävästä kalliosta.

Tunnusmerkki oli paras mitä voi ajatella. Aina siitä saakka kuin olimme
tulleet Amazon-virralle ja sivuuttaneet niin sanotut Taffelvuoret, en ollut näh-
nyt yhtään mukulakiveä, vielä vähemmin mitään, mikä olisi ollut kallion nä-
köistä. Alkuvuon oli näillä seuduilla nähtävästi monen sadan metrin syvyisen
maakerroksen peittämänä.

Kapteeni näytti kuitenkin tietävän mitä sanoi. Sillä muutaman päivän
kuluttua alkoi kuulua koskenkaltainen kohina, ja vielä samana päivänä saa-
vuimme jotenkin suuren lisäjoen luo, jonka vesi syöksyi matalan vesiputouksen



311

kautta päävirtaan. Putouksen korkeus oli noin joku kymmenkunta jalkaa,
mutta vedenpaljous teki, että se kuitenkin vaikutti katselijaan mahtavasti.
Joka tapauksessa oli se miellyttävä vaihtelu joen yksitoikkoisuudessa. Alku-
vuoresta oli korkea ja kapea harjanne, kulkien joen suuntaan, tässä kohonnut
melkein maanpinnalle ja estänyt lisäjoen kaivamasta itselleen syvempää tietä
päävirtaan.

Laiva laski ankkurinsa ja me menimme maihin. Kapteeni alkoi hyvin huo-
lellisesti tutkia vuorta, joka tässä oli satakunta metriä näkyvissä, mutta kauem-
pana taas hävisi maan alle. Tähän tutkimiseen kului monta tuntia. Kapteeni
näytti olevan tyytymätön tulokseen. Soudimme nyt putouksen vastakkaiselle
puolelle, jossa piti tapahtua samanlainen tutkimus. Kapteeni ja setä nousivat
maalle, jättäen minut ja Tomin veneeseen.

Kuten sanottu, teki putous, vaikkakin se oli matala, ainakin tänä vielä
kuivana vuodenaikana mahtavan vaikutuksen. Varsinaisena sadekautena, joka
oli pian tulossa ja kun Solimöes nousi korkealle, oli putous luultavasti enemmän
kosken kuin vesiputouksen näköinen. Kallio, jonkayli vesi nyt viisikymmentä
metriä leveänä syöksyi päävirtaan, oli tätä kohti äkkijyrkkä ja muodosti pari
jalkaa sen nykyisen pinnan yläpuolelle pengermän, joka hyvin paljon houkutteli
Tomin uteliaisuutta. Minustakin tuo hupaisa piilopaikka kallion ja kohisevan
vesiesiripun välissä oli houkutteleva, ja kun edessämme nyt oli odotus, joka
luultavasti kestäisi monta tuntia ja vielä lisäksi polttavassa auringonpaisteessa,
soudimme Tomin esityksestä paikalle. Veden liikkuminen aikaansai ilmanvedon,
niin että ilma täällä tuntui huomattavasti viileämmältä.

Putoavan veden vauhti oli niin suuri, että kallionpengermä jäi jotenkin
kuivaksi, mutta aivan pengermän reunan edessä kohisi vaahtoava vesi.

Olimme jo hetken istuneet viileässä odotuspaikassamme, kun Tom väitti
näkevänsä itse putouksen alla olevassa kallion seinässä jonkunlaisen kuvan.
Hän tahtoi mennä katsomaan mikä se oli, mutta minusta näytti olevan liian
uhkarohkeata mennä kyseenalaiseen paikkaan ja kielsin häntä sentähden läh-
temästä veneestä. En saanut häneltä kuitenkaan mitään rauhaa, ennenkuin
hän sai tyydyttää uteliaisuuttaan. Tomhan oli hyvä uimari, ja jos vesi veisi
hänet mukanaan, oli vene lähellä saatavissa. Tällä paikalla ei näkynyt ensin-
kään noita hirveitä alligaattoreita, jotka monin paikoin joukoittain rumenta-
vat virran rantoja. Kun sanon, että Amazon-virrassa, sekä ala- että yläjuok-
sulla, vilisee alligaattoreja kuten savisessa ojassa meillä Suomessa alkukesällä
sammakonpoikasia, en luule liioittelevani.

Tom viipyi kauan sillä kohdalla pengermää, jonka yläpuolella minäkin huo-
masin muutamia kummannäköisiä syvennyksiä vuoren seinässä.

Palattuaan vaati hän kiihkeästi, että minäkin lähtisin tutkimaan kysy-
myksessä olevaa paikkaa. Minulla ei juuri ollut halua kiivetä sinne, sillä Tom
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oli jotenkin läpimärkä, enkä ollut ensinkään vakuutettu, että voisin suoriutua
siitä niinkään hyvin kuin hän. Jos vesi tempaisi minut mukaansa —ja se
tapahtuisi epäilemättä, jos olisin vähänkin varomaton oli edessäni pitkä
sukellus. Kuitenkin voitti Tomin ivallinen ilme kaikki arveluni. Ja samalla
pysyi hän niin kiihkeästi vaatimuksessaan, että katsoin olevani pakotettu uskal-
tamaan, käyköön sitten miten tahansa: ei minun sentään tarvinnut pelätä
juuri hukkumista. Erittäin varovasti vetäydyin pitkin kaliioseinää paikalle,
jossa vesi, luultavasti jonkun kallion ylemmän reunan epätasaisuuden vuoksi,
syöksyi vähän kauemmaksi kuin muissa paikoissa, niin että siinä voi hyvin
oleskella.

Edessäni oli ■— apinan kuva, jollakin teräaseella hakattuna syvälle kallio-
seinään.

Minun täytyy tunnustaa, että sitten kuin Muklarien satamassa pur-
jeet ensi kerran nostettiin, eivät ajatukseni olleet kertaakaan johtuneet
Tomin rahalöytöön, ja nyt muistutettiin minulle siitä näin odottamatta tällä
paikalla, maapallon toisella puolella. Sillä että kuvan oli hakannut kallioon
sama mies, joka oli kaivertanut sen Tomin kahden taalarin rahaan, siitä ei
voinut olla epäilystäkään. Niin samanlaisia olivat molemmat piirustukset,
vaikka tämä kyllä oli kaksi jalkaa korkea. Sen hakkaaminen kallioon tällai-
sella paikalla oli varmasti vaatinut monen päivän työn, ellei työtä ollut tehnyt
tottunut kivenhakkaaja, varustettuna vasaralla ja taltalla.

Kun palasin Tomin luo, olivat kasvoni jotenkin pitkät. Tomkin katsoi
minuun kysyvästi.

Olimme yksimieliset siitä, että tämä löytö piti ilmoittaa kapteenille, joka
luultavasti vielä säilytti Tomin löytöä Karhusaarelta. Mutta ei kumpikaan
meistä ollut, siitä saakka kun tulimme laivaan, puhutellut kapteenia muuten
kuin virka-asioissa. Esitin sentakia, että Tom, joka oli meistä rohkeampi,
ilmoittaisi kapteenille löytönsä.

Saimme vielä monta tuntia odottaa kapteenia ja setää. Vihdoinkin he tuli-
vat, väsyneinä ja nähtävästi tyytymättöminä työhönsä. Kun kapteeni astui
veneeseen, sanoi hän, että tämä lisäjoki ei näyttänyt olevan oikea, vaan että
meidän piti jonkun aikaa jatkaa purjehdustamme päävirralla.

Nyt oli tilaisuus mielestäni sopiva, jonka vuoksi nyökkäsin Tomille, että
hänen pitäisi puhua löydöstään. Tom alkoi hyvin kaavamaisesti, aivan
kuin laivassa.

Herra kapteeni, saanko lausua muutaman sanan?
Puhu vain, poikaseni, mutta tee se lyhyesti, olen väsynyt enkä tahdo

kuulla mitään tarpeettomia valituksia.
- Herra kapteeni, tuohon kallioseinään alassyöksyvän veden alle on ha-
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kattuna aivan samanlainen apinan kuva kuin se, joka oli kaiverrettuna sala-
käytävästä Karhunsaarelta löytämään! rahaan.

Kapteeni ponnahti pystyyn veneessä.
Jos nyt valehtelet, poika, heitän sinut pää edellä koskeen. Mutta jos

puhut totta, lasken sinulle kouraasi vielä tänään tuhat niin kirkasta punnan
kappaletta kuin milloinkaan on valettu Lontoon rahapajassa.

Kapteeni kenttäsi itse tarkastamaan Tomin löytämää kuvaa. Kun hän
palasi, oli koko väsymys poissa. Saman päivän iltana laskettiin Tomin ihmet-
televien silmien eteen tuhat kiiltävää kultakappaletta, jotka kapteeni kuitenk n
lupasi Tomin pyynnöstä vielä säilyttää häntä varten.

VI.

ielä samana iltana alettiin ankara työ. Kapteenin ohjei-
den mukaan tasoitettiin virranranta kappaleen matkaa
vesiputouksesta ja isovene pantiin veteen. Jo seuraa-
vana päivänä keinui se rannalla putouksen yläpuo-
lella. Päivällisen aikana olivat kaikki valmistukset
tehdyt, laiva oli ankkurissa pienessä suojatussa pou-
kamassa, viimeiset määräykset annetut Simolle ja
Jackille, jotka jäisivät laivan vahdiksi, ja kapteeni,
setä, Tom ja minä lähdimme näin Apinajokea ylöspäin.

Tom oli antanut joelle nimen Apinajoki, jonka nimen kapteeni ja Esko-
setä hyväksyivät.

Meillä oli hyvä sivutuuli, joka aimo vauhtia kuljetti meitä ylös jokea. Ajat-
telin itsekseni, että varmaan ensi kerran pohjalainen verkkovene kynti näitä
vesiä. Ja huvini purjehduksesta oli puolta suurempi kuin jos olisimme olleet
pakotettuja tekemään tämän retken jossakin Amazon-virran kömpelössä mon-
tariossa. Ja jos myrsky meidät yllättäisi, tiesin, että suoriutuisimme monta
kertaa paremmin omalla hyvin tuntemallamme veneellä kuin tuollaisella meille
oudolla aluksella. Nyt vasta ymmärsin, miksi kapteeni, joka luonnollisesti
entisiltä ajoilta tunsi näiden seutujen alukset, oli kuljettanut veneemme pit-
kän matkan Pohjanlahdelta Amazon-virralie. Olin nyt hänelle kiitollinen siitä,
enkä ajatellut vähääkään niitä ankaria sanoja, joita kerran luultavasti saisin
kuulla isäntärengiltä koko tästä matkasta. Joka tapauksessa oli minulla tässä
asiassa hyvä omatunto; olin isäntärengin puolesta ilmoittanut vastalauseeni
sen johdosta, että kapteeni otti veneen mukaan. Muutahan en ollut voinut
iehdäkään.

Tässä tuulessa kuljimme ainakin 16, ehkä 18 kilometriä tunnissa. Joki oli
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lähes parin sadan metrin levyinen. Seutu ei ollut aarniometsää, vaan sellaista
laajaa ruohokenttää, jolla maantieteessä on nimenä pampas. Tumma reuna
edessämme osoitti kuitenkin, ettei metsä ollut kaukana, ja vielä saman päivän
iltapäivänä saavuimme sen luo, jolloin tuulikin lakkasi ja me olimme pakotet-
tuja tarttumaan »kuusipurjeisiin». Jos meillä olisi ollut myötätuuli, olisi se
luultavasti kuljettanut meitä vielä jonkun tunnin eteenpäin, mutta nyt se lak-
kasi niin äkkiä kuin kynttilä puhalletaan sammuksiin.

Niin kauan kuin purjehdimme pitkin kentän reunaa, en nähnyt ainoatakaan
jokeen juoksevaa kanavaa. Mutta niin pian kuin olimme päässeet metsän koh-
dalle, alkoi sellaisia tuon tuostakin näkyä. Ne olivat kuin salaperäisiä metsä-
teitä ja ihmeellisellä tenhovoimallaan houkuttelivat ne mielikuvitusta. Tunsi
selittämätöntä vetovoimaa lähteä tutkimaan niiden salaisuuksia. Jos olisin
kulkenut täällä omin päin, en olisi voinut olla menemättä jo ensimmäiseen. Ja
Tom pyysi lakkaamatta kapteenia poikkeamaan johonkin kanavaan. Kapteeni
vain hymyili hänen innolleen ja rauhoitti häntä lupauksella, että yöksi poikkeai-
simme johonkin kanavaan.

Täälläkin, soutaessamme nyt joen toisella rannalla, oli erinomaisen kaunista.
Pilvenkorkuiset puut, jotka monenlaisilla köynnöskasveilla olivat ikäänkuin
sidottuina kiinni toisiinsa, muodostivat läpitunkemattoman seinän meidän puo-
lellemme. Moniväriset kukat, joista monet olivat uskomattoman suuria, koristi-
vat sekä itse puita että vielä enemmän köynnöskasveja. Ja näiden puiden leh-
det sitten! Niiden vihreys oli niin kirkas, että katsellessani niitä aloin epäillä,
olinko koskaan ennen nähnyt vihreää väriä. Koko metsän yläpuolella kohosi
siellä täällä yksinäisiä puita. Erittäinkin oli eräs puu, moratinja nimeltään,
äärettömän korkea. Sen latvukset, jotka kohosivat korkealle muun metsän ylä-
puolelle, tekivät, kun niitä katseli joen poikki, erinomaisen mahtavan vaikutuk-
sen. Melkein yhtä korkea oli eräs toinen puu, jonka nimi oli assakei ja jota
intiaanit pitävät erittäin myrkyllisenä. Kun teräsaseella leikkaa sen kuoreen,
juoksee siitä maidonkaltaista nestettä, jonka sanotaan olevan niin myrkyllistä,
että jos sitä vähänkin pääsee iholle, ilmaantuu parantumattomia haavoja.
Intiaanit pelkäävät tätä puuta siinä määrin, että mieluummin tekevät suuren
mutkan kuin menevät sen ohi.

Eläinmaailma oli vieläkin kauniimpi ja jos mahdollista vaihtelevampikin
kuin kasvikunta. Apinat, joita tuontuostakin joku joukko näyttäytyi, heit-
täytyivät puusta puuhun, muutamat kirkuen ja mylvien, toiset leikkien ja lör-
pötellen keskenään. Niillä oli kaikilla häntä, ja ne olivat pieniä verrattuina
Afrikan apinoihin. Erittäinkin olivat niin sanotut hämähäkkiapinat todellakin
hienoja eläimiä. Niiden sirot jäsenet ovat ihmeellisen joustavia. Oravamme on
kömpelö verrattuna näihin eläimiin, joille viidenkymmenen jalanhyppäys puusta
toiseen näytti olevan vain leikkiä. Ja kuitenkin näytti toiselta puolen koko
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niiden esiintymisessä olevan jonkunlainen miettiväisyyden leima. Jos löi kä-
tensä yhteen, oli koko joukko muutamien sekuntien kuluttua kadonnut, ties
miten kauas. Mutta jos kulki äänettömästi ohi, istui koko eläintarharauhalli-
sesti puissa, ahkerasti syöden pähkinöitä ja muita hedelmiä. Niiden ruoka-
halu näytti olevan yhtä suuri kuin niiden notkeus oli kaiken ymmärryksen
yläpuolella.

Moniväriset papukaijat vilkastuttivat myöskin puolestaan muuten kolkon
aarniometsän suurenmoisuutta. Nekin liikkuivat parvissa, kuten apinat, ja oli-
vat melkein yhtä suuriäänisiä kuin nekin. Kolibritkin, jotha perhosten tavoin
lensivät kukasta kukkaan, imien hunajaa ja hakien hyönteisiä, retkeilivät enim-
mäkseen parvittain. Mutta yksinäisiä lintujakin näkyi usein. Monet niistä
vetivät huomiota puoleensa kauniilla ruumiinmuodollaan ja koreilla väreillään.
Muutamat harvat linnut lauloivat myös kauniisti. Erittäinkin kiintyi huomioni
erääseen, jonka sävelet tuntuivat huilun tai torven ääniltä. Setä mainitsikin,
että intiaanit sanoivat tätä lintua torvilinnuksi.

Viiden aikaan iltapäivällä ohjasi kapteeni, puhumatta sanaakaan, veneen
erääseen pieneen kanavaan, joka poikkesi oikealle metsään päin ja näytti tar-
joavan vapaan pääsyn. Monissa pienemmissä kanavissa ei oltu voitu päästä
eteenpäin muulla tavalla kuin kyyristymällä alas veneeseen ja vetämällä sitä
eteenpäin köynnöskasveihin ja puiden alempiin oksiin tarttuen. Setä sanoi,
että nämäkin kanavat usein voivat olla monen kilometrin pituisia ja että ne
useimmiten veivät jollekin laguunille tai pienelle metsäjärvelle.

Se kanava sitävastoin, johon kapteeni nyt ohjasi veneemme, oli monen jalan
korkeudelta vapaa niin hyvin oksista kuin köynnöskasveistakin. Jollei aurinko
olisi sieltä täältä latvojen välistä lähettänyt muutamia säteitä, olisi täällä vallin-
nut synkkä hämärä. Nyt näimme kuitenkin, sitten kuin silmämme vähän olivat
tottuneet niukkaan valoon, jotenkin hyvin.

Olimme siis nyt todellakin sellaisessa holvikattoisessa kanavassa, jota Tom
oli niin kauan ikävöinyt, ja ikäänkuin täyttääkseen Tomin kiihkeimmän toivo-
muksen oli muuan banaanipuu laskenut rypäleensä niin alas, että Tom yhdellä
ainoalla leikkauksella pudotti koko rypäleen veneeseen. Lähes kolmekymmentä
melkein jalanpituista, kypsää banaania mötkähti veneen pohjaan, ja Tomin kas-
vot muuttuivat yhdeksi ainoaksi leveäksi hymyksi. Tosiaankin kuninkaalli-
nen illallinen!

Soudimme pari kolme sataa metriä, jollointulimme vähän aukearnmalle pai-
kalle. Kanava leveni tässä pieneksi lahdeksi, ja puutkin vetäytyivät vähän
kauemmaksi rannasta, jättäen sijaa hauskalle nurmikolle lahden rannalla.
Tänne ohjasi kapteeni veneen, joka vedettiin vähän matkaa ylös maalle ja sidot-
tiin vielä kokkanuoralla matalaan palmuun, joka ikäänkuin vain sitä varten
kasvoi rannalla. Sido hevosesi hyvin, mutta veneesi vielä paremmin.
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Kapteeni ei kuitenkaan aikonut tyytyä siihen ateriaan, jonka Tom jo oli
hankkinut, vaan ojensi minulle onkivehkeet ja käski heittää ongen veteen veneen
perästä, sitten kuin olin kiinnittänyt koukkuun suolaisen silakan syötiksi. Vaikka
en juuri uskonut onnistuvan! sellaisessa paikassa kuin tämä, sitäkin vähemmin
kuin ilma oli peilityyni, tein kuitenkin kuten oli käsketty. Ja koukku ei edes
ehtinyt vaipua pohjaan tässä oli vesi yli kahden jalan syvyinen •—, ennenkuin
jo nykäisi ja olin menettämäisilläni koko onkivehkeeni. »Tartu kiinni voimak-
kaasti», sanoi kapteeni, »tässä ei käy laatuun ensinkään kursailla.» Minuutin ku-
luttua sätkytteli veneen pohjalla suuren siian kokoinen ja näköinen kala. Mi-
nun piti juuri heittää onki veteen kerran vielä, kun kapteeni kielsi, sanoen, että
vasta suurukseksi otetaan toinen kala.

Luulin sattumalta kalan tarttuneen onkeeni niin pian, mutta kapteeni selitti,
että nämä luonnon kaivamat kanavat ovat oikeita kalalampia, vaikka monet
täällä esiintyvistä kalalajeista ovat pöydässä vain keskinkertaisia. Minun kalani
sattui olemaan parempaa lajia, ja kapteeni sanoi, että se täydellisesti vastaa
meidän parasta suomalaistarautua, johon arveluun minäkinyhdyin, sitten kuin
olimme ottaneet sen vartaasta.

En tiedä oliko kapteeni nyt ahmarituulellaan tai muustako syystä hän otti
pyssyn käteensä ja lähti kulkemaan pitkin verrattain mataen lahden rantaa,
tarkkaan tähystäen rannan lähellä olevaa vettä. Muutamin paikoin kasvoi ve-
dessä harvaa, mutta korkeakasvuista ruohoa, samannäköistä kuin meidän ta-
vallinen järviruoko. Päästyään sellaiselle paikalle ojensi hän pyssyn ruohikkoon
päin, tähtäsi tarkkaan ja ampui. Kohta laukauksen jälkeen nähtiin hänen juok-
sevan veteen ja heittävän rannalle melkein kahden jalan pituisen kilpikonnan.
Se oli maannut aivan matalassa vedessä, ja kapteenin onnistui ampua niin tar-
kalleen, että pää erkani ruumiista. Kun koetin tyrkkiä irti ammuttua päätä
lähemmäksi rantaa, varoitti kapteeni minua koskemasta siihen sormin, koska
se vielä vallan hyvin voi purra sormeni poikki. Hän pisti sormenpaksuisen puun-
oksan avonaiseen kitaan sillä seurauksella, että oksa meni murskaksi. Sinä
iltana söin ensi kerran eläissäni kilpikonnanlihaa. Paistettuna selkäkiivessä
maistui se erinomaiselta.

Sillä aikaa oli Esko-setä kaatanut puun leiritulta varten ja toi pari tanakkaa
pölkkyä leiripaikalle. Kiviä pölkkyjen tueksi ei ollut, mutta setä toi mukanaan
pari salkoa, jotka hän öi maahan. Näiden väliin pantiin nyt pölkyt toistensa
päälle, pari kiilaa väliin. En tahtonut sanoa mitään, mutta hymyilin kuitenkin
itsekseni yritykselle tehdä leirituli kahdesta halkaisemattomasta, raa’asta iehti-
puupölkystä. Tätä tarkoitusta vartenhan tavallisesti haetaan kuiva pihkainen
puunrunko tai myöskin niin sanottu kelohonka ja siitäkin täytyy vähän veistää
toisiinsa päin käännettyjä sivuja, jos tahtoo saada tulen palamaan tasaisesti
ilman erityistä hoitoa koko yön. Mutta kuinka suuri olikaan hämmästykseni,
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kun nuotio alkoi heti palaa sellaisella vauhdilla, että tuli aivan ruiskusi ulos tuk-
kien välillä olevasta aukosta. Puu oli niin pihkainen, että se paloi melkein kuin
tärpätillä täytetty sieni. Mutta toisenlaisesta puusta olevat tuet ja kiilat olivat
aamulla vain pinnalta mustuneet, hyvin vähän tulen kärventämiä.

Melkein kohta kun olimme sytyttäneet nuotiomme, laski aurinko ja samassa
oli pikimusta yö. Pohjolan ihana iltarusko on näillä leveysasteilla tuntematon.
Yön ja päivän erotus on kuin viivottimella vedetty. Moskiitteihin olimme jo
tottuneet, sillä sekä Amazon-virralla että Solimöes’illa oli näitä kiusanhenkiä
runsaasti. Vain muutamat harvat seudut olivat vapaat niistä. Onneksi eivät ne
kuitenkaan aikaansaa malariaa. Ehkä olivat oman maamme hyttyset jo tehneet
meidät vastaanottamattomiksi. Joka tapauksessa voin koko ajan tässä maassa
hyvin.

Hetken kuluttua näin jonkun eläimen lepattelevan leiritulen ympärillä. Se
näytti melkein jättiläiskokoiselta yölepakolta. Tom asettui keppi kädessä vahti-
maan ja hänen onnistui kepinlyönnillä tappaa eläin.

Mitään niin hirveän rumaa kuin tuo otus en ole koskaan eläissäni nähnyt.
Se oli todellakin manalan sanansaattaja ja sitä katsellessani kävi väristys läpi
ruumiini. Siivenpäiden välimatka oli ainakin kaksi jalkaa. Sen suuret nahka-
maiset korvat, ihmeellinen, sarvimainen kohopaikka kuonossa, irvistävä suu ja
mustat kiiltävät silmät muodostavat tosiaankin niin hirveän ruman kokonai-
suuden kuin suinkin ajatella saattaa. Kun kapteeni katsottuaan eläintä sanoi,
että Tom oli tappanut vampyyrin, luuli Tom tehneensä erinomaisen sankarityön.
Jollei eläintä olisi tapettu, olisi se Tomin käsityksen mukaan yön kuluessa valin-
nut jonkun meistä uhrikseen ja imenyt veren hänen ruumiistaan. Vampyyri
hakee nimittäin yön aikana nukkuvia ihmisiä ja elää imemällä heidän vertansa.
Siivillään liehutellen tuottaa se uhrilleen niin suloisen viileyden, että tämä ei
huomaa mitään, ennenkuin verityö on tehty. Niin tiesi Tom kertoa.

Mutta kapteeni sanoi, että jos milloinkaan mikään elävä olento on saanut
viattomasti kärsiä onnettomasta ulkomuodostaan, niin on sitä varmasti tehnyt
tämä vaaraton yölepakko, joka elättää itseään melkein yksinomaan hedelmillä
ja hyönteisillä, eikä ole koskaan edes yrittänytkään kajota ihmiseen. Tomin
pitäisi lukea vähemmän rosvojuttuja ja enemmän luonnontieteellisiä kirjoja,
niin ei hän olisi yhtä valmis kuuntelemaan ensimmäisen vanhan merikarhun pöy-
ristyttäviä kertomuksia.

Mutta vaikka kapteeni nyt varoitti Tomia uskomasta kaikenlaisia rosvo-
maisia rnerimiesjuttuja, ei se kuitenkaan estänyt häntä itseään tänä samana
iltana kertomasta merimiesjuttua, joka pani Tomin aivan päälleen ja kiihoitti
minunkin mielikuvitustani siinä määrin, etten sinä yönä ensinkään tahtonut
saada unen päästä kiinni.



318

len jo kertonut, että siitä asti kuin Suomesta lähde -

»tiin, en ollut ainoatakaan kertaa muistanut Tomin
I löytöä Roimasaarella, ennenkuin vesiputouksella löy-
■ simme samanlaisen kuvan kuin löydetyssä rahassa.
S Toisin oli Tomin itsensä laita. Hän ei ollut päiväksi-
| kään tapahtumaa unhottanut, olipa koko ajan ollut
J siitä vakuutettuna, että juuri hänen löytönsä tähden

tämä matka tehtiinkin. Minulta oli hänen kuitenkin
onnistunut omat ajatuksensa täysin salata. Hänellä

oli monta kertaa ollut varsin vaikea olla kapteenilta kysymättä asiaa.
Mutta joka jotain hyvää odottaa, ei odota liian kauaa. Tänä iltana kapteeni

omasta aatteestaan otti asian puheeksi. Että hän jo aikoja sitten oli Esko-sedän
kanssa siitä puhunut, uskon varmasti.

Illallisen jälkeen, kun teltta oli pystytetty, istuuduimme kaikki nuotiota
paistattamaan. Omituista, että vaikka ilmanlämpö on jo itsessään hiestyttävää,
nuotion ääreen vetäytyy sittenkin jokainen.

Kapteeni ja Esko-setä sytyttivät piippunsa jakapteeni alkoi kertoa:
Käydessäni erityisistä syistä ensi kertaa tässä maassa veljekset iski-

vät toisilleen silmää >— tapasin Parån satamassa eräässä merimieskapakassa niin
sanotun metsäkapteenin. Nämä metsäkapteenit, capithes domato, olivat silloin
vielä olemassa jäännöksenä entisistä ajoista, neekeriorjuuden kukoistusajalta.
Nyt ovat viimeisetkin heistä kuolleet. Niiden elinkeinona oli hyvin asestettuina
miehistöineen ristiin rastiin kulkea halki Brasilian äärettömien aarniometsien
etsimässä ja kiinniottamassa isänniltään karanneita neekeriorjia. Nämä joko
annettiin lunastusta vastaan entisille omistajilleen takaisin tai myytiin kenelle
vain, joka parhaimman hinnan tarjosi.
• Luonnollista on, että tuommoiseen tehtävään antautuivat ainoastaan

hurjat velikullat, jotka oleskeltuaan vuosia metsissä ja tultuaan sitten asuttui-
hin seutuihin takaisin, useimmiten kapakoissa tuhlasivat ansionsa palatakseen
koplansa kanssa niihin metsiin, jotka yksin he tunsivat. Monet näistä levotto-
mista sieluista olivat jo monta kertaa kulkeneet Atlantilta Tyynenmeren ranni-
kolle ja samaa tietä takaisin. Koplaan, »komppaniaan», kuului kaikenlaista
roskaväkeä, mutta kapteenina toimi useimmiten joku mies, joka oli parempia
päiviä nähnyt ja osasi paremmat tiedot saaneena pitää koplansa koossa jaku-
rissa.

Tämmöinen oli myöskin se vanhus, jonka Parassa tapasin. Hän oli silloin
jo parikymmentä vuotta sitten viran jättänyt ja eli nyt vanhuutensa päivinä
»parempien päivien» niukoilla säästöillä.
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Tämä vanha seikkailija oli monivaiheisen elämänsä aikana paljon koke-
nut ja kertoi myös mielellään elämänsä vaiheista.
• Se kertomus, joka on nykyisen matkamme yhteydessä, ei ohut kuiten-

kaan metsäkapteenin omia kokemuksia, vaan oli hän sen nuoruudessaan kuullut
isältään, joka oli hänkin ollut metsäkapteeni. Kertojani oli Brasiliassa syntynyt,
lähetetty Espanjaan, jossa oli hyvän kasvatuksen sa„nut, mutta veren voima
oli hänet vetänyt takaisin Brasiliaan ja isänsä virkaan.

• Isä oli aivan ensimmäisellä partioretkellään tutustunut erääseen merimie-
heen, joka oli vanhan maailman pohjolasta kotoisin, mutta joka oli maailman
rantoja mutkiessaan harhaillut näillekin seuduille. Tämä oli silloin kertonut
aarniometsissä harhaillessaan joutuneensa maahan, jonka asujaimilla oli orjina
aivan omituista ihmisrotua. Nämä eivät olleet neekerejä eivätkä indiaaneja,
vaan olentoja, jotka olivat näitä vielä alemmalla kannal a. Koko ruumiiltaan
ne olivat karvaisia ja niillä oli hännät kuin apinoillakin, mutta vaikka lyhyt-
kasvuista ja heikkoraajaista kansaa olivat ne erinomaisen väkeviä ja työssään
kestäviä. Jos näitä voisi tuottaa suurille istutuksille sokerimyllyjä vetämään,
voisi siten epäilemättä ansaita roimarahat. Heidän silloiset isäntänsä, eräs
indiaanikansa, käyttivät heitä juuri myllyjänsä vetämään, vaikka kertoja ei ollut
voinut saada siitä oikeaa tolkkua, millä tavalla tuo työ tapahtui, orjat kun olivat
häkkeihin suljetut myllyjen ollessa häkkien ulkopuolella. Mutta niin suurella
voimalla myllyt pantiin pyörimään, että elleivät häkit olleet lujasti pönkätyt,
kaatuivat ne liiallisesta voimanponnistuksesta kumoon. Kertoja sanoi yrittä-
neensä ostaa yhden parikunnan noita orjia, mutta kun heidän isäntänsä eivät
olleet koskaan valkoihoisten ihmisten kanssa olleet kosketuksessa eivätkä tunte-
neet rahan arvoa, ei kauppa ollut onnistunut.

Merimies ei aikonut kuitenkaan kokonaan heittää asiaa, joka hänen mie-
lestään viisaasti hoidettuna voisi tehdä miehensä rikkaaksi, ja kun hän ei oikein
tietänyt, missä osassa maata hän oli, oli hänkanootilla lähtenyt sitä jokea alas,
jonka varrella tuo kansa asui, ja siten muutaman viikon päästä saapunut Soli-
möes-virralle. Joen suullaoli hän erääseen kallioon tuntomerkiksi itselleen hakan-
nut tuommoisen orjan kuvan ja siitä jatkanut aina Manaon kaupunkiin, joka
siihen aikaan oli pieni uudisasutus vain.

Kertojani isälle oli merimies myös näyttänyt nelikulmaiselle vaskilevylle
piirretyn virran kuvan, jonkaavulla ei pitäisi olla vaikeata osata kysymyksessä
olevaan maahan, sekä ehdottanut yhteistoimintaa, hän kun itse ei paljon ymmär-
tänyt, miten orjia on kohdeltava ja karkaamasta estettävä.

• Vanhan metsäkapteenin mielestä oli tuommoinen kauppayritys kuiten-
kin liian uskallettua, erittäinkin siihen katsoen, että maa oli niin kaukainen.
Kauppayhtiöstä ei tullut mitään.
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Tuohon maahan, noita salaperäisiä orjia etsimään, me nyt olemme mat-
kalla, päätti kapteeni kertomuksensa.

Tom oli henkeään vetämättä kuunnellut kapteenin kertomusta. Nyt hän
ei voinut itseään enää pidättää.

Mutta mitä kapteeni noilla orjilla tekee? Eikö orjakauppa ole jo kaikissa
maissa kielletty?

Kapteeni ja Esko-setä purskahtivat sydämelliseen nauruun.
Vai orjakaupp/iaiksiko sinä nyt meidät uskot? Eikö ole salakuljettajan

tai merirosvon virka sinusta enää kylläksi repäisevää?
Tomia näytti vähäisen hävettävän ja hän katseli kysyvästi kapteenia. Mutta

kapteeni ei antanut mitään enempää selitystä, vaan meni telttaan, jossa hän
paneuduttuansa maata samassa tuokiossa nukkui.

Minua ja Tomia ei ollenkaan nukuttanut. Olisikohan meillä ollut noita n. s.
hermoja? Tuskin luultavaa, kun ei kapteenikaan näyttänyt tuntevan tuom-
moisia tarpeettomia elimiä. Jäimme siis istumaan vielä hetkeksi nuotion
ääreen tyytyväisinä siitä, ettei Esko-setää myöskään vielä näyttänyt nukut-
tavan.

Sedältä tietysti ei jäänyt huomaamatta mikä poikia vaivasi, ja hyväntahtoi-
sesti hän myöskin tyydytti uteliaisuuttamme.

Kapteenin sähkötutkistelut olivat yhteen aikaan suuressa määrin kohdis-
tuneet sähköä tuottaviin eläimiin. Hänellä oli sinä vuonna suuret akvaariot,
joissa pidettiin sähköankeriaita, sähkörauskuja ja vielä muitakin vedessäeläjiä.
Mutta kaikki hänen yrityksensä käyttää niiden tuottamaa sähköä käytölliseen
tarkoitukseen olivat jääneet onnistumatta. Sitävastoin arveli hän, että jos löy-
tyisi lämminverisiä sähköä tuottavia eläimiä, ei olisi ehkä mahdotonta käyttää
sitä sähköä, minkä ruoka-aineksien palaminen heidän ruumiissaan tuottaa, ihmi-
sen palvelukseen. Kapteeni väittää, että jos hevosen työkyky voisi esiintyä toi-
mivana sähkön muodossa ja siten tulla välittömään käytäntöön, sen jokapäiväi-
nen ruoka-annos tuottaisi ehkä kymmenen kertaa niin paljon työvoimaa kuin se
nyt tuottaa. Ihmisen tai eläimen ruumiissa polttoainekset tuottavat monta ver-
taa enemmän energiaa kuin paraiten sovitellussa moottorissa tai höyrykoneessa.
Yksin se osa, joka irroittautuu sydämen toiminnassa, on niin, en muista enää
kuinka hirvittävän suuren kapteeni sanoi sen olevankaan. Mutta myös se osa,
jotaruumis ei itse tarvitse, on sekin suuri kyllä.

Tämä kaiScki oli meille Bessarabian kieltä, ja se missä yhteydessä se oli noit-
ten hännällisten orjien kanssa, jotain vielä vaikeampaa. Tom, joka varsinkaan
minun läsnäollessani ei juuri mielellään tahdo näyttää, ettei ole jotain ymmärtä-
nyt, sanoi vain: »Vai sillä tavalla.» Mutta minä, joka en tietämättömyyttäni
häpeä, kysyin sedältä lähempää selitystä.



321

Sain täten tietää, että tuon vanhan metsäkapteenin kertomuksessa oli yksi
kohta vain, joka oli kapteenin mielenkiintoa herättänyt. Nuo kesyt apinat,
jotka merimiehen mielikuvitus oli tehnyt hännälliseksi ihmisroduksi, olivat hä-
kissä ollessaan vetäneet häkin ulkopuolella olevaa myllyä, ja häkki oli ollut pakko
tämän työn aikana pönkitä, sillä niin suurella voimalla oli vetäminen tapahtu-
nut. Jos myllyn koneisto olisi ollut jollain tavalla häkkiin johdettu, merimies kai
ei olisi puhunut noitten orjien työstä minäkään niin omituisena, mutta nyt oli
sekä noitten heikkoraajaisten suuri voima että tapa, jolla työ toimitettiin, herät-
tänyt hänessä ihmettelyä. Kapteeni oli ruvennut aavistamaan, että tässä on
ehkä kysymys jostain sähköä tai animaalimagnetismia tai jotain muuta sala-
peräistä voimaa tuottavasta maaeläimestä ja että tuo indiaanikansa oli keksinyt
sen käyttämistavankin. Tuon eläimen löytäminen, jos semmoinen oli todella ole-
massa, oli matkamme tarkoitus.

Päävirralla kulkiessamme emme olleet enääviime päivinä tavanneet ainoata-
kaan ihmistä liike näkyi tähän aikaan olevan näillä seuduilla varsin vähäinen

, mutta Apinavirralla tapasimme jo nyt ihmisen, huikeaksemme sitten kuiten-
kin useita viikkoja ainoatakaan toista näkemättä.

Herätessämme aamulla istui näet nuotiomme ääressä nuori indiaani. Hän
istui ääneti kyykyssä ja näytti odottavan, että kämpän miehet heräisivät. Har-
voin näkee sopusuhtaisempaa miestä kuin vieraamme oli. Kookas ruumis, leveä
rinta, kaunis kasvojenmuoto, kaikki teki saman vaikutuksen kuin kreikkalaisen
voimistelijan kuvapatsas. Etelä-Amerikan indiaanit ovat yleensä reipasta, voi-
mallista kansaa, mutta tämä nuori mies omisti aivan erityisessä määrässä nämä
ominaisuudet. Hänen ulkonäkönsä oli todellakin kuninkaallinen.

Minulla oli hyvää aikaa katsella vierastamme, sillä hän istui hiljaa paikallaan,
kunnes kapteeni heräsi, jonka hän hyvällä arvostelukyvyllä heti oli huomannut
leirin päälliköksi. Kapteenin herättyä astui vieras hänen eteensä ja,' käyttäen
tupi-kieltä, pyysi saada liittyä hänen seuraansa, jos hän aikoi matkustaa virtaa
ylös. Hänet oli lapsena ryöstetty omasta heimostaan ja myyty »palvelijaksi»
valkoihoisille. Nyt oli hän jo monta vuotta vapaana kiertänyt aarniometsiä
etsien omaa heimoansa, eläen metsän hedelmistä ja puhallusputker.sa tuotta-
masta saaliista. Hän oli, kuten melkein kaikki valkoihoisten kanssa tai heidän
läheisyydessään elävät indiaanit, kristitty ja nimensä oli Joannes. Kotiseudus-
taan ei hän tietänyt mitään muuta kuin että ryöstäjät olivat kanootissaan vie-
neet hänet vesiputousta alas ja kun hän tässä oli ensi kerta tavannut todellisen
vesiputouksen, toivoi hän seuraamalla tätä virtaa saapuvansa oman heimonsa
asunnoille. Mies osasi paitsi tupi-kieltä ja useita muitakin indiaanimurteita
myöskin espanjankieltä, jota kaikki pitemmän ajan valkoihoisten palveluksessa
olleet oppivat.

Ingman
, Kootut teokset 21
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Kapteeni oli tästä onnellisesta yhtymisestä hyvin tyytyväinen, minkä täh-
den pyydetty myöntymys heti Jos matka halki metsän, jossa ei ollut
tuulesta paljon toivoa, tulisi pitkäksi, oli yksi soutaja lisää hyvä asia. Mies toi
muutamasta pensaasta »kanuunsa», aivan pienen, sirotekoisen venosen, joka
nostettiin veneeseemme, ja heti aamiaisen jälkeen jatkettiin matkaa.

Tämä päivä oli pilvinen ja jotenkin viileä, minkätähden pidettiin aivan lyhyt
päivällislepo ja jatkettiin soutua iltaan asti. Mutta seuraavana päivänä poik-
kesi kapteeni päivälliseksi erääseen jotenkin leveään kanavaan. Joannes silloin
pyysi saada lähteä jotain lintua tai apinaa ampumaan päivälliseksi. Tämä myön-
nettiin samoin kuin Tomin ja minun pyyntöni saada seurata mukana. Tom
otti haulikon, mutta minä luodikon toivossa, että löytäisimme jotain isompaa
riistaa. Läksimme siis kanavan vartta eteenpäin.

Kauan emme tarvinneet kulkea, ennenkuin edessämme näkyi avonainen
paikka. Lähemmäksi tullessamme huomasimme tulleemme metsälammelle,
laguunille, jonka meidän puoleinen ranta oli ruohoisa, kun vastaisella rannalla
puut näyttivät kasvavan suoraan vedestä.

Juuri tullessamme laguunin rannalle viittasi Tom minulle, että rannassa ma-
kaa iso hylje. Asia tuntui minusta kovin mahdottomalta, mutta hiivin kuiten-
kin varovasti pensaitten välistä lähemmäksi. Pääsin hyvälle ampumavälille,
kun samassa huomasin eläimen syövän vedessä kasvavaa ruohoa. Ajoin 12-ka-
liiberin kuulan eläimen pään läpi.

Vaivalla saimme saaliimme vedetyksi rannalle, jossa avasimme sen ja veimme
pari parasta palasta leirille. Eläin oli suuri kuin suurin halli ja minusta tuntui
ikävältä surmata noin suuri eläin, kun emme kuitenkaan voineet käyttää muuta
kuin muutamia vähäisiä lihakappaleita vain. Setä sanoi, että olin ampunut me-
rilehmän ja lähetti Joanneksen venosellaan tuomaan lihasta pari kappaletta
lisää.

Liha ei ollut huonoa. Minusta se maistui sianlihalta, mutta oli loki karke-
ampaa. Rasva sitävastoin, joka paksuina kerroksina täyttää välit laihain
ruumiinosien välillä, on vaaleanvihertävää ja minusta vielä huonompaa kuin
hylkeenrasva.

Takaisin tullessaan kertoi Joannes, että osa laguunin rantaa oli hiekka-
särkän tapaista, ja että hän oli siinä huomannut useita kilpikonnia, jotka siellä
näyttivät aurinkoa paistattavan. Kun leiripaikkamme oli varsin sopiva myös
yöleiriksi, määräsi kapteni, että jäisimme tänne huomenaamuksi ja lähti-
simme kaikki päivällisen jälkeen laguunille kilpikonnia pyytämään. Läksimme
siis toisen kerran laguunille.

Toisten poiketessa pitkin laguunin rantaa hietaiselle rantakohdalle päin,
menin vielä kerta katsomaan kaadettua merilehmää. Huomasin nyt jonkun
mustan eläimen liikkuvan tuon mahtavan ruhon vieressä ja minun onnistui
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hyvintähdätyllä kuulalla kaataa eläin. Se oli pikimusta jaguari, täälläpäin
tiikeriksi sanottu. Olin onnistuneesta laukauksesta sanomattoman iloinen,
sillä hartain toivomukseni Amerikkaan tultuamme oli ollut juuri jaguarin am-
puminen. »Tiikeri» eli musta jaguari kuuluu olevan muutamin paikoin tätä
maata jopa yleisempikin kuin täplikäs ja on haavoitettuna hyvin vaarallinen
vastustaja.

Päivä oli siis minulle ollut varsin onnellinen. Ampua samana päivänä meri-
lehmä ja jaguari ei kuulu juuri jokapäiväisyyksiin. Kapteeni sanoi, että koke-
nutkin metsästäjä laski semmoisen päivän onnistuneimpien joukkoon. Sillä
niin paljon metsänriistaa kuin Etelä-Amerikan aarniometsissä asuukin, saa
eränkävijä kuitenkin välistä kulkea monta päivääkin näkemättä niin paljon
kuin yhtä ainoata apinaa tai lintua. Tämä riippuu aarniometsän eläinten sala-
peräisistä elintavoista sekä myös siitä, että monet niistä ollen seuraeläimiä
elävät joukoissa, joten laajat alueet metsässä voivat olla kaikesta eläinelosta
tyhjiä, kun toisessa paikassa metsä vilisee eläimiä. Ja nuo aina lavertelevat
apinat voivat, vaaraa aavistaen, olla niin hiljaisia, ettei kukaan arvaisi niiden
läsnäoloa.

Tom oli hänkin päiväänsä varsin tyytyväinen. Hän oli tosin rantapensait-
ten välissä ollut astua kalkkarokäärmeen päälle, mutta kalistimen kahiseva
ääni oli ajoissa häntä varoittanut ja hän oli tappanut vaarallisen matelijan pit-
källä kepillä. Myös kilpikonnain pyytäminen oli ollut erinomaisen hauskaa
tointa. Muuta ei tarvittu kuin nopsat jalat. Kuta useampia ehti vääntää nurin,
ennenkuin ne pääsivät veteen, sitä hauskempaa. Ja Tom kertoi juosseensa
nopeimmiten kaikista. »Kaikilla» tarkoitti hän tietysti itseänsä, kapteenia ja
setää. Sillä indiaanin kanssa ei käynyt kilpaileminen. Toistakymmentä elä-
vää kilpikonnaa tuotiin veneeseen, ja meillä oli hyvää ruokaa monen päivän
tarpeeksi. Mitä mehukkaimpia hedelmiä, banaaneja, pomeransseja, luumuja,
muutamia persikantapaisia hedelmiä ja monta muutakin lajia revimme, mil-
loin mieli vain teki, suoraan puista. Mutta semmoisiakin paikkoja näkyi,
joissa kasvoi yksinomaan pilvenkorkuisia metsäpuita, joitten hedelmät ja sie-
menet, jotka aivan peittivät maan pinnan, eivät olleet syötäviä. Muutamat
niistä kuuluivat olevan vahingollisia, jopa suorastaan myrkyllisiäkin. Juuri
tässä paikassa makasi maassa läjittään palkohedelmiä, jotka olivat melkein
metrin pituisia, mutta jotka eivät olleet syötäviä. Niitten tulipunaiset, suuren
aisakellon muotoiset kukat olivat erinomaisen kauniita, mutta Joannes sanoi,
että nekin olivat vahingollisia.

Kahtena seuraavana päivänä ei tapahtunut mitään mainittavaa. Mutta
kolmantena päivänä ollessamme eräällä suvantopaikalla, oli tie meille nousta
pystyyn. Pieni, musta pilvi nousi lännestä, ihan edessämme. Arvaamattoman
nopeasti kasvoi siitä raskas lonka, jonka alin osa venymistään venyi kärjen-
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muotoiseksi ja pyörteentapaisesti kiertäen yhä enemmän lähestyi meitä. Ja
ennenkuin se oli ehtinyt meidät saavuttaa, se ikäänkuin pakahtui lähettäen
virtaan huikaisevan salaman, jota seurasi hirvittävä jyrähdys. Koko paikka
muuttui kohisevaksi vaahdoksi ja raju vihuri kohotti parissa minuutissa aivan
suunnattomia aaltoja. Metsät virran kummaltakin puolelta vastasivat kau-
healla jyrinällä. Meikäläinen metsä olisi luullakseni tuommoisesta äärettömästä
painosta lakoutunut maata myöten, mutta aarniot, tuhansilla touveilla toi-
siinsa sidottuina, seisoivat kuni kirkonmuuri. Katkenneita oksia vain jättiläis-
puitten latvoista sinkoili sakeasti maahan ja virtaan.

Olimme hyvin tukalassa asemassa. Pilvenputoaman tapainen kaatosade
teki meistä kymmenessä sekunnissa todelliset nilviäiset. Aallot olivat ensin niin
jyrkät ja lyhyet, että ne pakkasivat pääsemään veneeseen, ja kahdella meistä
oli täysi työ ammentamisessa, kun muut airojen avulla pitivät venettä kokka
tuulta vastaan.

Kauaa emme kuitenkaan tarvinneet aaltojen lyhyyttä moittia, sillä jo muu-
taman minuutin perästä olivat ne veneemme mittaisia; vihurin ensimmäinen
hyökkäys oli ohi ja muuttui säännölliseksi myrskyksi, jota vene hyvin kesti.
Meidän puoleisella rannalla ei ollut mitään tuulensuojaa, mutta vastaisella
rannalla näkyi useitten kanavien aukkoja. Sinne oli noin kolmasosa kilometriä.
Kapteenin käskystä pohjareivasimme kiireesti kokkapurjeen, nostimme sen
isonmaston sijaan, ja kymmenen minuuttia myöhemmin olimme hyvässä tur-
vassa kauniissa, pienessä kanavassa, myrskyn raivotessa korkealla päämme yllä.

Oli vasta päivällisaika. Mutta kun kaikki olimme jo likomärät eikä raju-
ilma vielä näyttänyt päättyvän, päätti kapteeni olla täällä yötä. Teltta pysty-
tettiin siis ja sen suulla paloi kohta hyvä nuotio. Pyysin ja sain kapteenilta
luvan mennä hetkeksi metsään etsiäkseni jotain ammuttavaa illalliseksi. Ku-
kaan ei näyttänyt olevan halukas tulemaan mukaani, sillä Tom tahtoi seurata
Joannesta kanavalle ahingoimaan jotain isompaa kalaa. Joanneksen kertomus,
miten tällainen kalanpyynti tapahtuu, oli näet saattanut hänet aivan hal-
tioihinsa.

Otin siis pyssyni ja kassarani, jota ilman kaikki kulku Brasilian metsissä
on turhaa, ja vaelsin tieheni.

Varsin omituiselta tuntuu tämmöinen vaellus aarniometsän salaperäisessä
äänettömyydessä myrskyn pauhatessa korkealla puitten latvoissa. Hiljaa
vain liikuin eteenpäin pitäen koko ajan tarkoin silmällä näkyisikö mitään
ammuttavaa. Näin linnun, jonka nokka oli kolme kertaa suurempi kuin koko
muu osa päätä sain sitten kuulla, että sen nimi on tukaani ■—, mutta koska
se samassa huomasi minut ja siirtyi ylemmäksi tiheikköön, en saanut sitä am-
mutuksi.

Nyt oli edessäni ankeampi paikka metsässä. Puut seisoivat enemmän ryh-
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mittäin, ja toivoni löytää jotain metsänriistaa kasvoi. En tullut siis suuntaani
niin tarkoin tarkastaneeksi, ja miten olikaan en tiennyt enää missä olin. Kään-
nyin takaisin ja luulin kulkeneeni oikeaan suuntaan leiripaikkaa kohti, kun
puolen tunnin jälkeen muutamasta yksinäisestä, omituisesti kasvaneesta puusta
huomasin olevani samassa paikassa, jossa olin kerta ennenkin ollut.

Olin eksynyt, eksynyt aarniometsässä.
Eksyminen aarniometsässä on aina vaarallista, yksityisen henkilön eksy-

minen matkaseurueestaan pois melkein aina hengenvaarallinen asia. Missä
on jokia ja puroja, voi kuitenkin niitten suunnasta saada osviittaa, mutta nuo
tuhansin mutkin kiertelevät kanavat, joissa virtaa joko ei käy ollenkaan tai
myös sinne tänne, riippuen kokonaan päävirrän veden noususta tai laskusta,
eivät anna eksyneelle vähääkään tukea. Jopa voi varomaton niitä soutaessa-
kin niin eksyä, ettei osaa virralle takaisin. Mikä näissä äärettömissä erämaissa
myös suuresti, ehkä kaikkein enimmän vaeltajaa eksyttää, on maan laatu, joka
näyttämättä minkäänlaisia ylempiä tai alempia paikkoja on kaikkialla litteätä
kuin lautanen. Korkeimmat kummut ovat eräitten muurahaislajien keot.

Tätä asiaa en tässä nyt kuitenkaan ruvennut ajattelemaan. En ehtinyt
siltä kannalta ruveta tilaani ymmärtämään. Enempää kuin kolme, korkein-
taan neljä kilometriä en ollut leiristä kulkenut, ja siellä oli neljä miestä, jotka
varmaankaan eivät tulisi minua metsään jättämään, siitä olin vakuutettu. Ja
aukeamman maan rajalle asti kassarini jäljet viittoivat kulkuani. Hädästä ei
siis voinut olla kysymystäkään.

Kello oli neljä. Nyt vasta otin kompassin esille ja otin mielestäni varman
kurssin. Mutta joka ei ole tottunut metsässä kompassin mukaan liikkumaan,
hänen kulkunsa muodostuu jotenkin samanlaiseksi kuin käärmeen kulku kal-
liolla. Vielä monimutkaisemmaksi siis kuin ensikertalaisen kömpelöt yritykset
kovalla ilmalla ohjata venettänsä kompassin mukaan. Jos olisin ymmärtänyt
pitää koko ajan kompassia kädessäni, ei olisi ehkä sentään juuri noin hullusti
käynyt, mutta nyt kun kymmenen minuutin jälkeen taasen kurssiani tarkastin,
huomasin marssivani leiristä pois, kun luulin kulkevani leiriä kohti. Pari ker-
taa otin uuden kurssin ja marssin reippaasti päämaaliani kohti, mutta vasta
kello puoli kuuden aikana, kun huomasin, etten ehtisi missään tapauksessa yöksi
leiriin, rupesin hätääntymään. Merkkilaukaus tovereille ei olisi vähääkään
auttanut. Tuhansien metrien paksuinen seinä aarniometsää laskee tuskin ka-
nuunanlaukausta lävitseen; pyssynlaukaus on kuin käsien taputtamista vain.

Mitään otusta en tulisi enää ampumaan, sen tiesin. Puolustaakseni itseäni
petoeläinten mahdollisia hyökkäyksiä vastaan, joita totta sanoen en ollut ennen
pelännyt, pistin kuulapatruunat piippuihin. Rupesin etsimään sopivaa puuta,
josta saisin sateensuojaa, jos alkaisi yöksi sataa, johon oireita taas rupesi näky-
mään, kun tuuli sitä vastoin oli jo suuresti lauhtunut. Tahdoin ehdottomasti



326

valita itselleni yöpymispaikan vielä päivänvalolla, että pääsisin varmuuteen
siitä, etten saisi käärmettä yötoveriksi. Näitäkään eläimiä en pelännyt päivän-
aikana, mutta nyt näytti outo risahduskin metsässä peloittavan. Kaikki vain
tuskastutti.. Olin hiestä, tuskanhiestä pelkään, likomärkänä.

Juuri kun olin löytänyt mieluisen puun ja rupesin oksia kokoilemaan toi-
vossa saada niistä, märkiäkin vaikka olivat, pienen nuotion, näin jotain val-
koista parin kolmen sadan metrin päässä edessäni. Se näytti minusta melkein
teltantapaiselta. Mieleni rohkaistui ihmeellisen nopeasti, sillä luulin seutua kier-
täessäni joutuneeni tietämättäni jollain tavalla leirin lähettyville. Huikkasin
riemastuneena ja juoksin mitä kintuista lähti paikalle, sitä tyytyväisempänä
kun samassa rankkasade taasen alkoi. Kun ainoastaan ehkä viisikymmentä
askelta erotti minut päämaalista, oli edessäni kanava. Olinko siis joutunut toi-
sella puolelle sitä kanavaa, jonka rannalle olimme leiriytyneet?

Vastaisella rannalla ei näkynyt venettä eikä kuulunut ääniä. Nuotio ehkä
oli saanut sammua.

Oli jo melkein pilkkopimeä, mutta en tullut ajatelleeksikaan muuta kuin
että leiri oli edessäni. Ja kun parikymmentä askelta sivulla olin näkevinäni puun-
rungon kaatuneena portaantapaisesti kanavan yli, kiiruhdin sinne ja olin kohta
toisella puolella.

Esine, jonka olin teltaksemme otaksunut, oli huone. Se oli ollut valkoisella
kalkintapaisella värillä maalattu, ja vaikka tuuli ja ilma olivat aikoja sitten
suurimman osan väristä poistaneet ja koko rakennus oli nyt vanha lääkkänä
vain, hohti se kuitenkin etäämmältä katsottuna vielä valkoiselta. Huone oli
puunrungoista koirankaulalle salvettu, ja katto oli peitetty paksulla palmun-
lehtikerroksella.

Ettei huoneessa oltu pitkiin aikoihin asuttu, näkyi heti. Ehkä oli joku maail-
manrantojen kiertäjä niin, miksipä ei juuri tuo merimies, josta kapteeni oli
kertonut? tähän paikkaan rakentanut itsellensä majan, asunut täällä kenties
muutamia vuosia, jättäen poislähdettyään tai kuoltuaan huoneensa metsään
ränstymään. Tuommoiset vanhat autioiksi jätetyt huoneet eivät ole tässä
maassa, tuskinpa muuallakaan, hyvässä huudossa. Kansa luulee, että entisen
asujaimen henki niissä vieläkin asustaa. Eipä yksikään brasilialainen, vielä vä-
hemmän indiaani, asettuisi vapaaehtoisesti yöksi tämmöiseen tyhjillään olevaan
majaan.

Minun ei kannattanut kauaa tätä asiaa arvella. Ulkona pauhasi myrskyn-
tapainen tuuli; kaatosade jakaamea ukkonen, joka uudestaan oli alkanut, pakot-
tivat suojaa etsimään vaikkapa kalmiston luuhuoneesta. Astuin siis avonai-
sesta oviaukosta sisälle.

Huone oli tyhjä. Muuta lattiaa ei ollut kuin kovaksi poljettu multa. Muu-
tamilla kuivilla palmunlehdillä hinkkasin pyssyni kuivaksi ja öljysin. Tämä oli
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ilmanalan kosteuden tähden välttämätön, aina uudistettava suojeluskeino, jos
mieli pitää ampuma-aseensa käyttökunnossa; eipä se missään ilmanalassa ole
tarpeetonta Väänsin ensin veden takistani pois, kasasin muutamia tuulen tänne
tuomia kuivia palmunlehtiä nurkkaan ja asettauduin levolle. Kylmä ei ollut
eikä ihan pimeäkään, sillä yhäti uudistuvat salamat valaisivat huonetta aave-
maisella valollaan.

Minun ei ollut vilu. Kohtalaisen väsynyt olin myöskin. Kuitenkaan en voi-
nut nukkua. Kohtaloni rupesi minua huolestuttamaan. Miten osaisin takaisin
toverieni luokse? Ja ellen osaisi, tulisiko minusta tuommoinen eksyksissä kul-
keva raukka, joka elää metsässä muutamia viikkoja, ehkä kuukausia, kuollak-
seen kuitenkin vihdoin nälkään ja puutteisiin. Minua rauhoitti kuitenkin jossain
määrin ajatus, että käyttäisin huomenna kompassiani ymmärtäväisemmin, jol-
loin joka tapauksessa osaisin takaisin Apinavirralle. En uskonut sitä, että tove-
rini jättäisivät minut kohtalolleni.

Pimeänarka en tiedä koskaan olleeni. Tomin hirvittävimmille kummitus-
jutuille olin aina nauranut. Mutta olin jotenkinoutoon tilaan joutunut, ja ellen
kyennyt mielikuvitustani täysin tässä tilaisuudessa ohjaamaan, älköön minua
liian ankarasti tuomittako?

Tom oli juuri edellisenä iltana nuotiolla kertonut pöyristyttävän jutun jos-
tain vanhasta skotlantilaisesta herraskartanosta, joka ei pysynyt kauaa ke-
nenkään ostajan käsissä, koska siinä kummitteli aivan hirvittävästi. Satoja
vuosia sitten oli silloinen linnanherra, joka oli ollut oikearitari Siniparta, takonut
rouvansa ketjuihin ja sulkenut hänet kaukaiseen tornihuoneeseen, mihin viaton
nainen oli kuollut. Nyt kulki hän joka yö linnan käytävissä ja suojissa laahaten
kitiseviä ketjujaan mukanaan, toivoen että joku hänet niistä vapauttaisi, jolloin
hän pääsisi rauhaan. Hänen lähestymisensä osoittautui ensin kylmänä tuulen-
viimana, joka kulki huoneen läpi, sitten kuului syvää huohottavaa voihkinaa, ja
vihdoin tuli onneton linnanrouva itse valkoiseen pukuun verhottuna kalisevia
kahleitaan laahaten.

Niin vähän kuin nykyinen olopaikkani muistuttikaan mieleen vanhaa hovia
tai linnaa, en voinut estää Tomin kertomusta, jolle leiritulen ääressä olin vain
nauranut, pakkautumasta mieleeni. Mielikuvitukseni toimi äärimmilleen kiih-
tyneenä, kunnes vihdoin vaivuin levottomaan uneen.

En voi sanoa kuinka kauan olin nukkunut, kun äkkinäinen huoneen läpi
kulkeva kylmä viima minut herätti. Rajuilma ei ollut päättynyt. Siniset kale-
vantulet valaisivat vähän väliä huonetta, mutta ukkosta ei kuulunut enää. To-
min linnanrouva kuvastui uudestaan mielikuvitukseeni. Ja ikäänkuin tehdäk-
seen haavekuvani todellisuudeksi tunsin taasen tuon kylmän, huoneen läpi liik-
kuvan viiman.

Nousin istualle jakohdistin katseeni vastaiseen seinään. Kylmä hiki löi äkisti
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jäseneni kankeiksi. Hiukset nousivat pystyyn. Olin kuulevinani hiljaisia, sala-
peräisiä askeleita ja näin, avoimin silmin näin varsin selvästi vastaisen seinän
komerossa valkoisiin verhotun päättömän olennon edessäni. Älä minua kovin
pilkkaa, mutta näky oli kauhean todellinen. Olin ypöyksin aarniometsän van-
hassa lääkkänässä. Ja kun samassa tuokiossa kahleiden kalina selvästi soi kor-
vissani ja tuo päätön kummitus näytti käsivarret hajallaan astuvan komerostaan
minua kohti, jouduin siitä niin kauhistuttavan pelon valtaan, että hyppäsin vuo-
teeltani karatakseni samaa vauhtia huoneesta pois.

Onnekseni en kuitenkaan tätä tehnyt. Samassa valtasi näet minut mahtava
häpeän tunne. Miten kehtaisin ensi kerta Tomin kummitusjutuille ilveillä, jos
luulin itse kummituksen nähneeni? Pyssy kädessä astuin tuota luultua kummi-
tusta kohti. Metsäpeikkoihin en usko, niitä vastaan ei muka pyssy paljoakaan
auta. Mutta jos kummitus ei ollutkaan kahleisun taottu luurankokaan elävä
olento, oli minulla joka tapauksessa ase kädessä.

Mitä siis näin?
Edessäni oli paita, tavallinen hurstinen miehen paita.
Paita oli, keppi asetettuna hihain läpi, ripustettu paikalleen aivan kuin va-

riksenpelätti hernemaahan. Mitähän Tom sanoisi, jos tietäisi, että olin antanut
variksen pelättimen peloittaa itseni puoleksi järjiltäni? Kyllä siitä saisin vielä
Suomessakin kunniani kuulla.

Huoneessa oli, mitä en ollut illan hämärässä huomannut, kaksi vastapäätä
toisiaan olevaa oviaukkoa. Se, josta olin huoneeseen tullut, oli ollut aivan avo-
nainen, mutta toisen eteen oli ripustettu tuo paita, jota tuulahdus välistä pullis-
tutti, että se todella kalevantulien hämärässä valossa teki hulmuavan valkoisen
vaatetuksen vaikutelman.

Mutta kilisevät kahleet?
Samasta kepistä, joka oli hihain läpi pistetty, oli ripustettu ryntäille riippu-

maan nauha noita suuria lasihelmiä, joilla indiaanit mielellään itseään korista-
vat ja jotka siitä syystä ovat käypänä kauppatavarana kaikkialla. Joka kerta
kun sopiva tuulenpuuska paitaa pullistutti, pani se lasihelmet kilisemään.

Olin ainakin täksi yöksi perinpohjin parannettu kummitustaudistani. Nu-
kuin ja heräsin vasta kun kirkas aurinko valaisi yömajani.

Sanoin, että onneksi en karannut yön aikana huoneesta ulos. Kun herättyäni
katselin oviaukosta ulos, täytti suuri kivi oven edessä melkein koko oviaukon.
Katselin ihmeissäni tuon kiven omituisen pehmeitä, pyöreitä ulkopiirteitä, kun
samassa kiven keskipaikalta nyrkinkokoinen, litteä pää pistihe esille ojentuen
ovesta huoneeseen. Minulla oli ollut yövartijana mahdottoman suuri kokoon-
kääriytynyt käärme.

Tiesin kuinka salamannopeita noitten suurten matelijoiden liikkeet voi-
vat olla. En uskaltanut yrittää ryömiä toisesta ovesta pois, kun siten
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ehkä olisin saattanut käärmeen hyökkäämään päälleni. Pyssyni oli varus-
tettu semmoisella liipasinlaitoksella, jota yhteen aikaan pidettiin varsin edulli-
sena. Kun viritti molemmat hanat ja veti vasenta liipasinta, laukesivat molem-
mat piiput. En ollut koskaan ennen tätä laitosta käyttänyt, kun pelkäsin siinä
tapauksessa arvattavasti hirveää potkaisua. Mutta nyt kun näin tuon ilettävän
eläimen vetävän päänsä hiljaa takaisin, vaihdoin kuulapatruunat haulipatruu-
noihin, tähtäsin pistävien, mustain silmäin väliin ja ajoin molemmat panokset
eläimen päähän.

En huomannut miltä potkaisu tuntui. Huone täyttyi ruudinsavulla, ja tuo
kivi oven edessä poistui samassa. Tuntui ikäänkuin se olisi räjähtänyt ilmaan
pudotakseen seuraavassa tuokiossa hirveällä jyskeellätakaisin maahan.

Hypähdin pyssy kädessä toisesta ovesta vapaaseen ilmaan. Siellä oli kaikki
yhtä ainoata sekasotkua. Käärme kiemurteli rajusti sinne tänne pääsemättä
kuitenkaan paikalta pois. Heitin tavallisen aidaksen paksuisen puun sen päälle.
Puu tarttui kiemurain väliin ja naksahti poikki kuin oljenkorsi. Pitkään het-
keen en uskaltanut mennä lähemmäksi. Vasta kun rajut liikkeet vähitellen talt-
tuivat, hakkasin kassaralla pään ruumiista irti.

Mielenliikutukset ensin yöllä ja nyt aamulla olivat seuranneet niin lähellä toi-
siansa, etten ollenkaan pitänyt outona Joanneksen ja muitten toverien ilmaan-
tumista sillalle, joka johti kanavan yli. Viittasin vain käärmeeseen, etteivät
menisi liian lähelle.

Poissaoloni illalla oli saattanut koko leirille levottoman yön, ja heti aurin-
gon noustua oli minua lähdetty etsimään. Jälkien seuraaminenei tuottanut intiaa-
nille vähintäkään vaikeutta ja hän nauroi hyväntahtoisesti eiliselle levottomuu-
delleni siitä, osaisinko ikinä enää ihmisten ilmoille takaisin. Hän vakuutti,
että kulkemalla aina yhteen suuntaan hänelle ei ollut mikään kompassi tätä
varten tarpeen —joutuu aina joko isolle virralle tai jollekin sen sivujoelle. Tekee
sitten itselleen kannun ja soutaa myötävirtaa vaikka valtamerelle asti. Puhal-
lusputkensa avulla elää mies aarniometsissä vaikka kymmenen vuotta. Ja ilman
puhallusputkea ja kassaraa ei järkimies lähde metsään.

Selitin Joannekselle, ettei rninunkaan maassani lähdetä kirjatta kirkkoon
eikä kirveettä metsään. Mutta puhallusputkea minulla ei ollut, ja jos minulla
olisikin semmoinen ollut, en olisi siitä paljon hyötynyt. Sillä niin hyödyllinen
kuin tämä ase onkin metsissä taitavan käyttäjän käsissä hyödyllisempi epäi-
lemättä kuin pyssy taitamaton ei tee sillä mitään. Ilman Joanneksen apua
olisivat siis arvatenkin luuni pian mädänneet metsässä.

Olin ampunut Sucuruju’n, niin nimittävät indiaanit anacondaa eli suurta
vesikäärmettä. Käärme ei ollut tosin suurimpia, se oli vain vähän yli 20 jalkaa

indiaanit väittävät, että suurimmat tulevat kahta vertaa pitemmiksi,
mutta se oli sinänsäkin varsin vaarallinen vastustaja.



330

Anaconda ei ole myrkkykäärme. Tästä huolimatta pelkäävät sitä indiaanit
enemmän kuin mitään myrkkykäärmettä. Sen paha tapa ryöstää vasikoita,
siipikarjaa y. m. pienempiä kotieläimiä tekee sen myöskin suuresti vihatuksi. Ja
kaikkialla Amazon-alueella on se aivan yleinen. Myöskin sen ulkonäkö on erit-
täin vastenmielinen, pää- ja pyrstöpuoli kun ovat kapeat, keskiruumiin ollessa
läpimitalta lähes kaksi jalkaa. Ihminen sen kiemuroissa on pian mäsänä. On-
neksi tuo ilkiö etsii saalistaan paraasta päästä vedestä, jossa se oleskelee ehkä
yhtä paljon kuin maallakin.

Kapteeni ja Esko-setä olivat nähneet monta tapettua anacondaa, ja minun
Tomin kanssa katsellessa käärmeen kiemurtelemista, kiinnittivät he huomionsa
kokonaan tuohon lääkkänään, jossa olin yöni viettänyt. Setä tarkasteli erityi-
sen tarkoin itse salvutapaa ja muistutti hetken huoneen nurkkia tarkastettuansa,
ettei kirveenjälki ole valkoisen ihmisen tekemä.

Joannes meni suorastaan rakennukseen sisälle, tullen hetken kuluttua
ihmettelevän näköisenä sieltä takaisin. Hänkin todensi, että huone oli indiaa-
nein rakentama. Hän oli kuullut tämäntapaisista huoneista kerrottavan, mutta
ei ollut koskaan uskonut niitten todelliseen olemassaoloon. Vaikka rakennus oli
jo pahoin ryttyyn ränsistynyt, ei se arvatenkaan ollut aivan monen vuosikymme-
nen vanha. Kostea ilmanala tekee puisessa rakennuksessa nopeasti tehtävänsä.

Huone oli, sanoi Joannes, epäilemättä indiaanien lylypaikka metsässä, heidän
pyhäkkönsä.

Etelä-Amerikan indiaanein uskonnosta tiedetään hyvin vähän. Uusimman-
kaan ajan tutkistelut eivät ole voineet paljon tätä asiaa valaista. Muutamat
tutkijat, joista toiset valitettavasti ovat antautuneet asiaan valmiit ajatukset
päässään, ovat tulleet siihen johtopäätökseen, ettei näillä heimoilla ole minkään-
laisia uskonnollisia käsitteitä, korkeintaan jotain velhojen ja poppamiesten pel-
koa. Toiset näitten seutujen olojen tuntijat taasen arvelevat,- että olisi pakko
elää vuosikymmeniä heidän elämäänsä saadakseen siihen määrään heidän luot-
tamustaan, että he näitä syvimpiä salaisuuksiaan vieraalle ilmoittaisivat. Mel-
kein kaikki luonnonkansat pelkäävät, että joka salaisia tietojaan toiselle jakaa,
hän on samassa nämä tietonsa tehottomiksi tehnyt. Se vain lienee jotenkin
varma, ettei näillä indiaaneilla ole uhria tai muita todellisia jumalanpalvelus-
muotoja ollut.

Joannes, joka oli jo aivan nuorena joutunut valkoihoisten käsiin, tullut kas-
tetuksi ja ruvennut pitämään kirkkojuhlia kirkkojuhlain pitäminen on kas-
tetuille indianaeille pääasiana —, oli kuullut kerrottavan, että muutamat paka-
nalliset indiaanit, saatuaan tietoja valkoihoisten uskonnollisista menoista, olisi-
vat itselleenkin rakentaneet pyhäköitä kaukaisiin syrjäpaikkoihin jaruvenneet
niissä salaperäisille haltijoille lahjoja kantamaan.

Tätä paikkaa oli ehkä ikivanhoista ajoista pidetty lylypaikkana ja nykyajan
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kansa oli siksi rakentanut tänne itselleen uudenaikaisen pyhäkön. Huoneessa
löytyi, mitä en yöllä voinut nähdä, monta muutakin indiaaneille arvokasta esi-
nettä kuin tuo paita helmivöineen. Seinillä riippui nuolikimppuja, useita helmi-
nauhoja, veitsiä y. m.

Mutta Joannes oli huoneessa nähnyt jotain, joka oli hänelle paljon suurem-
man arvoista kuin tämä kaikki, jotain joka muistutti mieleen hänen omaa hei-
moaan. Sen oven yläpuolelle, josta olin illalla astunut huoneeseen sisälle, oli
maalattu apinankuva. Tämä oli jo kolmas kerta kun kohtasimme samanlai-
sen apinankuvan.

Nyt Joannes juhlallisen näköisenä avasi paitansa rintamuksen. Hänen rin-
nassaan oli tatuoituna aivan samannäköinen apinankuva. Kuva, joka oli aika-
naan pojan rintaan tatuoitu, esiintyi nyt täysikasvaneen rinnassa epätasaisena,
mutta sen yhdennäköisyys maalatun apinankuvan kanssa oli ilmeinen.

Kapteeni otti nyt povitaskustaan oman piirroksensa, oikeammin sanottuna
Tomin piirroksen, ja näytti sen indiaanille sanoen, että meilläpitäisi hänen las-
kujensa mukaan olla vielä kolmen viikon matka siihen maahan, missä apina-
indiaanit asuvat. Samalla hän myös kertoi, minkätähden hän aikoi heidän
maassaan käydä. Kaikki tämä herätti Joanneksen suurta mielenkiintoa. Sil-
minnähtävästi rupesi hän pitämään itseänsä paremmin ystävänämme kuin tila-
päisenä matkatoverina vain.

En tahdo lukijaa vaivata seuraavienviikkojen tapahtumilla. Enkä osaakaan
kuvata, kuinka äärettömän viehättävä joka uusi päivä oli. Kapteeni ei näkynyt
pitävän nyt enää kiirettä, kun kerta tiesi olevansa oikealla tiellä. Ehdimme sekä
kalastaa että metsästää kylliksemme. Myös saimme kylliksemme ihailla noita
ihania luonnonkanavia, joita oli metsässä kaikkialla ja joita ilman metsä olisikin
ollut kovin yksitoikkoista ja ennen kaikkea vaikeakulkuista. Tom tiesi jo hyvin
aterioita varten valita makuisimmat hedelmät, joitatässä seudussa oli riittävästi
vaikkapa tuhatmiehiselle matkaseurueelle. Ammuin vielä toisenkin jaguarin, ja
Tomin onnistui ampua tapiiri, eläin, joka on melkein suuren sian näköinen, kär-
sän ollessa kuitenkin naurettavan pitkä.

Milloin purjehtien milloin soudettuna saapui kälviäläinen isovene matkusta-
jineen vihdoin pitkähköön avonaiseen laaksoon, jonka viljavillerinteille hyvin-
voipa indiaanikylä levitti pitkiä majarivejään.

Merkkejä ihmisen läsnäolosta oli jo parin päivän aikana näkynyt. Kuitenkin
kylän näkeminen, kun se tapahtui, tuli jotenkin arvaamattamme.
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etenkin suurella varmuudella taisimme arvata, että
edessämme oleva indiaaniasutus oli matkamme pää-
maali. Aurinko olisi laskeva tunnin jälkeen, ja kap-
teeni ei tahtonut tulla yöksi kylään. Ohjasimme siis
veneemme pieneen virran poukamaan, johon jäimme
yöksi.

Päivännousu toi mukanaan aika navakan tuulen.
Nostimme purjeet, ja kymmenen minuuttia myöhem-
min laskimme vaahtopilven verhoamina kylän vai-

kamaan. Kapteenin komentosanasta lasketuivat purjeet kuin itsestään, ja
minuuttia myöhemmin kellui kälviläinen parinkymmenen indiaanikanootin
vieressä.

Enpä usko, että tulomme kylään olisi voinut tapahtua komeammalla tavalla
kuin se nyt tapahtui. Enkä tiedäkään uhkeampaa näköä kuin isonveneen tulo
vinhaa vauhtia satamaan edellytettynä tietysti, että ohjaaja ja miehistö ym-
märtävät asiansa. Näyttäähän sekin komealta, kun pari reipasta poikaa täyttä
ravia ja uljas ori valjaissa ajavat porraspäähän, mutta jos ajaja ei osaa
ohjaksia hoitaa, muuttuu tuokin näkö äkisti irvikuvaksensa. Meidän tuloamme
kylään ei häirinnyt pieninkään vahinko.

Tullessamme satamaan oli kylän väki juuri kokoontunut rannalle lähteäk-
seen päivän eri toimiin, naiset yksinkertaisilla viljelyskaluillaan varustettuina,
miehet jousilla ja keihäillä. Puhallusputki, Etelä-Amerikan indiaanin tärkein
metsästysase, näytti olevan näille ihmisille tuntematon. Ymmärsin myöhemmin
syyn. He eivät osanneet valmistaa sitä myrkkyä, jolla noitten keveitten nuo-
lien kärjet on siveltävä ja jonka vastamyrkky on vain suolajyvä haavaan
pistettynä.

Ilman tätä on puhallusputki samanarvoinen kuin pojan lasiputki, jolla hän
pihlajanmarjaraakiloita ampuu toverinsa niskaan. Joanneksen pitkä ase näytti
asujaimissa herättävän enemmän ihmettelyä kuin meidän pyssymme. Vielä
samana päivänä pääsivät kuitenkin pyssymmekin oikeuteensa.

Tämän kylän asujaimet eivät näyttäneet mitenkään eroavan useimmista
muistakin indiaaniheimoista. Heimon tunnusmerkki oli kuten voi aavistaakin
apinankuva, joka oli jokaisen miehen rintaan tatueerattu. Naisten ruumiita ei
mikään tatueeraus rumentanut. Kaikki olivat soreakasvuista väkeä.

Etelä-Amerikan indiaanien enimmän silmiinpistävähenkinen ominaisuus on
se stoalainen kylmäverisyys, jopavälinpitämättömyys, jota hän kaikissa elämän
kohtaloissa osoittaa. Monessa yksilössä tuo välinpitämättömyys näyttäytyy
haluttomuutena, joka on suorastaan tympäisevää. Jos tapahtuu vaikka kuin-
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kakin outoja tapahtumia, jos hän näkee vaikka mitenkin oudostuttavia uusia
esineitä, koskaan ei hän kysy niistä mitään. Ja jos kysyt häneltä, tietääkö hän
miksi ves' juokseevirtaa alas tai minkätähden aallot nousevat tuulessa korkeiksi,
vastaa hän haluttoman näköisenä: »En tiedä» tai: »En ole kuullut». Mutta kysyä
sinulta selitystä, ei, se ei juolahda hänen mieleensä, siihen puuttuu häneltä tar-
vittava tiedonhalu.

Luulin ensin, että tuo indiaanien yleinen haluttomuus hankkia tietojariippui
siitä, että heitä ehkä hävetti uteliaisuuden näyttäminen. Niinhän Cooper kuvaa
Pohjois-Amerikan indiaaneja. Mutta pian tulin huomanneeksi, että se ei ollut
siihen syynä, vaan he olivat todella näin välinpitämättömiä kaikesta. Ja kuiten-
kin taisivat nuo samat ihmiset olla ahkeria, jopa tarmokkaitakin viljelysmiehiä
kentällä ja banaani- tai kaakaoistutuksessa.

Onneksi eivät kaikki indiaanit tässä maassa ole näin veltostuneita. Joannes,
joka tosin oli melkein ikänsä elänyt valkoihoisten luona, oli siitä loistava esi-
merkki. Mutta myöskin tässä kylässä oli useita lahjakkaita miehiä. Yksikään ei
kuitenkaan näyttänyt mitään yllätyksen tai edes oudoksumisenkaan merkkiä
arvaamattomasta tulostamme. Ja kuitenkaan ei yksikään heistä ollut ennen
valkoihoista ihmistä nähnyt. Jos tuo merimies oli toista sataa vuotta sitten täällä
kulkenut, ei nykyinen polvi ainakaan siitä mitään näyttänyt tietävän.

Että nämä ihmiset olivat kaikin puolin rauhallista väkeä, näkyi heti. Mel-
kein kaikki tämän maan maata ja hedelmäpuita viljelevät indiaanit ovat rau-
hallisia ja elävät hyvässä sovussa valkoihoisten kanssa. Toisin on kuljeskelevien
heimojen laita. Ne ovat sotaisia, ja on vaarallista joutua niitten kanssa tekemi-
siin. Useasti ne ryöstävät lapsia vakinaisesti asuvilta heimolaisiltaan. Monet
valkoihoisten perheitten indiaanip!veli jät ovat näitä ryöstetyltä lapsia, joita
indiaanit ovat heille »hankkineet». Täten oli myöskin Joannes joutunut valko-
ihoisten käsiin.

On jotenkin luonnollista, että indiaanitoverimme suuremmalla mielenkiin-
nolla kuin kukaan meistä katseli heimolaisiaan. Mutta vasta hänen avattuaan
paitansa rintamuksen ja ympärillä seisoville näytettyään merkin rinnassaan
ilmestyi muutamien kasvoihin harrastuksen merkki. Muutama keski-ikäinen
nainen astui esiin, tarkasteli tarkoin tatueerausta ja osoitti sormellaan hänen va-
senta hartiaansa. Joannes ymmärsi tarkoituksen, veti paidan päältään ja pal-
jasti ison maksankarvaisen luoman.

Nyt ei naisen riemastus enää pysynyt salassa. Hän hypähti ilosta, tarttui
takaisin tulleen poikansa käteen ja veti hänet viereiselle teltalle, josta samassa
astui ulos heimon päällikkö, korkeavartaloinen, arvokkaan näköinen mies.

Vanhempien ja pojan yhtymys teki omituisen vaikutuksen. Poika osoitti
ihastuksensa valkoihoisten tavalla, mikä näytti saattavan vanhemmat, ja erit-
täinkin isän, hämilleen. Mutta että ihastus oh molemmin puolin vilpitön, näkyi
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selvästi kyllä. Myöskin Tom tuli niin iloiseksi, että hän astui esille pudistamaan
päällikön kättä, mikä antoi aihetta yleiseen ja kauan kestävään käsien pudis-
tukseen. Indiaanit näkyivät heti käsittävän, että tämä oli meikäläisten terveh-
dystäpä.

Hirvittävä kirkuna virran rannalta keskeytti äkisti tervehtimistoimen;
kaikki kiiruhtivat rannalle. Alligaattori oli siepannut kitaansa pojan, joka tois-
ten poikain kanssa leikkiessä oli uskaltanut liian lähelle rantaa. Onneksi oli
neuvokas, vähän isompi poika lyömällä eläintä kartulla silmään onnistunut pe-
lastamaan toverinsa. Mutta haava onnettoman pojan sääressä oli hirvittävä,
ja kamalasti kaikui hänen huutonsa.

Olimme oudoksuneet sitä, ettemme olleet useaan päivään nähneet ainoata-
kaan alligaattoria. Tässä niitä näkyi sen sijaan vilisevän. Kylä oli perustettu
paikkaan, missä virta levisi lampareeksi, ja tämä näytti houkutelleen kaikki
seudun alligaattorit sinne. Niitä oli ainakin parikymmentä ja ne olivat vähitellen
käyneet semmoiseksi vitsaukseksi asujaimille, että oli jo ollut kysymyksessä vil-
jelysten jättäminen ja muuttaminen paikkakunnalta pois. Siitä ei ollut kuiten-
kaan vielä totta tullut, sillä indiaanikin rakastaa synnyinkyläänsä ja isiensä
vanhoja viljelysmaita.

Alligaattori eli kaimaani, uuden maailman krokodiili, ei tule juuri niin suu-
reksi kuin Afrikan ja Indian krokodiili. Mutta onpa vain tämäkin ilettävä mate-
lija, missä se suuremmassa määrässä esiintyy, vaarallinen vastustaja sekä ihmi-
sille että eläimille. Alligaattori on samalla kertaa uskomattoman hävytön ja
pelkuri raukka. Kun se tietää itsensä huomatuksi, uskaltaa se vain harvoin hyö-
kätä ihmisen kimppuun, mutta pienikin varomattomuus voi viedä uhrin sen
kitaan. Vaikka tuskin kuusikymmentä metriä rannalta hietapenkereellä, joka
kohosi muutaman jalan veden pinnasta, makasi useita alligaattoreja, kylpivät
indiaanit vapaasti rannan läheisyydessä. Mutta jos yksikään eläimistä rupesi
liikahtamaan veteen päin, oli samassa koko kylpevä joukko vedestä poissa.
Kaikki nauroivat jakirkuivat, mutta alligaattorit saattoivat tuntia myöhemmin
uudistaa saman näytelmän.

Pahoin haavoitetun pojan surkea valitus näytti huutavan kostoa. Viholli-
nen oli jo ryöminyt hiekkapenkereelle, missä se kolmen toverinsa kanssa pais-
tattihe nousevan auringon säteissä. Naiset seisoivat rannalla, missä he nyrkkiä
puiden kirosivat vihollisiaan. Mutta kun kaimaanin tappaminen keihäällä
useasti onnistuu vasta monta päivää jatketun takaa-ajon jälkeen ja yhtä usein
epäonnistuu, eivät miehet näyttäneet katsovan hyväksi sekaantua asiaan.

Toisin oli Tomin ja minun laita. Rosvon yritys kuohutti mieltämme, ja pyy-
simme kapteenilta saada ampua noita ilettäviä vieraita penkereellä. Kapteeni
antoi luvan yhtyen Esko-sedän kanssa itse toimeen. Myöskin hänen ja Esko-
sedän pyssyt olivat suurreikäisiätussareita samaa mallia kuin meidänkin. Nämä
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pyssyt karkaistuine pyörökuulineen ovat erinomaisia näitä kova-nahkaisia eläi-
miä vastaan. Useasti vaikka kuula ei osukaan ihan silmäkoloon, menee se pää-
panssarin läpi ja tuottaa nopeasti kuoleman.

Aivan rannan vieressä oli ylösalaisin käännetty kanuu. Se antoi hyvän tuen
pyssynpiipuille. Kun nuo ihmisryövärit eivät näyttäneet vähääkään ihmisiä
pelkäävän kuulimme myöhemmin, että ne olivat yhtä vähän arkoja kuin koti-
eläimetkin astuimme kaikki kanuun taakse. Indiaanit jäivät seisomaan taak-
semme. Että meillä oli jotain alligaattoreita vastaan tekeillä, sen he tietysti
huomasivat, mutta kun eivät tienneet miten meidän aseemme olivat käytettä-
vät, jäiväthe seisomaanvälinpitämättömän näköisinä.

Ampuma-asento oli tavattoman hyvä ja ampumaväli lyhyt. Neljä eläintä ja
neljä ampujaa. Otimme eläimet jyvälle samassa järjestyksessä,missä itse maka-
simme, ja sedän komennosta paukahti yhteislaukaus. Ankarimmallakaan komp-
panianpäällikölläei olisi pitänyt olla mitään muistuttamista tätä yhteislaukausta,
vielä vähemmän sen seurauksia vastaan. Sillä yksi eläimistä vain yritti päästä
veteen ja sekin jäi makaamaan pää vedessä, mutta ruumis hiedalla.

Nyt näyttivät indiaanit huomanneen, mitä oli tapahtunut. Kaksi heistä
hyppäsi isompaan kanuuhun, niin sanottuun montariaan, jaläheni keihäät käsissä
alligaattoreja. Kun he ymmärsivät eläimet kuolleiksi, huusivat he tovereilleen,
ja kohta oli parikymmentä miestä hietasärkäliä. Yksi eläimistä oli jo avattu ja
osaksi nylettykin, kun se äkisti pyrstöllään kaatoi kaksi miestä, jotka seisoivat
vieressä. Toiset nauroivat ääneen miesten onnettomuudelle.

Samana päivänä ammuimme Tomin kanssa vielä kolme noita inhoittavia
eläimiä, javiikon perästä ei ollut ainoatakaan enää näkyvissä. Elleivät ne olisi
olleet näin hävyttömän rohkeita, emme olisi tietysti näin tavattoman hyvin
onnistuneet. Yksi niistä, joka tunnettiin siitä, että sen toinen takajalka oli
viallinen, oli elänyt paikkakunnalla jo vanhimpien ukkojen lapsena ollessa, olipa
se kertomuksen mukaan ryöstänyt erään nyt keski-ikäisen miehen isoisän.
Meitä huvitti paljon näitten suurten eläinten ampuminen. Vaikka niitä matkalla-
kin näkyi, olivat ne jotenkin arkoja, emmekä olleet onnistuneet ampumaan
niitä. Kapteeni ei myöskään tahtonut niitä varten pysäyttää venettä. Hän
sanoi niiden olevan näitten suurten virtain virtapoliiseja, jotka korjasivat pois
kaikkea asiaankuulumatonta vedestä mätänemästä.

Nähtävästi olivat isäntämme mielissään siitä, että olimme vainolaiset tap-
paneet. Ja kiitollisuuttansa osoittivat he antamalla meille asuttavaksi suuren,
siistin majan, toisista aivan erillään, aivan aarniometsänreunalla. He näyttivät
vaistomaisesti aavistaneen, että asuisimme mieluummin vähäsen syrjemmällä.

Illalla istuimme nuotion ääressä majamme edustalla puhellen päivän tapah-
tumista. Illan viileys alkoi levitä ympärillemme, tulikärpäsiä risteili kaikkialla
ilmassa, ja viereisessä metsässä pitivät mölyapinat korviavihlaisevia laulajai-
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siaan. Näitten apinain hirvittäväkarjunta on ensi aikoina matkustajalle suureksi
vaivaksi, mutta, kaikkeenhan tottuu, vaikka tosin tähän mylvinään hitaasti
vain. Tuo vahva ääntäminen näkyy vaativan aivan vähäpätöistä voimanpon-
nistusta. Mutta kukapa uskoisi härkäsammakon mahtavan mylvintänsä
aikaansaattajaksi!

Aivan majamme edessä oli vähäinen laguuni, jonkapinta oli melkein koko-
naan Victoria regian jättiläislehtien peittämänä. Tämän vesikasvien kuningat-
taren lehdet ovat runsaasti kolmen jalan levyisiä, reunat ylöspäin käännettyjä,
joten ne muistuttavat jättiläistarjottimia. Isotkin vesilinnut kulkevat vapaasti
näillä lehdillä toisesta lammikon rannasta toiseen aivan kuin meillä västäräkit
lumpeen lehdillä.

Päivän kuluessa emme olleet nähneet mitään, joka olisi osoittanut metsä-
kapteenin kertomuksen noista hännällisistä orjista todeksi. Nämäkin indiaanit,
kuten kaikki Etelä-Amerikan indiaanit, samoin kuin valkoihoisetkin, pitivät
paljon apinoita kotieläiminä ja lasten leikkitovereina. Apina on tässä osassa
maailmaa talonkoirana. Mutta mitään oudompaa apinalajia emme huomanneet.
Suurempi osa oli tavallisia hämähäkkiapinoita, Amerikan notkein ja vikkelin
apina, joka näissä osissa maata on kaikista yleisin. Päällikön majassa vain näin
kaksi Midas-apinaa, n. s. leijona-apinaa. Tämä, joka on jotenkin harvinainen,
on oravan kokoinen ja sen liikkumistapa muistuttaa suuresti oravaa. Se on
saanut nimensä pitkästä ruskeasta harjastaan, joka kaulasta riippuu alas ja an-
taa tuolle pienelle kääpiölle leijonantapaisen näön. Nämä apinat olivat hyvin
kesyjä. Erittäinkin Tomiin ja minuun mieltyivät ne ensi hetkestä, ja kylässä
kulkiessamme oli meillä kummallakin tavallisesti jompikumpi niistä olalla.
Poistuessaan lahjoitti päällikkö ne meille, ja meidän onnistui myös saada ne elä-
vinä ja terveinä kotiin Suomeen. Ne ovat kiintymyksellään isäntiinsä ja mo-
nilla hauskoilla kujeillaan valmistaneet meille monta iloista hetkeä. •

Kapteeni uskoi kuitenkin varmasti olevamme oikealla paikalla. Ja jo seu-
raavana päivänä näyttäytyi, ettei hänen laskunsa pettänyt. Pitkä matkamme
Suomesta tänne Tyynen meren läheisyyteen ei tapahtunut turhaan, jos tosin
matkan päämäärää ei saavutettu ihan sillä tavalla kuin kapteeni oli uskonut.

Ihmettelin seuraavana aamuna, minkä tähden kaikki kylän apinat pantiin
kiinni, mikä näytti saattavan nuo muuten niin iloiset eläimet kovin apealle mie-
lelle. Mutta seisoohan hevonenkin tallista otettuna pää riipuksissa, kun se huo-
maa, että on raskas kyntöpäivä edessä. Apinat nähtävästi tiesivät mitä kahleh-
timinen heille merkitsi työtä, jotain, johon apina on vähemmän sovelias kuin
useimmat muut eläimet. Onneksi ne saivat olla sitten taasen kymmeniä päiviä
vapaina, ennenkuin uusi työpäivä sarasti. Vaan nuo iloiset veitikat olisivat
nähtävästi olleet mieluummin aina laiskana.

Kapteenin silmissä näkyi outo kiilto, ja kaikki odotimme suurella mielen-
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jännityksellä, mitä nyt tulisi tapahtumaan. Kohta ilmestyi majasta joukko
naisia, kullakin maissisäkki hartioillaan ja kulkue lähti liikkeelle pitkin virran
rantaa. Merkeillä osoitimme kulkueen johtajalle, että meidän teki mieli tulla
mukaan, mikä meille heti myönnettiin. Tomia ja minua oudoksutti suuresti,
että miehet itse vain taluttivat apinoita, kun naisten oli pakko kantaa raskaat
viljasäkit. Mutta maassa maan tavalla. Ja tämä oli indiaanien maan tapa.
Erään vanhan muijan säkki oli niin raskas ja hänen näytti olevan niin vaikea
saada se kannetuksi, että olisin häntä mielelläni auttanut, mutta Esko-setä kielsi
sanoen, että olisin täten ainaiseksi kadottanut kaiken miehenarvon isäntävä-
kemme silmissä ja eukonkin tämän kautta häväissyt. Miehelle on perin alenta-
vaa kantaa kantamusta, jos on naisväkeä läsnä, joitten hartioille se sopii säly-
tettäväksi. Ja Joannes, joka nyt oli myös liittäytynyt joukkoon, sanoi, että
nuoret indiaanitytötkin olisivat kovin halveksineet minua, jos olisin tuommoi-
seen alentavaan toimeen ryhtynyt. Ja autetulle muijalle olisi siitä koitunut
ikuinen häpeä. Tietysti en tahtonut menettää sitä sankarimainetta, minkä olin
Tomin kanssa alligaattorien tappamisella nuorten naisten joukossa jo ansainnut,
ja muija sai häiritsemättä kantaa säkkinsä. Perille tultuamme hän näyttikin
äärettömän ylpeältä. Hänen kantamuksensa olikin todella kaikista raskain.

Käytyämme noin puolen tunnin matkan rupesi kuulumaan puron lirinää.
Vähäinen puro tyhjensi hopeisen aarteensa virtaan. Tässä tasaisessa maassa on
puron lirinä ihaninta laulua korvalle. Indiaanikin ymmärtää arvostaa tätä
suloa. En tiedä mistä syystä muuten mylly sillä myllylle oltiin todella nyt
menossa oli näin kauas kylästä rakennettu. Sillä myllyn käyttämiseen tuota
pientä koskentapaista ei käytetty. Mutta indiaaneille näytti rannalla istuminen,
puron lirinän kuunteleminen ja jalkain pitäminen virtaavassa vedessä tuotta-
van suurta nautintoa.

Paikka oli kaikin puolin kaunis. Aamu oli parahiksi viileä, ja tuo majestee-
tillinen virta paloi kuin tuli aamuauringon säteissä. Indiaanit ryhtyivät heti
tanssileikkeihin nuorten naisten kanssa, ja heidän kunniakseen on sanottava,
että kaikki tapahtui täysin sievästi. Koko jauhamistoimi jätettiin vanhempien
naisten liuostaan. Indiaaneja näytti suuresti ihmetyttävän se seikka, että
kaikki meidän huomiomme oli jauhamistoimeen kiintynyt eikä heidän tans-
siinsa, joka kuitenkin näytti olevan toimeenpantu huvittamaan juuri meitä vie-
raita.

Mylly, jota nyt tietysti hyvin tarkoin tarkastelimme, oli rakennettu pienelle
kummulle puron rannalle. Se oli avonainen vaja, kuitenkin katoksella varus-
tettu. Itse jauhamislaitosoli yksinkertaista laatua: noin neljän metrin laajuinen
pyörä, aivan tavallisen härkinrattaan näköinen, nosti ja laski kahta survinta,
joittenpainosta jyvät survoutuivat karkeiksi jauhoiksi. Ainoastaan yli kolmas-
osa rattaasta oli avonainen, muu osa kiersi jonkunlaisessakodassa, joka oli puun-

Ingman, Kootut teokset. 22
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kaarnasta tehty. Avonaisen rattaanosan kohdalle oli tukevalla pönkkälaitok-
sella kiinnitetty puinen häkki, yhtä laaja kuin rataskin. Koko laitos ei näyttä-
nyt paljon luottamusta herättävältä. Mutta eihän ole koiraa karvoihin katso-
mista. Nähdäänpä ensin laitos liikkumassa.

Äsken mainittu vanha muija meni ensin rattaan napoja voitelemaan. Sitten
jaettiin apinat kahteen työkuntaan ja toinen suljettiin häkkiin. Tämä oli väki-
vallalla tehtävä, sillä apinat vastustelivat häkkiin menemistä aivan kuin äksy
hevonen vastustelee valjaisiin astumista. Häkkiin jouduttuaan tarttuivat ne
heti häkin rattaanpuoleisiin säleisiin kiinni jakoettivat käsin ja jaloinpysyttäytyä
niin kaukana vihatusta rattaasta kuin mahdollista. Oli ikäänkuin se olisi niitä
polttanut, mutta samalla kertaa myös vetänyt puoleensa.

Kun viisi tai kuusi apinaa oli häkissä, rupesi ratas kitisten, ähkyen pyöri-
mään ja survimet aikaansaattoivat hirveää melua. Tämäpä oli indiaaneille
mieliksi. He hihkuivat, huusivat ja lauloivat jayrittivät kaikin tavoin itse lisätä
hälinää. Survinten alusta oli tehty ontoksi, rummuntapaiseksi, epäilemättä
hälinän suurentamisen tarkoituksessa.

Kuta useampia vetäjiä häkkiin työnnettiin, sitä nopeammin rupesi ratas
pyörimään ja survimet jyskyttämään. Kun heikommat eläimet rupesivat väsy-
mään, mikä huomattiin siitä, että ne painuivat rinta häkin säleitä vasten, hei-
tettiin kaarnariepu peittämään avointa osaa rattaasta ja samassa koko mylly
pysähtyi. Toinen työkunta työnnettiin häkkiin, kaarnapeite otettiin pois, ja
jauhaminen alkoi uudestaan. Työtä tehneet olivat hirveän nälkäisiä ja saivat
lujat annokset banaaneja ja pähkinöitä, mikä näytti suuresti tyydyttävän kap-
teenia, koska se näkyi antavan tukea hänen mieliaatteelleen.

Työkunnan vaihto tapahtui noin pari kertaa tunnissa. Vuorotellen syöden,
vuorotellen työtä tehden jatkoivat apinat täten työtänsä päivällisaikaan asti,
jolloin kaikki jyvät olivat jauhoina.

Eipä ihmekään, ettei vanha suomalainen merimies saanut itselleen sel-
väksi, miten nuo indiaanien orjat suorittivat työnsä. Oli selvää, että kapteenin
toiveet nyt olivat toteutumaisillaan, jos tosin ei ihan sillä tavalla kuin hän oli
uskonut. Ei sopinut kieltää, että oli joku salainen voima olemassa, joka veti api-
noita ja rattaan lastoja toisiinsa, mutta jonka tuo puun kaarna väliin pantuna
esti toiminnasta. Rattaan rakenne, joka jätti vain ylimmän osan avonaiseksi,
näkyi perustuvan tähän puunkuoren ominaisuuteen. Apinat vain oli vaih-
dettava johonkin elimettömään esineeseen, joka itse muuttumatta teki niiden
tehtävän, ja ikiliikkuja oli keksitty! Kaarna, jolla suurin osa rattaankehää oli
peitetty, niin että sen ylin osa vain sai panna vetovoimansa liikkeeseen, oli lai-
toksen pääasia. Rattaanlastat katosivat yksitellen tuon suojelevan peitteen
taakse vähintäkään voimaa kuluttamatta. Keksi samanlainen suojelusaine mag-
netia varten, ja sekin tulee ikiliikkujaksi! Tulin ajatelleeksi tuota pientä,
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ilmatyhjään lasikelloon suljettua nelilastaista ratasta, »valokonetta», joka seisoi
siinä kaapissaan liikkumattomana, mutta auringonvaloon nostettuna heti ru-
pesi iloisesti pyörimään. Olin koulussa sitä monta kertaa ihmetellyt, kunnes
opettaja kerta nosti sen pöydälle käymään selittäen samalla valonsäteitten vai-
kutusta lastoihin. Valitettavasti tämä vehe pimeään siirrettynä lakkasi heti
liikkumasta.

Sanoin, että kapteenin toiveet olivat toteutumaisillaan, vaikk’ei aivan sa-
malla tavalla kuin hän oli ajatellut. Indiaanit näyttivät mikäli mahdollista
pysyttelevän rattaasta loitommalla. Vanha muijakin, joka sen napoja voiteli,
teki tehtävänsä pitkävartisen sauvan avulla. Kun kapteeni tutkiakseen ko-
jetta lähenteli sitä, huomasin hänen äkisti tarttuvan molemmin käsin häkin
säleisiin kiinni. Indiaanit rupesivat nauramaan täyttä kurkkuansa. He luuli-
vat silminnähtävästi, että hän tahtoi auttaa apinoita työssä jaettä tuo vähäi-
nen vahinko oli siitä syystä hänelle tapahtunut. Sillärattaanlastat vetivät häntä
voimallisesti puoleensa, se näkyi nyt selvästi.

Indiaaneilla oli asia selvillä, ja nyt se selvisi äkisti myös meille kaikille.
Apinat eivät vetäneet ratasta puoleensa, vaan ratas veti niitä. Sen lastat olivat
jotain ainetta, joka salaperäisellä voimalla veti ihmisiä ja eläimiä puoleensa,
noita apina-raukkoja nähtävästi vielä suuremmalla voimalla kuin ihmistä.
Aivan kuin magneetti raudankappaletta. Koetimme kaikki vuorotellen. Lähen-
telimme varovasti ratasta, ja kuta lähemmäksi tulimme, sitä enemmän tuntui
tuo omituinen voima. Olimme löytäneet uuden voima-aineen, emme uutta
sähköeläintä.

Jauhamistyön päätyttyä rupesi kapteeni tarkemmin tutkimaan noita rat-
taanlastoja. Itse ratas oli puuta, mutta lastat olivat ohuita levyjä, jotain tai-
vaansinistä metallia. Väri oli niin kirkas, että se melkein silmiä häikäisi. Rat-
taan ollessa nyt liikkumatta ei lastain vetovoima kuitenkaan ihmiseen niin suu-
resti vaikuttanut, että se olisi tuntunut suorastaan tuskastuttavalta. Kovin suk-
kelalta tuntui Tomista ja minusta kosketella tuota metallia. Se tuntui melkein
samalta kuin sähköpatterin kosketteleminen, mutta käsi ei tarttunut siihen
kiinni, vaan päinvastoin työntyi vauhdilla siitä pois.

Nyt olisi ollut hyvä osata puhua isäntäväkemme kanssa. Sen verran saimme
kuitenkin heiltä merkkien avulla tietää, ettei heilläollut muuta myllyä kuin tämä
ainoa. Tätä heiltä ei siis sopinut houkutella. Mutta mylly oli semmoisenaan
tuotu vuorenväen muinaisindiaanien >— asunnoista, jossa niitä oli vieläkin
monta kymmentä. Ja indiaanit tulisivat mielellään meitä sinne opastamaan.
He osoittivat virtaa ylöspäin, missä kaukaa häämötti vuorenkukkuloita, arva-
tenkin Andes-vuorten sakaroita.

Vielä samana päivänä olimme neljän nuoren miehen seuraamina taasen mat-
kalla virtaa ylös. Matka sujui hyvin, ja indiaanit, jotka omissa veneissään, suu-
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remmissäkin, käyttivät yksinomaan melomista, huomasivat pian, kuinka paljon
paremmat vehkeet meillä oli. He oppivat nopeasti airoja käyttämään. Tietysti
hekin, kuten jokainen vasta-alkaja, ensin yrittivät kiskoa kantoja vedestä,
mutta pian he käänsivät aironlapansa vinoon kuten mekin vanhat merimiehet.
Ja purjehtiminen hankatuuleen näytti huvittavan heitä aivan erinomaisesti.
Omilla pyöreäpohjaisilla veneillään, jotkaolivatnimipurjeilla varustetut, eivät he
päässeet täyteen laitatuuleenkaan, ja nähtävästi käsittivät he meidän veneemme
risteilemisen purjekankaasta riippuvaksi. Heidän veneittensä kykenemättö-
myys pääsemään vastatuuleen riippui kuitenkin pääasiallisesti siitä, että mastot
oli sijoitettu liian paljon kokkapuolelle, niin ettei vene tullut vähääkään luo-
viseksi. Jos melan nosti vedestä, ei vene ollenkaan noussut päin tuuleen, vaan
päinvastoin laski tuuleen. Tultuamme kylään takaisin varustimme Tomin
kanssa muutamaan sirotekoiseen kanuuhun irtokölin ja siirsimme maston
oikeaan paikkaan siten että purjepinnan keskus joutui noin desimetrin verran
kannun vedenalaisen osan laitavastuksen keskuksesta peremmälle ja kanuu,
joka oli tosin hyvin kiikkerä, muuttui kohtalaisen luoviseksi jasiitä tuli tavallisen
hyvä risteilijä. Indiaanipojat olivat ihastuksesta suunniltaan ja purjehtivat
jo ensimmäisenä päivänäkymmenkunta kertaa kumoon. Mutta kun ei heilläollut
tarpeettomia vaatteita vaivanaan eikä alligaattorejakaan enää näkynyt, olivat
kuperkeikat vain lisähuvituksena. Kauaa ei myöskään kestänyt, ennenkuin he
jo punnersivat kiikkerää kamultansa niinkuin kokeneet perämiehet ainakin.

Muutaman päivän perästä saimmekin jo hyvin useasti purjehtia, sillä varsi-
nainen aarniometsä päättyi ja maa tuli avonaisemmaksi ja jossain määrin epä-
tasaiseksi. Vuoristo näkyi jokapäivä yhä lähempää, ja tasan kaksi viikkoa ky-
lästä lähdettyämme astuimme rannalle vuorenväen kaupunkiin.

Vuorenväen kaupunki on ehkä tuhansia vuosia ollut raunioina. Mutta nämä
rauniot olivat monta vertaa paremmin säilyneet kuin nuo mahtavat rauniopai-
kat Meksikossa vanhojen atztekien maassa. Kapteeni oli käynyt noilla indiaa-
nien sivistysaikakauden muistomerkkien seuduilla. Useimmat vanhat temppe-
lit ja palatsit ovat nykyaikana surkeassa tilassa. Aarniometsien jättiläispuut
ovat tunkeneet juurensa muurien liitteisiin ja aikojen kuluessa särkeneet, jopa
aivan turmelleetkin monen muinaisen mahtavan rakennustaidon mestariteok-
set. Meksikossa ovat monet rauniopaikat nyt aarniometsänä. Täällä sitä vas-
toin kohosivat uljaat temppelit ja upeat palatsit runsaine kuvanveistoksineen
melkein vahingoittumattomina taivasta kohti.

Saattajamme olivat kaikki jo ennen käyneet tässä vuorenväen autioksi jää-
neessä kaupungissa. Heidän johtaminaan käytimme monta päivää vaelteluun
noissa tyhjissä saleissa ja pitkissä eksyttävissä käytävissä. Monet suurimmista
rakennuksista olivat maanalaisilla käytävillä toisiinsa yhdistetyt. Suuri paljous
maanalaisiakin saleja ja huoneita löytyi; luulimme niitä ensin kalmistoiksi,
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mutta mitään siihenpäin viittaavaa merkkiä emme löytäneet. Seinissä runsaasti
löytyvistä muistokirjoituksista emme tietysti hyötyneet enempää kuin indiaa-
neistammekaan. Niillä ei näyttänyt olevan mitään muuta tietoa siitä kansasta,
joka nämä suuremmoiset rakennustyöt oli luonut, kuin että se kansa oli ennen
heidän aikaansa maassa asunut. Emme voineet heissä huomata mitään pelon
merkkiä näissä rakennuksissa liikkuessaan. Nähtävästi eivät he ainakaan vai-
najien henkiä mitenkään arastelleet. Joitakuita suuria käärmeitä vain he näytti-
vät pelkäävän, jotka siellä täällä komeroissa tai parvekkeilla Hikoilivat päiväij
paistattamassa.

Yhteen ainoaan maanalaiseen holviin eivät saattajamme tahtoneet meitä
seurata. Myöskin kielsivät he meitä jyrkästi omin päin sinne menemästä: se
paikka tuotti onnettomuutta, väittivät he. Siinä säilytti näet vuorenväki aar-
teitaan, ja ne aarteet olivat eläviltä kielletyt. Joka tahtoi käydä niihin käsiksi,
hänen täytyi kuolla. Että indiaanit todella tarkoittivat jotain kallisarvoista,
ymmärsimme siitä että he osoittivat vaatteitamme, pyssyjämme ja ennen kaik-
kea kellojamme, joitten ominaisuuden taskuihinkin suljettuina, jopa taivaan
pilvessäkin ollessa tietää auringon kulkua he pian saivat itselleen selväksi ja
joita he enimmiten kaikesta näyttivät ihailevan. Kapteeni, jolla paitsi krono-
meettereitaan oli kaksikin taskukelloa, antoikin nykyisen saattueemme joh-
tajalle, joka nuoruudestaan huolimatta näytti olevan indiaanien ylhäisimpiä,
ystävälahjaksi toisen taskukellonsa.

Vasten indiaaniemme tahtoa emme halunneet tunkeutua tuohon maanalai-
seen rakennukseen, johon johti erinomaisen kaunis ja hyvin säilynyt rakennettu
porraskäytävä, vaan jäi se kokonaan tutkimatta.

Ihmeellisen vaikutelman tekivät meihin kaikkiin nuo suurenmoiset Ameri-
kan muinaisten asujainten muistomerkit. Mieleen muistuivat Herran sanat:
»Olen kansat hävittänyt, heidän linnansa ovat hävitetyt, heidän katunsa niin
tyhjiksi tehdyt, ettei kenkään niitä kulje. Heidän kaupunkinsa ovat hävitetyt,
ettei yksikään ihminen niissä asu.» Kivi on vuosisatoja, ehkä vuosituhansia uh-
maillut. Nämä rakennukset ovat vain kattoja ja ovia vailla. Mutta niitten
rakentajista ei ole vähintäkään tietoa ihmisten muistiin jäänyt. Ja ellei jonkun
vastaisen tutkijan onnistu niiden kirjoituksia tulkita, jää heidän historiansa
ainaiseksi kätköönsä.

Jos saattajamme todella olivat, kuten näkyivät uskovan, näitten korkealla
sivistysasteella olleitten ihmisten jälkeläisiä, niin syvälle olivat he todellakin
vaipuneet. Uskoisin kuitenkin pikemmin, että jokuvoimakas raakalaiskansa on
tämän muinaiskansan kukistanut ja sukupuuttoon hävittänyt; kykenemättä
kuitenkaan itse hävitettyjen sivistystä itselleen omistamaan on se painunut
aarniometsiinsä takaisin.

Olimme kaikki niin innostuneet näihin muinaismuistoihin, että olimme miltei
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unhottaa matkamme varsinaisen tarkoituksen. Indiaanimme, joilla muuten ei
näkynyt koskaan olevan kiirettä, muistuttelivat meille vihdoin, että olisi ehkä
jo aika lähteä myllynrattaan lastoja noutamaan.

Ne rakennukset, joita olimme täällä tarkastelleet, olivat nähtävästi temppe-
leitä ja ruhtinaspalatseja. Varsinaisen kansan kaupunki oli puolen päivän mat-
kan päässä tästä, aivan jyrkän vuorenrinteen juurella. Sieltä löytäisimme sitä,
jota etsimässä nyt olimme. Sinne siis läksimme.

Vuorenväen kaupunki oli yhtä tyhjä ja autio, kuin temppelien ja palatsien-
kin kaupunki. Asuinrakennukset, jotka olivat aivan yksinkertaisia vain, olivat
osaksi kivestä rakennettuja, mutta suurimmaksi osaksi kuitenkin itse vuoren-
seinämään hakattuja. Kaupunki ei ollut aivan leveä, mutta pituus oli irdiaa-
niemme tiedonantojen mukaan penikulmia. Opimme täällä tuntemaan erään
toisen puolen tämän kansan kulttuurista. Heidän maanviljelyksensä oli nähtä-
västi ollut korkealla kannalla, jopa hyvinkin korkealla. Joki haaraantui tästä
ylöspäin kahteen haaraan, joista toinen muodosti useita pieniä koskia. Tähän
oli penkereittäin perustettu joukko sulkuja, joten koko ylempänä oleva osa
maata, monta kymmentä neliöpenikulmaa, oli saanut laajan kastelulaitoksen,
joka arvatenkin kunnossa ollen oli synnyttänyt erinomaisen hedelmällisyyden.
Ehkä on tämä kansa elänyt hiljaisen maanviljelijäkansan onnellista elämää.
Ehkä ovat palatsien asujaimet, kansansa tietorikkaimmat jaälykkäimmät, pitä-
neet alemman luokan häpeällisessä orjuudessa. Mitä me tästä tiedämme?

Emme kulkeneetkaan täällä kovin kauas, sillä löysimme etsittyjä metalli-
levyjä melkein heti runsaassa määrässä. Kolmen päivän perästä oli meillä
kolmekymmentä neljän metrin pituista metallilaattaa kaarnaan hyvin kierret-
tyinä veneessämme. Että laatat eivätolleet yksinkertaista metallia, sen luuli kap-
teeni voivansa varmuudella päättää. Ne olivat jotain pronssintapaista metalli-
seosta, ja kapteeni arveli, että niitten omituinen voima riippui juuri seoksen
laadusta, jota hän tultuansa sivistysoloihin takaisin aikoi heti ruveta tutkistele-
maan. Tätä kirjoittaessani harjoittaa hän arvatenkin mitä suurimmalla innolla
tutkistelujaan, ja Esko-setä raukka saa ehkä vieläkin kerran tyytyä neljän tunnin
yölepoon, jos kymmenkunta hänen hoidettavaansa apinaa suo hänelle edes sitä-
kään.

Tultuamme indiaanikylään takaisin kapteeni, joka oli jo Manaon kaupun-
gissa hankkinut runsaan varaston indiaaneille mieluista vaihtotavaraa, vaihtoi
itselleen kymmenkunnan kesyä apinaa, jotka laivalla tulivat meille olemaan sekä
huvitukseksi että välistä kiusaksikin. Kylässä viivyimme tällä kertaa toista viik-
koa, jolla ajalla Tom ehti opettaa indiaanipoikia lyömään sekä kiekkoa että kei-
laa. Minä puolestani salvoin heille aika ison kiikun, ja pian oli laite toimessa
melkein aamusta iltaan, välistä apinoita, välistä poikia täynnä.

Ikävällä sanoimme hyväntahtoisille isännillemme ja erittäinkin Joannek-
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selie jäähyväiset ja jätimme nämä ystävälliset ihmiset. Lähtiessämme jakeli
kapteeni runsaasti lahjoja. Kukaan ei jäänyt ilman, ja tyytyväisyys oli
yleinen.

Simo ja Jack olivat pitäneet kapteenin tuulimyllyä ahkerasti käynnissä,
niin että kaikki sähkökasaajat nyt taasen olivat täynnä. Molemmat miehet
tekivät pestaussopimuksen Tukholmaan asti, ja matka kävi varsin onnellisesti
muutamia apinaimme pienempiä kapinoita lukuun ottamatta. Ne eivät näet
mitenkään tahtoneet hyvällä tulla illaksi taklaasista alas, ja kapteeni pelkäsi,
että ne yön aikaan muuten joutuisivat johonkin onnettomuuteen. Olimme
Tomin kanssa loppupuolella matkaa niihin jotenkin kyllästyneet ja toivotimme
heille jo monta kertaa matkapassit takaisin siihen maahan, missä pippuri kas-
vaa.

Lontoossa kapteeni viipyi useita päiviä. Hän tarvitsi erityisiä aineita labora-
torioonsa, joita hän ei sanonut löytyvän Tukholmassa. Hän oli jo laivamatkalla
ollut täydessä työssä metallilevyjänsä tutkimassa, mutta mitään tietoja tulok-
sista emme saaneet. Esko-setäkään ei tietänyt muuta kuin että hän oli hurjim-
malla syömätuulellaan, teki työtä yöt päivät ja oli aina hyvällä tuulella. Häi-
ritsemistä vain ei kärsinyt.

Vanhan Bobin kodissa kävimme Tomin kanssa kaksikin kertaa. Hän oli
jättänyt lopullisesti merielämälle hyvästit ja kuten moni muu Lontoon vanha
merimiesostanut itselleen moottoriveneen, jollahän kuljetti väkeä Thames-virtaa
pitkin maaseudulle. Siinä oli hän ainakin kaikista merikäärmeistä turvattuna.
Hänen muijansa, jota Tom väitti vanhaksiriivinraudaksi, mutta joka minusta oli
oikein rattoisa eukko, kestitsi meitä kaikenlaatusilla herkuilla, joitten maku oli
jo melkein suustamme unohtunut, mutta ihmeen nopeasti uudestaan opittu.

Kapteeni jäi aarteineen Esko-sedän kanssa Tukholmaan. Hän ei sanonut
uusien tutkimuksiensa tähden voivansa sieltä poistua. Hän teki siis litviikit mie-
histölleen. Tomia oli talonpoikaisiin oloihin katsoen nyt pidettävä varakkaana
miehenä. Mutta minäkin tulin saamaan aika sievoisen summan, suuremman
kuin olin voinut aavistaa. Kolmentoista kuukauden palveluksesta merillä olin
ansainnut enemmän kuin neljän vuoden renginpalkan. Tietämättäni oli kap-
teeni paluumatkan alkaessa ylentänyt minut matruusiksi, joksi minut myös
erokirjassa nimitettiin. Tom melkein kadehti minua.

Vielä samana päivänä pantiin molemmat veneemme vesille ja varustettiin
parin viikon matkaa varten. Emme olisi kahden Tomin kanssa jaksaneet suo-
rittaa näin pitkää matkaa, kaksitoista tuntia vuorokaudessa peräsimessä käy
päinsä korkeintaan päivän tai pari, mutta Simo, joka pariinkymmeneen vuo-
teen ei ollut Suomea nähnyt, oli katsonut tilaisuuden sopivaksi lähteä vanhaa
äitimuoriaan tervehtimään.
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Jäähyväiset olivat sydämelliset. Kapteeni velvoitti Tomia vakavasti mene-
mään heti ikävuodet täytettyään merikouluun ja antoi hänelle merimiestiedois-
taan kauniin todistuksen.

Esko-setä piti meille lähtiäiset niin hienossa ravintolassa, että minua miltei
hävetti istua samassa huoneessa niin monien hienojen herrain jarouvien kanssa.
Mutta Tom oli kuin kotonaan vain. Hän rupesi jo saamaan seurustelutottu-
musta. Kuka tietää kuinka hienossa salongissa hän vielä kapteenina ylvästelee
matkustajiansa isäntänä.

IX.

stuin siis taasen kerta pitkästä ajasta oman veneem-
me peräsimessä. Tom ja Simo askaroivat purjeitten
kanssa.

Tukholman saaristo oli erinomaisen ihana. Kotim-
me edustalla saaristo on vain aivan laiha. Ainoastaan
pari kolme pientä saarta tarjoo välttämättömän suo-
jan meren raivoa vastaan; sitten on meren ääretön
pinta edessä. Tässä hymyilevät rannat, lahdet ja sal-
met, ja metsän vihannasta esiin pilkistävät lukematto-

mat kodikkaat huvilat lumosivat silmäämme, joka pitkään aikaan ei ollut
muuhun tottunut kuin Amazon-virran aarniometsien yksitoikkoiseen yksinäi-
syyteen ja valtameren äärettömään pintaan.

Sattui niin sopivasti, että juuri samassa kuin jätimme Tukholman saariston
taaksemme, saimme nähdä, jopa tavallansa itsekin ottaa osaakilpapurjehdukseen.
Ankkurissa olevasta höyrylaivasta paukahti tykinlaukaus, ja melkein samassa
hetkisessä nousivat ihmeteltävällä nopeudella ja täsmällisyydellä parissa kym-
menessä suuressa huvialuksessa purjeet, ankkurikettingit rahisivat ja samassa
kiiti edessämme koko pilvi purjeita eteenpäin raikkaassa aamutuulessa. Tuuli
oli täysin peräntakainen. Pian nousivat alusten suunnattomat pinnakerit, ja
valkoinen pilvi tuli yhä suuremmaksi.

Mekin käänsimme purjeemme »virsikirjaksi», ja suureksi kummakseni lähe-
nimme kilpapurjehtijoita hyvällä vauhdilla. Puolen tunnin jälkeen menimme
loistolla noitten hienojen kilpapurjehtijain ohitse melkein samassa kuin nuo
kaikki ihan kuin komennosta erään merkkipoijun kohdalla tekivät käännöksen
ja jatkoivat kurssiaan laitatuuleen. Oli ilo nähdä miten hienosti tämä manöö-
veri tehtiin. Yksikään vene ei kosketellut toista.

Tunsin itseni kovin ylpeäksi, että olimme sivuuttaneet tuommoisen laivaston,
Tukholman hienoimmat kilpapurjehtijat. Tom, joka nämä asiat ymmärsi pal-
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jon paremmin kuin minä, masensi kuitenkin pian ylpeyteni. Myötätuuleen pur-
jehtii tämmöinen pitkä, varsin matalasti kulkeva saaristolaisvene usein parhaim-
mankin raskaskölisen kilpapurjehtijan ohitse. Mutta jos olisimme jatkaneet hei-
dän kanssaan hankatuuleen, olisimme auttamattomasti jääneet jäljelle, ja paluu-
matkalla lähtölinjalle olisimme hävinneet monta vertaa sen kappaleen, minkä
olimme nyt voittaneet.

Tämä tieto oli masentava. Olimme nyt kuitenkin menneet noitten hienojen
herrojen ohitse, ja se oli minusta pääasia. Ja olisi ollut varsin hauska nähdä
noitten hienopukuisten purjehtijain ottavan osaa siihen kilpapurjehdukseen,
jonka olimme nähneet Amazon-virran suussa. Atlannin aallot nousivat mieles-
tämme pilvenkorkuisina virtaa vastaan; kapteeni sanoi kuitenkin olleensa mu-
kana, kun tuo »pororoka», virranpyörre, nousee kahta vertaa korkeammalle.
Tuossa kuohuvassa aallokossa purjehti kaksi varsin omituista alusta. Itse aluk-
set olivat tehdyt muutamista suurista puunrungoista, arvatenkin jotain hyvin
kevyttä puulajia. Korkeaan mastoon oli pystytetty kolmikulmainen purje.
Roteva neekeri hoiti perään kiinnitettyä suurta melantapaista peräsintä. Ja
alusta piti tasapainossa kymmenkunta poikaa ja nuorta miestä, jotka pitäen
kiinni alukseen kiinnitetyistä touveista ojentautuivat kauas veden yli tuulen-
puolelle. Eipä näkynyt sinivalkoisia merimiesnuttuja eikä kumipohjaisia ken-
kiä. Parasta olla vaatteista aivan puhumatta, kuten ei paavin parrastakaan
ole tapa kiistellä. Aallot löivät useasti koko aluksen yli, ja miehet seisoivat pol-
via myöten vedessä Mutta miehet jangadassa tuommoista lautantapaista
purjealusta sanottiin siellä jangadaksi olivat varmaankin oikeita urheilijoita,
ja kilpailun into loisti kaikkien silmistä alusten lentäessä vaahtopilven ympä-
röiminä rinnakkain pyörteissä.

Pian olivat kilpapurjehtijat unohtuneet, ja me jatkoimme matkaamme
pohjoisia kotirantoja kohti.

Vaasan kohdalla käytiin maihin ja Simo poistui ilomielin lähteäkseen ko-
tiinsa.

Olimme taasen kuten vuosi sitten Tomin kanssa kahden veneessä. Ja nyt
kuten silloinkin ohjattiin Muklareita kohti. Olimme näet päättäneet laskea
yhdeksi yöksi silakkaverkot apajalle, ettei tarvitsisi ilman tuoretta kalaa muka-
namme saapua kotirantaan. Tuulet olivat Vaasaan asti olleet kiusoittavan
vastaisia, mutta jopa nyt tapahtui käännös. Kauan ei kestänyt, ennenkuin
meri ympärillämme kaikkialla lammesti, ja olimme seuraavana päivänä iloi-
set saadessamme kääntyä Muklarein satamaan ja laskea ankkurimme oman
kalasaunan edustalle.

Mielestämme oli vesi ankkuripaikalla syvempi kuin viime kesänä, ja saunam-
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mekin, jonka olimme pienelle kummulle rakentaneet, oli nyt aivan veden ra-
jalla. Mutta nostaahan tämmöinen eteläinen veden välistä tavattoman kor-
kealle.

Saunassa oli kaikki samassa kunnossa kuin sieltä poistuessamme. Las-
kimme itse satamaan pari silakkaverkkoa ja pujahdimme iloisina suojapai-
kastamme nukkumaan, ensi kertaa pitkästä ajasta nokisen orren alla.

Aamulla oli meillä vasten odotustamme hyvä saalis verkoissa. En muista
ikinä ennen saaneemme kahdella verkolla noin paljon kaloja. Tuulikm oli koko
paljon asettunut, muta vesi oli pikemmm nousemassa kuin laskemassa, mikä
ei ollut mikään hyvä merkki. Katsoimme kuitenkin uskaltavamme lähteä ja
kokosimme saunasta verkot ja muut kapineemme veneeseen. Tällä ajalla
vesi nousi vieläkin jalan verta korkeammalle ja rupesi jo läikkymään saunan
nurkkaa vasten.

Tom oli jo astunut veneeseen, ja minun piti juuri irrottaa kokka rannasta
itse hypätäkseni siihen, kun ikäänkuin maasta nousseena mies arvaamatta
seisoo edessäni. Tuossa tuokiossa ymmärsin saman miehen, joka vanhan ukon
oli saarelta häätänyt, seisovan edessäni. Tämäkin mies oli sotisopaan puettu,
tappara kädessä, miekka vyötäisillä. Tuikein katsein silmäili hän minua ja
Tomia, kysyen miksi olimme petollisella tavalla kiertäneet hänen kieltoansa
ja rakentaneet hänen saarellensa saunan?

Neuvottomana katselin Tomia, joka näytti miettivän keinoa.
Minähän juuri olen estänyt teidän kieltoanne rikkomasta, vastasi Tom.

Toverini olisi ehkä nostanut kurkihirren, kun minä muistuttamalla kiellostanne
sain sen ehkäistyksi, ja tyydyimme tuohon hökkeliin.

Petollisesti olet menetellyt laittamalla saunasi ilman kurkihirttä. Tiesit
aivan hyvin että olin kieltänyt rakentamasta saunaa tai tupaa, vaikka tulin
sanoilleni antaneeksi tuommoisen muodon, jota pahanilkinen voi muka väärin-
käsittää. Korjatkaa nyt konttinne täältä nopeasti pois, sillä tänäpäivänä tule-
vat nämä saaret palaamaan sinne, josta ne ovat tulleet.

Ei ollut hyvä tämmöistä käskyä vastustaa, semminkin kun uhkauksen seu-
raukset jo rupesivat selvästi näkymään. Pyysimme nöyrästi rikostamme an-
teeksi ja että meille myönnettäisiin vapaa lähtö saarelta pois. Mitään vastausta
pyyntöömme emme saaneet. Mies vain kädellään viittasi meitä kiiruhtamaan.
Viisi minuuttia myöhemmin purjehdimme jo satamansuun ulkopuolella.

Takaamme kuului kovaa kuohua ja kohinaa. Mutta emme uskaltaneet
taaksemme katsoa, silmämme olivat vakavasti Survimen väylälle suunnatut.
Mitä lähemmäksi me tuota kalliota lähestyimme, sitä syvemmälle se näkyi
huhmareensa painuvan, ja kiitäessämme sen ohitse näkyi Survimen päätä vain
jonkun jalan verta veden pinnasta.



347

Nyt vasta vapaalle vedelle tultuamme uskalsimme heittää silmäyksen taak-
semme nähdäksemme samassa Survimen pään katoavan kuohuviin pyörtei-
siin. Saaristo takanamme oli poissa. Tuon viheriäisen Kotisaaren paikalla,
joka useita viikkoja oli meille tarinnut miellyttävän kodin, ei näkynyt muuta
kuin paksu valkoinen utupilvi. Sinne olivat hävinneet myös mainiot silakka-
matalat. Tom minä olemme ainoat, jotka olemme sieltä silakoita pyytäneet;
viimeinen sieltä tuotu saalis on nyt veneemme pohjassa. Roimasaari on poissa.
Mitähän ajattelevat kapteeni ja Esko-setä, jos he ensi kesänä palaavat ja huo-
maavat entisen kotinsa kaikkine mukavuuksineen mereen hävinneeksi? Ja
kuinka uskallamme heille tunnustaa, että me kevytmielisyydessämme olemme
tuohon onnettomuuteen syylliset? Mutta kävi miten kävi, totuus on
sanottava.

Neljä tuntia myöhemmin rahisi ankkurikettinkimme kotilahdessa, jaakkerin
laapat iskivät pohjamutaan kiinni, hyppäsimme pikkuveneeseen ja soudimme
rannalle. Itsetietoisena astui talon isäntä tupaan renkinsä seuraamana.

Talon väki istui pöydän ympärillä päivällisellä.

*

Että odottamaton kotiintulomme ei voinut tapahtua aivan huomiota herät-
tämättä, voi arvata. Isäntärenki tuijotti sanatonna meitä ikäänkuin manalasta
palanneita, ja myöskään muu kotiväki ei näkynyt oikein tietävän, mitä täm-
möisestä tapauksesta ajatella. Hyvä että oli aurinkoinen kesäpäivä ja etteivät
tulijat mitenkään näyttäneet haamuilta varjojen valtakunnasta, kuparinväri-
set kun olimme kasvoiltamme molemmat.

Lumouksen hävitti kuitenkin pian Tomin käsky; päivällisen jälkeen joka
sorkkarantaan silakoita perkkaamaan. Saaliimme korjattiin ja verkot reilattiin.
Sillä välin selitimme lyhyesti talon väelle kohtaloltamme puhumatta kuiten-
kaan mitään siitä, mitä tänään oli Muklareilla tapahtunut; ajattelimme, että
kylläpähän aikanaan huomaavat itse.

Indiaanipäällikön lahjat näyttivät isäntärengin luulevaisessa mielessä he-
rättäneen omituisen epäluulon. Hän epäili nähtävästi, että olimme positiiva-
reina kulkeneet maita mantereita. Kotiintulomme tuottikin hänelle petty-
myksen, jota hänen näkyi olevan vaikea sulattaa. Edellisen vuoden syyskärä-
jillä oli näet oikeus määrännyt Tomille holhoojan sekä säätänyt, ettei taloa
saanut myydä, ennenkuin Tomin kohtalosta saataisiin varmempia tietoja.
Isäntärenki oli edullisilla ehdoilla saanut talon vuoden vuokralle, oli nyt isän-
nyyteen tottunut ja ymmärsi hyvin, että Tomin takaisintulo oli tekevä hyvistä
päivistä lopun.
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Tom täytti viime talvena kolmetoista vuotta ja on jo aika kelpo isäntä ta-
lossaan. Nuo tuhat puntaa näkyvät tuottaneen hänelle riittävää kunnioitusta
sekä omassa talossaan että toistenkin isäntämiesten kesken.

Kahden taalarin rahaa säilytetään peräkamarin pöytälaatikosa. Toivotta-
vasti saa se kauan Tomin onnenrahana talossa säilyä.



SUURSALON HALLI
USKOLLISEN METSÄKOIRAN OMA ELÄMÄKERTA





ISANNYYDEN ALAISENA.
un Suursalon isäntä jätti isännyyden ja ryhtyi eläk-

; keelle, erotti hän itsellensä elinajakseen pienen palstan
; Harjakosken takamaalta.

□ Maatilkku, tuskin kahden hehtaarin suuruinen, on
■ ihan kosken rannalla, kaikkialla laajan kruununmetsän
; ympäröimänä. Miten tuo maapalanen koskinensa kes-

kellä kruununmetsää on tullut kuulumaan Suursalon
taloon, on yksi noita vanhan ajan maanmittarien
salaisuuksia, joitten selittämisellä nykyajan ihmiset

turhaan vaivaavat päätään. Mutta talon papereihin ja karttoihin on omis-
tusoikeus täysin selvästi merkitty, eikä kruunukaan ole koskaan talon oike-
utta tässä asiassa kieltänyt. Ei ole asiasta myöskään nostettu koskaan puhet-
takaan. Sillä kyseessä oleva kruununmetsä, vaikka puhdaskasvuinen ja laaja,
on kuitenkin miltei arvoton. Harjusjoki ei näet kelpaa tukinuittoon, ja muuta-
kaan uittoväylää ei lähiseuduilla löydy.

Harjuskosken palstalle on talosta kahden »sudenpenikulman» matka, mikä
oikeastaan merkitsee lähes kolme penikulmaa. Senpätähden ei talon väestä ole
kukaan muu sillä kulmalla käynyt kuin hän, joka nyt tuskin kuudenkymmenen
vanhana sai nimen vanha isäntä.

Jätettyänsä isännyyden pojallensa jatkoi vanha isäntä reimasti työntekoa
talon hyväksi. Muuta näkyvää muutosta isännyyden siirtyminen ei aikaan-
saattanut kuin että tästä lähtien nuori isäntä rupesi käymään talon maksuja
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suorittamassa pappilassa jakruununmakasiinilla sekä edustamassa taloa kirkon-
ja kuntakokouksissa. Muuten kävi kaikki vanhaan totuttuun tapaan. Johtiko
vanha vai nuori isäntä talon työt, sitä ei paljon kukaan tietänyt.

Täten jatkui hiljaista, rauhallista elämää talossa viisitoista vuotta. Harjus-
kosken palstasta ei puhuttu kuin kerta vuodessa vain, nimittäin aina vanhan
isännän syntymäpäivänä. Silloin tavallisesti päivällisen jälkeen nuori isäntä
alotti siitä puheen kysymällä, milloin isäukko aikoo lähteä omaa maataan katse-
lemaan. Ja näissä tilaisuuksissa laskettiin aina vähäisen leikkiä eläkemaasta,
jota ei kukaan muu kuin omistaja ollut nähnyt. Eikä kaikki talonväki uskonut
sen olemassaoloonkaan.

Mutta vanhan isännän 75;ntenä syntymäpäivänä kuoli vanha emäntä, ja siitä
pitäen rupesivat vanhuksen voimat nopeasti vähenemään. Sairas hän ei juuri
ollut, mutta ei jaksanut enää seurata miehiä töihin, lakkasi harrastamasta talon
asioita ja heitti kaikki toimet nuoren isännän huostaan. Talon väki rupesi nimit-
tämään nuorta isäntää, joka hänkin oli jo yli viidenkymmenen, vain isännäksi
ja vanhaa isäntää vaariksi. Tuo nimenmuutos tapahtui aivan itsestään, kenen-
kään siitä sen enempää puhumatta.

Vanha isäntä ei tavallisesti vastannut mitään Harjuskoskeakoskeviin leikki-
puheisiin.

Syyn tähän vaiteliaisuuteen tiesin aivan hyvin minä, joka olin jo monta
vuotta joka syksy seurannut isäntääni hänen käynneillään Harjuskoskella.
Isäntä osti minut eräänä keväänä Lapin puolesta tulevalta mieheltä ja maksoi
minusta neljäkymmentä kovaa markkaa, vaikka olin vasta kuuden kuukauden
vanha. Tämä oli nuoren isännän mielestä kuulumaton penikan hinta, ja hän
vastusteli niin kiihkeästi kauppaa, että vanhan isännän vihdoin täytyi kiivas-
tua. Hän polki jalkaansa lattiaan ja sanoi: »Vait mukula! Omien rahojen!
isäntänä olen vielä, enkä ole koskaan sinun kukkarosi isännäksi pyrkinyt.»
Pelkäsin joutuneeniriitaisen talon koiraksi, mutta kuulin myöhemmin vanhalta
emännältä, että tämä oli ainoa kova sana, minkä vanha isäntä oli pojalleen
puhunut. Itse olin myöhemmin monta kertaa tilaisuudessa huomaamaan, että
vanhan januoren isännän välit olivat mitä parhaimmat. Minusta vain oli heillä
eri ajatukset. Myöhemmin samana päivänä ilmoitti minulle uusi isäntäni,
että jos entinen isäntäni olisi minusta vaatinut vaikka sata markkaa, olisi hän
senkin saanut. Uuden isäntäni hyvät ajatukset minusta ilahduttivat minua suu-
resti, japäätin yrittää parastani ollakseni hänelle kaikin puolin mieliksi. Onnis-
tuin myöskin niin hyvin, että jo ensimmäisenä syksynä maksoin hänelle hintani
ja ruokani. Saimme yksissä neuvoin sinä syksynä kolmatta sataa oravaa ja kaksi
kettua, puhumattakaan linnuista. Kun sinä talvena Paavalin-markkinoilla
maksettiin oravannahoista 35 penniä kappaleesta ja kun toinen revoista sattui
olemaan ristikettu, jonka nahasta maksettiin 70 markkaa, tuntui minusta kuin
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ei olisi nuorikaan isäntä ollut enää minuun tyytymätön. Ainakaan hän ei puhu-
nut mitään, kun isäntäni kotiin tultuaan löi rahakukkaronsa pöydän laitaan
sanoen: »Hallin ja minun yhteiset rahat.» Luulen esiintyneeni itsekin tässä
tilaisuudessa jotenkin ylpeästi, sillä tiesin hyvin, että ilman minua olisi isäntäni
oravansaalis supistunut jotenkin pieneksi ja että ketut juoksisivat vielä tänään-
kin metsässä. 4

Jo ensimmäisenä päivänä tutustuin uudessa kodissani kaikkiin talon väkeen
kuuluviin henkilöihin. Parin viikon kuluttua tunsin kaikki kyläläiset. Ei ole
kahta ihmistä, jotka haiskahtaisivat samalta. Ja koska muistini ei ole huonompi
kuin haistinikaan, en erehdy koskaan kahden henkilön hajusta. Kun olen kerta
pistänyt kuononi jonkun ihmisen vaatteisiin vaatteissa säilyy haju paraiten
•—, on sen ihmisen haju muistissani yhtä hyvin säilytettynä kuin ryövärin peu-
kalon kuva poliisin kirjoissa.

Kaikki ihmiset eivät haise hyvälle. Muutamat löyhkäävät minusta hyvinkin
pahalle, ja semmoisten en anna koskaan hyväillä itseäni. Isäntäni tuoksuu erin-
omaisen hyvälle. Olen huomannut toistenkin koirain saavan hänestä saman käsi-
tyksen. Vihaisinkin äkäpussi kun pistää kuononsa hänen vaatteittensa poimui-
hin, huiskuttelee heti häntäänsä ja sivelee päätään hänen housunlahjettaan vas-
taan. Olen huomannut, että melkein kaikki metsästäjät haiskahtavat hyvälle.
Epäystävälliset tunteeni maankulkijoita kohtaan ovat melkein aina samoja kuin
heidän tunteensa minua kohtaan. En voi heidän käryänsä kärsiä. Myöskin hei-
dän ulkoasunsa on minulle useimmiten vastenmielinen.

Mutta minunhan piti kertoa Harjuskoskesta.
Leikkuun päätyttyä piti isäntäni tavallisesti lomaviikkoja kekriin asti.

Silloin hän ei ollut talon töissä enempää kuin talon rullassakaan. Joka maanan-
taiaamu, aikaa ennenkuin talonväki oli noussut, sälytti hän selkäänsä ison
tuohikonttinsa, otti luodikkonsa naulasta, avasi tuvan oven, jossa minä jo sei-
soin odottamassa, ja pimeässä lähdettiin yhdessä metsään.

Aamiaisen söimme säännöllisesti eräällä tervahaudalla, jota ei ole miesmuis-
tiin enää käytetty, mutta jonka sysivajassa metsämiehet välistä ovat yötä.
Päivällinen syötiin jo kosken rannalla, ja heti päivällisen jälkeen lähdettiin
metsään.

Olen jo sanonut, että Harjuskosken takapalsta on kaikkialla kruunun met-
sän ympäröimä. Meidän puolella jokea nimittäin. Mutta joen toisella puolella
ovat meidän pitäjän ja naapuripitäjän laajat takamaat, joissa ei koskaan kulje
ihmisiä, ellei joskus jokunen eränkävijä. Ne ovat siis kokonaan meidän, isännän
ja minun hallussa. Ja me ne tunnemme myöskin niinkuin oman tuvan lattian.
Metsästystovereita emme ole koskaan rakastaneet, sillä toistemme seura on
meille ollut aina täysin riittävä. Nautimme paraiten metsän riemuista puhu-
matta niistä kenenkään kanssa. Päivällä emme myöskään puhu paljon toistem-

Ingman, Kootut teokset. 23
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mekään kanssa. Useasti emme koko päivänä näe toisiamme muuta kuin vilah-
dukselta isännän pyssyn pamahdettua. Silloin aina pakisemme hetkisen ja so-
vimme matkan suunnasta. Tiedämme myöskin aina varsin hyvin, missä toinen
kulkee. Isäntä aina välistä tahallaan katkaisee risun, ja jos joskus en huomaisi,
missä hän liikkuu, haukahdan yhden ainoan kerran, jolloin hän vastaa lyhyellä
vihellyksellä. Tämä on sovittu merkkimme.

Mutta illalla kun on lintu tai kalakeitto nostettu tulelle, pidetään pakina-
hetki, jolloin päivän tapahtumat joutuvat pohdittaviksi. Näen vielä yölläkin
niistä unta. Ajan kettua takaa, että käpäläni rupeavat unessakin juoksemaan,
vingahdan puuhun istuutuvalle teerelle tai haukahdan oravaa pari lyhyttä nal-
kutusta, kunnes isännän »soh, Halli» äkisti ehkäisee unennäöt.

Täten jatkamme hauskaa elämäämme metsässä perjantai-iltaan asti. Lauan-
taina iltapäivällä ollaan taas kotona. Vasta mikkelin jälkeen, kun oravan- ja
ketunnahat tulevat täyskarvaisiksi, viivymme joskus kaksi viikkoa yhtä painoa
Harjuskosken seuduilla. Muuten ollaan aina viikkokannalla vain, sillä olemme
isännän kanssa ahkeria kirkkomiehiä. Minullakin on oma paikkani varattuna
kirkossa ison käytävän päässä, josta en liikahda, ennenkuin näen isännänrupea-
van tekemään lähtöä. Kaikki kirkkoväki tuntee hyvin minun paikkani, ja jos
joskus en ole onnistunut livistämään kirkkoon sisälle, kysyvät ihmiset ihmeis-
sään toisiltaan, oliko Suursalon vanha isäntä sairastunut, kun ei Hallia näy
tavallisella paikallaan.

Onpa minusta kerta saarnattukin. Kun pojat lehterillä eivät ymmärtäneet
olla hiljaa, rupesi rovasti heitä torumaan ja sanoi, että Suursalon Hallikin tietää
paremmin kuin he, miten kirkossa tulee käyttäytyä. Minä kun kuulin itse rovas-
tin nimeäni mainitsevan, katsoin kohteliaisuuden vaativan, että nousin istualle
ja katsoin rovastia kasvoihin. Poikien kasvojeneleistä huomasin kuitenkin, että
menettelyni ei ollut hyvin mietittyä, jaoman talon poika sanoi kotiin tultuaan,
että rovastin kaunis nuhdesaarna oli menettelyni kautta mennyt aivan hukkaan.
En koettanut myöskään tämän jälkeen koskaan sekaantua papin tai kirkonpal-
velijan toimiin, vaan makasin aina liikkumatta paikallani. Eikä minua siinä
myöskään häiritty kuin yksi ainoa kerta. Vanhan suntion kuoltua oli uusi muka
jotain olevinaan ja yritti käskeä minua kirkosta pois. Mutta kun irvistelin ike-
niäni ja sanoin pari kertaa »rrh», huomasi hän parhaaksi olla nostamatta riitaa,
semminkin kuin paikkani oli ihan numerotaulun vieressä, johon hänellä näkyi
olevan useasti asiaa.

Kerroin olleeni kuuden kuukauden vanha, kun eräänä kevätpäivänä jouduin
Suursalon isännän haltuun. Sanoin myöskin, että nuori isäntä oli jonkunverran
nurjalla mielellä koiranoston johdosta.

Kyseessä oleva päivä oli lauantai. Sunnuntaina iltapäivällä nosti uusi isän-
täni tuohikonttinsa, joka näytti olevan tavallisen raskas, hartioilleen, heitti
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olalle pari verkkoa, sanoi aikovansa lähteä kalastamaan, vihelsi minut mukaansa
ja läksi. Huomasin, ettei tässä talossa ollut tapana lähtevältä kysyä, minne aikoi
mennä tai kauanko aikoi viipyä kotoa poissa. Semmoiset kyselyt olisi pidetty
sopimattomana uteliaisuutena. Läksimme kulkemaan polkua, joka vei eräälle
järvelle, missä talon väki välistä kulki kalastamassa. Mutta tultuamme talon
näkösältä, poikkesi isäntä metsään ja rupesi kulkemaan ihan toiseen suuntaan
kuin järvelle päin.

Kävelimme yhtä painoa läpi yön, ja minusta oli matkamme sanomattoman
hauska. Lunta ei näkynyt enää missään, aukeamilla rupesi ruoho jo pistäymään
esille kulosta, ja ilma oli ihan parahiksi lämmin. Aamupuolella istuutui isäntä
vähän väliä kivelle lepäämään, katseli metsää, kuunteli metsän monenlaatuisia
ääniä ja näytti erinomaisen onnelliselta. Minustakin tuntui elämä suloisem-
malta kuin ikinä ennen. Makasin nurmella isännän vieressä, katselin uteliaasti
hänen kasvoihinsa ja huiskuttelin häntääni. Rupesin joymmärtämään saaneeni
hyvän isännän. Edellistä isäntääni en paljon tuntenut eikä hän myöskään minua.
Hän ei näet ollenkaan seurustellut toverillisella tavalla kanssani, ja pysyimme
sentähden jotenkin vieraina toisillemme. Nykyinen isäntäni oli kahdessa päi-
vässä puhunut enemmän kanssani kuin edellinen omistajani kuuden kuukauden
aikana. Nytkin rupesi hän minulle kertomaan olevansa pian seitsemänkymme-
nen vanha ja että minä kaiken todennäköisyyden mukaan olin hänen viimeinen
metsästysapulaisensa. Huiskuttelin koko ajan myöntäväisesti häntääni ja sain
pari kertaa jopa nuolla hänen käsiänsäkin. Täten oli toveruutemme niin lujasti
vahvistettu, etten olisi vähääkään empinyt syöstä väkevimmänkin miehen kurk-
kuun, jos vain isäntäni olisi käskyn antanut. Ymmärsin, että isäntä käsittää
tämmöiset asiat paremmin kuin minä ja että hän on paremmin ymmärtävänä
käskyistään vastuunalainen. Minun tulee vain häntä empimättä totella.

Kun isäntä nyt viimeisen kerran tänä aamuna nousi sovittamaan konttia
uudestaan hartioilleen, kuulin hänen huokailevan; »Hohhoi, kun rupeaa van-
huus vaivaamaan! Mutta kiitos Luojan, joka on vielä kerran kesän alkuun aut-
tanut. Jokohan tuli tällä kertaa viimeinen; olisin minä kuitenkin vielä muuta-
masta kesästä kiitollinen. Eipä tiedä, miten on osani määrätty.»

En ymmärtänyt oikein tällä kertaa isännän puhetta. Minusta oli hän vielä
hyvinkin reipas javoimakas. Kontti näytti kohtalaisen raskaalta, yhtenä yönä
oli marssittu lähes kolme penikulmaa, ja nyt hän kuitenkin reippaalla liikkeellä
heitti taakkansa uudestaan hartioilleen Minä puolestani tunsin itseni erinomai-
sen nuoreksi ja iloiseksi enkä osannut vielä silloin vanhuuden vaivoja käsittää.

Kosken pauhina kuului näin tulvaveden aikana tähän paikkaan asti. Puolen
tunnin kuluttua olimme sen rannalla.

Isännän eläkepalsta, joka kuusi vuotta tuli olemaan yhteisenä metsästys-
kotinamme, miellytti minua mainiosti. Metsä oli tässä korkeakasvuista kuusik-
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koa. Ihan kosken varrelta oli isäntä kaatanut puut ja murtanut juuretkin maasta,
joten kosken rannalle oli syntynyt pieni, tasainen niitynkoppilo, ainoastaan 60
tai 70 askelta läpimitaten. Korkeakasvuinen, sankka metsä ympäröi kolmelta
sivulta seinän tapaisesti tämän rauhallisen tyyssijan ja neljännellä sivulla oli
koski ja keskipäivän aurinko. Niityn koskea vastapäätä olevassa päässä oli
isännällä kahden pilvenkorkuisen kuusen juurella pieni lato en muista näh-
neeni pienempää. Kattoon asti täytettynä veti se ehkä kaksi tavallista talvi-
häkkiä; nyt se oli ainoastaan puolillaan heiniä. Lato ei ollut eilen tehty, koska
se oli isännän isoisän rakentama. Mutta täyshyvässä kunnossa se vieläkin oli, ja
tuohinen katto ei ollut mistään paikasta rikki. Koirakin ymmärtää pitää ar-
vossa tämmöisen kodikkaan asunnon mukavuutta. Hypähdin myös kohta sinne
sisään pitämään kotitarkastusta ja hetken perästä nukahdin heiniin.

Jonkun tunnin perästä tuli kova ukkosensade, ja isäntäni, joka tähän asti
oli istunut kivellä kosken rannalla ja katsellut ohikiitävää vettä, tuli myös
latoon ja pani hänkin maata. Vasta päivällisaikana olimme nukkuneet kyllik-
semme. Aurinko loisti nyt kirkkaalta taivaalta.

Isäntä rupesi nyt tarkastamaan harvoja talouskapineitamme, jotka seinässä
riippuivat, otti seinänraosta kovasimen ja rupesi sillä kirvestä teroittamaan.
Olisin mieluummin nähnyt hänen ottaneen kontistaan jotain syötävää, sillä
vatsani rupesi tuntumaan jotenkin tyhjältä. Mutta kun isäntä ei ollut itsekään
vielä mitään syönyt, en kehdannut muistuttaa.

Ei tarvinnut kuitenkaan kauan odottaa, sillä kun kirves oli isännän mielestä
kylläksi terävä, kaivoi hän heinien alta esille vähäisen padan. Olin isännän kon-
tissa nähnyt perunapussin ja rupesin jo pelkäämään, että hän aikoo keittää
perunoita päivälliseksi. Niistä vatsani ei paljon hyödy, ei ainakaan, ellei hän
survo niistä perunamokkaa. En ole tottunut tuommoista taikinaista ruokaa
pureksimaan, ja perunanpalasiin ruuansulatuselimeni eivät pysty.

Epäilykseni olivat kuitenkin turhia. Ladon seinän vierustalla oli paksu
koivupölkky, josta tuntui epäilyttävä ruuanhaju. Sinne isäntä meni, nosti sen
ylemmän, kannentapaisen kyljen pois ja paljasti todellisen ruoka-aitan. Pöl-
kyssä oli ryynejä, herneitä, jauhoja, leipää ja suolaa. Isäntä tarkasti huolelli-
sesti, näkyisikö missään hometta, otti pölkystä jauhoja ja muutaman suola-
jyvän, ja sitten lähdettiin yhdessä keittämään puuroa. Pölkyn kannen syr-
jissä näkyi kaikkialla hiiren nakerruksia, mutta koivu on koivua: liian kovaa
näkyi olleen hiirien hampaille.

Jo kerroin, että Harjuskoski rajoitti etelässä niittypalasemme. Koski oli
kevättulvan aikana aika mahtava, mutta nyt se oli jo paljon vähentynyt, ja
kesällä sitä ei sopinut oikeastaan koskeksi sanoa: se ei ollut silloin paljon muuta
kuin vuolas virta. Hyvä osa koskea oli sileätä kalliota, jota vesi oli ojantapaisesti
uurtanut, niin että vähän veden aikana sekä kesällä että talvella vesi virtasi
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useana eri metrinlevyisenä purona. Tuo näytti minusta ensin niin omituiselta,
että kysyin isännältä, oliko hän pannut veden tällä tavalla virtaamaan. Mutta
isäntä vastasi, että nämä uurteet oli mahtavampi mies kovertanut. Kun isäntä
minusta näytti mahtavammalta kuin kukaan muu, kysyin kuka tuo mahta-
vampi oli. En saanut kuitenkaan siitä selvää; isäntä hymyili vain ja sanoi, etten
minä sitä ymmärrä, vaikka hän koettaisikin asiaa minulle selittää. Siihen
minun täytyi tyytyä. Isäntä ehkä tarkoitti, että vesi oli häntä mahtavampi.

Koskessa oli tässä sileäp oh jäisessä paikassa kaksi isoa kallionlohkaretta,
joitten yli vesi ei kevättulvallakaan noussut. Tähän paikkaan oli isäntä laitta-
nut portaan, että pääsi tulvavedenkin aikana toiselle rannalle. Kesällä pääsi yli
ilmankin porrasta, paitsi pitkällisten sateitten jälkeen. Mutta kesällä kävimme
vain muutaman kerran täällä kalastamassa emmekä silloin monta päivää viipy-
neetkään. Eikä minulla myöskään ollut silloin paljon muuta tekemistä kuin
maata rannalla päivää paistattamassa.

Isännän tekemä porras oli tosin yksi ainoa hirsi vain, ilman kaidepuuta,
mutta tukeva ja hyvä se oli. En ole koskaan ymmärtänyt miksi porras tehtäi-
siin leveämmäksi, kun yhdellä hirrellä on mukavampi käydä kuin kahdella; ja
kaidepuista en ole ikinä mitään hyötyä huomannut.

Kuten olen jo kertonut, on meidän puoleinen joenranta sankkaa havumetsää,
kruunun metsää kaikki monen penikulman päähän. Siinä ei ollutkaan paljon
otuksia, melkein yksinomaan oravia. Sentähden emme myöskään kulkeneet
siinä metsästämässä. Isäntä sanoi, että metsästäminen siinä ei oikeastaan ollut
luvallistakaan. Mutta kävin minä sentään muutamia kertoja huvikseni yksin,
eikä tullut kukaan pois ajamaan. Otinpa kerran semmoisella huviretkellä kiinni
jäniksenkin ja olisin vapaasti saanut kantaa sen mukanani pois, mutta kun se
oli yksityinen saaliini, katsoin sopivammaksi pistää sen omaan poskeeni.

Mutta joen toisella rannalla, kas siinä metsästysmaa, jokakelpaa. Vaihtele-
vaa havu- ja lehtimetsää penikulmittain joka haaralle. Mäkiä ja kukkuloita,
pieniä ruohorantaisia metsäjärviä, joista aina sinne tullessa nousi joku heinäsor-
saparvi tai yksinäinen kaakkuri. Ja joka laaksossa lirisevä puro, jonka varret
kasvoivat joko tiheätä pajukkoa tai korkeita koivuja. Isäntä tavallisesti sanoi,
että kauniimpaa maata kuin tämä seutu on, ei löydy missään. Erittäinkin pie-
net umpinaiset metsälammet olivat hänen mielipaikkojansa, ja päiväsydämellä,
jolloin metsänriista ei ole liikkeellä, loikoilimme välistä useita tuntejakin nur-
mikossa semmoisilla rannoilla. Oli metsästysalueemme minunkin mielestäni
kaunista, mutta pääasia oli kuitenkin, että siinä asui paljon eläimiä, sekä lin-
tuja että nelijalkaisia, ja että maa oli miltei kaikkialla ruohoista tai sammaleista,
joten käpälät eivät käyneet aroiksi.

Isännän paras mielipaikka oli kuitenkin kodinvastainen joenranta, joka oli
korkea, suuria koivuja ja haapoja kasvava mäki. Sinne läksi hän nyt tänä
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ensimmäisenä päivänämme, kiipesi ihan rannassa olevan korkean kiven laelle,
johon hän istuutui. Aina välistä huusi hän: »Hoi, Halli!» Ja minä vastasin joka
kerta ladon edustalta haukunnalla. Täten sulostutti hauska keskustelu ensim-
mäistä iltaamme Harjuskoskelia.

Hyvin aurinkoisella paikalla kosken rannalla oli isännällä viljelyksensä.
Ne eivät olleet suuren suuria: kaksi lyhyttä penkkiä vain. Illalla kaivoi isäntä
heinien alta esille virkaheitto lapion jakäänsi penkit. Hän uudisti toimensa joka
ilta täällä ollessamme, sekoittaen multaan jotain jauhetta kontistaan. Mutta
viimeisenä iltana istutti hän perunansa toiseen penkkiin jatoiseen kylvi hän pie-
niä siemeniä, nauriinsiemeniä, kuten sitten syksyllä ymmärsin.

Nukuttuamme yön ladossa menimme seuraavana aamuna jo ennen aurin-
gonnousua rannalle ja kuljimme jokivartta palan ylöspäin. Kahden kiven vä-
lissä metsässä oli isännällä havukatos, ja sen alta veti hän esille veneen, jonka
saumoja hän hyvin huolellisesti tarkasti. Yhdestä paikasta näkyi päivä sauman
läpi. Isäntä löi siihen muutamia rautanauloja, veti veneen rannalle, johon hän
laittoi tulen, pannen siihen useita särmäisiä kiviä lämpiämään. Sillä aikaa kuin
kivet lämpesivät, kävi hän metsästä pari kourallista pihkaa. Latoi sitten lämpi-
mät kivet korjattavalle paikalle, ja kun puu tuli hyvin kuumaksi, juotti ki-
ven avulla koko sauman pihkaa täyteen. En ollut tämäntapaista ennen näh-
nyt, jonkatähden myös hyvin tarkasti katselin koko ajan isännän tointa. Juuri
kun aurinko pilkisti puitten latvojen takaa, potkaisi isäntä veneen vesille. Ei
tullut tippaakaan vettä.

Hyppäsin heti veneen kokkaan, ja läksimme soutamaan jokea ylös. Näin
mukavasti ja hauskasti en ole ennen ikinä kulkenut. Kokassa istuen näinhieta-
pohjaisilla paikoilla, miten sukkelasti kalat kiitivät venettä pakoon, ja hyvin
matalalla paikalla istui kiven vieressä aika iso krapu, joka huomatessaan paon
myöhäiseksi, nosti avatut saksensa venettä kohti ja näytti aivan naurettavan
julmistuneelta. Olisikohan tuo nimikko hyökännyt kimppuumme, ellemme olisi
kiirehtineet niin nopeasti ohitse?

Kauas emme kuitenkaan Harjusjokea soutaneet, ennenkuin isäntä antoi
veneen pujahtaa pieneen puroon, joka laski vetensä jokeen. Puro ei ollut le-
veämpi kuin että veneemme ■— sanon veneemme, sillä pidin jo itseni osallisena
isännän omaisuuteen ja olisin ollut valmis puolustamaan sitä ketä vastaan hy-
vänsä niin, että veneemme juuri pääsi sitä kulkemaan. Soutaa ei enää sopi-
nut, vaan isäntä veti airot vauluvitsoista pois ja rupesi kuljettamaan venettä
lykkäämällä airon pyyryllä rantaa vasten. Tämä oli minusta vielä hauskem-
paa kulkua kuin soutu; sain kokkaköyden suuhuni, hyppäsin rannalle ja rupesin
voimieni takaa taluttamaan. Mutta kun minun tässä toimessa oli pakko astua
kylki edellä tai häntä edellä, väsyin pian koko vetojuhdan toimeen ja rupesin
juoksemaan puron ruohoisia varsia. Aurinko loisti, koivut tekivät juuri hiiren-



korvia, mettiäiset surisivat ja ukonoinas hirnui korkealla ilmassa. Elämä oli
kuin silkkiä, ja minun oli mahdoton olla haukkumatta ilosta.

Samassa nousi edestäni heinäkurppa, joka pääsi lentämään vain hyvin
huonosti. Luulin varmasti saavani sen kiinni, kun se istahti mättäälle, mutta
juuri kun olin siepata sen suuhuni, pääsi se uudestaan lentoon. Tuota peliä se
uudisti kolme, neljä kertaa, ja sitten se yhtäkkiä toipui ja palasi huimaavaa
vauhtia samaan paikkaan, josta olin sen ensin kartoittanut. Mutta samassa
nousi ihan nenäni edestä toinen, joka sekin näytti olevan pahemmassa kuin
pulassa. Taasen täytyi minun nelistää mitä ikinä koivista lähti, mutta tuokin
peijakas juoksutti minua hyvän hetken ja sittenkin veti minua lopuksi
häpeällisesti nenästä. Kun tuo sama temppu uudistui vielä kolmannenkin
kerran, rupesin ymmärtämään, että ne pitivät minua narrinaan ja palasin
jotenkin nolostuneena isännän luo. Isäntä opetti minulle kuitenkin parempaa
ja selitti, että olin joka kerta ollut sattua ihan heidän pesäänsä, ja emälinnut
olivat täten viekoitelleet minut pesäpaikasta pois. Päätin nyt ensi kerralla
menetellä viisaammin, mutta samassa sai isäntä minut kaulahihnasta kiinni
ja kytki minut veneen kokkapuuhun, kieltäen minulta täten kaikki kurit ja
kepposet.

Tämä olikin minulle ehkä terveellisintä, sillä olin juossut itseni kovin hen-
gästyneeksi ja minun oli pakko panna maata hetkeksi veneen pohjalle läähät-
tämään. Saatuani taasen hengityksestä kiinni ja nuoltuani kupeeni kuntoon,
istuuduin uudestaan havaintopaikalleni veneen kokkaan. Ja nyt olikin minulla
jotain katseltavaa. Edessämme ui aika iso liuta harjuksia ja taimenia, kaikki
isoja kaloja. Niitä oli varmaankin monta kymmentä. Ellen olisi ollut veneen
pohjaan kiinni kytkettynä, olisin heti hypännyt veteen ja sukeltamalla hank-
kinut itselleni ja isännälle hyvän suuruksen. Nyt olin kuitenkin isäntäni ko-
vuuden vuoksi estettynä tekemästä näin hyödyllistä työtä. Vikisemällä yritin
saada hänen kovasydämisyyttään heltymään, mutta turhaan. Hän vain lyk-
käsi otsa hiessä venettä eteenpäin, ja kalat uivat pakoon.

Äkkiarvaamatta näin kuinka koko kalaparvi ikäänkuin komennosta teki
täyskäänteen ja yritti syöstä molemmin puolin veneen sivu. Mutta nytpä minä!
Hyppäsin niin korkealle veneen kokkaan kuin ikinä kahleelta pääsin ja rupesin
niin rajusti haukkumaan, että kalat taasen salaman nopeudella kääntyivät ja
uivat uudestaan pakoon. Tämä olikin oikea onnen potkaus, sillä juuri tässä
leveni puro niin leveäksi, ettemme mitenkään olisi voineet estää kaloja tästä
karkuun pääsemästä, ellen minä olisi neuvokkaisuudellani heitä niin pelotta-
nut, että yhtä kyytiä lensivät tuon leveän paikan ohitse.

Tuon lammikontapaisen yläpäässä oli puro taasen niin kapea, että vene
tarttui molempiin rantoihin kiinni. Tässä isäntä nousi maalle usuttaen minua
raivoamaan ja haukkumaan, joka olikin minusta hauskaa tointa. Tiheässä
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rintama-asennossa odotti koko kalaparvi vähän matkaa edessämme; ylöspäin
ei vain tahtonut jatkaa. Hetken perästä ymmärsin syyn. Palanen matkaa
edessämme oli metrin korkuinen vesiputouksen tapainen: tie oli heiltä siitä pai-
kasta suljettu.

Pian oli isäntä leikannut pajukosta risuja ja niillä täysin sulkenut veneen
kohdalta koko puron, ettei olisi särkikään lävitse päässyt. Nyt vasta pääsin
vahtitoimestani vapaaksi ja sain vapauteni takaisin.

Saatuaan puron tukituksi otti isäntä toisen verkon kontista, riisui vaat-
teensa ja astui lammikkoon. Siihen laski hän nyt verkon, järjestäen sitä ristiin
rastiin lammikkoon, kunnes minun mielestäni koko lammikko oli verkkoa
täynnä. Pari kertaa yritin ryhtyä häntä auttamaan tässä toimessa. Mutta
hän ei näkynyt vähääkään ymmärtävän antaa hyvälle tarkoitukselleni sen
oikeaa arvoa, vaan päinvastoin pui nyrkkiä minulle ja uhkasi kylmällä saunalla,
jos vain uskalsin sinne tulla. Tiesinhän minä hyvinkin, että »opiksi koiralle
kylmä sauna», mutta kun edellinen isäntäni oli tätä opetuksen välikappaletta
minulle runsaasti tuhlannut, pysyin mieluummin rannalla. Ei minua ollenkaan
miellytä mennä syyhyttä saunaan. Ellei tuo ikävä uhkaus olisi ollut minua
pelottamassa, olisin hyvin mielelläni pulikoinut vedessä isännän kanssa.

Saatuaan verkkonsa lasketuksi nousi isäntä vedestä ja puki päällensä. Vesi
lammikossa oli nyt paljosta kahlaamisesta hyvin sameata. Epäilin, uskaltaisi-
vatko kalat näin mutaiseen veteen lähteä. Mutta heti kun isäntä oli nostanut
veneen maalle, pujahti koko kalaparvi risujen lomitse lammikkoon.

Jopa tuli nyt lammikossa melskettä. Verkon kohot rupesivat hyppimään
sinne tänne, ja hetken perästä rupesi koko verkko liikkumaan luikerrellen niin-
kuin mikäkin jättiläiskäärme. Pelkäsin jo että nuo riivatut vievät koko ver-
kon mukanaan, ellen minä lähde apuun. Mutta juuri kun olin hypähtämässä
veteen, tempasi isäntä minua kaulahihnasta ja kytki uudestaan veneen kokka-
köyteen kiinni. Haukuin ja ulvoin vuorotellen, mutta isäntäni koväsydämisyys
ei heltynyt. Kovin häpeämättömästi hän minua tässä tilaisuudessa kohteli.
Ajattele toki! Ihan nenäni edessä kiemuroiva verkko, jossa on monta kym-
mentä kalaa. Vaara on lähellä, että ne lähtevät pakoon verkkoineen kaikki-
neen. Isäntä ei tätä ollenkaan ymmärrä. Ja veneeseen kiinni kytkettynä täytyy
minun, joka olisin vielä voinut saada onnettomuuden estetyksi, toimetonna
nähdä tätä. Koko sisuni kuohui siitä ilmeisestä vääryydestä, joka minulle ta-
pahtui. En aikonut tätä kärsiä, vaan päätin toimia omalla vastuullani.

Tuskin oli isäntä kääntynyt selin minuun, ennenkuin ryhdyin vapautus-
puuhiin. Ja kun isäntä hetken perästä rupesi nostamaan verkkoa eikä ehtinyt
minun toimiani valvoa, ei kestänyt monta minuuttia, ennenkuin kokkaköysi
oli poikki nakerrettu ja minä vapaa. En uskaltanut kuitenkaan lähestyä isän-
tää, vaan katselin veneen takaa, miten verkko nostettiin rannalle. Kaikkialla
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sätkytteli sinivalkoisia harjuksia ja suuria, punertavia taimenia. Voi kun oli-
sin uskaltanut mennä viereen katselemaan! Mutta vahinko on hyvä opettaja,
joskin kallispalkkainen; pysyin kauniisti paikallani.

Isäntä ryhtyi nyt irroittamaan kaloja verkosta, heittäen ne ylempänäran-
nalla olevaan kuoppaan. Huomasin miten suurin taimenista sätkyttelihe yhä
lähemmäksi äyrästä, ja ykskaks rupesi se luisumaan törmää alas. Tämä oli
minun mielenmaltilleni liikaa. En voinut pidättää itseäni, minun täytyi hy-
pähtää kalan niskaan ja purra se kuoliaaksi. Ilman minua olisi se nyt ollut
purossa, ja silloin ota pyrstöstä kiinni! Katsoin siis olevani täysin oikeutettu
puolustamaan omaisuuttani itse isäntää vastaan, joka aikoi ottaa sen omaan
haltuunsa. Laskin siis kalan maahan ja hioin hampaitani, uhkaavasti murah-
taen. Mutta kun isäntä vain rupesi nauramaan ja läimähdytti minua käden-
selällä suupieleen, koppasin kalani uudelleen suuhun ja läksin pitkin harppauk-
sin karkuun.

Karkumatkallani en viipynyt kauan. Ja kun raaka kala on minusta epä-
miellyttävää, en syönyt saalistani, vaan toin sen isännälle takaisin.

Verkon selvittäminen vaati paljon aikaa, semminkin kun isäntä ei suvain-
nut minua tässäkään työssä itseänsä auttamaan. Kaikki hauskat työt hän
näkyi pidättävän itselleen. Perkattuansa kalat ja suolattuansa ne konttiin,
jätti isäntä kontin veneeseen, ja lähdimme jalkaisin pienelle järvelle, jostapuro
sai alkunsa. Sen rannalla, joka oli kuivaa nurmikkoa, söimme päivällisen ja
paistatimme aurinkoa hyvän hetken päivällisen jälkeen. Vasta illemmällä
palasimme Harjuskoskelle. Olin päivääni hyvin tyytyväinen, ja illan vietimme
taasen hauskasti pakisten, isäntä kiveltään, minä ladon edustalta.

En uskalla varmuudella sanoa, viivyimmekö neljä vai viisi päivää tällä
ensimmäisellä hauskalla matkallamme, sillä totuus on sanottava lasku-
taitoni ei ole kehuttava. Kolmeen asti olen asiastani varma, mutta suurem-
mat luvut ovat minusta sekä vaivalloisia muistaa että tarpeettomiakin. Otan
päiväni semmoisena kuin se tulee: eilispäivää en paljon muista ja huomispäivää
en paljon ajattele.

Kotimatkalla isäntä ei levännyt kuin pari kertaa vain, vaikka mielestäni
kontti oli nyt paljon raskaampi kuin mennessämme. Eikä hän nyt ainoata-
kaan kertaa vanhuuttaan valittanut. Näytti siltä kuin hän olisi ollut raskaa-
seen kantamukseensa tyytyväinen. Saatu saalis näkyy tekevän vanhastakin
nuoren. Ja kun kotiin tultuamme vanha emäntä ei jaksanut kalakonttia nos-
taa ja rupesi ukkonsa voimia ylistelemään, näytti isäntä olevan hyvin mielis-
sään ja arveli, että kun on helppo hartioille, niin on vatsalle vaikea. Talossa
syötiin nyt viikon aika melkein joka päivälliseksi tuoretta kalaa, ja talonväki
oli kalastusmatkamme tulokseen aivan tyytyväinen.

Joskin tämä keväinen matka oli hauska, ei se ollut mitenkään verratta-



362

vissa syksyisiin matkoihimme. Jo ensimmäisenä syksynä opin ammatissani joten-
kin taitavaksi, ja joka seuraava syksy lisäsi tietojani. Kolmantena syksynä kat-
sottiin minut parhaimmaksi metsäkoiraksi näillä seuduilla, ja eräs kaupunki-
herra kuuluu minusta tarjonneen täsmälleen kymmenen kertaa sen hinnan,
millä isäntä oli minut ostanut. Kaikeksi onneksi olimme isännän kanssa jo niin
hyvätystävät, ettei isäntä luvannut millään hinnalla minua myydä. Eikä isän-
nän tarvinnutkaan tätä päätöstään katua.

Tämän saman syksyn viimeisellä metsästysmatkalla olisi näet isännän käy
nyt huonosti, ellen minä olisi ollut mukana. Kotimatkalla tuli kova myrsky.
Mahtavan suuret hongat kaatuivat juurineen kaikkineen. Näin kyllä, kuinka
varovaisesti isäntä kulki, aina katsoen, ettei joutuisi kaatuvan puun alle. Mutta
äkisti kuulin kovan romahduksen. Myrsky oli katkaissut suuren hongan puun
keskikohdalta ja lennätti katkenneen latvapuolen päällemme. Minä, jolla ei
ollut mitään kantamusta, ennätin hypähtää sivulle. Mutta isännän raskas
kontti esti häntä tekemästä hypähdystä kyllin nopsasti, ja hän joutuipuun alle.

Huomasin heti, että isäntä oli joutunut ikävään tilaan. Toinen jalka oli
jäänyt katkenneen puun rungon ja jonkun toisen puun juuren väliin. Isäntä
ei saanut mitenkään jalkaansa irti vedetyksi. Onneksi kasvoi ihan vieressä
nuori mänty. Isäntä sai kirveen kontista, katkaisi männyn ja teki kangen, joka
hänen onnistui saada pistetyksi puun alle ihan jalan viereen. Kangen avulla
sai hän puuta niin paljon nostetuksi, että sai jalkansa vedetyksi alta pois. Sa-
massa kun puu painui paikalleen takaisin, luulin jo isännän kuolevan, sillä
hän jäi tunnottomana makaamaan paikallensa eikä tehnyt vähintäkään lii-
kettä, vaikka vinkuen kiertelin hänen ympärillään nuoleskellen hänen käsiään
ja kasvojaan. Kovin minusta tuntui nyt elämä tukalalta. Hetken perästä avasi
isäntä kuitenkin silmäsä, katseli minua ja kysyi, oliko hän maannut tainnok-
sissa. En voinut siihen mitään vastata. En ole koskaan ollut tainnoksissa enkä
tiedä siis mitä sillä tarkoitetaan. Mutta jos se merkitsi, että isäntä oli ollut
kuolemaisillaan, luulen kyllä, ettei siitä kovin paljon puuttunut. Osoitin iloani
siitä, että isännän jalka oli päässyt pälkähästään, ja siihen vastaukseen isäntä
kai tyytyikin, koska hän pari kertaa hyväili minua.

Hetkeen aikaan isäntä ei tehnyt mitään, makasi siinä vain paikallaan.
Mutta sitten irroitti hän kontin selästään, istuutui ja rupesi sorminkoettamaan
miten oli jalan laita. Vähäisen polven alapuolella narisi luu, kun isäntä sitä
sormin koetteli, ja isäntä huokasi pari kertaa ja raappi korvallistaan.

Monta minuuttia isäntä ei kuitenkaan istunut toimetonna, ennenkuin taas
sai kirveen käteensä ja lohkaisi kangesta muutamia säleitä, jotka hän nuoralla
sitoi lujasti kiinni housujen päälle siihen paikkaan, josta sääriluu oli poikki.
Kontti, jossa oli paljon oravannahkoja ja lintuja, onnistui hänen saada noste-
tuksi kangen päähän nojaamaan puuta vasten, etteivät ketut siihen ulettuneet.
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Eväitä ei ollut enää jälellä enempää kuin vähäisen voita ja muutamia reikä-
leivän puoliskoita; tämä pantiin kaikki takin taskuun. Pyssyn pani isäntä
nojalleen puuta vasten, ja sitten lähdettiin raskaalle ja ikävälle matkalle.

Siitä paikasta, jossa nyt olimme, oli vielä runsaan tunnin matka vanhaan
tervahautaan, josta olen ennen kertonut ja jossa olimme ajatelleet olla yötä
siellä olevassa vanhassa koppelissa.

Onneksi ei ollut kylmä, sillä tuuli, joka näytti vain kiihtyvän, oli eteläinen.
Sieltä täältä kuului kova ryske, kun joku satavuotinen honka katkesi tai kaa-
tui. Vaarallisia paikkoja, lahopuita japökkelöitä, ei voinut enää välttää, sillä
oli jo pilkkopimeä. Ja vaikka minusta oli selvää, ettei täällä metsässä voinut
olla ketään muuta kuin me kaksi vain, kuulin isännän pari kertaa puhuvan
jollekin, jonka hän näki selvästi pimeässä, vaikka minun nenäni, joka on niin
hieno kuin mikä koirannenä voi olla, ei voinut vieraasta saada vähintäkään
vainua. Mutta koska isäntä ei näyttänyt pitävän häntä vihollisena, vaan pi-
kemmin ystävänä, jätin pian turhat yritykseni.

Jo sanoin, että matkamme yön pimeässä oli raskas ja ikävä. Ja kovin se
kävikin surkeaksi, ennenkuin aamu rupesi sarastamaan. Matkan suunnan osa-
simme molemmat kyllä yhtä hyvin pimeässä kuin päivälläkin. Ja olihan sitä-
paitsi tuulen suunta meitä johtamassa. Se pysyi yhtä lämpimänä koko yön ja
oli siis arvatenkin vielä etelässä. Mutta maan epätasaisuudet, joita ei pimeässä
saanut vältetyksi, vaikeuttivat suuresti kulkua. Jos isäntä olisi päässyt
kunnollisesti ryömimään, olisi matka kuitenkin jotenkuten kulunut. Mutta
katkennut jalka pakotti isännän käsin ja kyynärpäin laahustamaan eteen-
päin.

Koko yön kesti surkeaa kulkuamme. Päivä jo vaaleni saapuessamme kop-
peliin vanhalle tervahaudalle. Isäntä kiipesi rahille, kiersi siellä olevan vaippa-
kulun ympärilleen ja nukkui heti. Auringon ollessa korkeimman aan taivaalla
heräsi hän ja näytti olevan hyvin sairas, koska oli kovin punainen kasvoistaan
eikä voinut maata hiljaa rahilla, vaan heittihe sinne tänne. Hän yritti myös
useita kertoja puhutella minua, mutta en saanut puheesta selkoa. Vihdoin
hän kääntyi siten, että putosi lattialle ja laahustihe siihen paikkaan, missä oli
vesilippi seinänrakoon pistettynä. Vasta kun hän turhaan yritti nousta otta-
maan sitä käteensä, ymmärsin, että hänen oli jano. Heti toin hänelle purosta,
joka oli ihan koppelin vieressä, lipillisen vettä. Kolme kertaa sain tuoda hänelle
vettä, ennenkuin häh kiitti ja yritti taputella päätäni. Sitten hän laittautui
rahille takaisin. Iltapäivällä sain monta kertaa tuoda hänelle vettä, ja nyt hän
näytti jo paljon terveemmältä. Koko yön hän nukkui hyvin ja oli aamulla
mielestäni aivan terve, niin että hän jo söi voileivän ja taritsi minullekin pala-
sen. Mutta paikaltaan ei liikkunut. Juotuansa pari lipidistä vettä käski hän
minua lähteä kotiin ilmoittamaan, kuinka hänen oli laita.
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Tätä käskyä en tarvinnut kahta kertaa saada. Pujahdin paikalla matkalle
enkä muista kulkeneeni parempaa vauhtia kettuakaan ajaessani.

Kohtasin talon väen kirkkotiellä; oli siis sunnuntaipäivä. Tempasin nuoren
isännän takin helmasta kiinni ja rupesin vetämään mukaan. Hän oli ensin
suuttua ja yritti riuhtoa itseänsä irti. Mutta samassa sanoi joku joukosta: »Nyt
ei ole vanhan isännän hyvin laita, kun ei ole tullut pyhäksi kotiin ja Halli tulee
yksin.» Isäntä heitti silloin kohta virsikirjansa emännälle ja tuli vastustelematta
mukaani. Pari kertaa yritti hän seisahtaa, ikäänkuin koettaaksensa, oliko mi-
nulla tosi mielessä. Mutta kun heti hakasin uudestaan vaatteista kiinni, huo-
masi hän kai tarkoitukseni jarupesi melkein juoksujaloin minua seuraamaan.

Samana iltana maksi isäntä kotona omassa sängyssään, mutta vasta kevät-
talvella kelpasi hän kulkemaan kepittä ja minusta ei hän aluksi syksylläkään
ollut ihan entisellään. Hauska oli kuitenkin tämäkin ja vielä seuraavakin syksy.
Isot nahkapakat veimme aina Paavalin-markkinoille myytäviksi, ja hauskoja
olivat minusta nämä markkinamatkatkin tappeluineen kaikkineen. Tutustuin
niillä kaikkien tien varrella olevien kylien koiriin, jopa muutamiin kaupunki-
koiriinkin. Näitten joukossa oli useampia pahanhajuisiakin, joitten kanssa
tappelin joka markkinamatkalla sekä mennessä että tullessa. Välistä tapahtui
kuitenkin, että muutamat heistä olivat isäntinensä itse lähteneet markkinoille.
Silloin tapasimme toisemme torilla, rupesimme tappelua hieromaan, ja hetken
perästä oli meitä iso joukko yhtenä mylläkkänä, että toriakkainkin täytyi läh-
teä pakoon poliisien apua huutaen. Mutta poliisit vain nauroivat sekä akoille
että meille. Ylen hauskoja olivat todella nämä markkinamatkat.

Yhdestä ainoasta markkinamatkasta on minulla ikäväkin muisto. Olimme
juuri alottaneet erinomaisen lupaavan tappelun erään teurastajan myynti-
kojun edustalla, josta ostajat heti karkasivat pois kaikkiin suuntiin. Silloin
teurastaja, jonka asioihin me emme millään tavalla olleet sekaantuneet, tulee
ulos kojustaan ja heittää pitkän, terävän teurastajaveitsen keskelle joukkoamme.
Veitsi sattui minun reiteeni ja lävisti reiden tehden ilkeän haavan. Heitimme
paikalla omat yksityiset erimielisyytemme sikseen ja hyökkäsimme teurastajan
kimppuun. Kaksi entistä vihollistani veti hänet käsistä kumoon ja minä ase-
tuin seisomaan etujalat hänen rinnallansa ja ärjäisin niin, että kuului ympäri
koko torin. Haavaanikirveli ilkeästi, mutta kun viholliseni oli ihminen, vaikka
ei ollut tosin ihmisen tavoin käyttäytynyt, en uskaltanut hänelle mitään pahaa
tehdä. Pelkäsin muutoin saavani isännältä selkään.

Teurastaja ruikutti kovin ja huusi apua, mutta kun meikäläisiä oli kymmen-
kunta, ei näyttänyt löytyvän halullista auttajaa. Kaikki näkivät myös ettei
teurastajalla ollut mitään hätää, ja useimmat olivat huomanneet, mitä teu-
rastaja oli tehnyt. Myöskin veitsi reidessäni oli vastaansanomaton todistaja
siitä, kuka oli riidan pannut alkuun. Mutta kun joku joukosta huusi, että
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Suursalon Halli se rinnan päällä seisoo, mentiin isäntää etsimään. Katsoin
parhaaksi väistyä vähän syrjään, ja kun minä, joka olin varsinainen asiallinen,
en vaatinut enempää kostoa minulle tapahtuneesta vääryydestä, laskivat tove-
rinikin miehen irti samassa kun isäntä tuli paikalle.

Teurastajan olisi sopinut olla kiitollinen siitä jalomielisyydestä, joka oli
hänen osakseen tullut. Mutta hui hai! Hän kävi sen sijaan isännän kimppuun
ja syyti hänelle rumia sanoja, että hän oli muka usuttanut koiransa hänen pääl-
lensä. Ja kuitenkin koko markkinaväki taisi todistaa, että isäntä vasta nyt
saapui riitapaikalle. Kaikki pitivät myös yksin suin isännän ja minun puolta.
Oli tunnettua että teurastaja oli parikin kertaa ennen käyttäytynyt yhtä epä-
inhimillisesti kuin tässäkin tilaisuudessa, ja kukin katsoi, etteivät koirat olleet
enempää väkivaltaa tehneet kuin vaaran torjuminen tilaisuudessa vaati. Mutta
teurastaja oli kovin suutuksissa, ja kun samassa riitapaikalle saapui kaksi
poliisia, manuutti teurastaja isännän oikeuteen, vaatien hänelle edesvastuuta
estelemisestä laillisen elinkeinon harjoituksessa, koiran usuttelemisesta ja pa-
hoinpitelystä julkisella paikalla. Poliisit koettivat saada teurastajaa luovute-
tuksi aikeestaan, mutta turhaan. Kaikki ihmiset nauroivat, ja isäntä lupasi
kyllä saapua.

Läksimme nyt eläinlääkärille, joka laastaroi haavani, jonka jälkeen menim-
me kotiin. Tämä oli ainoa kerta elämässäni, jolloin olen ajaa herrastellut ja
oikein nahkaisten peitossa.

Viikon kuluttua läksi isäntä käräjiin. Minut ja isäntä vapautettiin kaikesta
syyllisyydestä. Mutta teurastajan kävi huonosti. Hänet tuomittiin maksa-
maan sekä eläinlääkärin palkka että kaikki kulut ja kustannukset. Vieläpä
oli yleinen syyttäjä sekaantunut asiaan jateurastaja tuomittiin maksamaan aika
isot sakot eläinrääkkäyksestä. Minusta oli tuomari ymmärtäväinen mies.

Kuten jo olen kertonut, rupesivat vanhan emännän kuoleman jälkeen isän-
nän voimat nopeasti vähenemään ja hän lakkasi ottamasta osaa talon töihin,
samaan aikaan kuin talonväki rupesi häntä vaariksi sanomaan. Vanhan emän-
nän kuolema tapahtui kevättalvella, ja kesänalussa olisi meidän pitänyt lähteä
Harjuskoskelle tavalliselle kalastus-ja perunainistutusretkelle. Mutta tällä ker-
taa ei retkestä tullutkaan mitään. Isäntä, jonka näkö ei enää ollut yhtä hyvä
kuin ennen, oli hankkinut silmälasit ja istui ne nenällä päivät pitkät rahilla
katsellen emännän suurta kirjaa, josta emäntä sunnuntai-iltapäivisin luki
ääneen. Mutta vaikka isäntä käytti silmälaseja, kävi lukeminen häneltä kan-
keasti emäntävainajan sujuvaan lukuun verrattuna. Ja emäntävainaja ei
koskaan tarvinnut laseja. Kyllä näytti isännän silmäin laita olevan huonosti.
Jo edellisenä syksynä olin jotain tämäntapaista epäillyt, sillä välistä oli hänen
ollut pakko ampua oravaa kaksi, jopa joskus kolmekin kertaa, ennenkuin se
tuli maahan. Mutta nyt isäntä sanoi minulle suoraan, että metsästyksemme



366

täytyy loppua, kun ei hän enää näe lasitta ja lasilla taasen ei saa kunnolli-
sesti tähdätyksi. Tämä oli minulle kova isku, mutta siihen en voinut mitään.
Kun ei saa, niin ei saa.

Tänä kesänä emme tehneet muuta kuin kävimme kalastamassa kotijär-
vellä. Meni kesä kuitenkin tässäkin toimessa, mutta sen mukaan kuin syksy
läheni, huomasin isännän käyvän yhä levottomammaksi, ja eräänä päivänä
vihelsi hän minut mukaansa ja läksi käyden kaupunkiin. Kaupungista osti
hän ihan uuden amerikkalaisen haulikon, takaa ladattavan oikein. Haulikkoja
oli hän aina ennen suuresti halveksinut, mutta nyt hän kotimatkalla ilmoitti
minulle, että huonompinäköinenkin voi semmoisella pyssyllä ampua. Tulin
erinomaisen iloiseksi, sillä ymmärsin, ettei ukko voi pysyä Harjuskoskelta
poissa, vaan pääsen vielä tänäkin syksynä metsästämään. Uusi pyssy olalla
antoi isännän astunnalle entisen jäntevyyden takaisin, ja kotimatka meni
puolta nopeammin kuin matka kaupunkiin. Näin paljon näkyy uusi pyssy
vanhan miehen olalla aikaansaavan.

Jo seuraavana päivänä, paljon aikaisemmin kuin tavallisesti siis, läksimme
Harjuskoskelle. »Nuori isäntä», jota nyt sanottiin isännäksi vain, koetti kyllä
luovuttaa isäänsä lähtemästä enää tänä syksynä pitemmälle metsästysmat-
kalle. Hän arveli voivan käydä niinkin hullusti, että vaari voisi jäädä metsään
kuolemaan. Mutta isäntä sanoi siihen, että jos vanhan metsämieskulun osalle
on määrätty kuolema metsässä, on asia juuri semmoinen kuin olla sopii, ja
kyllä Halli näyttää paikan, josta saa hakea. Ennen lähtöämme isä ja poika
kuitenkin sekä kättelivät että syleilivät, jota tapaa en ollut ennen talossa huo-
mannut. Poika tarjoutui eväskonttia kantamaan tervahaudalle asti, mutta
vanhus arveli, että silloin kun metsämies ei jaksa enää eväitään kantaa, silloin
ei hänellä ole myös enää mitään virkaa metsässä, vaan on hänen parasta ruveta
uunini oukkolaiseksi.

Lähtömme tapahtui iltapäivällä, ja tervahautakoppelissa olimme yötä.
Isäntä näytti matkan edistyessä vain virkistyvän, ja toisen päivän illalla olimme
hyvissä ajoin Harjuskoskella. Mutta seuraavana päivänä ei menty tavallisuuden
mukaan metsään, vaan isäntä sanoi kaipaavansa yhden lepopäivän. Koko
päivän istui hän ladossa tarkastaen silmälasit nenällä omaa kirjaansa, sitä,
josta hän tavallisesti kirkossakin veisasi. Ja välistä hän veisata hyräilikin het-
kisen. Huokasi myöskin monta kertaa raskaasti. Huomasin hyvin, että hänen
oli vanhaa emäntää ikävä. Useasti hän myös taputti minua päähän ja sanoi, että
rupesimme molemmat käymään vanhoiksi ja kankeiksi ja että tämä syksy var-
maankin on viimeinen, jona asumme Harjuskosken ladossa. Enhän minä tun-
tenut itseäni mitenkään vanhaksi, mutta kun olin tottunut aina, myös pahim-
pinakin pakkastalvina, makaamaan öisinkin talon pihalla, oli luuvalo ruvennut
minua vaivaamaan, niin että olin käynyt jossain määrin jaloistani kankeaksi.



367

Monta kettua olen ennen ottanut kiinni, mutta viime syksynä en saanut enää
ainoatakaan ja tänä syksynä uskallan tuskin yrittääkään.

Myöskin tuntui minusta kuin se asia ei olisi ollut oikein isännän mieleen,
ettei hänen pojastaan tullut metsämiestä. Mutta isännän nuorimmassa pojan-
pojassa sitä vastoin oli oikea veri. Samana päivänä kuin isäntä toi uuden pyssyn
kaupungista, antoi hän luodikkonsa pojanpojalle. Tämä oli jo sitä ennen tuo-
nut monta sorsaa kotiin. Hänen kanssaan olimme jo hyvätkin tuttavat, ja
minun tehtäväni oli ajaa sorsat ruohikosta veteen ja tuoda ne ammuttuina
sieltä takaisin maalle. Tänä lepopäivänä antoi isäntä minulle poika-Mikkoön
katsoen nuorta isäntää sanottiin isä-Mikoksi ja poikaa poika-Mikoksi
toisenkin tehtävän. Minun piti näet ensi syksynä, ellei isäntä ollut silloin enää
elossa, johtaa poika-Mikko tänne Harjuskoskelle ja opastaa hänelle parhaim-
mat metsästyspaikat. Kun ainakin kolme sukupolvea oli jo näistä metsistä
veronsa ottanut, katsoi isäntä kohtuulliseksi, ettei Harjuskosken lato jäisi
vastaiseksikaan autioksi. Jos niin kävisi kuin isäntä nyt näkyi aavistavan,
lupasin voimieni mukaan palvella poika-Mikkoa yhtä uskollisesti kuin olin
nykyistäkin isäntää palvellut.

Tällä kertaa olimme monta viikkoa yhtä painoa Harjuskoskella, ja minusta
isäntä ei ollut paljon huonommissa voimissa kuin ennenkään. Ennen emme
olleet lintuja ampuneet paljon muuta kuin syötäväksi, vaan paraasta päästä
oravia ja joka syksy muutamia näätiä ja kettuja. Mutta tänä syksynä pysyi
ilma kauan lämpimänä. Ja ennenkuin ilmat kylmenevät, on oravannahka
vielä kelvoton. Tulimme siis ampuneeksi lintuja tällä kertaa niin paljon, että
meillä oli niitä ladon kurkihirressä riippumassa monta raskasta kimppua. En
ymmärtänyt miten isäntä saisi nämä kaikki kotiin ja isäntä itse raappi niitä
katsellessa välistä korvallistaan.

Ennen ajatellun poislähtöpäivän aattona tapahtui meille ainoa todellinen
seikkailu, mihin olemme Harjuskosken metsästysmailla sattuneet. Isäntä oli
minulle useitakin kertoja jutellut viimeisen karhun kaatumisesta näillä mailla.
Hänen isänsä oli, ollessaan jo ikämies, sen eräänä syksynä kiertänyt ja yksin
sen myös onnistunut ampumaan. Isäntä ei ollut sinä syksynä mukana, kun
talossa oli silloin ollut vähän miesväkeä ja syyskynnöt olivat kestäneet köyriin
asti. Siitä oli nyt kulunut kolmattakymmenettä vuotta, ja tämän ajan jäl-
keen ei isäntä ollut enää ainoatakaan karhun merkkiä näissä metsissä huo-
mannut.

Mutta nyt sinä päivänä, joka oli ajateltu tämän syksyn viimeiseksi metsäs-
tyspäiväksi, kohtasirnme sen metsäeläimen, jota en ollut ennen nähnyt. Ja se
kohtaus tapahtui suoraan sanoen omien portaitten edessä.

Olimme juuri astuneet ladon ovesta ulos, ja isäntä rupesi sovittamaan kont-
tia hartioilleen, kun ihmeekseni näin suuren mustanruskean eläimen tulevan
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porrasta pitkin vastaiselta rannalta. Että tämä eläin oli karhu, josta isäntä oli
niin monta kertaa minulle puhunut, käsitin heti. Karhusta ei voi mikään
ymmärtäväinen eläin erehtyä. Kaksi aika isoa ilvestä olen puuhun ajanut,
josta isäntä ne maahan ampui; nekin näyttivät kyllä vaarallisilta, mutta ne
olivat kissoja vain tähän hirviöön verrattuina. Isäntä seisoi selin porrasta kohti,
joten hän ei huomannut kontiota, ennenkuin se jo oli rannalla.

Yhtä varovaisesti kuin karhu oli astunut kosken yli portaita pitkin, yhtä
rajuksi muuttui se heti yli päästyään. Hirveällä karjunnalla ryntäsi se suoraan
isäntää vastaan. Huomasin heti, että tässä on leikki kaukana ja karkasin pai-
kalla karhun takaraajoihin kiinni. Minulla on oivalliset hampaat, enkä laske
hevin irti siitä, mikä on kerta niitten väliin joutunut. Mutta tässä tuli sem-
moinen tanssi, jota en ollut ikinä ennen kokenut. Olisi isännällä nyt ollut kä-
sissään vanha luodikkonsai Mutta mitäpä tuommoisella poropyssyllä!

Karhu yritti lyödä minua etukämmenillään, ja minä tein parastani väis-
tääkseni. Hetkisen onnistuinkin väistämään sen iskuja, mutta vaikka menet-
telinkin varovaisesti, sain kuitenkin lopuksi semmoisen lätkäyksen, että lensin
kauas. Tuskin oli karhu minusta vapaa, ennenkuin torinasi uudestaan kuin
ukonnuoli isännän kimppuun. Näin isännän, joka vielä seisoi ladon edustalla,
kohottavan pyssynsä, ja kun karhu oli ehkä viidentoista askeleen päässä, täh-
täsi hän päähän, laukaisi ja hyppäsi samassa sivulle. Nyt tapahtui jotain,
joka minusta näytti varsin omituiselta. Karhu jatkoi rajua ryntäystään alet-
tuun suuntaan ja karkasi niin hirveätä vauhtia ladon seinään, että takapuoli
nousi maasta ja takaraajat löivät jyskien ladonseinään. Jos esine, johon kontio
kompastui, olisi ollut matalampi, olisi se tehnyt kunnollisen kuperkeikan,
mutta nyt kaatui takaruumis ladonseinästä takaisin maahan.

Minusta ei mikään eläin voisi tämmöistä sysäystä kestää niskaansa taitta-
matta. Mutta karhu vain karjui niin että metsäraikui. Pari oven edessä olevaa
ovipelkkaa puri se raivoissaan pirstaleiksi. Tämän tehtyään rupesi se ryntäämään
kuin hullu sinne tänne niityllä. Vähän väliä se pysähtyi, nousi kahdelle jalalle
ja näytti tarkasti kuuntelevan. Mutta kun ei mitään muuta kuulunut kuin
kosken kohina, laskeutui se takaisin neljälle ja päästi hirvittävän vihaisen kil-
junnan. Isäntä seisoi ladon takana, ja minä makasin liikkumattomana siinä
paikassa metsän rajalla, johon karhu oli minut viskannut. Mutta meistä se ei
näkynyt vähääkään välittävän. Sen menettely oli minusta ihan käsittämätön.
Hetken perästä se poistui metsään, missä se näytti purkavan vihaansa kiviä
ja puita vastaan.

Minusta tuntui siltä kuin kaikki luut ruumiissani olisivat olleet palasina.
Mutta kun rupesin liikkumaan, huomasin, ettei minussa ollut muuta vikaa kuin
ilettävän ruma repeämä toisessa reidessä. Se näytti paljon pahemmalta kuin
puukonhaava, jonka olin markkinoilla saanut. Onneksi se ei ollut kuitenkaan
aivan syvä.
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Isäntäkin tuli nyt esille ladon takaa ja ompeli ensimmäiseksi tehtäväkseen
haavan reidessäni umpeen. Nyt se ei näyttänyt enää niin rumalta, ja minun
oli heti paljon parempi olla. Nilkuttaminen kolmella jalalla kävi aivan hyvin,
kuten kyllä edeltäkinpäin tiesin. Olen monta kertaa ennenkin ontunut kovin
pahasti, vaikka jaloissani ei ollut vähintäkään vikaa. Jos minua aiotaan ottaa
mukaan jonnekin, johon minulla ei ole itselläni halua mennä, rupean heti pa-
hoin ontumaan ja olen aina täten epämieluisat matkat onnellisesti välttänyt.
Olen siis hyvin tottunut kolmellakin jalalla kulkemaan. Isäntä sanookin;
»Ontuu se koira, kun vain tahtoo», mutta tällä kertaa olin pakotettu tahtomat-
tanikin ontumaan.

Niin pian kuin isäntä oli saanut reiteni häfhätää parsituksi, tyhjensi hän
haulit muutamasta patruunasta, pani ne pieneen koloon eräälle kivelle ja lait-
toi niitten päälle kuivista kuusenrisuista tulen. Sulatettuansa niistä vähäisen
lyijymöhkäleen, hakkasi hän tämän kirveellä kahtia ja takoi kirveentalalla
näistä kaksi kuulaa, joilla latasi uudestaan pari tyhjennetyistä patruunista.
Ymmärsin, ettei isäntä aikonut jättää haavaa reidessäni kostamatta.

Karhun hurja mellastelu metsässä kuului vielä aivan hyvin, joten ei ollut
vaikeaa päästä vielä kerta sen pakinoille. Varovaisesti lähestyimme karva-
hallia alta tuulen, ettei se voisi saada meistä vainua. Aivan lähelle tultuamme
en voinut kuitenkaan pidättää itseäni, vaan rupesin murisemaan. Karhu nousi
heti takajaloilleen tarkasti kuunnellakseen, mistä ääni tuli, ja isäntä pui mi-
nulle nyrkkiä. Vaikenin heti, mutta kontio oli jo ehtinyt saada selville, mistä
ääni kuului, ja hyökkäsi kuin myrskytuuli meitä kohti. Sen raivo oli kuitenkin
niin suuri, että se yritti juosta suoraan halki paksun männyn, joka esti ryn-
täyksen. Paikalla unhotti peto meidät ja käänsi kiukkunsa puuta vastaan,
jota se alkoi ryskyttää, että kävyt satelivat. Mutta pelkäämättä rupesi isäntä
hiipimään yhä lähemmäksi raivoavaa eläintä, joka ei ollenkaan näkynyt häntä
huomaavan. Vahingossa tuli isäntä kuitenkin astuneeksi risun poikki. Vaikka
karhu yhä karjuen ryskytti puutaan, kuuli se kuitenkin tuon pienen naksah-
duksen jakääntyi oitis isäntää kohti. Väli oli tuskin kymmenen askelta. Karhu
syleili toisella kämmenellään mäntyä ja nosti toisen uhkaavasti ilmaan, ikään-
kuin ottaakseen vauhtia ja syöstäkseen yhdellä hyppäyksellä isännän kimp-
puun. Minäkin kokoilin jo voimiani hypätäkseni karhun takaraajoihin kiinni,
siten estääkseni sitä hyökkäämästä, kun samassa näin isännän hiljaa kohotta-
van pyssyänsä. Kun pyssy tähtäsi suoraan karhun rintaa kohti, paukahti
laukaus, ja isäntä hyppäsi samassa sivulle.

Tarpeeton oli tällä kertaa isännän varovaisuus, sillä karhu syleili vain mo-
lemmin kämmenin puuta, repien sitä, että kaarnaliuskat lentelivät. Pian alkoi
kuitenkin eläimen yläruumis luisua puuta pitkin maahan päin, ja kohta keper-
tyi kontio kuolleena selälleen.

Ingman, Kootut teokset. 24
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Paikalla iskin karhuun kiinni tukistaen sitä kaikin voimin ja haukkuen
niin että metsäraikui. Tämä oli minusta erinomaisen lystiä. Ja vielä hauskem-
paa oli kun isäntä, otettuaan tyhjän patruunakotelon pyssystä, tuli istumaan
karhun päälle. Hän vain taputteli kuollutta vihollistaan, minä tukistin. Haa-
vani ei ollenkaan enää kirveltänyt, oli vain niin somaa ja suloista olla.

Kauan istui isäntä mietteissään mitään puhumatta. Mutta sitten rupesi
hän kertomaan minulle, että hän oli koko elämänsä ajan halunnut saada kerran
kaataa karhun ja oli erään kerran tehnyt pitkän matkankin tässä tarkoituksessa,
kun oli kuullut kerrottavan, missä karhu oli muka kaatanut lehmän. Kerto-
mus oli ollut tyhjää lorua vain, ja nyt oli isäntä jo aikoja sitten kadottanut
kaiken toivon tämmöisestä onnellisesta tapahtumasta, jota hän oli jo kuusi-
kymmentä vuotta turhaan odottanut. Isäntä sanoi että tämä laukaus, jolla
hän karhun kaatoi, tulee olemaan hänen viimeinen laukauksensa tänä syksynä
ja arvatenkin myös viimeinen hänen elämässään. Se ilahdutti häntä, sanoi
hän, melkein yhtä paljon kuin hänen ensimmäinen laukauksensa, jolla hän oli
pudottanut oravan puusta ja joka oli hänelle tuottanut hänen ensimmäiset itse-
ansaitsemansa rahat, neljä kopeekkaa.

Nylkiessään karhua näytti isäntä minulle syyn sen käsittämättömään me-
nettelyyn ladon vieressä ja metsässä. Läheltä ammuttu haulilaukaus oli puh-
kaissut sen molemmat silmät. Tämä onnellinentapahtuma oli pelastanut isännän
hengen niityllä ja nyt metsässä tehnyt hänelle mahdolliseksi lähestyä karhua
näin lyhyelle ampumavälille. Isäntä selittikin minulle juuri tässä toivossa
ampuneensa hauleilla, hengenhätä kun oli suuri eikä muuta neuvoa pelastuk-
seen ollut.

Vasta myöhään illalla oli karhunnahka niityllä, ja seuraavana päivänä riip-
puivat karhun reisilihat lintukimppujen vieressä ladon kurkihirrestä. Nyt tuli
herkkuiset päivät. Karhunlihaa keitettiin kaksi kertaa päivässä, niin etten jaksa-
nut paljon muuta kuin syödä ja nukkua päivät pitkät. Metsään ei menty, vaan
isäntä oli minun kanssani ladossa, lukien ja hyräillen kirjastaan. Sillä välin
hoiteli hän karhunnahkaa, jonka hän oli pingottanut kehykselle, pitäen sitä
aina tuulisella paikalla. Yöt olivat nyt jo hyvin kylmät, mutta kun päivät oli-
vat kauniit, oli nahka jo viikon perästä niin paljon keventynyt, että isäntä
luuli jaksavansa kantaa sen kotiin. Mutta karhunlihat ja linnut oli talvi-
kelille jätettävä.

Kotimatka meni hyvin, ja kotiintultua saimme myöskin tiedon mistä karhu
oli tullut. Eläin oli niin sanottu erä- eli aarniokarhu, joka oli pitkät ajat oles-
kellut muutamassa sydänmaassa, toista kymmentä penikulmaa meidän paikka-
kunnalta. Tänä syksynä se oli tappanut useita lehmiä, ja muutamat metsäs-
täjät olivat ajaneet sitä koirilla takaa, kunnes se oli kotimetsästään poistunut.
Tästä arvatenkin johtui sen tavaton viha ja raju hyökkäys heti meidät
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huomattuansa. Koko pitäjä otti osaa Suursalon vanhan isännän metsästys-
onneen, ja karhunnahkaa ihailtiin suuresti.

Onnellinen matsästysmatka oli vähäksi aikaa uudistanut isännän voimat.
Mutta parin viikon kuluttua alkoi hän taasen käydä voimattomaksi ja tuli pian
kokonaan vuoteen omaksi. Hän muistutti vielä kerta mieleeni sopimustamme
Harjuskoskella, antoi poika-Mikolle haulikkonsa ja kaikki metsästyskojeensa
ja vietiin viikko tämän jälkeen hyvään taroon kirkkomaahan.

Hautajaiset pidettiin kunniallisesti, kuten ison talon sopiikin. Hautaus-
seurue lähti pois ja minä jäin yksin kirkkomaalle. Kolmeksi vuorokaudeksi
jäin makaamaan isäntävainajan haudalle, välistä ilmoittaen suruni pitkävetei-
sellä ulvonnalla. Mutta kun seuraava päivä oli sunnuntai ja väkeä alkoi ko-
koontua kirkolle, hiivin huomiota herättämättä tieheni, läksin kotiin japanin
maata tavalliselle vahtipaikailen! keskelle pihamaata.

Talossa oli kaikki entisellään, se vain muutosta, että isäntäni paikka oli nyt
tyhjä. Kaikki näkyivät jo unhottaneen isäntäni paitsi minua ja poika-Mikkoa.
Erittäinkin kun Mikko pyssyjänsä katseli, näkyi hän välistä vaipuvan miet-
teisiin.

Talossa asui tänä talvena eräs rahtimies nimeltä Jaska maantie-Jaskaksi
häntä tavallisesti sanottiin.

Joku viikko isännän hautauksen jälkeen kuulin talonisännän, jota olisi
kai nyt ollut minunkin isäntänä pidettävä, sanovan maantie-Jaskalle:

Kuule, Jaska! Tuo Halli rupeaa olemaan jo kovin jaloistaan kankea.
Eihän tuo vielä niin vanhakaan ole, mutta kyllä jo alkaa olla aika, että se ote-
taan päiviltä. Etkö sinä tahtoisi tuohon toimeen ryhtyä?

Heristin korviani kuullakseni, suostuisiko Jaska tehtävään. Enhän minä
vielä mikään ikäloppu ollut. Olihan isäntävainaja tänä syksynä sanonut mi-
nun olevan vasta kuuden vuoden vanhan. Jalkani olivat jossain määrin kankeat,
se on tosi. Mutta korvani ja nenäni olivat vielä mitä parhaimmassa kunnossa,
ja jos Uikuinkin hitaanlaisesti, kelpasin kuitenkin talon vartijan toimeen pa-
remmin kuin mitkään kokemattomat pennut, jotka tuskin osaavat kyläläistä
kulkulaisesta erottaa. Ja jos sääreni ovat jäykät, olivat kuitenkin voimani
erinomaiset, eikä pystynyt yksikään meidän kylän koirista panemaan minua
allensa. En tahdo sitä tosiasiaa kieltää, että harvoin koira oikeata kuolemaa
kuolee: joko susi syö, tai hirtetään. Mutta tämä kuuluu koiran virkaan. Sutta
vastaan olen useampia kertoja itse onnellisesti puolustautunut, ja hirtettäväksi
tunsin olevani vielä liian nuori. Tulkoon maantie-Jaska vain yrittämään.

Tunnettu vaara on puoli vaaraa vain. Kuuntelin siis korvat pystyssä.
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Maantie-Jaska ei tahtonut ensin kauppoihin suostua, vaikka isäntä kehui
kaunista nahkaani ja kuinka lämpimät matkakintaat siitä tulisi. Jaska sanoi
puoleksi pelkäävänsä hampaitani; en olekaan hänestä koskaan oikein pitänyt,
hänkin kun on tavallaan maankulkija. Mutta isäntä neuvoi tarkasti, miten
asia tapahtuisi ilman vähintäkään vaaraa. Kodan ovi oli kamanan kohdalta
hatara. Sinne sopisi houkutella minut sisälle, asettaa surmansilmus kaulaani
ja pistää köysi oven päällitse ulos. Ovi tulisi siten olemaan minun ja teloitta-
jani välillä, ja kaikki olisi tehty muutamassa minuutissa.

Maantie-Jaska suostui nyt kauppaan, joka oli jo huomenna pantava täy-
täntöön. Jaska oli tästä hetkestä luonnollinen viholliseni. Tunteeni talonisän-
tääkin kohtaan olivat sekalaiset. Olin kuitenkin kuudetta vuotta ollut talon
ruuassa. Ei minun sopinut sen haltijaa vihata. Mutta ruveta omalla nahallani
maantie-Jaskanrähjäisiä kouria lämmittämään! Siihen tehtävään eivät Aasian
rikkaudet pysty minua ostamaan. Mieluummin hautautukoot hampaan! sa-
maisiin kouriin.

Seuraavan yön nukuin Harjuskosken ladossa. Ja makeasti nukuinkin.

ii.

ITSELLISKOIRANA.
lin siis ryhtynyt omakseni, ja minusta oli tavallaan
tullut mökkiläinen.

Suloiselta tuntui olla omana isäntänänsä, suloiselta,
mutta myös huolestuttavalta. Ellei mökkiläinen pysty
omilla ansioillaan itseänsä elättämään, ei paljonkukaan
siitä välitä, elääkö hän vai kuolee. Sen tunsin nyt
hyvin selvästi. Olin sentähden hyvin iloinen siitä, että
syksyllä olimme jättäneet latoon niin paljon hyvää ruo-
kaa. Kaikki oli mitä parhaimmassa kunnossa. Päätin

aina ollessanikotoa poissa pitää ladon oven tarkoin suljettuna. Ladon ylimmäinen
ovipelkka on näet laitettu saranoille ja on salvalla avattava ja suljettava.
Isäntä oli jo ensimmäisenäkeväänä, yhteisellä kalastusmatkalla ollessamme, opet-
tanut minulle, miten salpa on avattava ja suljettava. Tehtävä on hyvin helposti
opittu. Koira ei tee sitä suullaan, kuten moni luulee, vaan käpälällä. Mutta
tiedän varmaan, ettei varasteleva kettu opettamatta ymmärtäisi ovea avata.
Muuten olisi kai varastoni nyt jo ollut sen aina nälkäisessä vatsassa.

Ensimmäinen tehtäväni seuraavana aamuna koski jo muonakysymystä.
Menin isännän kaataman karhun lihoja tarkastamaan. Vasten luuloani eivät
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ketut olleet uskaltaneet karhuun koskea. Karhun haju oli heidän nenästään
tuntunut liian väkevältä. Korppi ei myöskään ollut karhun runkoa löytänyt,
sillä isäntä oli laahannut sen tiheään kuusikkoon, joten se ei ilmasta päin näky-
nyt. Mutta aukeassa paikassa oleva eläimen raato ei ikinä jää tuolta mustalta
linnulta huomaamatta. Sillä on siksi liian tarkkanäköiset silmät. Yksinkertai-
nen kansa luulee sillä olevan haistimenkin. Enpä minä korpin haistimesta monta
kopeekkaa maksaisi. Mutta näön vaihtaisin mielelläni, vaikka omanikaan ei ole
mitenkään huono.

Rupesin nyt käymään joka päivä karhun lihaa syömässä säästäen siten
kotoiset varat keväämmäksi.

Iltaisin kääntelin itseäni aina niin monta kertaa heinissä, että sain oikein
mukavan makuukuopan. Heinissä oli minulla paljon lämpimämpi makuusija
kuin ennen talon tuulisella pihamaalla. Jalkojani ei pakottanut enää juuri kos-
kaan, ja tunsin miten lihakset ja nivelet päivästä päivään pehmenivät. Kevääm-
mällä, kun aurinko rupesi keskipäivällä lämmittämään ja ladon edusta vapautui
lumesta, raavin hyvän heinätukon ladosta edustalle ja rupesi loikomaan suuren
osan päivää siinä päivää paistattamassa. Tämä oli erinomaisen lämmin ja suo-
jainen paikka. Taviokuurnat ääntelivät metsässä, käpylintupari laitteli pe-
säänsä niitynlaidassa, tikka rummutteli kuivaa männynoksaa, ja elämä oli vielä
kerta kuin silkkiä.

Kun päiviä rupesi näkymään siellä täällä niityllä ja metsässä, läksin ensi ker-
taa omaksi isännäkseni tultuani jänistämään. Suureksi ilokseni huomasin nyt,
että tämän talven heinissä-makaaminen oli saattanut jalkani entistään parem-
miksi. Olin niin notkea kuin ei jaloissani olisi koskaan ollut luuvaloa. Päätin
olla vastaisuudessa varovaisempi makaamatta enää sydäntalvella taivasalla,
ainakaan lumella.

Jänistäessäni käytin vanhaa temppuani, joka harvoin pettää. Pienet »hanki-
pojat» tarttuvat keväällä usein katajapensaisiin, eikä niitten kanssa tarvitse
paljon kursastella, elleivät satu löytämään hyvää kätköpaikkaa. Mutta se jänis,
jonka nyt ihan kosken toiselta puolelta panin jaloittelemaan, ei ollutkaan mi-
kään hankipoika, vaan vanha ukkojänis, jonka tavallinen yösija oli minulla tie-
dossa, kun olin sitä monta kertaa viime syksynä ja edellisenäkin vuonna juok-
suttanut. Se oli noita elämästään viisastuneita, jotka eivät koskaan pysähdy
vihellystä kuullessaan, vaan päinvastoin lisäävät vauhtia. Isäntä aina luodi-
kolla ampuessaan tavallisesti viheltämällä houkutteli jänikset pysähtymään,
mutta viime syksynä oli hän jo onnistunut haulikolla ampumaan pari jänistä
juoksusta.

Minun täytyi siis, kuten jo sanoin, ryhtyä vanhaan temppuuni. Juoksutin
jänistä yhtä kyytiä toista tuntia, pitäen koko ajan täyttä vauhtia. Tullessamme
jotenkin leveän nevan rannalle olin ihan sen kintereillä. Jänis ei ehtinytkään
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pyörtää takaisin metsään, vaan tuli pakko ruveta loikkimaan nevan yli. Nousin
heti kivelle nevan rannalle katsomaan.

Niin pian kuin jänis huomasi minun heittäneen takaa-ajon, vähensi se heti
vauhtiaan, teki muutamia lyhyitä harppauksia ja istuutui lepäämään pienelle
kinokselle, joka oli jäänytsulamatta keskelle suurta pälvipaikkaa. Jänö oli vielä
valkoinen, joten se suli kokonaan yhteen kinoksen kanssa. En voinut tähystys-
paikaltani sitä mitenkään nähdä, sen vain huomasin, ettei se kinokseltaan pois-
tunut. Sulan maan yli kulkiessaan olisi se heti taasen näkynyt.

Minäkin panin nyt kivelle maata päivää paistattamaan joksikin tunniksi.
Tiesin hyvin, ettei pupujussi lähde näin hyvästä turvapaikasta liikkeelle ennen-
kuin iltahämärässä. Sen pitkät koivet tarvitsevat kyllä lepoa tuommoisen hitsin
kestettyänsä. Jos se saa tunnin ajan levätä rauhassa, ovat sen takakoivet jo
parahiksi puutuneet • minun aikomukseni täytäntöönpanoa varten.

Tarpeekseni läähätettyäni nukahdin hetkeksi ja läksin sitten hiljakseen jä-
niksen jälkiä seuraamaan. Lähetyessäni isoa pälveä olin joutuvinani jäljiltä ja
tein ison kierroksen pälven ympäri. Tein sitten useampia kierroksia itse päl-
vellä, ikäänkuin jälkiä etsien, lähestyen yhä enemmän kinosta, jolla jänis makasi
korvat selkää pitkin, silmin tarkasti seuraten jokaista liikettäni. Kun minusta
väli oli parahiksi pitkä, karkasin äkkiarvaamatta sen kimppuun. Se yritti tehdä
pitkän harppauksen poistuaksensa, mutta kun lumi oli pehmeää ja jäniksen koi-
vet puutuneet, ei harppaus onnistunut. No niin, se kuoli yhtä äkisti kuin luodin
tappamana. Monta kertaa kun jänis on tämmöisessä tapauksessa istunut ko-
valla maalla, on tapahtunut, että se on hypännyt molemmat puutuneet takajal-
kana poikki. Vein saaliini kotiin, ja nyt minulla oli ensi kerta jäätymätöntä
ruokaa pariksi päiväksi. On itselliskoirallakin omat ilonsa. Jos olisin ollut
tässä tilaisuudessa toisen isännyydessä, olisi minun velvollisuuden mukaisesti
ollut vieminen saaliini isännälleni, isäntävainajani sanoikin: kissa yksin saa-
liinsa syö, kyyryselkä on sittenkin. Mutta tästälähin minäkin rupesin yksin saa-
listani syömään enkä ole siitä sen kyyryselkäisemmäksi käynyt.

Siihen aikaan kuin sain ensimmäisen jäniksen, olivat jokarhunreisistä luut
vain jälelläeikä ollut lintujakaan enää aivan monta. Leipä- jaryynivarastoon en
ole koskenut. Säilykööt ne suurimman nälänhädän varaksi.

Nyt alkoi herttainen aika. Kinokset sulivat nopeasti, koski kasvoi kasva-
mistaan, pian jäät lähtivät joesta, vesilinnut saapuivat, ja kaikkialla oli elämää
ja touhua. Riistaa oli enemmän kuin tarpeekseni, ja pikku kätköjä oli minulla
kymmenittäin sekä metsässä että kotiniityllä. Koko kesä meni kuin unennäkö,
mutta mahdottoman hauska kesä se oli.

Nyt totutin itseni ammattiin, jota en ollut ennen yrittänytkään paitsi en-
simmäisenä keväänä Harjuskoskella, jolloin olin isäntävainajan avustajana.
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Olen kertonut, että Harjuskoski kuivempana vuodenaikana sekäkesällä että
talvella oli jakautuneena useaan ojantapaiseen haaraan. Kalat, melkein yksin-
omaan harjuksia ja taimenia, käyttivät uidessaan virtaa ylös paraasta päästä
yhtä näistä ojista, jossa oli pieni, tuskin jalankorkuinen putouksen tapainen.
Kalat tekivät tässä paikassa korkeita ilmahyppäyksiä päästäkseen niskan ylä-
puolelle. Monesti osuivat ne heti veteen takaisin, mutta monesti putosivat kivi-
selle reunalle, jolloin kiireesti sätkyttelivät veteen takaisin. Rupesin eräänä
iltana kun niitä putosi tavallisuutta enemmän reunalle, ottamaan leikilläni niitä
kiinni ja heittämään rannalle. Raaka kala on aina ollut minusta vastenmielistä,
mutta tänäpänä olin metsästyksessä ihan epäonnistunut, niin että minulla oli
vain muutama metsähiiri vatsassani. Vatsantäytteeksi söin silloin pari pientä
taimenta ja huomasinkin ne paremmiksi kuin olin uskaltanut toivoakaan. Ru-
pesin tästälähin syömään kalaa milloin hyvänsä en sattunut saamaan metsän-
riistaa, ja olin pian niin taitava kalastaja, että useasti onnistuin saamaan kalat
ilmastakin suuhuni. Tämä oli minusta hyvin hauskaa huvitusta. Aluksi yrit-
täessäni saada kalat ilmasta suuhun putosin innoissani hyvin useasttkoskeen,
mutta tämä vain oli lisää huvitusta.

Olen aina ollut hyvä marjoja syömään ja tänä kesänä pistin valokkia ja
mustikoita poskeeni enemmän kuin koskaan ennen. Syksyllä olin niin lihava,
että rupesin tuntemaan olevani jo vähän kömpelö. Hyvässä lihassa olin siis
ottamaan talvea vastaan. Mutta talvimuonasta ei ollut muuta tietoa kuin mitä
koskesta ehkä voisin saada. Talvella eivät kalat kuitenkaan liikkuneet lähes-
kään niin paljon kuin kesällä. Ja syystulvan aikaan kuten kevättulvallakin oli
koko koski yhtenä vetenä. Silloin en nähnyt ainoatakaan kalaa.

Koko kesän aikana ei minulle sattunut mitään seikkailua tai muuta outoa.
Ketun tapossa kevätkesällä olin varomaton ja satuin saamaan pureman toiseen
etujalkaani, josta aluksi onnuin vähäisen, mutta sekin parani lyhyessä ajassa.

Mutta myöhään syksyllä, kun joki oli jo melkein kaikkialla jäässä, tapahtui
jotain. Minulle tuli vieras.

Varhain aamulla, ennen auringonnousua, kuulin kaikuvaa koiranhaukuntaa
metsästä ladon takaa. Haukunta päättyi äkisti jäniksen rääkynään. Tiesin
mitä oli tapahtunut. Hetken perästä sain myös todistuksen asiasta, kun jänis-
koira, kantaen suussaan vasta tapettua jänistä, heittäytyi heinilleni ladon edus-
talle. Toinen ihan samannäköinen koira jäi makaamaan kosken rannalle. Se
yritti useita kertoja lähestyä ladon edustalla makaavaa toveriaan, mutta kun
tämä joka kerta nousi murisemaan, täytyi sen taasen poistua. Sovussa oli met-
sästys tapahtunut, ja nyt olivat valmiit tappelemaan saaliista. Heidän menette-
lynsä muistutti elävästi mieleeni erään tapahtuman, joka sattui muutamalla
kaupunkimatkallani. Aivan lähellä kaupunkia ajoi pari koiraa jänistä; minäkin
yhdyin heihin, ja samassa kun tulimme pienelle aukeamalle, paukahti kaksi iau-
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katista, ja jänis heitti kuolleena kuperkeikan. Kaikki oli siis käynyt niin hyvin
kuin mahdollista.

Mutta nytpä tapahtui kummia. Kummaltakin puolelta aukeamaa astui
esille herra pyssy kädessä. Kumpikin tahtoi ehdottomasti omistaa jäniksen.
He osoittivat sormella toinen jäniksen toista kylkeä, toinen toista. Toinen huu-
tamalla huusi, että hänen laukauksestaan oli jänis tehnyt kuperkeikan ja että
toisen ei olisi pitänyt yrittää kuollutta jänistä vielä kuolieemmaksi ampua. Toi-
nen taasen, joka näytti vielä kiukkuisemmalta, väitti, että juuri hän oli ensin am-
punut, löi kämmenellä pyssynsä perää ja sanoi: »Tunnetko tätä pyssyä jasitä
miestä, joka pitää sen varresta kiinni?» Heidän koiransa näyttivät paljon
rauhallisemmilta ja katselivat ihmeissään herrainsa menettelyä. Jäniksen olivat
herrat riidellessään jo heittäneet maahan, ja kun eikukaan näyttänyt siitä enää
välittävän, korjasin minä sen suuhuni japujahdin takaisin puitten väliin. Sieltä-
päin katselin riidan loppua ja näin kuinka herrat, jotka eivät olleet suvainneet
minua huomatakaan, rupesivat, kun eivät löytäneet jänistään, koiriansa potki-
maan, kunnes näitten oli pakko ulvoen paeta metsään. Herrat silminnähtävästi
uskoivat koirainsa syöneen viidessä minuutissa jänisparan suuhunsa. Sillä ker-
taa pistettiin jäniksenlihat minun suuhuni.

Mutta jouduin kertomuksestani syrjään.
Katseltuani hetkisen ladolta päin tulokkaiden keskinäistä kinaa ilmestyin

minä niin äkkiarvaamatta riitapaikalle, että molemmat jäniskoirat vingahtaen
katosivat metsään.

Toinen heistä jäi tälle matkalle. Mutta jäniksenomistaja palasi heti takaisin.
Kumpikin teimme itsemme niin korkeiksi kuin mahdollista ja astuimme lyhyin,
arvokkain askelin toistemme viereen, kuten tämäntapaisissa tilaisuuksissa hyvä
tapa vaatii. Pistin pääni tulokkaan hartioittenyli jarupesin murisemaan, jolloin
toinen vastasi samalla tavalla, välistä lisäten murisemista äkäiseksi ärjäisemi-
seksi. Kun tästä huomasin, ettei vieraani ollut mikään pelkuri raukka ja kun
kohteliaana isäntänä mieluummin tahdoin näyttää vieraanvaraisuutta kuin tur-
haa riidanhalua, huiskuttelin vähäisen häntääni rauhallisten tarkoitusten} mer-
kiksi.

Tulokkaalla ei myöskään näkynyt olevan mitäänrauhantarjoustani vastaan.
Muutimme siis tuon ensimmäisen »en gard»-asentomme, joka on yhtä sopiva hyök-
käykseen kuin puolustukseenkin, ja ryhdyimme vaihtelemaan tavanmukaisia
kohteliaisuudenosoituksia. Kysyimme siis ensin toistemme terveyttä jahyvin-
vointia. Kun ei tässä asiassa ollut mitään moitittavaa kummaltakaan puolelta,
katsoin voivani käskeä vieraani tervetulleeksi taloon ja ehdotin, niinkuin taval-
lista on ennenkuin koira ottaa toisen kotiinsa vastaan, vierailukorttien vaihtoa.
Ehdotukseni hyväksyttiin, ja tämän tapahduttua voitiin meidät pitää yhtä
hyvinä ystävinä kuin jos olisimme veljenmaljan juoneet. Ei ollut enää muuta
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tehtävää kuin raapia takakäpäläin kynsillä vähäisen ruohoa ja tomua paikalle ja
kaikki tavallisen kohteliaisuuden vaatimat muodot oli täytetty. Tämä vii-
meinen muotoasia osoittaa, että jos joramaltakummaita puolelta olisi edellisessä
joku erehdys tapahtunut, olkoon se unohdettu, halveksittu, maahan kaivettu.
Älköön sitä ikinä enää muistettako.

Monet ihraiset pitävät näitten monien menojen noudattamista nauretta-
vana. Mutta niin ei ole. Voin vakuuttaa, että meikäläiset eivätpidä niitä ollen-
kaan turhina muotiasioina vain. Näitä muka tyhjiä formaliteetteja on tietääk-
seni tarkoin noudatettu niin kauan kuin koiria on maailmassa ollut ja niitä
tullaan luullakseni noudattamaan niin kauan kuin maailmassa koiria on. Mi-
tättömimmäilä rakillakin on toki sen verran sivistystä, että hän näitä ikivanhoja
tapoja tietää noudattaa. Seurusteluälyä ja maailmantottumusta todistavat
nämä esittelymuodot. Mitähän ihmiset ajattelisivat diplomaatista, joka menisi
vierailulle ilman vierailukorttia ja tullessansa ensi kertaa vieraan maan ministe-
rin luo kursastelematta kurottaisi kätensä sanoen: »Heipä hei, poikaseni, kuinka
hurisee?» Luulen, etteivät he kovin korkeita ajattelisi hänen seurusteluälystään ja
maailmantottumuksestaan. Ja ellei häntä laskettaisi hienompiin seurapiireihin,
saisi hän siitä syyttää itseänsä.

Vieraani oli keskikokoinen, solakkarakenteinen jäniskoira, lyhytkarvainen,
mustanvärinen, mutta jalat ja pään etupuoli ruskeahkot. Hän kertoi haukku-
vansa myöskin lintuja, mutta jänistäminen oli hänellä kuitenkin pääasiana.
Hänen luonnonominaisuutensa soveltuivat siihen paraiten. Hän oli virkatove-
rinsa kanssa viikko sitten lähtenyt isännän mukana metsästämään, ja vanha
viekas kettu oli heti ensimmäisenä päivänä viekoitellut heidät kauas tunematto-
mille seuduille. He olivat nyt viikon päivät jänistäneet omalla vastuullaan ja
onnistuneet hyvin. Harva se päivä, jona eivät olleet ainakin yhtä jänistä saa-
neet. Mutta yöt olivat lyhytkarvaiselle vieraalleni, joka ei ollenkaan ollut
taivasalla-nukkumiseen tottunut, olleet kamalat. Hän oli värissyt illastaaamuun
ja oli nyt erinomaisen kiitollinen minun tarjoamastani yösijasta, joka oli sekä
lämmin että kuiva. Uusi toverini käänteli itseään niin kauan jaraapi heinissä,
kunnes sai syvän ja mukavan makuukuopan, josta ei liikkunut ennenkuin seu-
raavana aamuna.

Minulla sattui tällä kertaa olemaan varastossani kaksi jänistä, javieraani oli
tuonut yhden. Söimme nyt hyvässä sovussa aamiaiseksi yhden jäniksen ja läk-
simme sitten vieraani ehdotuksesta yhdessä metsästämään.

Ensi kerran elämässäni jänistin tänä päivänä uuden toverini menettely-
tavan mukaan. Hän ehdotti, että hän nostaisi jäniksen jaloilleen jayksin ajaisi
sitä. Minun, joka näillä seuduin tarkasti tunsin jokaisen jäniksenpolun, tulisi
asettautua väijyksiin sopivalle paikalle. Ymmärsin heti kuinka paljon edullisempi
tämmöinen kahdenajo tulisi olemaan kuin oma menettelyni, jokakuitenkin yksin
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ollessa on ainoa, joka varmuudella vie tulokseen, joskin siten harvoin saa
enempääkuin yhden jäniksen päivässä. Olisin hyvinkin voinut auttaa toveriani
jäniksen nostamisessa, mutta tahdoin katsella, miten hän tässä toimessa menet-
telisi, hän joka oli oikea ammattijänistäjä. Ja ihmeekseni sai hän, joka ei kui-
tenkaan entuudestaan tuntenut tätä metsästysaluetta, jäniksen paljon nopeam-
min nostetuksi kuin olin odottanut.

Minulla on aina ollut tapana etsiä hyvin tarkasti semmoisilla ruohoa kasva-
villa aukeamilla, jossaarvaan jäniksenkäyneen yöllä syömässä. Ja jos huomaan
semmoisella paikalla jäniksenjäljet, jatkan niitten selvittämistä, kunnes vihdoin
löydän sen paikan, josta jänis on mennyt metsään takaisin. Siitä seuraan tar-
koin jälkiä, kunnes tulen makuukselle, josta jänis kuitenkin on aina lähtenyt,
ennenkuin paikalle saavun. Jäniksen kuulo on erinomaisen hieno: niin hiljaa ei
voi kukaan sitä lähestyä, ettei se heräisi, ja jos se katsoo tulijan vaaralliseksi,
korjaa se ajoissa luunsa. Sentähden onkin kansassa semmoinen harhaluulo ylei-
nen, että jänis muka nukkuisi silmät auki. Kyllä jäniksen luomet riittävät sen
silmämunia peittämään, ja se nukkuu silmät ummessa kuten kaikki muutkin
imettäväiset. Sattui kerran niin somasti eräänäkesäyönä, kun makasin metsän-
reunassa ja katselin niityllä kulkevan jäniksen keikahduksia ja koukerruksia,
että se poistuessaan tuli ihan siihen suuntaan, missä minä makasin. Tehtyään
tavalliset mutkalliset syrjähypähdyksensä, erehdyttääkseen vihollisiansa sot-
kemalla jäljet, laski jänö maata tuskin kymmenen askelta minun makuupaikal-
tani. Ja kauaa ei kestänyt, ennenkuin sillä oli silmät ummessa, niin ummessa
kuin kenenkä muun nukkujan silmät hyvänsä.

Nyt luulin hetken tulleeksi hyvän kaappauksen tekemiseen. Nousin niin hil-
jaa kuin ikinä mahdollista. Mutta jäniskuuli sittenkin liikkeeni. Paikalla olivat
sen silmät avoinna; tuskin olin vielä oikein noussutkaan, ennenkuin se oli jo
kaikkien vuorten takana.

Jäniskoiran menettely oli alusta alkaen ihan toisenlainen kuin minun. Sekin
kulki ensin lähtiessämme tavallista koiranravia. Tiedättehän, vasen etujalka ja
oikea takajalka tai myös oikea etujalka ja vasen takajalka supisuoraan tien
suuntaan, pää samaten, mutta muu ruumis viistossa. Tämä kulku on minusta
vähemmän voimia kysyvää, mutta tietääkseni on koira ainoa eläin, joka siihen
pystyy.

Mutta niin pian kuin tulimme ruohoiselle aukeamalle, oli toverini kuin toinen
eläin. Hän rupesi hyppäämään ristiin rastiin, välistä vain jotain mätästä sivu-
mennen haistellen. Minun täytyi pysähtyä ihailemaan sen notkeita liikkeitä.
Pidän itseäni hyvänä juoksijana, mutta ensi silmäyksellä huomasin tässä olevan
sen, joka minusta voiton viepi. Minun ei kannattaisi kilpailua yrittääkään.

Äkisti huomasin toverini saaneen vainua jäniksestä. Jänis oli varmaankin
käynyt tässä yön aikana syömässä. Minä olisin tässä tapauksessa ryhtynyt



379

vaivalloiseen työhön saadakseni jäljistä varmaa tolkkua. Mutta tämäpä vain
hyppäsi pari kertaa ilmaan katsellen ympärilleen ja sitten rupesi syöksymään
edestakaisin pensaikossa, välistä haukahtaenkin jonkun lyhyen haukahduksen.
Ymmärsin heti, että hänellä oli aikomuksenapeloittamalla panna jänisliikkeelle.
Eikä aikaakaan ennenkuin toverini jovingahti, ja heti sen jälkeen alkoi haukunta
niin vihainen ja mahtava, etten ole ikinä parempaa kuullut. Isäntävainaja sanoi,
että kyllä maailmaan ääntä mahtuu, mutta enpä uskoisi paljoa enemmän yhdellä
kertaa siihen mahtuvan. Ja samaa vauhtia siinä lähdettiin, kunnes haukuntaa
töin tuskin enää kuuluikaan. Haukunnan suunnasta arvasin hyvin, minkä mäen
syrjässä käännös tulisi tapahtumaan. Olen monta kertaa itsekin juuri siinä pai-
kassa joutunut jäljiltä ja aina saanut etsiä hetkisen, ennenkuin olen taasen
oikealle tolalle päässyt. Kuuntelin sentähden hyvin tarkasti, kuinka toverini
kävisi tuossa paikassa.

Turhia olivat kuitenkin epäilykseni. Eipä hetkiseksikään haukunta tauon-
nut, ja nyt olivat sekä jänis että vieraani jo paluumatkalla. Kiiruhdin metsän-
reunaan aukeaman toiselle puolelle. Siinä on paljon käytetty jäniksenpolku,
joka alkaa ison kiven kyljeltä ja johtaa metsään. Kiven kyljelle asettauduin
väijymään. Ajo läheni hurjaa vauhtia. Jo loikkasi jänis yli aukeaman suoraan
minua kohti. Sen ollessa aukeaman keskikohdalla taukosi haukunta tuokioksi.
Heti paikalla pysähtyi jänis ja nousi seisomaan höristäen korviansa ja katsoen
siihen suuntaan, josta tiesi takaa-ajajansa tulevan. Tunsin hyvin sen paikan,
missä toverini oli jäljet kadottanut. Siinä on pitkänlainen kallio, ihan paljas,
jota pitkin takaa-ajettu jänis aina juoksee, hyvin tietäen, ettei paljas kallio voi
haihtumaeritystä säilyttää.

Eipä aikaakaan, niin toverini oli taasen jäljet löytänyt, minkä hän äkäisellä
haukulla heti ilmoittikin.

Mutta nyt tapahtui jotain omituista. Olin odottanut jänöjussin tulevan nyt
kuin öljytty salama minua kohti. Mutta sen sijaan teki se useita sukkelia ilma-
hyppäyksiä ja keikahduksia, jotka näyttivät varsin naurettavilta, erittäinkin
kun se heitti takajalatkin ilmaan, ihan kuin olisi tahtonut sanoa: äikkis! kutti!
Otappas kiinni! Kun haukunta taasen kuului arveluttavan läheltä, läksi se
uudestaan loikkimaan. Ja samassa kun toverini tuli näkyviin aukeaman vastai-
selta reunalta, loikki jänis suoraa tietä minun suuhuni. Se kuoli kuin salaman
tappamana.

Heti sen jälkeen oli toverini paikalla ja syöksyi suorastaan minun kimppuuni.
Takaa-ajon hurmaamana oli hän ihan unhottaa nuoren veljesliittomme. Mutta
kun kohteliaasti tarjosin saaliin hänelle, huomasi hän heti erehdyksensä ja näytti
nolostuvan. Hän paneutui oitis läähättämään ja puhkui kuin höyrykone. Kyl-
kensä melkein tärisivät, niin tiheästi keuhkot toimivat.

Minä kun en ollut ollenkaan hengästynyt, vaan olin toiminut ampujana, läk-
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tin viemään saalista latoon, että voisimme estämättä jatkaa metsästystä, joka
säten toimitettuna oli minusta erittäin jännittävää.

Palatessani toveri jo piehtaroi, mutta jatkoi sen jälkeen vielä hetkisen lää-
hättämistään. Omituinen luonnon oikku, ettei meille koirille ole paljon ollen-
kaan suotu hikoilemisen etua, kuten niin monelle muulle eläimelle, vaan meidän
täytyy haihduttaa kuumat höyryt suun limakalvon välityksellä, hikoilla suun
läpi, kuten ihmiset sanovat. On sekin omituista, että vaikka kielemme on pitkä
ja notkea, emme voi omaa mieltämme myöten liikuttaa sitä muuta kuin ylös-
päin. Kun se läähättäessä riippuu suusta alas, on se ihan hervoton. Yläleukaa
voimme nuolla, ja nuolemmekin tarkoin puhtaaksi. Mutta jos alahuulelle jää
ruuanjätteitä, on meidän pakko poistaa ne pyyhkimällä johonkin sopivaan esi-
neeseen. Erittäin sopivia tähän tarkoitukseen ovat esimerkiksi vaatteet, kuten
olet ehkä joskus sattunut huomaamaankin.

Hetken perästä jatkettiin metsästystä, jonka alku oli näin hyvin ja näin
nopeasti onnistunut. Toinen jänis oli pian liikkeellä, mutta se meni melkein heti
kiven alle. Läpi, josta se oli mennyt piilopaikkaansa, oli kovin ahdas. Pian
olimme, vuorotellenraappien, saaneet reiän suuremmaksi, ja toverini meni kiven
alle. Miten hän tuossa ahtaassa kolossa lienee töhertänyt, niin jänispääsi pakoon
suoraan hänen ylitsensä. Onneksi seisoinvielä reiän suulla, joten jäniksen pako-
matkasta ei tullutkaan mitään. Nololta näytti kaveri tullessaan reiästään esille.
Ei puhunut kuitenkaan muuta kuin että jänison näsäkkäämpi eläin kuin moni
luulee.

Tämä metsästyspäivä oli tavattoman onnellinen. Saimme vielä kaksi jä-
nistä. Ja juuri kun iltahämärässä palasimme kotiin, onnistuimme kuivasta
hiekkamäestä saamaan metsäsian. Tunsin hyvin tuon paikan, sillä siinä asuu
koko suuri joukko noita harjaksisia jörriä. Heillä on siinä maanalaiset pesänsä
pitkine käytävineen useassakin paikassa. Näin myöhään syksyllä niitä harvoin
enää näkyy. Mutta päivä oli ollut aurinkoinen, ja mäkien etelärinteillä näkyi
päivällä sekä toukkia että kovakuoriaisia, joita ahmimassa kossu kai oli kulke-
nut. Aika vihaisesti se taisteli henkensä puolesta, mutta viimeisen ateriansa se
kuitenkin oli tänään syönyt. Jäniksenliha onkin kuivanpuoleista, mutta nytpä
saatiin silavaa höysteeksi.

Kotiintullessamme kulin porrasta kosken yli. Mutta vieras kävi mutkatien
päästäksensä jäitse. Kun hän aamulla oli tehnyt samalla tavalla, kysyin miks’ei
hän käyttänyt parasta tietä. Hän kertoi silloin että häntä oli penikka-ajoilta
asti vaivannut omituinen veteen hukkumisen pelko. Penikkana oli hän kerran
kulkenut omistajansa pojan kanssa porrasta joen yli. Oli tullut toinen poika
vastaan, ja hän joutuipoikien väliin. Nuo viikarit olivat hänen vinkumisestaan
huolimatta viskanneet hänet jokeen muka uimaan. Hän oli kyllä pian nous-
sut vedenpinnalle takaisin. Mutta kun hän juuri oli rantaan tulemaisillaan, oli
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vieras poika ollut siellä eikä laskenutkaan häntä nousemaan rannalle. Hän oli
silloin hädässään yrittänyt uida toiselle rannalle, mutta kun joki oli leveä, eihän
jaksanutkaan kauemmaksi kuin keskelle, johon paikkaan jäi avuttomana ma-
kaamaan. Hän olisi hukkunut, ellei isäntä olisi sattunut tulemaan avuksi. - Pojat
olivat kyllä molemmat saaneet hyvän selkäsaunan, kuten olivat ansainneet-
kin. Mutta häneen oli sen tapauksen jälkeen jäänyt auttamaton veteen hukkumi-
sen kauhu, josta hän parhaimmallakaan tahdollaan ei voinut vapautua.

Tultuamme pesäämme takaisin tulin vieraalleni kertoneeksi tuon aamulla
ajetun jäniksenomituisista tempuista aukeamalla ja miten mielestäni näytti ihan
siltä kuin jänis olisi tahtonut takaa-ajajaansa ivata. Minulla oli aina ollut se
käsitys, että jänis juoksi henki hampaissa kauhusta minua pakoon. Ja sentäh-
den tuon jäniksen ilveilyä osoittavat kujeet minusta tuntuivat varsin käsittä-
mättömiltä. Uusi ystäväni opetti minulle kuitenkin parempaa. Hänelle tuo ilvei-
leminen ei suinkaan ollut mitään uutta. Hän oli nuo samat temput nähnyt monta
kertaa. Ja hänestä ne olivat hyvinkin luonnollisia. Mikä hätä sen on ilvehtiä
takaa-ajajalleen, joka tietää voivansa juosta miltei puolta nopeammin kuin hän
ja muutamassa minuutissa jättää hänet kilometrejä jälkeensä. Hän olikin
vakuutettu siitä, että ainakin täysikasvuinen, vanha jänis piti koko takaa-ajoa
hauskana leikkinä vain. Jäniksenajo oli kuin kilpa-ajomarkkinat, jossa parempi
juoksija huvittelihe huonomman rinnalla jariemuitsi etevämmyydestään, kuten
kilpailussa ainakin. Mutta se oli suututtavaa, kun jokuporopeukalo ampui niin
kehnosti, ettei jäniskuollutkaan paikalle, jolloin ampuja rupesi itse yrittämään
saalistaankiinni. Jäniskoira sanoi aina semmoisessa tapauksessa yhdellä ainoalla
puremalla tappavansa jäniksen!

Sitä vastoin oli vieraani samaa mieltä minun kanssani siitä, että jos jänis on
kylläksi tyhmä menemään kiven alle ja koira ryömii hänen jälkeensä, on kai
jäniksenkin sydän nouseva kurkkuun, kun on kuolema edessä. Hänellä ei ollut
kuitenkaan paljon kokemusta tässä asiassa, hän kun tänään vasta ensi kertaa
oli mennyt jäniksen jälkeen kiven alle. Hän tavallisesti muuten tämmöisessä
tapauksessa aina jäi haukkumaan kiven eteen, kuten isäntänsä oli hänelle opet-
tanut. Isäntä aina silloin paikalle saavuttuansa kytki hänet vitjoihin, ja niin
lähdettiin etsimään toista kilpajuoksijaa. Kerran oli kuitenkin eräs vieras herra
rautakaristimella yrittänyt ottaa jänistä kiven alta samassa kun isäntä sattui
tulemaan paikalle. Siinä oli syntynyt kiista, sanoja ei seulottu kummaltakaan
puolelta, ja asia päättyi siten, että vieraan herran täytyi poistua eikä häntä kos-
kaan sen jälkeen laskettu isännän metsästysmaille. —, Rupesin tuntemaan kun-
nioitusta uuden ystäväni isäntää kohtaan. Hän näkyi olevan mies, jokakykeni
viemään tahtonsa perille.

Huomasin pian uuden ystäväni ajattelevaksi koiraksi. Ammattinsa osasi
hän oivallisesti, kuten seuraavien päivien yhteisillä ajoillamme hyvin huomasin.
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Muistinsakin oli, kuten olen jo sanonut, erinomainen. Korkeintaan parikym-
mentä askelta tarvitsi hänen seurata jäniksenjälkiä, ennenkuin jo täysin var-
masti tiesi, kumpaanko suuntaan jänis oli juossut. Olen tavannut koiria, jotka
täyttä kurkkua haukkuen ovat ajaneet vastajälkiä monta sataa askelta. Kes-
kinkertainen haisti ei kykene lyhyellä matkalla erottamaan, kummalleko suun-
nalle jänksienhaihtumaeritys tuntuu enenevän, kumpaanko suuntaan jänis siis
on juossut. Ja mitään muuta neuvoa saada tietoa jäniksen jälkien suunnasta
ei ole kuin tämä. Talvella, kun jälkien kuvat näkyvät lumessa, huomaa tie-
tysti silminkin, mihinpäin jänis on juossut. Vaikka ei koira tosin talvellakaan
paljon viitsi tästä välittää. Haisti se on meikäläisten hienoin aisti. Ja sen täh-
den meidän onkin pakko tarkoin hoitaa tätä kalleinta omaisuuttamme. Joka
vain menee liian lämmintä ruokaa syömään tai aivan suolaista tai väkevästi
höystettyä, hän on pian koiraksi kelvoton.

Kolme päivää yhdessä metsästettyämme oli meillä jo koko kasa jäniksiä
säästössä. Mutta nyt tunsimme illalla ilmanmuutoksen olevan tulossa. Söimme
muutamia vielä viheriöitä ruohonkorsia, ja onnistuimme myös siten saamaan
vatsalaukkumme tyhjentymään, jonka jälkeen tunsin itseni suuresti keventy-
neeksi siitä omituisesta painostuksesta, jonka ilmanmuutokset aina minussa
aikaansaavat. Ja yöllä tuli lumituisku, jota jatkui pari päivää. Ei kannattanut
yrittääkään lähteä jähistämään. Ensi lumen tultua makaavat jänikset usein
monta vuorokautta liikkumatta. Ehkä metsän ja niittyjen uusi muoto peloittaa
heitä.

Kun kolmantena päivänä ilma illaksi kirkastui ja kaikkialla oli täysi talvi,
rupesi vieraani ikävöitsemään ihmisiä. Minusta oli tuommoinen ikävä turhaa,
mutta hän tahtoi ehdottomasti nyt poistua. Tietä kylään hän ei tuntenut, enkä
minä muutenkaan olisi laskenut häntä yksin lähtemään, aivan outo kun oli
paikkakunnalla. Sen verran ymmärrän toki kohteliaan isännän tehtäviä.

Kun en voinut vierasystävääni aiheestaan luovuttaa, läksin siis illalla opas-
tamaan häntä tervahaudalle asti. Siitä vie poluntapainen kylään. Lumen tul-
tua ei ollut tosin kukaan täälläpäin kulkenut, mutta polkua oli kuitenkin helppo
seurata. Olisin seurannut mukaan kylään asti, mutta en uskaltanut jättää jäl-
kiäni tuoreeseen lumeen. Joku olisi ehkä voinut urkkia olopaikastani selon.

Yö oli ihana. Täysikuu loisti täydeltä terältä pilvettömällä taivaalla. Istuu-
duimme hetkeksi vanhan tervahaudan reunalle ja lauloimme, vanhaa hyvää
tapaa noudattaen, kuun kunniaksi pitkäveteisen aarian. Tämmöinen musiikki
on minustakin jotain arvokasta, jopa tunnelmarikasta. Kun vain ymmärtää
soitantoaistin vaatimia määrä-pausseja tarkoin noudattaa, kohottaa tämä mu-
siikki mielestäni suuresti talvisen kuutamoyön juhlallistaäänettömyyttä. Mutta
pianonrämpytys! Hyi kauheaa! Korkeat äänethän vihlaisevat korvia, niin
ettei voi olla huutamatta.
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Kun olimme mielestäni laulaneet riittävästi, neuvoin vieraalleni tarkoin tien
Suursaloon ja kehoitin häntä hieromaan poika-Mikon ystävyyttä. Hän voisi
siinä tapauksessa hyvinkin viipyä talossa, kunnes tulisi sopiva tilaisuus palata
takaisin kotiinsa.

Hyvästeltyämme erosimme toisistamme, hän polulle Suursaloon päin, minä
halki metsän Harjuskoskelle vähän kaihomielisenä.

upesin taasen jatkamaan erakkoelämääni vanhassa
pesässäni, rakkaaksi käyneessä Harjuskosken ladossa.
Jäniskoiran vierailu oli muutamiksi päiviksi miellyt-
tävällä tavalla keskeyttänyt yksinäisyyteni. Se oli
tuonut mukanansa tuulahduksen ulkomaailmasta. Mi-
näkin miltei rupesin tuntemaan jonkinlaatuista ihmis-
seuran kaipuuta.

Se asia erittäin rupesi minua vaivaamaan, etten tu-
lisi ehkä ikinä tilaisuuteen täyttämään isäntävainajan

minulle uskomaa tehtävää. Poika-Mikko siinä tapauksessa ei tulisi sukunsa
vanhoja metsästysmaita ikinä tuntemaan, ja Harjuskosken lato jäisi minun
kuolemani jälkeen ehkä ainaiseksi kylmille. Tämä ajatus kävi minulle niin
sietämättömäksi, että päätin ensi kesänä henkenikin kaupalla etsiä tilai-
suutta ilmoittautumaan poika-Mikolle ja, jos mitenkään kävisi mahdolli-
seksi, täyttää isäntävainajan määräyksen. Ehkä kykenisi poika-Mikko silloin jo
suojaamaan henkeäni, ja ellei kykenisikään, pääsisin kyllä kesänaikana huomaa-
matta hiipimään vanhaan turvapaikkaani takaisin.

Tämän päätöksen tehtyäni tuli mieleni heti paljon keveämmäksi. Ruokaa oli
yllinkyllin moneksi päiväksi, pakkanen oli että paukkui metsässä, ja minun mie-
lestäni ei ilma pakkasesta parane. Lunta vain oli tullut vähän liialta. Mutta
ehkä ehtii taasen tulla vesisuoja, ennenkuin ruokahuolet rupeavat uudestaan vai-
vaamaan. Kun vain kinokset ehtivät mennä vähäisen kokoon, rupeaisi kai met-
sästys taasen käymään hyvin.

Vasten toivoani ei tullut pitkään aikaan suojaa, vaan lumi pysyi löyhänä.
Metsästys kävi vaikeaksi, ja ruokavarastoni supistui supistumistaan. Välistä
meni monta päivää, etten saanut mitään muuta kuin muutamia hiiriä. Pysyin
kuitenkin vanhassa päätöksessäni, että vasta suurimman hädän kopistaessa
ryhdyn isäntävainajan muona-arkkuun. Tämä varasto ei ollut mielestäni minun,
ja sen käyttäminen oli minusta melkein varastelemista.

Vuoden pimeimpänä aikana kävi ruuanhankinta hyvin vaivalloiseksi, jaru-
pesin pahoin laihtumaan.
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Mutta siiloin tapahtui jotakin.
Kuulin metsästä jonkunsuuremman eläimen epävarmoin askelin lähestyvän.

Metsästä hoiperteli niitylle viimekesäinen hirvenvasikka ja pysähtyi keskelle
pihamaatani. Sen toinen etujalka oli polven kohdalta ammuttu poikki ja se oli
verenvuodosta ja väsymyksestä kovin heikko. Minuutin jälkeen makasi se
kuolleena niityllä. Olin tehnyt puhtaan laupeuden työn lopettamalla eläimen
tuskat, ja samalla olin kaikki ruokahuoleni poistanut.

Tästälähin elelin herrain päiviä. Metsästin ainoastaan huvikseni. Edessäni
oli omalla pihamaalla aina valmiiksi katettu pöytä. Syöminen ja nukkuminen
olivat ainoina tehtävinäni, japian olin taasen lihava kuin porsas.

Tätä mukavaa elämää jatkui kevättalveen asti, siihen aikaan, jolloin jo
päiväsydännä on seinänvierustalla lämmin ja suloinen maata, mutta jolloin yöt
ovat vielä katkeran kylmät.

Silloin tapahtui taasen jotakin.
Oli hyvin valoisa kuutamoyö. Makasin ladossa ihan oven suulla. Kuten

olen jo kertonut, eivät ladon ovenpelkat täyttäneet ovensuuta ylös asti, vaan
ylimpien pelkkäin sijassa oli saranoilla liikkuva salvalla varustettu luukku.
Tätä luukkua pidin kotosalla ollessani öisinkin avoinna, joten minulla oli vapaa
näköala yli pihamaan koskelle päin.

Heräsin äkisti siitä, että joku suurempi eläin varjosti kuun, joten lato tuli
melkein ihan pimeäksi. Iso susi oli pistänyt päänsä luukusta latoon, innokkaasti
vainuten. Suden pää oli ihan vieressäni, mutta kun lato nyt oli melkein pimeä,
ei se heti huomannut minua. Parempi ennättää kuin tulla ennätetyksi, ajattelin
minä käsittäen, että tässä oli joka tapauksessa tuima tappelu syntymässä. Oven
suulla ei ollut paljon heiniä, joten makasin meikein ihan suden alla. Tämä asento,
joka olisi ollut erinomaisen epäedullinen, jos susi olisi minut heti huomannut,
tuli minulle pelastukseksi. Suden kurkku oli ylimmän ovipelkan suojaama.
Ainoa haavoittuvainen paikka oli näin ollen alaleuka. Sivultapäin tehtynä on
hyökkäys alaleukaan vaarallisempi hyökkääjälle kuin hyökkäyksen esineelle.
Mutta nyt, tehdessäni hyökkäyksen suorastaan alhaaltapäin, kuulin selvästi
rouskahduksesta, että alempi leukaluu meni sudelta poikki. Susi riuhtaisi itsensä
samassa irti ja poistui.

Katsottuani luukusta ulos näin, että susi seisoi yskien ladon edessä ja näytti
kovin masentuneelta. Hyppäsin korkeammalta paikaltani suorastaan sen nis-
kaan ja onnistuin saamaan sen kumoon alleni. Mutta monta hetkistä ei kestä-
nyt, ennenkuin asento oli päinvastainen. Susi oli hirvittävän suuri ja varmaan-
kin minua monta vertaa väkevämpi. Jos sillä olisi nyt ollut kitansa käyttökun-
nossa, ei olisi henkeni ollut minkään arvoinen. Useampia kertoja setavoitteli
kurkkuani, mutta särkynyt alaleuka ei tehnyt tehtäväänsä. Minä puolestani
käytin tilaisuutta suden tehdessä varomattoman liikkeen ja sain sen kurkun
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lujasti hampaitteni väliin. En ole ennenkään pitänyt tapanani laskea hyvästä
otteesta irti ja vaikka lensin niinkuin mikäkin karvakinnas suden koettaessa
riuhtaista itseänsä minusta irti, en hellittänyt iskuani, ennenkuin vastustajani
kuukertui kumoon jasuusta virtaava veri todisti voiton olevan minun.

Seisoin vielä kuolevan viholliseni vieressä, kun huomasinkosken toisella ran-
nalla koko joukon toisia. Niitä oli enemmän kuin kolme, paljon enemmän kuin
kolme, kukaties viisi, kuusi kappaletta. Hyppäsin nopeasti latoon ja paiskasin
luukun kiinni jälkeeni. Salvan ehdin töin tuskin saada luukun eteen, ennenkuin
jo koko lauma oli täydessä tappelussa ladon edustalla. Tappelun esine, kuollut
kaverinsa, oli pian kadonnut heidän nälkäisiin vatsoihinsa.

Tuskin oli tuo toimi täytetty, ennenkuin susien huomio kääntyi minuun. He
nousivat toinen toisensa jälkeen ladon seiniä vasten ja koettivat jostakin raosta
kurkistaa latoon. Toiset purivat vihassaan ladon ovipelkkoja, että pirstaleet
irtaantuivat. Että minulla jo oli henki hampaissa, ei sovi kieltää. Kaikki mi-
nussa kalisi pelosta, yksin sääriluutkin.

Mutta nyt huomasi joku heistä pihamaalla olevan hirvenvasikan. Se oli
jotenkinpaksun lumen peitossa, minkätähden sudet eivät sitä olleet ennen äkän-
neet. Runsaampi puoli sen lihoista oli jo minun vatsassani, kaikeksi onneksi.
Nyt alkoi ilettävä ahmiminen. Sudet vuorotellen söivät, vuorotellen tappelivat
lihapaloista.

Kun sudet olivat syöneet kyllikseen, päättyi myös heidän välinen kinaste-
lunsa. He istuutuivat kaikki yhteen joukkoon ulvomaan. Hirvittävä ruoka-
virsi! Se vihiäsi sydänjuuria ja karmi selkäpiitä. Jospa minulla olisi nyt ollut
isäntävainajan pyssy! Niin, ja jospa olisin osannut sitä käyttää! Mutta
siitä ei kannata puhua. Isäntävainaja oli kyllä oikeassa sanoessaan, että »jollei
ja ellei» ovat mahtavia herroja ja ellei »jos» olisi joutunut väliin, olisi ämmäkin
purrut karhua.

Sudet eivät kahteen vuorokauteen tulleet uudistamaan ateriaansa. Voimak-
kaasta sudenhajusta ymmärsin kuitenkin, etteivät ne olleet kauas poistuneet.
En uskaltanut mennä päivälläkään turvapaikastani ulos.

Kolmantena yönä uudistui edellinen näytäntö lauluineen kaikkineen, ja sitä
seuraavana yönä kävivät sudet vielä rääpiäisilläkin. Eivät jättäneet vähintä-
kään luunnikamaa minun omistamastani haaskasta omistajalle itselleen, nuo
hävyttömät rosvoilijat. Nälkäkin rupesi jo vähitellen vatsaani kopristamaan.
Mutta muistaen vanhan sanan »miehelle päiväksi, koiralle viikoksi» päätin odot-
taa vielä monta päivää, ennenkuin toisen omaisuuteen ryhtyisin.

Pari päivää sain vielä olla rauhassa. Mutta silloin sudet palasivat ladolle, ja
nälissään kun taasen näyttivät olevan, ryhtyivät täydellä todella minua ahdis-
telemaan. Yrittivät ensin päästä katolle, jokakai olisi ollut helposti kyllä särjettä
vissä. Joka hypähdyksellä saivat ne etukäpälät katonrajalle, mutta eivät onnis-

Ingman, Kootut teokset. 25
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tuneet vetämään itseänsä katolle, vaan luisuivat takaisin vihaisesti muristen.
Takakäpäläin kynnet pinnistelivät seinänrakoihin, mutta katto ulottui liian pal-
jon seinästä ulos, joten ne eivät päässeet siitä paikasta ohitse.

Nyt ryhtyivät ne oviluukun kimppuun. Tiesin hyvin, ettei tämä kestäisi pit-
källistä rynnäkköä. Siinä oli laho paikka juuri toisen saranan kohdalla, eikä
kauan kestänytkään, ennenkuin sudet olivat jokeksineet, että puu oli tästä pai-
kasta haurasta, ja nakersivat heikkoa paikkaa suurella ahkeruudella. Pian olivat
ne tehneet pienenreiän jayksi niistäpisti siitä kuononsa, kai vetääksensä nenään-
sä sille mieluistariistanhajua. Tätä sen ei olisipitänyt tehdä. Sillä kun se vetäisi
kuononsa takaisin, jäivät huulet ja suurempi osa kuononpäästä latoon. Tunsin
selvästi, miten hampaani kalisivat suden hampaita vasten tässä toimituksessa.

Hirvittävästi ulisten poistui susi metsään. En ole sitä sen jälkeen enää
nähnyt.

Toiset sudet lakkasivat hetkeksi nakertamasta. Pian jatkoivat ne kuitenkin
turmiollista tointaan noudattaen suurempaa varovaisuutta.

Nyt olivat hyvät neuvot kalliita. Jos sudet saivat saranan irtaantumaan,
syöksyisi luukku paikaltaan, ja samassa olisi minulla koko nälkävuosi niskas-
sani. Tuossa tuokiossa pitäisivät sudet tappelumarkkinat nahkani viimeisistä
siekaleista.

Ettei näin hullusti kuitenkaan käynyt, voit arvata siitä, että vielä elän ja
voin sinulle tämän tapahtuman kertoa.

Hätä keinon keksii, oli isäntävainajalla tapana sanoa. Nytkin hätä muis-
tutti minulle, että ladossa oli yksi lattiapalkeistapoikki ja että siitäreiästä voisin
ryömiä ladon alle. Eräänä syksynä oli näet kettu, jota ahdistin, päässyt
hiipimään ladon alustaan. Isäntä silloin tukki kivillä visusti kiinni reiän, josta
kettu oli mennyt ladon alle, ja hakkasi lattiapalkin poikki. Minä ryömin siten
syntyneestä aukosta ladon alle ja toin ketun pois.

Kiireesti rapsin siis heinät sivulle ja ryömin lattian alle. Melkein samassa
romahti oviluukku latoon jakoko susilauma sen mukana. Ensi hämmästykses-
sään ne eivät ymmärtäneet mihin heidän saaliinsa oli joutunut jaolivat joruveta
tappeluun keskenään. Mutta silloin ne huomasivat isäntävainajan koivupöl-
kyssä olevan jotain syötävää jaryntäsivät sen kimppuun. Rumaksi ne sitä puri-
vat, mutta kun ne eivät ymmärtäneet miten se oli avattava, eivät ne siitä mitään
hyötyneet. Ne syöksyivät nyt kaikki ladosta ulos jayrittivät ulkoapäin päästä
ladonalustaan. Mutta maa oli kovassa roudassa: sitä tietä oli ihan turha yrit-
tääkään, sen tiesin hyvin.

Kauaa ne eivät siinä rapsineetkaan, ennenkuin taasen koko lauma oli la-
dossa. Pian löysivät ne reiän, joka vei alustaan. Yksi niistä, joka ei ollut kave-
rinsa kohtalosta viisastunut, yritti kohta ryömiä tästä alustaan. Mutta tässä
minulla oli erinomainen puolustusasento. Hyökkäsin paikalla tulijan kurkkuun.
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Se yritti heti vetäytyä latoon takaisin, mutta kun kaikki sudet yhtaikaa pyrki-
vät reiästä alas, puristui se paikalleen niin lujasti kiinni, ettei päässyt liikku-
maan sinne eikä tänne. Sitä paitsi oli reikä liian pieni sen päästä alustaan.
Minä tietysti en hellittänyt otettani, ennenkuin luulin vihollisen kuolleeksi, jol-
loin toverit heti vetivät sen reiästä ladon edustalle. Samassa susi kuitenkin vir-
kosi henkiin uudelleen ja ryhtyi heti tappelemaan henkensä puolesta. Se oli kui-
tenkin puremastani joniin paljon heikontunut, että puolustuksensa tuji lyhyeksi,
ja pian oli sekin toveriensa vatsassa.

Lyhyessä ajassa olin siis onnistunut surmaamaan kaksi hukkaa ja kolman-
nelle saattamaan melkoisen vahingon. Olen ennen ollut alkusyynä kahden suden
kuolemaan, mutta niitä en itse tappanut. Kerron kuitenkin tässä yhteydessä
niittenkin kuolemasta.

Suursalon porstuanovi on, kuten monen muunkin vanhanaikuisen talon,
kaksiosainen, ylempi ja alempi. Alempi suljettiin, paikkakunnan vanhan tavan
mukaan, talvisin öiksi, mutta yläosa jätettiin minun tähteni auki. Eräänä talvi-
iltana maatessani tapani mukaan keskellä pihaa törmäsi kaksi sutta kimppuuni.
Pakenin avonaisen yläoven kauta porstuaan, missä syntyi tuima tappelu. Nuori
isäntä avasi tuvan oven ja kun hän huomasi, keitä rauhanhäiritsijät olivat,
läjähdytti hän heti porstuan yläoven lukkoon. Minä pakenin tupaan, ja kun
takassa paloi vielä valkea, eivät sudet uskaltaneet seurata. Isäntä sieppasi kirves-
häkistä kirveen, ja toinen susi, joka koetti kätkeytyä vesiammeen taakse, sai
heti surmansa. Toinen, joka näki miten kaverin kävi, kiipesi tikapuita myöten
ullakolle. Vanha isäntä panosti jo pyssyä. Hän näet ei koskaan sallinut pitää
panostettua pyssyä asuinhuoneessa, vaan sanoi, että semmoisesta pitäisi sakot-
taa. Emäntä oli sytyttänyt lyhdyn, ja saatuaan pyssyn panostetuksi meni
vanha isäntä ullakolle, jossa hukka oli löytänyt piilopaikan taikinakaukalosta.
Pyssy paukahti, ja toinenkin susi sai palkkansa hävyttömyydestään tunkeutua
ihmisten asuntoihin. Vanha isäntä oli ennenkin tappanut joitakuita susia, mutta
tämä oli kyllä ensimmäinen taikinakaukalosta ammuttu.

Nykyisessä tilassani minulla tosin ei ollut ketään liittolaista, mutta pako-
paikkani olikin paljon turvallisempi kuin puoliavonainen porstua. Viholliseni
yrittivät vielä useasta paikasta rapsimalla päästä ladon alle ja kävivät muuta-
man kerran ladossakin, mutta lattiassa olevaa reikää näyttivät kammoksuvan.
Heitä oli nyt vain kolme jälellä ja seuraavana aamuna ei niitäkään enää näky-
nyt.

Viivyin vielä ladon alustassa pari päivää, mutta kun kaikki yhä oli hiljaista,
tulin vihdoin nälän ja janon ahdistamana esille. Onneksi oli minulla kosken toi-
sella puolella muutamia kätköjä, ja jo seuraavana päivänä, jolloin oli suoja, sain
harjuksen. Kova aika oli minulla kuitenkin edessäni, sillä nuo peijoonit eivät
olleet ainoastaan syöneet hirvenvasikkaani suuhunsa, vaan olivat hävittäneet
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jäniksetkin läheisyydestä melkein sukupuuttoon. Minun oli pakko kulkea tästä-
lähin laajemmalti metsästämässä. Enkä myöskään uskaltanut nukkua enää
avonaisessa ladossa, vaan rapsin itselleni vähäisen heiniä ladonalustaan, missä
nyt koko kevättalven vietin yöni.

Vaan tulipa taasen kerran herttainen kesä ja kesän kanssa ruokaa kaikkialle
yllinkyllin. En voinut kuitenkaan täysin määrin nauttia vapaasta eämästäni.
Sillä isäntävainajan antama, vielä täyttämätön tehtävä rupesi yhä enemmän
minua painostamaan. Päätin tänä kesänä tavalla tai toisella päästä poika-Mikon
puheille.

Itselliskoirana olemiseni olikin lähempänä loppuansa kuin luulinkaan.
Ihan niityn ja metsän rajalla on tavattoman vesirikas lähde, jonka pohja-

hiekkaa pulppuava vesi aina pitää liikkeellä. Ojantapainen puro, joka ei talvel-
lakaan koskaan jäädy, vie lähteen veden suoraan Harjuskoskeen.

Heräsin eräänä yönä ynisevästä äänestä, joka kuului tulevan purosta päin.
Hyppäsin sinne katsomaan. Puroon oli joutunut mulli, kahden vuoden vanha
kalppi, jonka heti tunsin olevan Suursalon karjaa. Koko Suursalon karja on
mustanjuurikasta ja suurempaa kuin toisten pitäjäläisten, helposti tunnetta-
vaa siis. Siinä kohden, johon mulli oli tarttunut, on maan kamara kasvanut
kummaltakin rannalta siten, että se miltei peittää koko puron. Elukka oli aut-
tamattomasti kiinni, mutta syvemmälle ei se myöskään päässyt vajoamaan.

Kaikki talonkoiranvaistoni heräsivät heti. Mahdotonta oli jättää elukkaa
tuohon tilaan kurjasti kuolemaan. Minun täytyy heti saattaa sanoma tapatur-
masta taloon, vaikka se tapahtuisikin henkeni kaupalla.

Kauaa en ajatellut, ennenkuin olin jo täyttä laukkaa juoksemassa kotita-
lolle, joka ei päivääkään ollut muististani kadonnut, vaikka oli niin pitkä aika
siitä, kun silmäni olivat sen nähneet. Tervahaudalle pysähdyin latkiakseni hiu-
kan vettä purosta.

Juotuani menin ilman aikojani hökkeliin katsomaan. Lavalla nukkuivat isä
Mikko ja poika-Mikko rauhallisesti vierekkäin. Herättääkseni heidät haukah-
din yhden ainoan kerran. En ikinä unohda sitä kauhistunutta silmäystä, jonka
isäntä minuun loi. Luuli kai ensi näkemällä minut kummitukseksi, joka oli tul-
lut häntä vaivaamaan julmasta hirttämismääräyksestä. Mutta kun rupesin
vetämään häntä takista nousemaan ja tulemaan mukaani, muisti hän ehkä ta-
pahtuman kirkkotiellä, koska heti herätti poika-Mikon, ja puolijuoksuarupesi-
vat molemmat seuraamaan minua. Ymmärsin heti, että miehet olivat mullikkaa
etsimässä, koska isäntä kantoi olallaan isonpuolista köysikiemuraa ja Mikon
kontista pisti kirveenvarsi esiin. Joudutin matkaa minkä ikinä miehet jaksoivat
seurata, eikä aurinko ollutkaan vielä kovinkaan korkealla saapuessamme Har-
juskoskelle. Tiellä isäntä katseli minua oudosti monta kertaa, mutta ei puhunut
mitään.
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Tultuamme perille rupesi isäntä heti tutkimaan, miten saada mullikka ojasta.
Maan kamara oli tässä niin kovaa, ettei voinut, kuten suossa tehdään, käsin
kaivaa köysille tilaa eläimen rinnan ja vatsan alle. Isäntä raappi neuvottomana
korvallistaan. Huomasin heti, että tässä on lapio tarpeen. Vedin siis poika-
Mikkoa takista latoon ja näytin hänelle heinien alla olevan isäntävainajan lapio-
ranin. Isäntä seisoi selin latoon eikä ollut sitä vielä huomanut. Ja kun Mikko
toi lapion, katseli isäntä vielä kerta kauhistuneena minuun päin. Minusta tuntui
ikäänkuin hän olisi epäillyt minun täällä omin päin harjoittavan maanvilje-
lystä. «

Mutta jos isäntä tämmöistä ajatteli, ei hän ainakaan ehtinyt ruveta asiasta
puhumaan, sillä hänen oli pakko niin pian kuin mahdollista yrittää eläintä
ojasta, ennenkuin sen voimat aivan loppuivat. Isä ja poika kaivoivat vuorotel-
len maata pois, saadakseen eläinraukan paremmin kyljelleen. Muulla tapaa sitä
ei voinut saada nostetuksi ojasta. Hiki valui miesten otsalta, ja kauan ei kestä-
nyt, ennenkuin maahan oli kaivettu parahiksi loiva kolo. Mulli, joka huomasi
tilansa yhä paranevan, oli ihan hiljaa, läähättäen vain uupumuksesta.

Nyt laitettiin köydet eläimen alle ja pian se oli vedetty nurmelle, jossa se
makasi hiljaa, näyttäen puolikuolleelta. Miehet hieroivat ahkerasti sen sääri-
lihaksia; hetken perästä rupesivat nivelet vertymään, jayhtäkkiä nousi mulli
seisomaan jaloilleen niin äkkiarvaamatta, että miehet olivat kaatua kumoon.
Isäntä talutteli nyt eläintä edestakaisin niityllä. Ensin se näytti kulkevan puu-
jaloilla, mutta hetken perästä tuntuivat nivelet pehmenevän ja kulku kävi jo
aivan hyvin.

Tällä välin näytin minä Mikolle asumukseni aarteineen. Näytin hänelle mi-
ten isäntävainajan ruoka-arkku oli avattava ja kuinka kaikki oli vielä täyskel-
vollisessa kunnossa. Mikko ymmärsi, etten ollut palastakaan ruuasta maistellut
ja taputteli hyväilevästi päätäni.

Kotimatkalle seurasin miehiä tervahaudalie asti, missä mullikka oli jo niin
terve, että yritti puskea minua, henkensä pelastajaa. Tervahautaa edemmäksi
kieltäydyin kuitenkin jyrkästi lähtemästä kaikista houkutuksista huolimatta,
kun en uskaltanut vielä isäntään luottaa. Palasin takaisin latooni. Mutta mie-
leni asui apeana. Turvapaikkani ei ollut enää kaikilta salattu. Itse olin tuntoni
houkuttelemana sen ilmaissut sille, joka ehkä vielä hautoi murha-ajatuksia mi
nua vastaan. Missään en voinut enää tuntea itseäni täysin turvalliseksi.

Kolme päivää tämän tapahtuman jälkeen astui poika-Mikko latoon. Har-
tioita painoi isäntävainajan iso kontti, jakädessään oli hänellä pitkä pihlajainen
vapa, uistinvapa, kuten heti älysin. Mieleni riemastui, sillä ymmärsin, että
sama elämä, jota isäntävainajan aikana vietimme, oli uudistuva. Saisin vihdoin-
kin täyttää isäntävainajan käskyn. Lähdin heti uudelle isännälleni >— ilman
mitään erityistä vaalipuhetta rupesin tästä päivästä pitämään poika-Mikkoa
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isäntänäni näyttämään perunamaata, joka olikin ihan edessämme, sekä veneen
kätköpaikkaa. Keittoperunat käytettiin nyt siemenperunoiksi, ja pari penkkiä
laitettiin hyvään kuntoon. Pulveria ei ollut, mutta Mikko poltti paljon oksia ja
risuja jakaivoi tuhan maahan. Riittävästi saatiin syksyllä perunoita. Nauriin
siemeniä ei myöskään ollut, mutta nauriitten sijaan istutimme herneitä, jotka
syksyllä keitettyinä olivat mielestäni paljon paremmat kuin nauriit. En voi
pitää keitetyistä nauriista. Ne ovat kyllä makeita, mutta niitten haju on mi-
nusta äitelä. Mutta Mikko, joka söi ne raa’alta, valitteli kovin siemenen puu-
tetta. •

Nyt seurasi monta tierttaista päivää. Kuljimme monet rakkaat paikat, jotka
kaikki olivat isännälleni uudet. Pistäydyimme tällä kertaa myöskin purolle,
josta isäntävainajan kanssa saimme niin runsaan kalansaaliin. Nytkin oli pu-

rossa paljon kaloja, mutta kun meillä ei ollut tällä kertaa verkkoa, ennustin
ettemme saa evääkään. Ennustukseni joutui kuitenkin häpeään. Sillä Mikko
teki tuoreista pajunvesoista merran, joka seuraavana aamuna oli täynnä
kaloja.

Yhä enemmän rupesi minua houkuttelemaan ajatus heittää itselliskoiran
elämä kokonaan japalata takaisin vanhaan kotitaloon. Kovin tulin sentähden
iloiseksi, kun uusi isäntäni kertoi, että maantie-Jaska oli muuttanut pois talosta
ja että talonisäntä oli lähettänyt minulle semmoiset terveiset, että vaikka eläisin
niin vanhaksi, etten jaksaisi paikaltani liikkua, saisin elättikoirana talosta va-
paan elatuksen, kun vain palaisin kotiin takaisin. Kelpasipa tämmöisillä eh-
doilla palata.

Seurasin siis Mikkoa kotiin, ja kaikki talonväki on ollut minulle erinomaisen
ystävällistä. Hirttämisestä ei ole kukaan puhunut. Isäntäkin salli minun panna
etukäpäläni hänen olkapäilleen, ja olin juuri kiitollisuudesta nuolemaisillani
hänen kasvojaan, kun hän silloin nauraen työnsi minut lattialle takaisin. Mikon
on hän luvannut joka syksy olla pari kuukautta omanansa. Viime vuosi oli
erityisen hyvä »käpyvuosi», joten metsässä ensi syksynä varmaankin vilisee ora-
via. Silloin alkaa taasen herttainen aika. En voi olla huuliani nuolematta syksyä
ajatellessani.

Oloni on taasen vanhaa, minulle niin rakkaaksi käynyttä talonkoiran elä-
mää. Ole uudelleen tottunut vanhoihin tapoihin. En kuitenkaan ihan kaikkiin.
Kirkossakäynnistäni on minun ollut pakko luopua, sillä vanha, hyväntahtoinen
rovastimme, joka arvokasta käytöstäni kirkossa kiitteli, on kuollut. Ja nykyi-
nen nuori kirkkoherramme on ankara. Hän on minua ja muita kirkollismielisiä
koiria varten julistanut kovan kirkonkäyntikiellon. Hänellä kuuluu olevan
hyvät saarnaiahjat, vaikka hän on koirille kova.
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Mutta syksyllä, ensi syksynä! Silloin makaan päivää paistattamassa Har-
juskosken ladon edustalla. Aret metsästetään aamusta iltaan. Ja sunnuntaisin
nautitaan suloista lepoa omalla, ihanalla niityllä Harjuskosken rannalla.

Tänä aamuna lähti kaikki talonväki kirkolle. Minä yksin olin pakotettu jää-
mään talonvartijaksi kotiin. Makaan täällä ikävissäni päivää paistattamassa kes-
kellä Suursalon pihamaata.





NALLI
KARHU KERTOO ELÄMÄSTÄNSÄ

JA SEIKKAILUISTANSA.





nsimmäiset muistot elämästäni liittyvät lämpimään
ruskeaan turkkiin ja pehmeään sammalikkoon. Sam-
malikossa oli suloista maata, ja ruskeasta turkista olin
löytänyt lämpimän maidon lähteen. Siihen työnsin
aina välistä tylpän kuononi juodakseni täysin sie-
mauksin.

Hämmästyen huomasin eräänä päivänä, etten ollut-
kaan enää yksin lähteen ääressä. Vieressäni näin toi-
sen nallikan, samanlaisen kuin olin. itsekin, ja se

yritti myöskin päästä lähteelle. Meitä oli kaksi. Ehkä oli meitä alusta asti ollut
kaksi, vaikka en ollut ennen huomannutkaan tuota toista. Olin näet vastakol-
men viikon vanha, ja tämä päivä oli merkkipäivä. Minulla oli tänään ensi kertaa
elämässäni silmät auki. Olin »saanut silmät».

Avatuin silminrupesin siis tekemään ensimmäisiäpikkuhavaintojani. Toisella
nallikalla olivat vielä silmät kiinni. Ei ollut siis vaikeata työntää häntä omalta
paikaltani pois, jonka myöskin tein niin pontevasti kuin osasin. Mutta nytpä
tapahtui kummia. Edessäni oli samassa leveä otsa ja kaksi suurta silmää, pal-
jon suurempia kuin omani, minut työnnettiin kursailematta syrjään ja tuo vin-
kuva anastajahyväkäs siirrettiin minun sijalleni. Jo pelkäsin alituisen riidan
syntyvän minun ja tuon tulokkaan välille, mutta kun hänkin muutaman päivän
kuluttua sai silmät, tuli välimme suopeammaksi ja pian tuli meistä mitä par-
haimmat leikkitoverit.

En ollut häävi maailmaan tullessani, seitsemän tuumaa pitkä otus vain.
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Mutta nyt, saatuani leikkitoverinkin, rupesin kasvamaan ja voimistumaan aika
tavalla. Joka uusi päivä tuotti minulle uutta iloa, ja elämä oli kuin silkkiä.

Koitti kuitenkin kevättalvella päivä, joka oli tuottava elämääni suuren muu-
toksen. Aamu oli yhtä suloinen ja rauhallinen kuin jokainen muukin aamu.
Olimme toverini kanssa mellastelleet koko aamupäivän ja loioimme nyt väsy-
neinä asumuksemme suulla katsellen ulos avaraan maailmaan aukosta, jonka
olimme tehneet repimällä pari hakoa oven suusta pois. Silloin ilmaantui äkki-
arvaamatta oven suulle kaksi suurta hallavaa eläintä, joista toinen pisti kuo-
nonsa oven suusta sisälle. Eipä paljon puuttunut, ettei se onnistunut halaa-
maan minua niskasta kitaansa. Vinkuen pelosta tuperruin pesän toiseen päähän,
johon samassa toverinikin onnistui pelastumaan.

Mutta nytpä syntyi aika mellakka. Nuo molemmat koirat silloin en tien-
nyt mitä eläimiä ne olivat haukkuivat että metsä raikui, ja kohta sekaantui
siihen toisiakin ääniä, joita en myöskään ollut ennen kuullut. Suuri ystävä vie-
ressämme torkkui vielä puolinukuksissa eikä näyttänyt välittävän koko häli-
nästä vähääkään. Tiesinhän, ettei silloin ollut mitään vaaraa jauskalsin uudes-
taan lähestyä oven suuta kurkistaakseni ulos. Koirain meteli kasvoi kahta rai-
voisammaksi, ja nyt oli uusia vihollisia ilmaantunut heille avuksi. Ne olivat
toista laatua, ja arvasin ne heti vaarallisemmiksi kuin koirat. Yksi heistä karsi
par’aikaa oksia nuoresta koivusta, jonka hän oli kaatanut.

Tuskin oli tuo tehty, ennenkuin hän lähestyi asumustamme ja työnsi tan-
konsa sen suusta sisään niin varomattomasti, ettei paljon puuttunut, ettei hän
seivästänyt minua tankonsa kärkeen. Tanko sattui suuren toverimme kylkeen.
Aha, roisto, tällä kertaa pistit väärään! Samassa hetkisessä hän nousi, viskasi
minut syrjään jakarjui niin, että koirat kepertyivät jyrkänteeltä pesämme edus-
talta. Olipa siinä ääntä. Luulin koko pesän menevän hajalle. Tangon tempasi
puoltajamme pesään niin äkisti, että sen ohjaaja kaatui kumoon. Jos hän vain
olisi pitänyt paremmin kiinni, olisi hänelle kyllä käynyt niinkuin hänen tangol-
leenkin, joka pian oli palasina edessämme. Mutta eipä uskaltanut raukka!

Nyt tuli hetkisen hiljaisuus. Toivoin jo, että koko seurue lähtisi pois ja jät-
täisi meidät rauhaan. Mutta toista tuli. Uusi tanko, paljon paksumpi kuin äskei-
nen, työntyi asumukseemme, ja koirain hälinä uudistui taasen. Suuri tove-
rimme sydäntyi, viskasi havut syrjään ja seisoi samassa hirvittävän näköisenä
karjuen pesän suulla. Nyt luulin saavani kohta nähdä vihollistemme jalkapoh-
jat. Mutta sen sijaan näin tulta ja leimauksia ja kuulin paukahduksia, niin että
luulin koko maailman halkeavan. Ystävämme ja puoltajamme painui hiljaa
takaisin sammalille javihannoivat seinät punertuivat verestä.

Olivatpa vihollisemme urheita sankareita. Olisivat ryhtyneet käsikähmään,
olisi pian nähty missä voimaa on. Mutta heistä oli mukavampaa murhata tuvan
omistaja hänen omalla kynnyksellään.
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Me pikkunallikat olimme vetäytyneet pesän takimmaiseen nurkkaan, missä
pysyttelimme hiljaa kuin hiiret. Olisimme ehkä onnistuneet pääsemään huo-
maamatta, elleivät koirat olisi käyneet nuuskimassa joka nurkkaa ja ottaneet
pian meistä selvää. Karvainen kinnas nosti minut kätköstäni, javastustelustani
ja pihisemisestäni huolimatta pisti minut sudennahkaisen turkin poveen, johon
kohta sen jälkeentoverinikin ilmaantui. Tässä oli lämmin ja hyvä olla; en näh-
nyt tosin mitään, mutta tunsin liukuvani pois jonnekin jahetken perästä nukuin
toverini vieressä makeata unta, aivan kuin pesässämmekin.

Heräsin siihen, että lämmintä maitoa rupesi juoksemaan suuhuni. Viholli-
seni, joka nyt näytti aivanystävälliseltä, oli pistänyt suuhuni hansikkaansormen,
josta nyt rupesin lämmintä maitoa imemään. Saatuani kyljikseni jatkoimme
matkaa. Useat kerrat vielä levättiin, jolloin joka kerta sama imuke pistettiin
suuhuni. Entinen viholliseni näytti nyt tekevän kaiken voitavansa pysyttääk-
seen minut ja toverini hengissä ja hyvällä tuulella. Olin kyllä vieläkin suutuk-
sissa, syljin ja pihisin, joskuka yritti minua kosketella, mutta maitoa en halvek-
sinut. Matkalla puhutteli mies meitä useasti ja lupasi antaa meille kasvatus-
äidin heti matkan päähäntultuamme.

Lupaustaan mies ei myöskään pettänyt. Sillä kotiin tultuamme pisti hän
meidät molemmat pärekoppaan, missä makasi suuri koira, paljon suurempi kuin
nuo hallavat rakit, jotka vanhan kotini edustalla olivat suutaan soittaneet. Kas-
vatusäitini rupesi minua heti nuolemaan ja otti minut kaikin puolin ystävälli-
sesti vastaan. Hänellä oli vielä edellisenä päivänä ollut itsellään neljä pikku-
nallikkaa, mutta hänen käydessään pikimmältään pihalla, oli niistä kaksi kadon-
nut, eivätkä olleet mistään löydettävissä. Tulimme siis aivan kuin kutsuttuina
kadonneitten sijaan.

Holhoojattaremme ei ollut niukka ruuan jakelussa, ja uudet toverit olivat
iloisia veitikoita, joten pian rupesimme viihtymään yhtä hyvin uudessa kodis-
samme kuin vanhassakin. Jonkun ajan perästä siirrettiin pesämme päiviksi
pihamaalle, jossa vuorotellen pehmeällä nurmikolla päivää paistatettiin ja pai-
nia lyötiin. Täällä saimme myöskin useampia uusia tuttavia, jotka olivat sa-
malla kertaa leikkitovereita ja kiusankapuloita.

Pahin kiusankapula oli kesy korppi. Kun me valmistauduimme pientä päi-
vällisunta vetämään, seisoi Jaakko aina hyvin totisena ja miettivän näköisenä
pää kallellaan edessämme. Mutta kun meiltä olivat silmät menneet umpeen, oli
hän joselkäni takana tukistamassa minua niskakarvoista tai nipistämässä häntä-
tupsusesta. Hän ei mitenkään tahtonut antaa meidän nukkua, vaan olisi suo-
nut, että me päivät pitkät olisimme ajaneet häntä takaa ympäri pihaa. Usein
suututti hän minua niin, että olin valmis puremaan häneltä pään poikki. Paneu-
duin maata ja olin nukkuvinani. Heti oli Jaakko takanani. Mutta kuinka äkisti
hyvänsä käännyinkin, aina oli hän minua nopeampi. En koskaan saanut sulkaa-
kaan suuhuni.



398

Paras mielipaikkani oli auringonpesä kuistikon edustalla. Mutta tässä pai-
kassa en saanut milloinkaan rauhaa. Eräässä kolkassa ihan kivijalan vieressä olin
jossain määrin suojeltuna. Mutta kohta päivällisen jälkeen poistui päivä siitä
paikasta, ja silloin ei ollut mielestäni mikään muu kohta niin sopiva kuin kuis-
tikon edusta. Mutta yhtä mukava kuin paikka oli minulle, yhtä sopiva se oli
Jaakon kiusanteolle. Nipistettyään minua läjähdytti tuo kiusanhenki pari ker-
taa siipiänsä ja istui samalla hyvässä turvassa kuistikon katolla, ilkkuen ja vir-
nistellen turhalle kiukulleni.

Jaakko istuutui joka kerta kuistinkatolle lentäessään ihan samalle paikalle
eräänkuistikonpylvään viereen. Nytpä rakensin tuuman, joka tuottaisi minulle
verisen jaratkaisevan koston. Ensi kerta kun Jaakko lensi tavalliselle paikalleen,
kapusin niin hiljaa kuin taisin pylvästä ylös katonrajalle asti, pidin itseäni toi-
sella kämmenellä kiinni ja sivalsin toisella voimani takaa katon päälle ihan siihen
paikkaan, johon mustatakkinen oli istuutunut. Nyt luulin tuon kiusankappa-
leen käyneen litteäksi kuin nahkasiekale ja saaneeni häneltä ikuisen rauhan.

Surkeasti erehdyin kuitenkin. Tuo peijooni oli huomannut minun vehkeeni
ja hyvissä ajoin korjannut luunsa turvallisemmalle paikalle.

Mutta juuri sillä kohdalla, missä Jaakon olisi pitänyt istua, pisti terävä
rautanaulanpää katosta esille. Olin naulannut kämmeneni lujasti kattoon
kiinni.

Ainoastaan suuria tuskia kärsimällä sain kämmeneni vedetyksi katosta irti
ja luisuin takaisin alas portaille. Ilkeintä kaikesta oli, että isäntä itse makasi
nurmikolla ja oli nähnyt kaikki. Ja minun onnettomuudelleni hän vain nauroi
niin kohtuuttomasti, ettei päässyt paikaltaan liikahtamaan. En tiedä mitään
suututtavampaa kuin että ihmset nauravat, kun minulle on tapahtunut vahinko.
Ja päälle päätteeksi Jaakonkin kasvojen ilmeet osoittivat niin peittelemätöntä
vahingoniloa, että haavani kirveli kymmentä kertaa pahemmin kuin vetäessäni
kämmentä katosta irti. Olisin minäkin osannut lentää, ei olisi mikään mahti
maailmassa voinut hänen mustaa sieluansa pelastaa. En ole eläissäni ennen ollut
niin sydäntyneenä kuin nyt. Urisin itse isännellekin, jonka kanssa olin painia
lyödessämme niin monta hauskaa hetkeä viettänyt. Ja kun toinen nallikka tuli
suruani surkuttelemaan, purin häntä nilkkaan.

Nyt vasta isäntä huomasi verisestä kämmenestäni, minkä konnantyön
Jaakko oli minulle tehnyt. Sillä hän se oli kaikkeen tähän onnettomuuteen syy-
pää. Isäntä meni silloin sisään ja toi mukanansa rohtopullon, josta kaasi hyvän
annoksen haavaani. Minä hullu, kun luulin hänen hyvää tarkoittavan, annoin
hänen tehdä tuon. Mutta tuskin oli neste tullut haavaan, ennenkuin kipu tuli
tuhat kertaa tulisemmaksi. Kämmeneniskulla musersin pullon tuhanneksi sir-
paleeksi ja karjuin kivusta, että seinät huojuivat. Olin niin kiukustunut, että
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olisin ollut valmis ryntäämään kenen kimppuun hyvänsä, joka vain olisi tielleni
tullut. Ja isäntä, pahus, vain nauroi että vatsa hyppeli.

En saanut siis itse kostaa kiusaajalleni. Mutta kostamatta hänen pahat
työnsä eivät silti jääneet. Kissa, jolle hän oli melkein vielä pahempi kuin mi-
nulle, onnistui näet eräänä päivänä hiipimään hänen taaksensa ja puremaan
häneltä kaulan poikki. Hyökkäys tuli niin arvaamatta, ettei Jaakko ehtinyt
ollenkaan käyttää voimakasta nokkaansa. Rehellisessä kaksintaistelussa olisi
kissan luullakseni käynyt pahemmin kuin Jaakon.

Olin sitä tyytyväisempi Jaakon kuolemasta, kun hän saattoi minulle joka
päivä yhä uusia ikävyyksiä. Juuri hänen kuolemansa päivänä olin saanut aimo
selkäsaunan hänen konnantyönsä tähden, jopa olin joutua pahaan maineeseen-
kin. Jaakko oli auttamaton varas. Useat sakset jateelusikat oli hänellä jo kor-
jattuina kätköönsä, koloon ihan savupiipun vieressä. Ja nyt onnistui hänen,
rouvan istuessa lehtimajassa ompelemassa, huomaamatta kopata kultasormus-
tin pöydältä. Rouva rupesi sormustintaan etsimään ja torumaan minua, jota
epäili tästä työstä, vaikka olin ollut ainoastaan silminnäkijänä ja itse tekoon
täysin viaton.

Herra sattui samassa tulemaan paikalle jakun hänkuuli mitä oli tapahtunut,
rupesi hän heti käyttämään väärin kävelykeppiään minua vastaan, kunnes kipu
ja särky pakotti minut ulisemalla ilmaisemaan arvosteluni tämmöisestä vää-
rästä menettelystä. Olin aina ollut hienotunteinen isäntää kohtaan, ja nyt hän
näin vähän välitti minun tunteistani. Olin tässä tilaisuudessa tosin ihan viaton,
mutta tiesinhän monta kertaa ennen ansainneeni tämmöistä kohtelua ja olin
kuitenkin onnistunut välttämään palkkani nopealla paolla. Minun ei siis myös-
kään sopinut ilmoittaa vastalausettani isännän menettelyä vastaan, vaan otin
nöyrästi, jos tosin nuristen, määrätyn osani vastaan.

Kun isäntä oli tyydyttänyt muka oikeuden vaatimukset, otti hän rautahara-
van ja rupesi sen avulla pöydän ympärystältä etsimään kultasormustinta. Sillä
rouva todisti, että olin koko epäilyksenalaisen ajan istunut hänen vieressään
letimajassa. Muualta ei tarvitsisi etsiäkään. Mutta mitäpä hän hiedasta lehti-
majassa olisi sitä löytänyt, kun Jaakko oli jo pannut sen kätköönsä. Jaakko itse
istui puutarhanaidalla ja katseli viattoman näköisenä turhaa etsintää. Tuo
hänen kylmäverinen petollisuutensa pani minun vereni kiehumaan. Kuin
öljytty salama kiisin pihamaalle, kapusin tikapuita ylös katolle, ja ennenkuin
varas mitään huomasi, olin jo hänen kätkönsä ääressä. Nyt Jaakko näki minut,
lensi luokseni ja rupesi raivostuneena pitämään semmoista elämää, että isän-
nän täytyi tulla katsomaan, oliko hänen lellipoikansa joutunut hengenvaaraan.
Välittämättä Jaakon hätähuudoista tyhjensin hänen kätkönsä, kiipesin katolta
pois ja vein rouvalle varkaan koko kootun omaisuuden, kahdet sakset, hopea-
lusikan ja juuri näpistetyn sormustimen. Sakset olivat jo olleet vuosia kadok-
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sissa, mutta hopealusikan häviämisen johdosta oli aivan hiljan tyttönen, jota
epäiltiin näpistelystä, saanut jättää palveluspaikkansa.

Nyt ei ollut enää kepistä kysymystäkään. Isäntä kiitteli ja hyväili minua ja
antoi minulle koko lautasellisen hunajaa, joka on parasta ruokaa, minkä tiedän,
parempaa kuin siirappikin, johonkuitenkin olen kyllä nopeakuononi kastamaan
niin pian kuin vain palvelijatar on unhottanutruokakammion oven auki. Onnis-
tuinpa kerta tyhjentämään suuren lasitölkin tätä erinomaistaruokaa. Pyyhkäi-
sin «en hyllyltä lattialle, ja ennenkuin kukaan huomasi mitä oli tekeillä, olin jo
pistänyt kaikki poskeeni ja nuollut joka lattianraonkin puhtaaksi. Olin tietysti
vähän takkuisena muutamia päiviä tämän herkkuaterian jälkeen, mutta mie-
luista työtähän tuo puhtaaksi nuoleminen tällä kertaa oli.

Kuten sanottu teki minulle Mirri hyvän palveluksen puremalla Jaakolta
kaulan poikki. Mirri oli muutenkin kunnon leikkitoveri. Kun päivällisunen jäl-
keen istuuduin haukotelemaan, tuli Mirri usein eteeni, köyristi selkäänsä,
nosti häntänsä suoraksi ilmaan, istuutui minuakatselemaan jaykskaks antoi mi-
nulle kuonotillikan. Tuota peliä jatkoi hän hetkisen, kunnes tuli minun vuoroni
lyödä. Mutta niin pian kuin nostin käpäläni, sihisi hän ja sylki minua kasvoihin;
jalat kasvoivat aivan mahdottoman pitkiksi ja häntä tavattoman paksuksi. Nyt
kiljaisin voimani takaa, ja Mirri oli samassa tuokiossa vaunuvajan katolla, johon
heti häntä seurasin. Alkoi hurja pako ja takaa-ajo, niin että kattopäreet pöly-
sivät, vaunuvajan katolta ruoka-aitan katolle ja ruoka-aitan katolta halkovajan
katolle. Mutta halkovajan päätyseinällä kasvoi pitkä solakka koivu. Sen lat-
vuksen otti Mirri turvapaikaksensa. Minä hypähdin Mirrin perään, ja koivu not-
kistui melkein maahan asti. Silloin päästin minä irti, ja koivu lennätti Mirrin
ruoka-aitan katolle asti.

Tämä oli hauskaa leikkiä. Ja vaikka Mirri ei koskaan antanut minun käyt-
tää lyöntivuoroani, olin aina valmis leikin uudistamaan.

Muut parhaimmat leikkitoverini olivat koirat ja isäntä itse. Toinen nallikka
sitä vastoin oli aina juro ja pahalla tuulella eikä ollenkaan enää leikkiä ymmärtä-
nyt. Hän poistui myöhemmin syksyllä, enkä tiedä mihin hän joutui. Koirat, joit-
ten kanssa oltiin samaa kuppikuntaa, olivat sekä syönnissä että leikissä rehellistä
väkeä. Vaikka kasvatusäitini koko tämän ensimmäisen kesän oli minua väke-
vämpi, antoi hän aina minun voittaa vuorollani, kun painia lyötiin. Samaa
ritarillisuutta osoitin itse kasvatuskumppaneilleni, vaikka minulle oli helppo
asia panna heidät milloin hyvänsä alleni.

Isäntä sitävastoin, jonka kanssa myös miltei joka päivä painiskeltiin, har-
joitti usein vääryyttä. Kun rehellistä sylipainia lyötiin ja tuli minun vuoroni
voittaa, pisti hän äkkiä minulle kämppiä, ja siinä romahdin selälleni niin, että
koiratkin minua haukkuivat. Tuo ei ollut oikein tehty. En kuitenkaan viitsi-
nyt häneen suuttua, sillä hän ei ymmärtänyt parempaa. Hän oli vain ihminen.
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En viettänyt kuitenkaan päiviäni yksinomaan päivää paistattamalla, leikki-
mällä ja paininlyönnillä. Minulla oli hyödyllisempiäkin tehtäviä.

Kun illalla väki palasi niityltä ja miehet rupesivat viikatteita laskemaan,
olin mukana isoa tahkoa vääntämässä. Ja kun laskija sitten rupesi terää tar-
kastamaan ja tytöt hetkeksi heittivät kammin yksin minun haltuuni, panin
tahkon niin nopeasti pyörimään, että vesi räiskyi miehen kasvoihin. Tämä oli
tytöistä hauskaa. Myöskin Antille, renkipojalle, olin luullakseni suureksi
avuksi. Hän tahtoi opetella kirkonkellojen soittajaksi ja oli solaan ruoka-aitan
ja halkovajan välille laittanut itselleen paksusta hirrenpätkästä oman kirkon-

kellonsa, jota hän vapaina hetkinä ahkerasti polki. Tässä tärkeässä tehtävässä
olin minä hänellä uskollisena apumiehenä. Ilman minun apuani olisi hänestä
tuskin niin pian tullut kunnollista tukinpätkän heiluttajaa.

Yksi paha vika vaivasi kuitenkin Antin kelloa. Se oli mykkä. Isäntärenki
ei luovuttanut isoa aisakelloa hirsikellon päähän kiinnitettäväksi. Ja tämä
saattoi meille molemmille paljon surua.

Tuo äänetön soitto suututti eräänä päivänä minua niin, että kapusin ison
vellikellon telineeseen, sain köyden irrpitetuksi ja rupesin voimieni takaa nyki-
mään. Kauaa en saanut tätä hauskaa lystiä jatkaa, ennenkuin emäntäpiika
oli paikalla ja rupesi korennolla selkääni pehmittämään, kunnes minun hyvin
vastenmielisesti oli pakko heittää koko soittaminen. Ilokseni oli kuitenkin
leikkuuväki jo kuullut kutsun ja saapui hetken perästä pihalle, marssien suoraa
tietä keittiöön. Siinä syntyi nurinaa ja riitaa, kun puuropata oli vasta tulelle
nostettu. Kun menin katsomaan, miten riita kehittyi, löi emäntäpiika minua
hiilihangolla, että minun täytyi ulvoen lähteä pakoon. Minun onnistui kuiten-
kin jo seuraavana päivänä saada kostaa, kun huomasin hänen poistuneen het-
keksi keittiöstä. Hiivin nopeasti sisään, kaadoin kirnun ja olin jo syödä lep-
uuttanut puolet kermasta, ennenkuin hän palasi. Tällä kertaa olin jo joutua
satimeen, mutta onnistuin pelastumaan ikkunan läpi.

Se kilinä, joka kuului mennessäni ikkunasta pihalle, oli minusta kovin kau-
nista, melkein yhtä mieltäylentävää kuin vellikellon ääni. Tämän äänen kuu-
lin ensi kerran elämässäni, mutta päätin heti, ettei se tulisi olemaan viimeinen.
Asuinrakennuksen kivijalassa oli monta lasi-ikkunaa, yksi kunkin seinäikkunan
alla. Ei näkynyt ketään ihmistä läheisyydessä, jonka tähden päätin heti käyt-
tää tilaisuutta hyväkseni. Läiskäytin siis yhdellä ainoalla lyönnillä ensimmäisen
ikkunan sirpaleiksi. Kovin oli ääni kaunis, kun sirpaleet kalisivat alustan kiviä
vastaan. Kuuntelin tarkasti, olisiko kukaan huomannut mitään, sillä pelkäsin,
ettei isäntä tulisi pitämään yhtä paljon tästä äänestä kuin minä. Ei kuulunut
mitään. Tein siis saman tempun toiselle ikkunalle. Samaten kolmannelle. Kun
ei vieläkään mitään vaarallista näkynyt eikä kuulunut, jatkoin tointani ympäri
koko rakennuksen.

26Ingman, Kootut teokset.
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Pitkään aikaan ei minulla ole ollut niin hauskaa kuin tänään.
Mutta eipä nallinkaan elämässä mikään hauska hetki saa olla häiritsemättä.

Ihan samassa kun viimeinen ruutu meni, näin isännän tulevan kotiahdetta
ylös. Jo kaukaa pui hän minulle nyrkkiä. Tämä ei ennustanut mitään hyvää,
sen tiesin entuudesta.

Isännällä oli paksumpi kävelykeppinsä kädessään. Pienemmästä kepistä
en välittänyt enää vähääkään, mutta paksumpi oli kova kasvattaja. En kat-
sonut siis edulliseksi odottaa isännän tuloa, vaan nelistin kovin iloisen näköi-
senä häntä vastaan, onnistuin koppaamaan kepin suuhuni ja luikin samaa
menoa metsään, johon kätkin kasvattajani niin hyvin, että se arvatenkin on
samassa kätkössä vielä tänä päivänä. Sain kuitenkin jälestäpäin katua kaup-
paani, sillä se uusi keppi, jonka isäntä pian hankki, oli vielä kauheampi kuin
edellinen. Isännän kamarin nurkasta olisin voinut hyvin senkin siepata, mutta
kun uudet näkyivät olevan vain vanhoja pahemmat, en välittänyt asiasta.

Metsässä viivyin kaksi päivää, jolloin otaksuin isännän suuttumuksen vai-
mentuneen. Olisin viipynyt enemmänkin aikaa, sillä metsässä viihdyin aivan
erinomaisen hyvin, vaikka minulla ei ollut ainoatakaan leikkikumppania. Mutta
kun löysin hyvin vähän marjoja, pakotti minut nälkä kotiin. Selkäsaunaa
en tosin välttänyt, sillä jokaisen särjetyn ikkunan edessä tanssi keppi selkäni
päällä. Mutta kun isännällä nyt oli vain hoikempi keppinsä, olin koko kuri-
tuksesta jotenkin välinpitämätön.

Pahempi yllätys odotti minua kuitenkin tämän tutkinnon suoritettuani.
Poissaoloni aikana oli minulle koirankopin viereen rakennettu vanhoista rauta-
putkista oma huone, ja siihen minut nyt isäntä vastusteluistani välittämättä
telkesi. Tässä sain nyt, niinkuin moni muukin mamman poika, kaameitten
rautaristikkojen takana huoliani huojentaa. Ja tämä kaikki ainoastaan muu-
tamien särjettyjen lasiruutujen tähden. Oloani pahensi vielä se seikka, että
toinen nallikka, joka ei ollut vielä talosta poistunut ja jonka jöröä mieltä ei
mikään lasien kilinä voinut huvittaa, istuutui häkkini viereen, josta virnisteli
minulle raukalle.

Seuraavana aamuna työnnettiin minulle puurovatini häkkiin. Ilma oli
ihana, aurinko loisti niin suloisesti pihamaalla, jossa kaikki kumppanit par-
aikaa leikkiä löivät, ja minun täytyi istua rautahäkissä ypöyksin. Olin hyvin
nälkäinen, mutta en voinut vähääkään syödä. Parempi kuolema kuin tämmöi-
nen elämä. Päätin lujasti olla näissä oloissa syömättä, mutta sen sijaan ärjyä
ja ulvoa yöt päivät. Tämä auttoi. Sillä jo kolmantena yönä tuli isäntä itse
aukaisemaan minulle vankilani oven. Olin taasen vapaa.

Minulla oli nyt todella vahva aikomus parantaa tapojani. Sillä rautahäkki
oli kainala laitos, monta vertaa kamalampi kuin paksuinkaan keppi. Ja kun
muutamaan aikaan ei asetettukaan minulle uusia kiusauksia, onnistuin use-
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ampia vihkoja välttämään ikävämpiä kohtauksia isännän kanssa. Emäntä-
piikakin oli jo antanut minulle anteeksi kirnun kaatamisen ja joka kerta kun
vellikelloa oli soitettava, uskoi hän tämän tärkeän tehtävän minulle, mikä luot-
tamus minua suuresti ilahdutti.

Rautahäkki oli ollut tyhjänä siitä asti kun isäntä minut siitä vapautti.
Mutta sen sijaan hän syyskesällä keksi minulle uudet kidutusneuvot, jotka
nekin suuressa määrin rajoittivat vapauttani. Kun suutari kävi talossa teke-
mässä palvelijoille uudet jalkineet, tuli hän minunkin luokseni mittanauhoi-
neen. Minä onneton en ymmärtänyt hänen mitää pahaa tarkoittavan, vaan
annoin hänen mitata vapaasti mielensä mukaan. Mutta ajatelkaapa mitä tuolla
kierolla äijällä oli mielessään! Hän valmisti paksusta rasvanahasta hihnaston,
jonka isäntä kiinnitti rintani ja kaulani ympäri, kuin olisin ollut mikäkin
hevonen.

Oli juuri kyntöaika, ja ystäväni Antti renki peloitti minua väittämällä, että
isäntä panee minut auraa vetämään. Hirveätä ajatellakin. Mutta vielä hir-
vittävämmäksi oli kohtaloni tuleva. Isäntärenki oli esittänyt monta ras-
kasta kantelua minua vastaan. Iloiset kilpajuoksuni Mirrin kanssa olivat saat-
taneet sekä vaunuvajan että ruoka-aitan katot vuotamaan. Katolla juoksemi-
set oli ehdottomasti lopetettava, muuten tahtoi hän sanoa itsensä palve-
luksesta irti ensi köyristä. Olin useasti käynyt naurismaassa, syönyt suurim-
mat nauriit ja pienet viskannut sinne tänne. Ikäänkuin minä olisin siihen syyl-
linen, että suuren naatin alla monesti kasvoi pieni nauris; eihän siitä voinut
saada tietoa muulla tavalla kuin repimällä sen maasta ylös. Kaurapelto oli
monin paikoin pahasti sotkettu. Tämäkin pantiin nyt minun niskoilleni, vaikka
en ollut ainoatakaan kertaa sielläkäynyt, kun olin tehnyt toisen nallihan kanssa
semmoisen sopimuksen, ettäkaurapelto olkoon hänen janaurismaa minun omani.
Vielä olivat karjakot valittaneet, että lehmät tarhassa hullaantuivat minun
siellä käydessäni. Ja tiesi kuinka monta muuta kantelua vielä.

Minut oli siis ehdottomasti suljettava pihamaalle ja veräjät aina pidettävä
kiinni.

Tuommoinen sopimaton kantelu oli siis syynä siihen, että minulle valmistet-
tiin rasvanahkaiset valjaat. Niihin julkesi nyt isäntä, jonka kuitenkin olisi pitä-
nyt olla luonnollinen puolustajani pahaasuovien ihmisten vehkeitä vastaan, kiin-
nittää ketjut, joitten toisessa päässä oli raskas puumöhkäle. Koko sinä päivänä,
jona nuo uudet kidutusvehkeet ensi kertaa minuun kiinnitettiin, en päässyt
pihamaalta minnekään. Ja toverit eivät ollenkaan viitsineet pitää minulle seu-
raa, vaan hyppäsivät vapaasti lauta-aidan yli juosten metsässä ja vainioilla.

Yritin tosin monta kertaa hypätä aidan yli, mutta joka kerta jäi ankkurini
pihan puolelle enkä saanut sitä ylitse. Minun oli pakko palata pihalle takaisin.
Ja isäntärenki, joka oli koko tähän kurjuuteen syyllinen, vain nauroi turhille
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yrityksilleni. Päätin käyttää ensimmäisen sopivan tilaisuuden kostaakseni hä-
nelle katalan käytöksensä.

Mutta valveessani yöllä ja miettiessäni kurjaa tilaani pälkähti äkkiä päähäni
onnellinen ajatus, jonka myöskin paikalla panin toimeen. Olin pävällä turhaan
koettanut heittää kiduttajaani aidan yli seuratakseni itse perässä. Se oli liian
raskas. Nyt onnistuin ottamaan sen kainalooni, jolloin kiipesin kimpsuineni
kampsuineni aidan yli ja olin taasen kerta vapaa, niin vapaa kuin voi olla karhu,
joka on rautaketjuilla taottu kiinni raskaaseen puupölkkyyn. Menin heti varo-
vasti kantaen pölkkyäni läheiselle joenrannalle ja kätkeydyin muutamiin paju-
pensaisiin.

Nyt oli kysymys vain miten päästä kiusankapulastani erilleen. Päätin pääs-
tyäni vain siitä vapaaksi heti karata metsään ja jäädä ainaiseksi sille matkalle.
Aamuun asti nakersin turhaan pölkkyä. Se näkyi olevan visainen pala, johon
kampaani eivät paljoa pystyneet. Rupesin nyt koettamaan rautarengasta, jolla
ketjut oli pölkkyyn kiinnitetty. Se oli tukeva rengas. Mutta miten pureske-
lukaan ja vääntelin sitä, huomasin, että se välistä meni syvemmälle puuhun, vä-
listä tuli siitä ulos. Nyt vääntelin sitä yksinomaan toiseen suuntaan. Se tuli yhä
enemmän puusta ulos, ja ihan arvaamattani lähti se pölkystä irti. Olin kidutta-
jastani vapaa. Nyt olisi minun pitänyt paikalla karata metsään, mutta en malt-
tanut olla vähäisen tuolle vihatulle pölkylle kostamatta. Kolhittuani ja purtuani
sitä vielä hiukan tunsin voivani paremmalla tunnolla poistua.

Olin jo lähteä, kun uusi ajatus pisti päähäni: teen kostoni niin täydelliseksi,
että jos joskus palaisinkin, ei viholliseni voi kuitenkaan ikinä enää minua vai-
vata. Otin siis vielä viimeisen kerran vihamieheni syliin ja hyppäsin jokeen
hukuttaakseni hänet. Mutta miten hyvänsä syöksinkin hänet veden alle, aina
hän ui pinnalle takaisin. Hän oli sitkeähenkinen otus. Minä en voinut olla kil-
jaisematta suuttumuksesta. En muistanut ollenkaan sitä vaaraa, että jos isäntä
sattuisi kuulemaan minut, voisivat karkaustuumani samassa mennä myttyyn.
Kaikki ajatukseni olivat niin kokonaan kiintyneet siihen, miten saisin viholli-
sestani voiton, etten voinut mitään muuta ajatella.

Keksin kuitenkin lopuksi neuvon, jonka huomasin hyväksi. Painoin viholli-
seni pohjaan asti ja nousin seisomaan hänen päällensä, kunnes hän painui syvälle
mutaan. Nyt hän oli ainakin sekä hukutettu että haudattu. Taisi mennä nyt
hunsvotti viimeistä menoaan. Tyytyväisenä työhöni nousin maalle ja istuuduin
hyvilläni möristen rannalle katselemaan tekoani. Ei merkkiäkään vihollisestani
jälellä. Juuri piti minun jo lähteä metsään, kun samassa tuo hirtehinen konna
vielä kerta sukeltaa pinnalle, että vedet ympärillä vain loiskivat. Minusta se kiu-
salla oikein hyppäsi vedestä ylös.

Suunniltani suuttumuksesta piti minun juuri vielä kerta syöstä hänen nis-
kaansa, kun samassa kova tempaus ketjuista saattoi minut toisiin ajatuksiin.
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Isäntä pitää ketjujen toisesta päästä kiinni! Hän on pajupensaitten takaa kat-
sellut koko minun vimmattua taisteluani vihollistani vastaan. Apuun ei ole
tullut, kelvoton, nauranut on vain minun turhille voimanponnistuksilleni.

Pelkäsin pahoin, että isäntä kytkisi minut uudestaan viholliseeni kiinni. Niin
ei kuitenkaan tapahtunut. Ketjuista minua ei silti laskettu vapaaksi. Eivät
ne minua muuten juuri vaivanneet, mutta niitten kalina minua suututti. Se
esti minua harjoittamasta tavallista jokapäiväistä huvitustani: hiipiä hiljaa
jonkun selän taakse ja tultuani ihan viereen kiljaista mitä keuhkoistani lähti.
Minusta oli aina yhtä hauska nähdä, miten he hämmästyksestä hyppäsivät
ilmaan jayrittivät kiljahtaa vastaan. Erittäinkään palvelustytöt eivät koskaan
voineet tottua tähän leikkiin, ja epäilen suuresti, että he olivat olleet tässä vii-
meisessä vehkeilyssä minua vastaan osallisia. Viattomimpiakin huvituksiani he
näyttivät kadehtivan. Ja kuitenkaan en ole ainoatakaan heistä riipaissut, en
kertaakaan.

Olen jo kertonut, että syksyllä toinen nallikkapoistui ilmoittamatta minulle,
minne hän lähti. En ole sen jälkeen hänestä mitään kuullut. Hänen poistumi-
sensa toi minulle sen edun, että minulle annettiin oma nimi, joka minua melkoi-
sesti kohotti, ainakin omasta mielestäni. Ennen oli meistä aina puhuttu yhtei-
sesti vain. »Nallikat, nallikat» huudettiin aina, kun oli jommallekummalle meistä
asiaa. Nyt huudettiin aina »Nalli» vain, ja sillä tarkoitettiin minua, minua eikä
ketään muuta. Tämä lisäsi paljon oman arvoni tuntoa. Myöskin se etu minulla
tästä tapahtumasta oli, että minun osalleni tulevat ruoka-annokset tuntuvasti
suurenivat. Tämä olikin hyvin tarpeellista, sillä koko naurismaani tuli yhtenä
ainoana päivänä niin perinpohjaisesti hävitetyksi, ettei ainoatakaan naurista
minulle jätetty. Esitin kyllä isännälle vastalauseeni tätä väärää menettelyä
vastaan, joka tehtiin minulta lupaa kysymättä. Vaan minulla ei ollut tässä
asiassa mitään menestystä. En saanut muuta vastausta kuin »mikkelistä nau-
riit koppaan, ämmät pirttiin». Jälkimmäinen määräys oli minusta kyllä sopiva,
mutta edellinen tuotti minulle paljon surua.

Saatuani oman nimen ei kasvanut ainoastaan oman arvoni tunto, vaan myös
kokoni ja voimani, omasta mielestäni oikein nopeastikin.

Kesän loppupuolella olin saanut paljon uusia ystäviä. Kansakoulu oli aivan
lähellä joen toisella puolella. Sinne minulla oli joka päivä asiaa. Opettaja oli
ystävällinen mies, ja pojat hauskoja veitikoita, jotka keksivät monta hauskaa
lystiä. Kun vain nousin avonaisen ikkunan eteen ja ärjäisin, oli heti koko koulu-
kuri lopetettu. Opettaja huusi: »Nalli sisään», ja yhdellä hypähdyksellä olin
keskellä lattiaa. Heti kaikki pojat ympärilleni. Monta minuuttia en saanut
kuitenkaan olla sisällä, ennenkuin opettaja jo ajoi minut pihalle ja sulki ikku-
nan. Yhden ainoan kerran hypähdin suljetun ikkunan läpi, mutta sain osak-
seni niin ankaraa koulukuritusta, etten uskaltanut tätä uudistaa. Opettaja



406

oli itse tehnyt karttakepin, jota pojat sanoivat kurittajaksi, ja se oli kovaa
koivua.

Useimpina välitunteina olin koulun pihalla. Opettaja oli niin hyväntahtoi-
nen, että aina kun hän aikoi laskea pojat välitunnille, soitti hän omalla pienellä
vellikellollansa minua sinne. Tottelin myös aina oitis, niin että pojat tuskin ehti-
vät pihalle, ennenkuin jo olin heitä vastaanottamassa. Ruvettiin heti leikkiä lyö-
mään. Kahta ja kolmea vastaan pidin puoleni, mutta kun heitä tuli viisi, kuusi,
saivat he minut pian allensa. Koko kurinpidon välitunneilla oli opettaja uskonut
minun haltuuni, ja käytin myöskin valtaani olemalla itse kaikissa kujeissa
ensimmäisenä.

Tyttöjen kanssa en ollut yhtä hyvä ystävä kuin poikien. He näet eivät
ollenkaan uskaltaneet lyödä painia, vaan istuivat enimmäkseen kiikussa tai
keinulaudalla. Yksi ainoa heistä, joka oli kaikista pisin ja rotevampi kuin yksi-
kään pojista, kehoitti minua kerta paininlyöntiin. Hän olikin kyllä väkevä,
mutta kun hän ei ollenkaanpaininlyönnin temppuja osannut, ei kestänyt kauan,
ennenkuin hän jo seisoi päällään. Koko koulupiha raikui naurusta ja avunhuu-
doista, ja tyttö oli pitkät ajat sen jälkeen minulle vihainen ja heitteli minua usein
kivillä. Enhän ollut hänelle vähintäkään pahaa tehnyt, ja hän oli itse painiske-
lua ehdottanut. Mutta kun hän ei voittanutkaan, kuten hän nähtävästi oli toi-
vonut, hän suuttui. Eräältä kannalta olivat tytöt kuitenkin paremmat kuin
pojat: sain heiltä paljon enemmänpyörikkäitä ja voileipiä kuin pojilta. Harvoin
vain oli minulla pojista tällaista hyötyä.

Vähän sen jälkeen kuin naurismaani ryöstettiin, rupesi minulle taasen toi-
saalta päin kissan päiviä sarastamaan. En ollut pariin viikkoon kuullut varstan
ääntä, kun eräänä aamuna tuo suloinen töminä jälleen minut herätti. Ruvettiin
kauroja puimaan. Isäntärenki oli taasen leppynyt ja antoi minun maata riihen
edustalla, mihin minulle aina väliin heitettiin muutama kourallinen vastapuituja
kauroja. Ja illallakun jyvät luotiin säkkeihin, olin aina mukana pitämässä säkin
suuta auki. Pidin siitäkin huolen, että säkit huolellisesti tyhjennettiin aitan hin-
kaloihin. Ja kun kerta eräs puimamies yritti varkain kuljettaa säkkiä riihen-
lattian alle, ärjäisin hänelle niin, että hänen pelästyneenä oli pakko viedä säkki
aittaan. Hän pyysi sitte hartaasti, etten ilmoittaisi kenellekään hänen luvatto-
masta yrityksestään, enkä olekaan asiasta puhunut ennenkuin nyt.

Rupesin nyt tulemaan kovin lihavaksi. En tehnyt paljon muuta kuin söin
ja lepäsin. Myöhemmin syksyllä en viitsinyt enää syödäkään. Isäntäni oli mi-
nulle tehnyt hauskan pesän hietaiseen mäenrinteeseen. Pehmeä vuode havuista
ja sammalista näytti aivan houkuttelevalta, ja isäntä kehoitti minua useasti
ryhtymään kunnolliseen lepoon. Vastustelin kuitenkin kauan aikaa, mutta kun
tuli kerta monta päivää kestävä lumituisku, läksin omasta alotteestani pesään,
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vedin muutamia havuja pesän suuhun ja nukahdin todella horvin ajaksi. Olin
silloin ollut syömättä jo useita viikkoja.

Kun uni oli kerta ruvennut maistumaan, olisin ehkä kuorsannut kauankin,
ellei isäntä olisi laittanut pesää ymmärtämättörnästi. Se olisi ollut kaivettava
mäen pohjoiseen rinteeseen, mutta isäntä olikin tehnyt sen eteläiseen, että sydän-
päivän aurinko rupesi jo varhain keväällä pilkistämään sisään ja häiritsemään
untani. Ja kun matinpäivän aikaan sattui sen lisäksi suoja, rupesi vesi tunketu-
maan makuupaikalleni ja ajoi minut turvapaikastani pois.

Läksin heti taloon ja olin nähtävästi tervetullut. Nyt olikin paljon hauskaa
tointa edessäni. Niityltä tuotiin jokapäivä heiniä usealla hevosella, ja minä sain
istua ystäväni Antin kanssa ajamassa. Kuormaa ajettiin tosin käyden vain,
mutta niitylle mennessä oli vauhti toinen. Jos ei vain isäntäväki sattunut ole-
maan mukana, mentiin useasti nelistämälläkin, vaikk’ei se olisi oikeastaan ollut
luvallista. Minusta tuli pian oikea hevosenkiusaaja; olisin aina tahtonut ajaa
täyttä laukkaa tai ainakin hyvää ravia.

Vanhat hevoset tunsivat minut jo liian hyvin välittääksensä minun hoputta-
misestani. Eivät viitsineet panna laukkaan, vaikka kuinka olisin ärjäissyt. Mi-
nun täytyi enimmäkseen tyytyä hiljaiseen hölkkään vain. Tämä kävi kovasti
luonnolleni.

Mutta juuri samana päivänä kuin viimeinen heinäkuorma ajettiin kotiin ja
miehet ryhtyivät ajamaan metsästä halkoja, osti isäntä eräältä hevoshuijarilta,
mustalaiselta, ison komean oriin, jonka ohjaksiin ei kukaan muu kelvannut kuin
itse isäntä ja isäntärenki. Eikä Antti tai joku muu rengeistä olisi pystynytkään
sen ohjaksia hoitamaan. Huomasin jo mustalaisen ja isännän mennessä koe-
ajolle, että sen kavioista lähti ihan toisenlaatuinen vauhti kuin talon vanhoilta
koneilta.

Uusi hevonen ei valitettavasti ollenkaan minua kärsinyt. Lähestyessäni
rupesi se korskumaan ja päristämään ja jos yritin viereen, potki se niin rajusti,
että valjaat olivat mennä pirstaleiksi. Totta puhuen pelkäsin minä uutta he-
vosta yhtä paljon kuin se minua. Sillä sen kiiltävät teräksiset kengät tekivät
minuun ylen mahtavan vaikutuksen. Kuitenkin päätin heti alusta kaikesta
huolimatta sopivassa tilaisuudessa lähteä sillä koeajolle. Päästyäni kerta rekeen
aioin pakottaa sen käyttämään kavioitaan oman mieleni mukaan juoksuun eikä
tappeluun.

Kauan täytyi minun kuitenkin odottaa, ennenkuin toivottu tilaisuus tuli.
Talvikeli oli jo loppumaisillaan, kun isäntä eräänä päivänä läksi itse myllylle.
Hän otti uuden juoksijan. Minua hän ei uskaltanut laskea rekeen, mutta seura-
sin kuitenkin juosten mukana. Eikä ollutkaan tällä kertaa vaivani hukkatyötä.

Mylläri oli kovin ystävällinen mies, ja odottaessamme jyvien jauhamista
keitti myllärinmuija minulle aika paksun jauhopuuron. Mylläri itse tarjosi mi-
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nulle myöskin ruokaryypyn, mikä vieraanvaraisuus minua jo suuresti ilahdutti.
Valitettavasti sekaantui isäntä asiaan ja uhkasi antaa minulle aika selkäsaunan,
jos yrittäisin tippaakaan maistaa. Paha kyllä oli hänellä rautainen marhaminta
reessä: olin siis pakotettu tottelemaan.

Hetken perästä tuli myllärin renki ilmoittamaan, että säkit olivat reessä.
Haikealla mielellä, vaikkakin vatsa täynnä hyvää puuroa, poistuin myllystä,
jossa tuoreitten jauhojen tuoksu miellyttävästi haistintanikutitti. Hevonen oli
jo ajettu oven eteen, ja renki seisoi vieressä ohjakset kädessä. Isäntä viipyi vielä
myllyssä. Nyt tein rohkean päätöksen viedä omin neuvoin jauhot kotiin ja
samassa antaa uuden hevosen näyttää mitä silläkavioissaan oli. Tuumasta toi-
meen! Hyppäsin lohnan perään enkä ehtinyt kunnollisesti istuutuakaan, ennen-
kuin hevoseni jo kahdella jalalla hirnakoitsi. Nyt ärjäisin, myllärin renki lensi
selälleen, javilahduksessa olimme jo maantiellä. Tuli ja leimaus, kuinka siinä
ajettiin! Tämä oli toista kuin vanhan mustan hölkkä. Riemastuin niin, että
minun pakostakin täytyi ärjäistä. Jakuta enemmänärjyin, sitärajummin hevo-
seni nelisti. Tämmöistä riemua en ollut ikinä ennen tuntenut.

Kylään tullessamme oli varsani jo likomärkä. En laskenut sitä kuitenkaan
vähääkään vauhtia vähentämään. Tässä piti jokaisen nähdä miten Nalli ajaa.
Kuontaloina vain lensi vaahto varsani selästä.

Talojen välille tullessamme oli maantie vuoroin kaljamana, vuoroin sulana.
Sulapaikoillaräiskyi tuli jalastenalta jakaljamapaikoilla kulki reki vuoroin nenä,
vuoroin sivu edellä. Sepä muhkealta näytti. Ei yksikään vastaantulija uskalta-
nut jäädä tielle. Kukin kiiruhti pakoon, minkä ikinä ehti. Koko valtamaantie
oli minun yksin, minun ja minun hevoseni käytettävänä. Ja kylläpä me käy-
timmekin. Välistä toista, välistä toista sivua ajoimme, jokunen paikka vain
keskitietä jäi käyttämättä. Mäkeä ylös ja mäkeä alas, hih ja hei, samaa vauhtia
aina vain. Olisi isäntä ollut mukana, olisi hänkin kerta saanut oppia ajamaan.
Mutta siellä hän istui myllärin kanssa myllyssä eikä tietänyt koko tästä lystistä
niin mitään.

Jorupesi kotitalo näkymään. Yhä vain samaa vauhtia. Ellei tuo otus jo vä-
hennä vauhtiaan, ennenkuin pihaan tulemme, voi meidän molempain käydä
hullusti. Sillalle laskiessamme aivan lähellä kotia oli vauhti hurjempi kuin mil-
loinkaan, mutta vastainen äyräs edessämme oli sekä jyrkkä että pitkä. Pakosta-
kin täytyi juoksijani vähentää vauhtia. Ja koska tässä tie oli ihan sulana enkä
minä olekaan niin paha hevosenrääkkääjä, joksi minua syytetään, hyppäsin
reestä kuormaa keventääkseni. Niin olen nähnyt isännänkin tekevän tämmöi-
sillä paikoilla. Enhän minä voinut siihen mitään, ettei tuo hevoshoukkio käsittä-
nytkään hyväntahtoisuuttani, vaan pisti karkua kahta hullummasti kuin ennen.

Tultuani törmälle ei näkynyt hevosta eikä rekeä, mutta koko piha oli yhtenä
jauhopilvenä vain.
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Niin kauan kuin olin ollut ohjaajana, olin hoitanut tehtäväni yhtä hyvinkuin
kukaan muu kilpa-ajaja, eikä tapahtunut pienintäkään vahinkoa. Ja nyt tuo
seinähullu koni ei osannut ilman minua ohjatarekeä muutamaa kymmenkuntaa
syltä, portista pihalle. Aina olen ajanut kauniisti käyden portin läpi, ja tuo hir-
tehisen rasavilli yrittää täyttä karkua pihalle ja lennättää reen portinpieleen,
että jauhosäkit poksahtavat halki, sirotellen sisältönsä ympäri pihaa. Lohna oli
lautakasana pihalla, ja iso musta seisoi vavisten pilttuussaan, kuten avonaisesta
tallinovesta hyvin näin. Valuva vaahto teki, että se näytti paremmin harmaa-
täplikkäältä kuin mustalta. Kylläpä sen kannattikin sekä hikoilla että vavista
tuommoisen työn tehtyään. Olisivat minunkin kinttuni ruvenneet kalisemaan,
jos minä olisin sen tehnyt. En tahtoisi vain minä olla sen nahassa, kun isäntä
tulee kotiin ja rupeaa pitämään reestä ja jauhoista tutkintoa. Mutta vastatkoon
kukin omista teoistaan. Viaton olen minä.

Vaikka olin jo jokialueella jättänyt kaikki Mustan haltuun ja siis myöskin
sen edesvastuulle, korjasin kuitenkin miltei tyhjät säkit ja kannoin ne aitan por-
taille. Näin paljon täytyy kai auttaa vahinkoon joutunutta. Muuta palkkaa en
myöskään voinut hänelle maksaa kyydistä, joka oli kaikin puolin moitteeton.
Mutta hävinneistä jauhoista vastatkoon hävittäjä itse. Ellei voi maksaa rahalla,
maksakoon selkänahalla Minua se asia ei koske.

Työni päätyttyä istuuduin mielipaikalleni, portinpielen nenään, odottamaan
isännän kotiintuloa ja saadakseni hyvin ansaittua kiitosta kunnollisesti toimi-
tetusta tehtävästä. Päivällisaikana hän tulikin. Jalkapatikassa täytyi tulla,
sillä myllärin hevonen ei ollut kotona eikä hän tienviereisistä taloista myöskään
ollut sattunut hevosta saamaan. Huomasin jo kaukaa, että hän oli pahalla tuu-
lella. Mutta että hänen paha tuulensa tulisi puhaltamaan minuun päin, sitä en
voinut aavistaa. Jokiahteelta löysi hän ruoskan, joka minun hypätessäni loti-
nasta oli luiskahtanut tielle ja jota en ollut huomannut tuoda pois. Viattoman
näköisenä astui hän portin läpi ja löi samassa minua ruoskallaan poikki selän,
että karvat vain pölisivät. Ihan viaton kun tunsin olevani, pisti tuommoinen
salakavala hyökkäys niin vihakseni, että raappasin hänen käteensä pienen naar-
mun. Mutta ihan pienen vain, tuskin sormenkaan pituisen. Eikä se luullakseni
mennyt läpi kädenkään.

Häpesin kyllä vähäisen tekoani, sillä olimmehan aina isännän kanssa olleet
hyviä ystäviä ja monta hauskaa hetkeä yhdessä viettäneet. Mutta tehtäväni olin
täyttänyt kuin mies. Sopiko hänen silloin minua käyttää hunsvottinaan jaruos-
kalla kurittaa kuin mitäkin hevosta. Paksulla kepillään en ole koskaan häntä
kieltänyt minua kurittamasta, erittäinkin jos olen tehnyt pahaa. Mutta ruoski-
minen on arvoani alentavaa, sitä enemmän kun se tapahtui usean näkijän läsnä
ollessa. Se ei tosin tee kipeää. Mutta se on solvaamista. Nallin selkä ei ole ruos-
kaa varten luotu, kaikkein vähimmän kissan jakoirien ollessa läsnä. Selvästi näin
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miten Mirri siristeli vahingoniloisena silmiänsä. Tuo minua niin suututti, että
hyppäsin suorastaan sen niskaan, revin koko ilkiön keskeltä poikki ja hyppäsin
takaisin paikalleni portinpielen nenään. Nyt tulkoon vaikka viisi, tämä poika ei
pelkää.

Jopa tuli isäntä, joka oli käynyt sisällä kättänsä sidottamassa, takaisin
pihalle ja meni suoraa tietä talliin. Ahah, ajattelin, jopa tuli ison Mustan vuoro
lämmitellä. Saakoon nyt syyllinen konnantyöstään palkkansa, ja kukkurami-
talla saakoon.

Mutta mitä luulette? Ruoskan heitti isäntä oven suulle ja meni hiljaa vihel-
lellen talliin. Isoa Mustaa rupesi hän tyynnytellen taputtamaan, kunnes se het-
ken perästä täysin rauhoittui, ettei vähintä lihasten väristystäkään voinut huo-
mata. Selkäsaunasta ei kysymystäkään, vaan sen sijaan meni isäntä olkilatoon,
toi olkilyhteen jarupesi hevosta oljilla hankaamaan, jota hän jatkoi niin kauan,
kunnes koko eläimessä ei näkynyt kosteata karvaakaan. Semmoista kohtelua sai
reen särkijä ja jauhojen hävittäjä osakseen, kun minä raukka, joka en ollut niin
mitään pahaa tehnyt, istuin puolihäpeissäni pylvään nenässä. Arvatenkin oli
minun osakseni ajateltu selkäsauna, ellei jotainvielä pahempaa. Kauhulla muis-
tin rautahäkkiä.

Olisi isäntä ehkä antanut minulle vielä tuon naarmunkin anteeksi, mutta olin
saanut vaarallisen vihollisen talonväestä. Rouva, joka oli sattunut näkemään
kuinka nopeasti lopetin Mirrin ilveilyt ja joka oli sitonut isännän naarmun, seu-
rasi häntä portaille asti ja puhutteli häntä siellä hyvän hetkisen. En kuullut
hänen sanojaan, mutta koska hän useita kertoja sormella osoitti minuun päin,
ymmärsin kyllä, että minusta oli kysymys. Isäntä tuntui pitävän minun puol-
tani, mutta rouva pääsi voitolle. Eikä kestänytkään aivan kauan, ennenkuin
kävi selväksi, mihin hänen vehkeilynsä minua vastaan tähtäili. Väen tultua
metsästä kotiin, käskettiin vanha vihamieheni, isäntärenki, isännän kamariin.
Mitä ne siellä keskustelivat en tiedä, mutta kuistikolta kuulin rengin viimeiset
sanat; »Kyllä minä kuulan oikeaan paikkaansa panen.» Mutta niin paatunut oli
sydämeni, ettenvielä silloinkaan asiata älynnyt, kun renki isännän kaksipiippui-
nen kädessään astui poikki pihan renkituvan puolelle. Hän ei kuitenkaan pöh
kennut tupaan, vaan pistihe kujaan renkituvan ja jyväaitanväliin.

Istuin vielä pylvääni nenässä, kun näin, miten renki seisoen polvillaan aitauk-
sen takana ja nojaten pyssyänsä aidalle tähtäsi minuun. Samassa paukahti jo
pyssy, ja kuula lensi vinkuen ohitseni. Hyppäsin maahan samassa kun toinen
laukaus pamahti. Kyllä minulle nyt maa kelpasi. Muutamalla pitkällä harp-
pauksella olin jo sillalla, ja noustessani toiselle äyräälle paukahti vieläkin kaksi
laukausta. Mutta mitäpä tuommoinen renkiroisto olisi osannut pyssyä käyttää.
Hyvä, ettei isäntä itse ollut perän takana. Siinä tapauksessa olisi minun käynyt
huonosti.
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Kohta olin metsässä ja päätin heti lujasti olla ikinä palaamatta taloon, joka
oli minulle tullut suoraan sanoen hengenvaaralliseksi. Mutta isäntärenki olkoon
varuillaan, jos vielä joskus satumme tapaamaan toisemme. Saakoon hän rau-
han niin kauan kuin hän pysyy omalla alallaan, talossa, mutta jos hän pyrkii
minun alueelleni metsään, aion minä vuorostani isännyysoikeuttani käyttää
ja panen pian hänenkin säärensä salamoimaan. Metsä olkoon tästälähin kotini.

Ja kultaiseksi on tämä koti minulle tullut: jos on ruokaa niukemmalta, onpa
unta viljemmältä.

Ruuanhankinta ei tullutkaan niin hankalaksi kuin ensin pelkäsin. Viime-
syksyisiä puolukoita oli vielä paljon metsässä ja soilla olivat karpalot nyt juuri
parhaimmillaan. Ja kesänalussa rupesin löytämään monenlaisia kasvien juuria,
joista monet olivat mielestäni makuisampiakin kuin nauriit. Mutta ensi aikoina
ei tahtonut sittenkään puuropyttyni unehtua mielestä. Ja pitkiksi kävivät vä-
listä päivät, kun ei ollut ketään mieluista ilveilykaveria.

Suureksi tuli sentähden iloni, kun eräänä päivänä ikävissäni kävelin talon
kaukaisimmalla niityllä, Kollikorvessa, ja minua vastaan tuli Antti. Paras
ystäväni Antti ilmielävänä. Yhtä apea kuin mieleni tänä aamuna oli ollut, yhtä
vallattoman iloiseksi se heti paikalla muuttui. Ryhdyin oitis Antin kanssa leik-
kiä lyömään, ja monta kertaa olimme jo vuorotellen toinen toisemme kumoon
heittäneet, ennenkuin rupesimme puheluun.

Antin ilo jälleennäkemisestä ei ollut vähemmän vilpitön kuin niiniinkään.
Sillä hän oli luullut minua kuolleeksi ja, olkoon se hänen kunniaksensa sanottu,
monta katkeraa kyyneltä oli hän muistolleni uhrannut. Isäntärenki oli näet ker-
tonut isännälle, että molemmat edelliset kuulat olivat osuneet hyvin, mutta
pyssy oli liian pienireikäinen heti tappamaan, ja kun jälkimmäiset laukaukset
ammuttiin liian pitkältä väliltä, oli minun onnistunut karkaamalla metsään vielä
muutamaksi tunniksi pelastaa henkeni. Monta tuntia en voisi kuitenkaan elää,
kun oli kaksi reikää läpi ruumiin. Antti oli tarkoin jäljiltäni etsinyt verenmerk-
kiä, kuitenkaan löytämättä. Hän oli sentähden ensin vähän toivonut minun
pelastuneen. Mutta kun monta päivää kului eikä minusta kuulunut mitään, oli
hän kaiken toivon menettänyt. Koko seuraavan sunnuntain oli hän minua etsi-
nyt lähimmästä metsästä, mutta siihen aikaan olin jo lähtenyt suolle karpaloita
syömään.

Antti sanoi minun menetelleen kovin varomattomasti riipaistessani isäntää
käteen. Haava oli ollut pahempi kuin minusta näytti, ja tämä haava se oli teh-
nyt rouvan vihollisekseni. Isäntä puolestaan oli ollut hyvin suutuksissaan koe-
ajostani, minun kun olisi ehdottomasti pitänyt tietämän, ettei kukaan muu
saanut ajaa isolla Mustalla kuin hän itse ja isäntärenki. Mutta mikä oli tehty,
se oli tehty, eikä sitä saanut enää korjatuksi. Ja tuo koeajo on kaikista seu-
rauksistaan huolimatta sittenkin hauskin muisto elämässäni.
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Ylen suureksi kasvoi ylpeyteni tästä suurtyöstäni, kun Antti kertoi nyt mi-
nulle, että kylässä oli vain yksi ajatus ajotavastani. Kukaan ei sanonut ennen
nähneensä hevosen niin nopeasti juoksevan kuin juuri tässä tilaisuudessa.
Vaikka eivät he oikeastaan ensin tienneetkään, että ajaja olin minä. Toralan
tienhaarassa oli kaikki Toralan ja Juorulan akkaväki seisonut maantiellä kuu-
lumisia pohtimassa, kun minun tuloni oli heidät äkisti maantienojaan siirtä-
nyt. Väännettyänsä hameenhelmansa kuiviksi olivat toralalaiset, jotka luuli-
vat tunteneensa hevosen, siunailleet, että nyt taisi Herralan iso Musta viedä
isäntäänsä viimeistä reissua. Mutta Juorulan akat eivät tunteneet hevosta,
vaan väittivät ajajan olleen pitäjän odottaman uuden vallesmannin, joka kuu-
leman mukaan oli kova hevosmies. Hän oli ollut pahoin juovuksissa ja hihkais-
sut rumasti hevoselleen. Hävytöntä oli ilmestyä kohta ensi kerta pitäjään sillä
tavalla, että rauhallisten ihmisten oli pakko pelastaa henkensä hyppäämällä
liejuiseen maantienojaan. Toralan puolue väitti varmuudella tunteneensa
hevosen ja lisäsi, ettei Herralan isäntä hihkaise koskaan hevosilleen. Ja kun
vastapuoluelaiset kaikki väittivät ajajan hihkaisseen, syntyi pian maantiellä
kova melu ja metakka. Antti lisäsi, että isäntä oli kotona myöhemmin ker-
tonut nähneensä Toralan tienhaaran kohdalla niin paljon hiuksia, että hän oli
jo ruvennut niitä kokoilemaan. Mutta kun mustat jaruskeat ja vaaleat olivat
aivan pahoin toisiinsa sotkeutuneina, jätti hän koko homman, kauppamieskään
kun ei tuommoisesta sotkusta kuulu maksavan paljon mitään.

Antin mielestä oli juuri tämä loppunäytelmä hauskinta koko jutussa, mutta
minusta oli joka tapauksessa minun ajoni kuitenkin pääasia. Mitä minä akkain
riidoista.

Antti oli tullut Kalliokorpeen aitoja korjaamaan. Luhta ei ollut tänä vuonna
niittynä pidettävä, vaan isäntä oli määrännyt, että se oli heinänteon aikana,
jolloin useimmat hevoset olivat töistä vapaina, käytettävä hevoslaitumeksi.
Kun aidat olivat monessa paikassa maan tasalla, arveli Antti niiden korjaami-
sen kestävän pari viikkoa. Viikkokunnaksi hän oli nytkin tullut, mutta sun-
nuntaiksi aikoi hän lähteä kotiin hakemaan ruokaa lisää.

Minä itetysti tulin erinomaisen iloiseksi kuullessani, että saisin näin pit-
käksi ajaksi seuraa, ja vieläpä parhaimman ystäväni seurakumppaniksi. Ja
näinä kahtena viikkona olimme myös yhdessä aamusta iltaan. Vasta yöksi
läksin itselleni ruokaa etsimään. Anttikin antoi minulle aina päivällisestään
jonkun makupalan. Sunnuntai-iltana palatessaan kylästä oli hänellä muka-
naan jauhoja; hän teki keittoropposen tuohesta ja jakoi uskollisesti puolet puu-
rostaan minulle. Piimääkin vielä antoi särpimeksi. Tämä muistutti mieleeni
suloisia aterioita kartanolla ollessani. Sinne en kuitenkaan enää hetkiseksikään
aikonut palata. Enpä olisi sinne enää palannut, vaikka mikään hengenvaara
ei olisikaan minua siellä uhannut, sillä vapaa elämä metsässä oli kuitenkin tuhat
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kertaa parempaa kuin talossa asuminen. Olin oppinut tuntemaan kuuluvani
yhteen metsän kanssa. Ihmisten kanssa taisin olla ystävä, jos ne olivat ystä-
vällisiä, kuten olinkin Antin kanssa, mutta yhdessä asumaan emme enää sopi-
neet.

Myös Antti varoitti minua lähtemästä taloon tai yleensä ihmisten ilmoille,
missä minulla ei ollut mitään hyvää odotettavissa. Hän arveli kaikkein par-
haimmaksi, jos ihmiset uskoisivat minut kuolleeksi. Myös irroitti hän minusta
nuo nahkaiset hihnat kaulavöineen, mutta varoitti minua sittenkään näyttäyty-
mästä kellekään ihmisille. Sillä kun tämän seudun metsissä ei oltu vuosikym-
meniin karhua nähty, oli aivan luultavaa, että minun ilmestymiseni joka tapauk-
sessa herättäisi epäilyksiä. Lupasin kaikin puolin noudattaa suurinta varo-
vaisuutta, ja aitojen valmistuttua täytyi Antin lähteä kotiin. Hän lupasi kui-
tenkin ainakin yhden kerran vielä tänä kesänä käydä minua katsomassa. Sillä
juhannuksesta alkaen oli useimmat hevoset koko heinäajaksi tänne tuota-
va, ja Antti oli jotenkin varma, että juuri hänen oli lähdettävä niitä tänne
saattamaan.

Juuri juhannusaattona saapuikin Antti hevoslauma mukanansa. Satuin
silloin olemaan läheisen järven rannalla syötävää etsimässä. Olin sullonut
vatsaani koko paljon maukkaita juuria, käenkaaleja ja hierakoita, kun satuin
löytämään tavattoman ison hauin, jonka aallot olivat tuoneet rantaan ja jonka
haju miellyttävästi haistintani kutitti. Olin juuri siihen ryhtynyt, kun kuulin
hevosenkellon äänen. Minun oli kaikessa kiireessä kuoppaaminen saaliini,
sillä ellen ehtisi tavata Anttia heti, luulisi hän minun ehkä muuttaneen pois,
ja lähtisi kotimatkalle. Saavuin veräjälle juuri kun Antti oli laskenut hevoset
niittyyn. Minun oli mahdoton pidättyä hihkaisemasta. Olipa äänelläni hyvä
kaiku; koko lauma lähti täyttä laukkaa aidan vartta karkuun, niin että Antin-
kin täytyi nauraa. Ainoa, joka ei välittänyt minusta vähääkään, oli vanha
Musta. Tunsimme toinen toisemme siksi liian hyvin. Se tuli minua haistele-
maankin veräjälle, tervehtien minua vanhana tuttavana. Jopa se aikoi minua
suudellakin, mutta happamen kalan haju ei ollut kai sille yhtä miellyttävä
kuin minulle, koska se äkisti päristeli, käänsihe ja antoi veräjälle semmoisen
kyydin, että ylin salko meni poikki. Minulle se oli tuo tuliaistervehdys tarkoi-
tettu. Jo seuraavana päivänä paistatimme kuitenkin päivää yhdessä ja yhtä
hyvässä sovussa kuin ennenkin.

Seuraava päivä ei ollut työpäivä, ja Antti jäi tänne aina puolisille asti.
Monta hyvää neuvoa sain häneltä tänä juhannuspäivänä. Tärkeintä kaikista,
sanoi hän, oli, etten vain peloittanut hevosia. Sillä jos hevoset tulisivat vaah-
toisina kotiin, ei ollut epäilemistäkään, ettei isäntärenki aavistaisi syytä, jolloin
hän varmaankaan ei tulisi jättämään minua rauhaan, ennenkuin saisi minut
hengiltä.
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Antin neuvo oli hyvä ja ymmärsin sen itsekin vallan viisaaksi. Mutta kun
hän rupesi antamaan minulle neuvoja, miten paraiten elättäisin itseni metsässä,
huomasin pian, ettei Antti-parka kelpaisi metsänasujaimeksi moneksikaan
päiväksi, ellei juuri syksyllä marja-aikana. Monet niistä juurista, jotka ovat
parasta ruokaa, olivat hänen mielestään kovin myrkyllisiä ja hän varoitteli
minua hartaasti niitä syömästä. Hänen vatsalleen ne ovat ehkä vahingolli-
sia, mutta minähän niitä olin jo kauan syönyt ja voinut niistä oivallisesti.
Hänen mielestään ei tähän aikaan vuodesta metsässä kelvannut syötäväksi
paljon muu kuin käenkaali ja hierakka. Myöskin koivun mäihän hän tiesi hy-
väksi, niinkuin se onkin. Mutta muurahaisenmunia ja -toukkia, jotka minusta
ovat parhainta herkkua, ei hän voinut uskoa syötäviksi. Männynkerkkiä sitä-
vastoin hän piti makeisten arvoisina, vaikka ne sisältävät tärpättiä ja ovat
varsin vaarallisia hyvästä maustaan huolimatta. Hirville ja sentapaisille eläi-
mille ne voivat kelvata, mutta ihminen pysyköön niistä kaukana, jos hän mielii
terveenä pysyä. Se on Nallin neuvo.

Päivällisaikana poistui Antti herttaisten jäähyväisten jälkeen ja otettuansa
minulta lupauksen antaa hevosten olla häiritsemättä. Iltapäivän vietin, kuten
olen jo kertonut, pävää paistattamalla yhdessä vanhan Mustan kanssa. Muut
hevoset pysyttelivät niityn toisessa päässä.

Illaksi rupesi minulle tulemaan nälkä. Läksin siis järvelle saalistani mais-
telemaan. Olin kuopannut haukeni kiven viereen ja näin nyt jo kaukaa, että
varasteleva kettu oli sen löytänyt ja herkutteli paraikaa kiven vieressä. Tuo
peijooni oli kaivanut hauin esille, minun haukeni. Semmoinen konnantyö ei
voinut jäädä rankaisematta. Tein pitkän mutkan, ja kun tuulenhenki vei varas-
tetun saaliin hajun suorastaan minuun päin, hiivin varovin askelin aina kivelle
asti. Nousin kivelle ja onnistuin hyppäämään suorastaan varkaan niskaan,
joka samassa myös oli poikki revitty. Onneksi oli vielä suurempi osa saaliis-
tani syömättä, joten sain hyvän illallisen.

Kun seuraavana päivänä en sattunut löytämään muuta syötävää kuin
kasvisaineita, menin illalla takaisin ketun luo sitä haistelemaan. En ollut ennen
syönyt lihaa, en edes keitettynäkään, mutta rupesin nyt kettua vähäisen mais-
telemaan. Ei se huonoa ollut. Samana iltana oli varas jo vatsassani.

Antin neuvoa noudattaen olin tarkoin välttänyt hevosten häiritsemistä.
Vanhan Mustan seurassa olin veräjän edustalla usein päivää paistattanut,
mutta aina vain silloin kun muut hevoset olivat niityn toisessa päässä. En ollut
myös kertaakaan kellekään ihmiselle näyttäytynyt. Eikä tänne näin sydän-
kesällä ollutkaan kellään ihmisellä asiata. Mahdoton on minun siis myöskin
ymmärtää, mistä vanha viholliseni, isäntärenki, oli saanut minusta vihiä. Mutta
että tämä oli kuitenkin tavalla tai toisella tapahtunut, siitä sain eräänä päivänä
kovin tuntuvan muistutuksen.
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Kulkiessani taasen järven rantaa etsien jotain syötävää paukahti äkisti
pensaan takaa pyssynlaukaus, ja tunsin kuulan sattuneen toisen ohimon koh-
dalle. Maailma musteni silmissäni, jalkani huojuivat ja kaaduin.

Tullessani uudestaan tajuntaani seisoi salakavalan hyökkäyksen tekijä edes-
säni vielä savuava pyssy kädessään. Riipaistuani isäntää käteen olin tehnyt
vahvan päätöksen olla tekemättä ikinä kellekään ihmiselle pahaa. Mutta se
mikä nyt oli tapahtunut, oli liikaa. Kuljen kaikessa rauhassa ruokaa etsien
metsässä, omalla alueellani siis, enkä tee kellekään vähintäkään vääryyttä.
Ja tuo kunnoton roisto hyökkää kavalasti kimppuuni. Kaikki hyvät päätök-
set oli tuossa tuokiossa unhotettu. Kooten viimeiset voimani hyökkäsin
hänen kimppuunsa, niin että hän nyt vuorostaan syöksyi rentonaan kumoon,
ja purin häntä siinä samassa pari kolme kertaa hyvästi käsivarteen. Jäähyväi-
siksi tukistin häntä vielä voimaini takaa ja jätin tappelutantereen samannä-
köiseksi kuin Toralan ja Juorulan ämmät maantien. Olkoon nyt meidän väliset
riitamme kuitattu. Minä en ainakaan tule enää taloon, älköönkä hän myös-
kään tulko metsään. Ja jos tulee, syyttäköön itseänsä.

Työni tehtyäni peräydyin puun taakse. Mutta kun huomasin miehen nou-
sevan istumaan ja koettavan saada pyssyä uudestaan käteensä, katsoin par-
haaksi korjata luuni ja poistua metsään. Vasta hyvän hetken perästä uskalsin
varovasti pistäytyä paikalle katsomaan. Ryömimällä oli vastustajani ottelu-
paikalta poistunut. Seurasin hänen jälkiänsäKollikorven talvitielle asti. Täällä
oli hän noussut jaloilleen, ja näin hänen horjuvin askelin kulkevan kylään päin.
Mutta pyssy oli hänellä vieläkin olalla, ja varmaankin olisi hän yrittänyt am-
pua minua vielä kerta, jos hän olisi minut huomannut. Viisainta oli palata takai-
sin. Olin vasta puolentoista vuoden vanha enkä kelvannut vielä eheätä työtä
tekemään. Hyvästi nyt, vanha kiusaajani. Toivottavasti emme koskaan enää
tapaa.

Onneksi ei haavani ollut vaarallinen, vaikka ensin luulin sen olevan kuole-
maksi. Kuula oli vain riipaissut ohimoa luuta särkemättä. Kyllä jokainenosaa
kamarissa karhua ampua. Metsässä vaaditaan tähän tehtävään tottunut silmä
ja vakava käsi. Muuten tulee toimesta samanlaista puolinaista kuin vihamie-
heni yrityksestä. Paranin luullakseni paljoa pikemmin kuin vastustajani. Ja
nyt ei minulla enää ole mitään haittaa tuosta salakavalasta murhayrityksestä.
Ainoastaan nuo muutamat valkoiset hiuskarvat, jotka vieläkin näkyvät ohi-
moni kohdalla, todistavat mistä kuula on kerta kulkenut.

Ymmärsin nyt aivan hyvin, ettei Kollikorven metsä ole minulle enää ter-
veellinen. Jos isäntä itse ottaa ajaakseen renkinsä asiaa, olen pian hukassa.
Jätin siis jäähyväiset ystävälleni vanhalle Mustalle ja läksin etsimään uutta

rauhallisempaa asumusta. Monta yötä kuljin nyt yhtä päätä aina pohjoiseen
päin. Tunsin, että siellä on meikäläisille rauhallisemmat olot. Päivät makasin
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jossain kaukaisessa kolossa ja onnistuinkin pysymään kauan hyvin kätkettynä.
Olin myös todella hyvin varovainen enkä jättänyt merkkiä jälkeeni.

Eräänä aamuna tapahtui kuitenkin niin onnettomasti, että juuri kun olin
vetäytynyt päiväksi hyvään piilopaikkaan, sattui kaksi koiraa joutumaan ihan
tuoreille jäijilleni. Ne panivat heti toimeen hirveän metelin ja houkuttelivat
pian paikalle miehen, jolla oli pyssy selässään. Hän oli arvatenkin salamet-
sästäjä. Samassa pääsivät koirat selville siitä, kumpaan suuntaan jäljet vei-
vät, ja olisivat pian olleet kintereilläni, ellen olisi heti lähtenyt pakoon. Panin
parastani pysyäkseni heistä erillään. Kuitenkaan ei kestänyt aivan kauan,
ennenkuin ne olivat minut saavuttanet. Molemmat iskivät heti kinttuihini,
ja minun oli pakko antautua tappeluun. Tästä oli leikki kaukana. Koirat oli-
vat kovin vihaisia ja nopeita kaikissa liikkeissään, uudistaen alinomaa hyök-
käyksiään. Ei kestänyt kauan, ennenkuin mies pyssy kädessään syöksyi esille
sekaantuakseen sotaan. Kenen puolta hän tulisi pitämään, tiesin aivan hyvin.
Huomattuaan saavansa apua hyökkäsivät koirat kahta hullumpina. Tämä oli
kuitenkin minun onnekseni, sillä ylen suuressa kiihkossaan menetteli toinen
koira varomattomasti, ja minä ehdin antaa sille semmoisen korvatillikan, että
siltä meni niska poikki.

Toinen koira tuli nyt varovaiseksi ja pysytteli loitommalla. Käytin heti
tilaisuutta jatkaakseni pakoani. Pyssy paukahti kyllä samassa ja kuulin luodin
vinkuvan ohitseni, mutta en katsonut hetkeä sopivaksi koston harjoittamiseen,
vaan jatkoin matkaani kiireimmän kautta. Toinen koira saavutti kyllä minut
hetken perästä, mutta kun se nyt oli yksin, ei se paljoa voinut, vaan jätti minut
pian rauhaan.

Seutu näytti olevan syrjäistä. Aitoja ei ollut missään. Uskalsin siis jatkaa
pakomatkaani päivälläkin erään joen vartta. Jos näkyisi jotain vaarallista,
sopisi minun uida joen poikki ja siten yhtäkkiä poistaa kaikki jäljet.

Olin nyt monta päivää ajatellut yksinomaan matkaani ja sen vaaroja enkä
ollut pitkään aikaan syönyt mitään. Päätin siis jäädä tänne joksikin ajaksi
saadakseni vähän lepoa ja lisätäkseni lihaa luitteni päälle. Sillä rupesin jo ole-
maan tarpeettoman laiha. Tämä metsä oli kuitenkin hyvin köyhää. Juuri-
kasveja ei ollut paljon nimeksikään, ja muurahaiskekoja hyvin vähän. Niissä
harvoissa, jotka löysin, oli tosin tähän aikaan vuodesta paljon munia ja toukkia,
mutta vatsaa ne eivät paljon täyttäneet. Syyn siihen, minkätähden muurahais-
kekoja oli niin harvassa, luulin ymmärtäväni löytäessäni erään kallion rotkosta
vanhan karhunpesän, ihan samanlaisen kuin oma syntymäkotini oli ollut.
Täälläpäin oli siis ennenkin asunut karhu tai karhuja, ja ne kai olivat muura-
haiskeot hävittäneet. Nyt en voinut kuitenkaan oman sukuni hajua missään
huomata.

Olin jo päättänyt jatkaa matkaani vieraanvaraisemmille seuduille, kun
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eräänä päivänä retkeilyllä satuin tulemaan maantielle. Tämä seutu ei ollut
siis sittenkään niin ihan asumatonta kuin olin luullut. Jatkoin kulkuani maan-
tien vartta ja pian tuli näkyviin talo. Kiertämällä talon, jossa ei näkynyt koi-
raa, kuljin hyvin kauas maantien vartta, mutta muuta asumusta ei näkynyt
missään. Talo näytti olevan aivan yksinäinen metsätorppa. Väkeäkään ei
ollut muuta kuin vanhanlainen mies ja vielä vanhempi eukko. Ne kai eivät
voineet olla vaarallisia.

Jatkoin matkaa maantietä torpan toiselle puolelle päästäkseni varmaksi,
ettei siihenkään suuntaan näkynyt kylää. Kuljettuani jonkun virstan tapasin
arvaamatta tien vierestä pienen lammaslauman, kymmenkunta eläintä vain.
Unhottuneet olivat samassa kaikki hyvät päätökset ja kaikki ihmispelko. Vat-
saa kouristi nälkä ja lihaa olin syönyt kerta ennenkin, tosin ketunlihaa vain,
mutta sekään ei ollut ollut huonoa ruokaa. En voinut mitenkään itseäni pidät-
tää, vaan hyökkäsin suurimman niskaan, heitin sen Olalleni ja hävisin metsään.
Muut juoksivat kauhistuneina torpalle päin.

En luullut tätä pientä ryöväystä ollenkaan vaaralliseksi! Tuolla vanhalla
miehellä tuskin oli pyssyäkään. Ja jos olikin, niin hänellä ei näkynyt olevan
koiraa tai muuta apumiestä. Sitä paitsi ei ollut luultavaa, että hän huomaisi
yhden ainoan lampaan häviämistä, kun niitä kuitenkin oli monta jälellä. Söin
siis hyvällä ruokahalulla puolet saaliistani. Toisen puolen kätkin lähellä ole-
vaan lähteeseen, josta aioin sen muutaman päivän kuluttua noutaa.

Olin nyt kerta syönyt kylläkseni ja läksin ennen löytämääni vuorenkoloon
nukkumaan.

Torpparivanhus, jota en vähääkään ymmärtänyt pelätä, oli kuitenkin
vaarallisempi vihollinen kuin salametsästäjä ja vanha vihamieheni isäntärenki.
Muutaman päivän kuluttua, kun minulle tuli taasen nälkä, läksin noutamaan
loppua saaliistani. Huomasin heti, että joku pahansuopa oli minun poissa olles-
sani käynyt paikalla, arvatenkin torppari. Onneksi hän ei kuitenkaan ollut
varastanut saalistani. Mutta ei hän sitä tahtonut myöskään minulle suoda,
sillä hän oli asettanut useita puita sen päälle suojellakseen sitä oikealta omis-
tajaltaan. Arvatenkin hän ajatteli sopivassa tilaisuudessa tulla itse sitä nouta-
maan.

Hän oli kuitenkin tehnyt työnsä huolimattomasti. Huomasin pian aukon,
josta päin saaliini oli aivan mukavasti esille vedettävissä. Pistin siis kämme-
neni sinne vetääkseni lihat luoseni.

Samassa tapahtui jotain kauheaa. Raskaat rautasangat poksahtivat kiinni,
ja tunsin pistävää tuskaa kämmenessäni, yhtä ilkeää kuin yrittäessäni litistää
Jaakkoa kuistikon katolle. Hirveän kipeästi koski vetäessänikämmentäni takai-
sin. Koko raskas laitos seurasi mukana. Kämmeneeni olivat tarttuneet hir-
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vittävät karhunraudat, ja yksi piikeistä oli aivan lävistänyt käpäläni. Piikin
pää näkyi kämmenen alapuolelta. Onni oli, että olin rytöä tarkastaessani sat-
tunut siirtämään seipääntapaisen siten, että se oli myös joutunut rautojen san-
kain väliin. Muuten olisi kämmen aivan ruhjoutunut, enkä olisi mitenkään
päässyt kapineesta irti. Nyt tuo yksi piikki vain kahlehti minua siihen. Mutta
sekin oli pitkä ja paksu. Tuskista huolimatta oli minun nyt pakko vetää raudat
maalle. Seiväs seurasi mukana, mutta sen toinen pää oli vielä rydössä kiinni.
Rupesin nyt kylmäverisesti tilaani tutkimaan. Piikki, josta hyvä osa nyt näkyi
kämmenen alta, oli lujasti kotkattu rautoihin kiinni, ja esineen sankoja en saa-
nut vähääkään siirtymään loitommaksi toisistaan. Tämä oli paljon pahempaa
kuin olla pölkkyyn kytkettynä. Ärjyin kiukuissani, että metsä raikui.

Ärjyntäni oli tuottaa minulle onnettomuutta, vaikka asiat sitten korjautui-
vat minulle onneksi.

Hetken perästä seisoi näet edessäni torppari kiiltävä kirves kädessään.
Hänellä siis arvatenkaan ei ollut pyssyä, mutta kirves on taitavan miehen kä-
dessä ehkä vaarallisempikin kuin pyssy. Mies ei nyt näyttänytkään niin van-
halta kuin torpan vainiolla seisoessaan, vaan pikemmin nuorekkaalta ja voi-
malliselta. Hän tuli yhä lähemmäksi kohottaen uhkaavasti asettaan. Sen mu-
kaan kuin hän lähestyi, etsien sopivaa tilaisuutta iskulleen, väistyin minä taakse-
päin. Samassa huomasin että seiväs, jonka toinen pää oli yhä rydössä kiinni,
rupesi kankeamaan rautojen sankoja yhä enemmän auki. Nyt en ehtinyt kipua
ajatella, vaan vedin kidutuskonettani vielä pari askelta taaksepäin, ja —samassa
luiskahti kämmeneni rautapiikistä irti.

Samassa hetkisessä kuin tämä tapahtui, seisoin takajaloillani suorana mie-
hen edessä. Minä ärjyin, ja mies yritti hänkin kiljaista kykynsä mukaan. Olim-
me molemmat yhtä mielettömästi hurjistuneet. Olisin mielelläni hyökännyt
hänen kimppuunsa, mutta välkkyvä, kohotettu kirves peloitti minua. Ja hän
olisi kai yhtä mielellään lyönyt, mutta näytti pelkäävän, että minun liikkeeni
olisi nopeampi hänen iskuaan. Kun olimme mielestäni molemmat riittävästi
urheuttamme osoittaneet, rupesin hiljaa vetäytymään taaksepäin. Päästyäni
vähän kauemmaksi laskeusin jaloilleni ja poistuin erään pensaan taakse. Täältä
vasta huomasin, ketä miehen kiukku oli tarkoittanut. Sillä tuskin olin näky-
vistä poistunut, ennenkuin vastustajani mielettömällä raivolla hyökkäsi rau-
tojensa kimppuun ja takoi niitä kirveellään, että piikit vain lensivät. Onneksi
olkoon! En minä ainakaan niitä surkutellut. Haavani kirveli siksi liian ilkeästi.

Vaikka torppari oli ollut suuttuvinaan rautoihinsa, ei minulla ollut häneltä
mitään hyvää odotettavana. Minusta näytti lammasjoukko kotiin karatessa
aivan yhtä suurelta kuin maantien vieressä seisoessaan. Mutta jollain salai-
sella tavalla oli kai torpan muija sittenkin urkkinut selväksi, että siitä puuttui
yksi, ja oli tietysti vaatinut kostoa. Päätin siis vieläkin jatkaa matkaani, sitä
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suuremmalla syyllä kun näille seuduin näytti tulevan hyvin vähän marjoja
ja marja-aika juuri lähestyi. Nilkutin siis hiljaa tieheni.

Olin nyt kovin vahvasti päättänyt antaa kaikkien kotieläinten olla rauhassa
saadakseni itsekin rauhaa. Sattui kuitenkin jo parin päivän perästä semmoi-
nen tapahtuma, joka miltei pakottamalla pakotti minut toimimaan päätöstäni
vastaan.

Kuulin kulkiessani eräänä iltana pienen nevan poikki sen toiselta rannalta
surkuteltr.v'’*. ynisemistä. Läksin siis paikalle nähdäkseni mitä oli tekeillä.
Ihan nevan rannalla kasvoi rehevää heinää, ja juuri tässä paikassa oli lehmä
sortunut suohon Se oli turhaan yrittänyt pelastua nevalle päin kaatuneen
puun rungolle, koska nevanranta oli imevää lietettä, ja eläinparka oli vajonnut
jo niin syvälle, että pää vain näkyi. Vetää eläin ylös rungolle oli minun voi-
milleni pieni asia. Sinne se jäi läähättämään ja hetken perästä se kuoli. Muu
lauma oli jo minun lähetessäni karannut hännät pystyssä tiehensä. Sen myl-
vintä kuului vielä kaukaa metsästä.

Mitä oli nyt tehtävä? Olin tehnyt puhtaan laupeuden työn; sitä ei sopinut
epäillä. Mutta ei minun nyt myöskään sopinut heittää näin paljon hyvää ruo-
kaa mätänemään metsään. Päätin siis syödä kylläkseni. Tämä olkoon pelas-
tuspalkkani. Ja mitä jääpi, jääköön lehmän omistajan osaksi. Näin tein
myöskin ja peitin ateriani jälkeen jääneet lihat risuilla.

Ajattelin nyt jatkaa matkaani. Mutta hetkisen kuljettuani rupesi minua
niin raukaisemaan, että päätin huilata tämän yhden yön ja vasta seuraavana
yönä jatkaa eteenpäin. Nukuin siis rauhassa yön ja koko seuraavan päivän.
Mutta illalla tunsin itseni niin laiskaksi, etten todellakaan viitsinyt laittautua
matkalle. Ja mikäpä kiire minulla olikaan; täällähän oli hyvä olla.

Vasta seuraavana päivänä iltapuolella rupesin vähäisen liikkumaan, rii-
paisten sieltä täältä suuhuni muutamia mustikoita. Nekin olivat vielä puoli-
kypsiä eivätkä paljon vatsassa tuntuneet. Olin kuljeskellessani sattunut lähes-
tymään toispäiväistä tapahtumapaikkaa. Yhtäkkiä toi satunnainen tuulahdus
erinomaisen miellyttävän riistanhajun nenääni. Molemmat päivät olivat olleet
tavattoman lämpimät, ja lihat olivat nyt, jos niistä oli vielä jotain jälellä, par-
haimmillansa. Päätin siis mennä paikalle katsomaan; oliko omistaja käynyt
osansa noutamassa. Oli jo tullut yö: ei voinut siis olla vaaraa.

Läksin paikalle, johon olin lihat kätkenyt. Ne olivat koskematta, ihan niin
kuin olin ne jättänyt. Omistaja ei ollut paikalla käynytkään. Jos lihat vielä
jäivät tänne muutamaksi päiväksi, ei omistaja niistä enää välittäisikään. Ja
minun oli juuri nyt kovin nälkä. Tarkoin harkiten olivat nämäkin lihat oikeas-
taan minun, sillä ilman minua olisivat ne vielä lietteessä, kukaties kuinka sy-
vään vajonneina. En voinut siis katsoa vääräksi ryhtyä niitä syömään.
Tutkin kuitenkin hyvin tarkasti paikan, ettei vain olisi rautoja siihen viritetty.
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Paikka oli ihan samassa kunnossa, johon olin sen jättänyt. Ainoatakaan ihmis-
askeleen merkkiä ei näkynyt. Ihmishajua ei myöskään tuntunut. Vedin siis
haot pois ja ryhdyin syömään.

Mutta tuskin olin ehtinyt asettautua mukavaan syömäasentoon, ennen-
kuin viereisestä puusta paukahti laukaus ja tunsin kuulain sattuneen kahteen
eri paikkaan. Ja vaaralliseen kohtaan, ihan lapaluun kummallekin puolelle.
Hurjistuin kiukusta niin, että olin jo kiivetä puuhun saadakseni surmaajalleni
ainakin surmahaavat kostaa. Tulin kuitenkin samassa ajatelleeksi, että mie-
hellä voisi lavallaan, jonka hän oli itselleen väijymäpaikaksi rakentanut, olla
kirves mukanansa. Ja samassa näin miehen jo nousevan seisaalle, kaatavan
ruutia pyssyynsä ja heti sen jälkeen jo panostimella painavan siihen kuulan.
En odottanut enempää, vaan poistuin kiireesti. Ampuja oli kuitenkin jo ehti-
nyt panna nallin silinteriin ja juuri minun poistuessani paukahti toinen lau-
kaus. Tunsin taaskin sattuneen, tällä kertaa selkään. Onneksi oli kuula ensin
mennyt puun läpi, että pirstaleet vain lensivät. Kun rupesin haavaa raappi-
maan, ei sitä ollutkaan, vaan kuula vieri turkistani maahan. Se olikin haavoit-
tanut puuta eikä minua.

Jatkoin pakomatkaani aina aamuun asti, jolloin etsin itselleni sopivan kätkö-
paikan. Rypesin nyt haavojani tarkemmin tarkastamaan. Olin koko yön ihme-
tellyt, etteivät ne minua mainittavasti vaivanneet. Rautapiikin haavoittama
kämmen tuotti minulle enemmän tuskaa kuin molemmatkuulanhaavat yhteensä.
Asia oli pian selvitetty. Molemmat luodit olivat menneet ainoastaan nahan
ja muutamain lihasten läpi. Vaikka kuinka yskin, ei keuhkoista tullut pisa-
raakaan verta.

Ymmärsin siis jo hyvin, miten olin tällä kertaa pelastunut. Tällä vaino-
miehellä oli kyllä pyssy ja osasi hän myös ampua. Mutta hän ei osannut pys-
syänsä panostaa. Hän oli pannut siihen kaksi luotia, mutta niitten alle vain
yhden ruutipanoksen. Miten yksi ruutipanos voisi ajaa kunnollisesti perille
kaksi luotia? Onni minulle, ettei mies pannut kahta ruutipanosta ja yhtä luo-
tia. Näin oli kai kiireessä käynyt, kun hän lavalla panosti pyssynsä uudestaan,
ja ellei puu olisi sattunut olemaan välissä, olisi tämä kuula varmasti minut
tappanut. • Haavoista ei tullut enää verta, ja nuolin ne umpeen.

Tämä seikkailu oli viimeinen, mikä minulle tänä kesänä tapahtui. Yhä poh-
joiseen päin jatkoin nyt matkaani vielä monta yötä, etsien aina päiviksi sopi-
van turvapaikan. Päätin matkani vasta tultuani jylhään vuoriseutuun. Merk-
kejä ihmisen läsnäolosta ei näkynyt missään. Nousin korkeimman huipun
laelle. Kaikkialla näkyi vain vuoria, metsiä, järviä, nevoja ja rämeitä. Oli
ihana aurinkoinen päivä, tulin erinomaisen hyvälle mielelle ja mörisin itsek-
seni: tämä on hyvä seutu, tähän asetun ja tänne jään, kunnes minut ajamalla
ajetaan pois. Nyt ei ole ainakaan mitään pelkoa niin kauan kuin savua ei näy
missään.
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Liikuin täällä vapaasti sekä yöllä että päivälläkin. Vuorten kupeilla kas-
voi hyviä sieniä monta laatua, ja eteläisillä rinteillä olivat mustikat kaikkialla
kypsyneet. Purojen varsilla hehkuivat mehevät mesimarjat, ja nevat loistivat
keltaisina lakoista. Myöskin sianmustikoita, jotka minua miellyttävät mel-
kein enimmin kaikista, kasvoä nevain saarilla suurin määrin. Näitä marjoja voi
syödä aamusta iltaan ja illasta aamuun koskaan kyllästymättä. Ruokaa oli
siis kaikkialla yllinkyllin.

Kuta enemmän seutuun tutustuin, sitä paremmin se minua miellytti. Mei-
kein joka päivä kävin korkeimmalla vuorella katsomassa, näkyisikö mistään
savua, mutta ei. Harvoin aiattelin entistä eloani kartanolla, sillä vapaus met-
sässä mielytti minua paljon enemmän. Isännästä ja Antista en välittänyt enää
paljon ollenkaan enkä kaivannut edes vanhaa Mustaa. Olin jo saanut parem-
paa seuraa.

Eräänä päivänä tapasin näet vuoren rinteellä mustikoita syödessäni kaksi
kaltaistani. Ensin pelästyin, mutta pian oli tuttavuus tehty ja tuttavuudesta
tuli lopulta ystävyys. Toinen uusista kavereista oli iso leveälanteinen otus,
ainakin kaksi kertaa isompi kuin minä. Jos se olisi ollut vihollismielinen, olisin
ollut taulaa vain sen kynsissä. Mutta se oli päinvastoin heti alusta erinomaisen
ystävällinen. Toinen taasen oli ihan pieni nallikka, juuri samanmoinen kuin
olin itse viime kesänä ollut. Me ruvettiin heti leikkiä lyömään. Ja kun ymmär-
sin antaa sen voittaa aina kun sillä oli voittovuoro, tuli meistä' kohta hyvät
pruurit. Harva se päivä, ettemme vuorenrinteellä yhdessä päivää paistattaen
pistäneet painiksi. Vanha karhu silloin loikoili päiväpaisteessa ja ompeli ken-
kiä kuninkaalle, kuten sanotaan, tai hereillä ollen säesti oman poikamukulansa
voittoja tyytyväisellä mörinällä. Välistä onnistui pikkunallikan viekoitella van-
huskin otteluun, ja silloin peuhattiin ja elämöitiin joskus kaikin kolmin yhdessä
rymäkässä. Painiskellessani isännän ja koulupoikien kanssa olin oppinut
monta pientä kepposta, joista vanhus ei näkynyt tietävän mitään, ja kun ensi
kerta panin kämppiä, »krämppäsin», kuten pojat sanoivat, vieri voimakas vas-
tustajani mukkelin makkelin rinnettä alas. Pelkäsin ensin, että hän panisi
pahakseen ja olin jo valmis lähtemään karkuun. Mutta hän oli vain hyvällä
tuulella, tahtoi heti uudistaa syliotteen, ja tällä kertaa täytyi minun tehdä
sama matka.

Täten kuluivat päivämme erinomaisen hauskasti syksyyn asti; vuorotellen
löimme leikkiä, vuorotellen teimme työtä. Sillä työtä se on meikäläisten ruuan-
etsintä, jos tosin tähän aikaan vuodesta helppoa. Kevätkesällä sitävastoin,
kun sieniä ei ole nimeksikään, toukkia vähän vain, viimesyksyiset puolukat ja
karpalot joka päivä vähenevät ja on pakko elättää itsensä melkein kokonaan
vielä pienillä kasveilla ja niitten juurilla, täytyy usein kuleksia yöt päivät saa-
dakseen jotain aina nurkuvaan vatsaan.
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Voinhan tosin tulla ilmankin ruokaa melko kauan toimeen. Niin olimme
myös nyt kaikki myöhemmin syksyllä niin lihavat, ettemme viitsineet syödä
ollenkaan, vaan loikoilimme aurinkoisina päivinä paisteessa niin kauan kuin
sitä riitti.

Ensi lumella vetäydyin sankkaan kuusikkoon, kokoilin muutamia hakoja
vuoteeksi korkean kuusen juurelle ja panin levolle. Vanha mesikämmen ei
näkynyt vielä kaipaavan rauhaa, koska se yhä tallusteli poikinensa siellä täällä
metsässä. Maattuani jo monta päivää tulivat pahalla lumituiskulla molemmat
kaverit luokseni, ja vanhus ehdotti, että me nyt näin sopivalla ilmalla kaikki
kolme lähtisimme yhteiseen pesään, jossa hän oli jo edellisen talven asunut.
Pesä oli kallionrotko, johon hyvinkin mahtui kolme talvenmakaajaa, ja hän oli
jo joku aika sitten käynyt viemässä sinne riittävän määrän karhunsammalia.
Kun hän lisäsi, että siellä ollaan täysin suojeltuina pyrylumelta, ja kun nykyi-
seen olopaikkaani, vaikka metsä oli sankka kyllä, tuprusi kuitenkin vähän
lunta, ei minulla ollut mitään ehdotusta vastaan.

Kuhnailemiseen ei ollut mitään syytä, kun tuisku saattoi ehkä piankin
lakata. Läksimme siis paikalla matkallemme. Vanhus ajoi pikkunallikan ja
minut edellensä ja tuli itse viimeisenä, astuen tarkoin meidän jälkiämme, kuten
varovaisuus vaatii. Parempaa jälkeä ei voi tehdä, eikä olisi kukaan voinut
tietää, että kolme karhua oli siitä kulkenut. Sitä paitsi kuljimme, mikäli vain
mahdollista, aukeita alueita, jossa pyrylumi pian täytti jäljet. Muutamia pieniä
metsiköitä emme voineet kuitenkaan välttää. Niistä kaveri ei ollenkaan pitä-
nyt ja koetti eksyttää saartomiehiä useasti muuttamalla suuntaa. Muita ei
sanonut pelkäävänsä. Huomasin hyvin, että hän oli vanha viisas veijari.
Parempaa opastajaa karhunelämän vaarallisella polulla en olisi voinut saada.

Pesä oli erinomainen ja mainiosti sisustettu, parahiksi iso kallionluola kor-
kealla pohjoisella vuorenrinteellä. Ihan luolan suulle oli tuuli kaatanut monta
puuta ja kasannut ne Eheäksi ja korkeaksi rydöksi, hyväksi suojaksi pohja-
tuulelta, estäen sitä pääsemästä suoraan luolan suusta sisään. Kun lisään,
että luolan suu ei ollut isompi kuin että suuri kaverimme juuri siitä mahtui,
luulen jokaisen ymmärtävän, ettei parempaa pesää voi toivoa. Tosin olisi ehkä
varauloskäytävä hätätilassa ollut hyvä olemassa, mutta se tekee pesän uhoi-
saksi, ellei sitä sammalilla tukita ja sitä ei mielellään viitsisi tehdä. Tämä luola
näytti myös todella olevan niin hyvin kätkettynä, ettei ollut ymmärtääkseni
syytä pelätä. Vielä varmemmaksi tuli linnamme, kun pyryä jatkui useita
päiviä ja suulle kasvoi kokonainen lumikinos, ettei jäänyt kuin pieni henki-
reikä vain. Varmasti olivat aukeilla paikoilla jälkemme menneet kokonaan
umpeen.

Ensi aikoina nukuin ainoastaan ajoittain, mutta pikkunallikka nukkui
heti alusta kuin mikäkin tallukka sammaliin kaivautuneena. Iso kaverini,
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joka makasi ihan pesän suulla, ei nukkunut luullakseni tähän aikaan paljon
ollenkaan. Ainakin oli hän minun herätessäni aina valveilla. Mutta keski-
talven ajaksi nukuin niin sikeästi kuin nukkua voi. Ja kun kerta kovan myrs-
kyn pauhina minut hetkiseksi herätti, nukkui vanha kaveri myrskyn pauhi-
nasta huolimatta syvää talviunta. Menneenkesäiset seikkailuni muistuivat
hetkeksi mieleeni, mutta pian ymmärsin, ettei nyt mikään vaara uhannut ja
nukahdin uudestaan.

Heräämiseni noin keskitalvella ei kuitenkaan näyttänyt ennustavan mitään
hyvää. Sillä tästä lähin en päässyt enää pitempään uneen ja levottomat unen-
näöntapaiset vaivasivat minua usein. Välistä seisoi vihamieheni isäntärenki
aidan takana tähtäämässä minua, välistä olin tarttunut hirveän raskaisiin
karhunrautoihin, ja kerta ampui minua mies korkealle puuhun rakennetulta
lavalta. Rupesin miestä tarkastamaan, ja mies oli ■— Antti, paras ystäväni.
Tämä unennäkö kauhistutti minua niin, että paikalla heräsin ja olin samassa
tuokiossa niin täysin valpas kuin ikinä voi olla. Lumikinos oli poistettu luolan
suulta, ja aukosta tirkistivät sisään ihmiskasvot. Kasvot olivat Antin, ilman
vähintäkään epäilystä. Tunsin hänet heti. Samassa kuulin isännän äänen
kysyvän: »Näkyykö sieltä mitään?» Luulin ensin olevani kartanolla, ja minun
piti juuri ruveta katsomaan, mihin koloon olin nukkunut, kun samassa iso
kaverini nousi ja syöksyi niin äkisti aukon suusta ulos, ettei Antti ehtinyt tieltä,
vaan kepertyi lumikinokseen.

Hetken perästä kaikui metsä koirain haukunnasta, joka kuitenkin pian
päättyi kahteen pyssynlaukaukseen. Sitten tuli taasen yhtä hiljaista kuin
ennenkin.

Tällä välin oli pikkunallikka myös luikahtanut pesästä ja lähtenyt omin
neuvoin karkuun. Kuulin hetken perästä vieläkin yhden laukauksen. Se tuli
Antin pyssystä, sillä tunsin hyvin Antin »vesilukko»-pyssyn terävän äänen.
Sen olin monta kertaa ennen kuullut Antin ampuessa pilkkaan.

Tiesin nyt hyvin, miten pesätoverieni oli käynyt ja mikä kohtalo odotti
myöskin minua, jos isäntä ja Antti palaisivat linnaani. Olisin minäkin voinut
paeta, mutta lumi oli syvä ja olin nähnyt isännän ja Antin poistuvan hiihtäen.
En olisi päässyt kauas, ennenkuin olisivat olleet kintereilläni. Päätin siis jäädä
pesään; tuskinpa he enää palaavatkaan, kun ovat jo kaksi karhua ampu-
neet

Olisi toivoni ehkä voinut toteutuakin, ellei yksi koirista olisi palannut pe-
sälle jaruvennut siellä hurjasti haukkumaan. Kun se pisti päänsä pesän suusta
sisään, onnistui minun lyödä sitä kämmenellä niin onnellisesti päähän, että
sain tuon rasavillin vedetyksi pesään, jossa sen päivät eivät tulleet pitkiksi.
Mutta tuo hurja haukunta, joka niin äkisti päättyi surkeaan ulinaan, oli ollut
riittävä. Rangaistuksensa tuo rakki oli hyvin ansainnut, mutta minulle se ei
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mitään hyvää tuottanut. Hetken perästä kuulin jo suksien kahinan hangella
ja pian seisoi Antti taasen linnani suulla.

Kuulin isännän alempaa huutavan; »Koetapas, Antti, vilkaista, olisiko
siellä vielä tamäntalvinen penikka. Se, jonka ammuit, oli viimetalvinen.»

Antin vastaus tuli surkealla äänellä: »En tiedä, mutta Piski makaa kuol-
leena edessäni.» ■— Koiranraadon olin jo työntänyt pesästä ulos.

Pian oli isäntäkin paikalla. Toinen koira haukkui vimmatusti, mutta näh-
tyänsä toverinsa kohtalon, ei tahtonut mennä luolan suusta sisään. Minä py-
syttelin luolan sisimmässä kolkassa. Jos nyt olisi ollut varauloskäytävä, olisin
luultavasti yrittänyt paksusta lumesta huolimatta karata ja jättänyt miehet
sinne tyhjää pesää tutkimaan. Mutta pesänsuusta en uskaltanut yrittää. Tie-
sin hyvin, kuinka nopsa isännän pyssy on, ja Antillakin oli tapana panostaa
luodikkonsa suoralla ruudilla.

Isäntä yritti nyt vanhaa kanki-konstia. Koira vietiin syrjään, isäntä rupesi
työntämään kankea sisään, ja jos minä puraisisin sitä, piti Antin ampua tähdä-
ten kankea pitkin. Näin selitti isäntä. Minähän kuulin joka sanan ja olin jär-
kevästi puraisematta antaen kangen joka kerta kulkea kauniisti ohitseni.

Isäntä jo päätti pesän olevan tyhjän ja aikoi poistua, kun koira rupesi
uudestaan haukkumaan niin hurjasti pesän suulla, että Antti sanoi tahtovansa
mennä sisään. Ehkä oli jonkun kiven takana joku pieni komo, jonne tuommoi-
nen pieni talvipenikka mahtui.

Tiesin nyt, etten voi enää kohtaloani välttää. Arvasin siis paremmaksi tulla
vapaaehtoisesti esille, sillä Antille en voisi kuitenkaan tehdä mitään pahaa,
en oman henkenikään kaupalla. Sen tunsin selvästi.

Kun siis Antti pyssy kädessään valmistautui ryömimään asuntooni, astuin
kuten kohtelias isäntä ainakin oven suuhun, ystävällisellä mörinällä lausuen
vanhan hyvän kaverin tervetulleeksi. Tämä oli mielestäni viisainta, mitä näissä
oloissa taisin tehdä. Isäntä huusi samassa Antille: »Ammu, ammu nopeasti!»
Itse hän ei voinut ampua, sillä Antti oli tiellä. Mutta Antti ei ampunut. Hän
jäi makaamaan vatsalleen sisäänkäytävään eikä nostanut pyssyä. Isäntä
uudisti nyt hätääntyneellä äänellä useita kertoja käskynsä, mutta kun Antti
ei liikkunut, luuli hän kai hänen ylen suuresta pelästyksestä aivan jähmetty-
neen, koska yritti pistää oman pyssynsä Antin ohitse ampuakseen itse. Mutta
Antti nostatti samassa olkaansa, ja kuula meni ohitse. Vetäydyin uudestaan
pimeimpään nurkkaan.

Antti nousi nyt ihan kalpeana paikaltaan. Isännän melkein suuttuneeseen
kysymykseen, miksi hän ei ampunut, vastasi hän:

En voinut ampua enkä ammu, vaikka minut tapettaisiin. Se on Nalli.
Hullutuksia, vastasi isäntä, ei Nalli Lapin rajoilla voi olla. Jos hän vielä

elää, niin hän on jossain Keski-Suomen salomaassa.
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—Ei ole hullutuksia, kuulin Antin vastaavan. Panen henkeni pantiksi,
että se on Nalli. Tunsin hänet heti mörinästäkin. Ja jalassa näin myös pahkan,
joka siihen kasvoi sen jälkeen kun hän yritti tappaa Jaakon kuistikon katolla.
En ammu, en henkenikään kaupalla ammu.

Tuo viimeinen merkki vakuutti isännänkin. Antti myönsi nyt myöskin
kohottaneensa tahallaan olkaansa pelastaaksensa henkeni. Olin hänelle silloin
siitä hyvin kiitollinen. Nyt olen ruvennut ajattelemaan, että ehkä olisi ollut
parempi, että Antti olisi maannut silloin liikkumatta, kun isännän pyssy täti-
täsi minun rintaani. Mutta eihän kukaan voi edeltäkäsin tietää, mille poluille
hänen elämänsä vastaisuudessa tulee poikkeamaan.

Kuulin nyt isännän määräävän, että luolan suu on kivillä tukittava. An-
tinkin oli pakko kantaa kiviä ja luolan suu tukittiin lujasti kiinni. Isäntä ei
ilmoittanut Antille aikomuksiaan, mutta salaisesti kuiskasi Antti minulle,
ettei minua ainakaan niin kauan kuin hän elää nälkään tapeta. Sehän olisi
ollutkin isännän puolelta liian hävytöntä, niin monta kertaa kuin olin antanut
hänen voittaa sylipainissa, vaikka vuoro olisikin oikeastaan ollut minun. Ja
nyt pienen naarmun tähden semmoinen kosto. Ei, se ei ollut mahdollista.

Heti miesten poistuttua ryhdyin heidän rakentamaansa muuria repimään.
Mutta niin viisaasti oli tuo isäntäpahus sisimmän kivikerroksen latonut, etten
saanut ainoatakaan kiveä irti. Ja työntämällä ei ollut ajattelemistakaan saada
muuria siirtymään. Olin ylen lujasti tyrmääni teljetty. Melkein iltaan asti
tein työtä. Mutta huomattuani kaikki yritykset tuloksettomiksi alistuin koh-
talooni.

Illalla tunsin nuotionsavua. Miehet olivat siis yötä läheisyydessä. Aamu-
yöllä kuulin nakutusta oven kohdalta. Antti oli varastautunut nuotiolta tänne.
Monta minuuttia ei sanonut uskaltavansa olla. Ei myöskään uskaltanut minua
vankilastani laskea pois, mutta kehoitti minua olemaan kärsivällinen ja lupasi
tulla toiste takaisin. Kielsi minua ankarasti mörisemästä mitään vastausta,
ettei vain isäntä heräisi, sillä nuotio oli aivan lähellä. Tämän sanottuansa pois-
tui Antti. Jäin yksin pitkäksi ajaksi.

Pitkiksi kävivät odotuksen päivät. Ja vielä pitemmäksi olisivat käyneet,
jos olisin tiennyt mitä odotin. Antti oli luvannut tulla takaisin. En vähääkään
epäillyt, ettei hän tulisi. Mutta typeryydessäni en ymmärtänyt ajatella muuta
kuin että hän tulisi yksin ja tullessansa laskisi minut vankilastani vapaaksi.

Mutta Anttipa oli vain renki. Hänen tahtonsa ei paljon merkinnyt. Hänen
isäntänsä tahto tässä oli määräämässä. Ja se määräsi, että vankilani ovi tosin oli
avattava, mutta ainoastaan laskeakseen minut toiseen vankilaan, joka tosin
oli valoisa, mutta tuhat kertaa julmempi kuin nykyinen olinpaikkani.

Kun vihdoin pitkän odotusajan jälkeen taasen kuulin ääniä pesäni edus-
talta, ymmärsin heti, ettei Antti ollutkaan yksin. Iloiset toiveeni hävisivät heti
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kuin tina tuhkaan. Muuria ruvettiin särkemään, ja pian ei ollut ainoatakaan
kiveä estämässä vapaata lähtöäni. Mutta kun pesän edessä näkyi monta miestä,
päätin mieluummin jäädä pesään kuin syöksyä niiden kaikkien kimppuun.
Saisivatpa nyt nähdä kumpi puolue kauemmin jaksaisi odottaa. Minua ei vai-
vannut nälkä eikä jano, enkä ollut talven kuluessa mainittavasti laihtunut-
kaan. Monta viikkoa voisin vielä kestää ilman vaikeutta. Voisivatko hekin?

Näitä ajatuksia mielessäni hauteessani työnnettiin äkisti pesän suuhun -

rautahäkki, vanha kidutuskoneeni. Tunsin sen heti.
Nyt en ainakaan tulisi linnastani poistumaan, vaikka minun täytyisi odot-

taa syksyyn asti. Rupesin jo katumaan, etten hyökännyt vihollisten! kimp-
puun, kun minulla olisi vielä ollut tilaisuus. Nyt ei auta mikään muu kuin kär-
sivällisyys. Rautahäkkiin en ainakaan mene, mieluummin ampukoot.

Tälläkin kertaa olin tehnyt laskun isännän mieltä kysymättä. Sillä kun
miehet olivat muutamilla kivillä pönkittäneet häkkinsä, tuli äkisti pitkän vavan
päässä palava esine eteeni. Esineestä lähti hirvittävän pahanhajuinen savu,
joka pian täytti koko linnani. Mahdotonta oli hengittää tuommoista ilmaa. Vetäy-
dyin ihan pesän suulle, mutta pian oli täälläkin savua niin paljo, etten voinut
saada hengitetyksi. Mikään ei auttanut, minun oli pakko minuutiksi hypähtää
rautahäkkiin saadakseni muutamia hengenvetoja oikeata ilmaa.

Luksis! Tuskin olin häkissä, ennenkuin luukku putosi. Onnettomuus oli
tapahtunut, isännän vehkeet olivat menestyneet. Minä karhuparka olin voi-
tettuna entisessä vankilassani.

Miehet vetivät nopeasti häkin luolan suulta, sillä koko luola oli samassa
tulimerenä. Ellen olisi hypähtänyt häkkiin juuri silloin kun hypähdin, pais-
tuisin nyt paraikaa elävältä omassa kodissani. Raivostustani en voi kuvata.
Räyhäsin niin, että sain vankilani kumoon. Mutta tämä vain pahensi tilaani.
Rautaiset tangot oli lujasti kotkattu toisiinsa kiinni, en ainoatakaan niistä
saanut paikaltaan siirtymään. Olin nyt niin hurjistunut, että olisin repinyt
kappaleiksi kenen vain olisin saanut kynsiini, vaikka itse Antinkin. Mutta ei
kukaan näkynyt uskaltavan lähestyä. Pian olivat miehet tankojen avulla
kääntäneet häkkini oikeaan asentoonsa takaisin ja rupesivat vetämään minua
rinnettä alas.

Nyt vasta huomasin, että vankilani oli kiinnitetty tavalliseen työrekeen,
ja tultuamme tasaiselle maalle, seisoi vanha Musta minua odottamassa.

Vanhan tuttavan jälleennäkeminen rauhoitti minua ihmeellisellä tavalla,
semminkin kun hänkin heti tunsi minut ja myös tuli minua tervehtimään.
Hän ei näyttänyt minua pelkäävän, kuten selvästi näin sekä isännän että An-
tinkin tekevän. Haistelimme toisiamme kuten entisinäkin päivinä ja vastus-
telematta astui Musta valjaisiin. Ymmärsin, että Musta oli saanut ajaa rauta-
tiellä koko tuon pitkän matkan pohjolaan yksinomaan minun tähteni. Outo
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hevonen ei olisi suostunut vetämään minua metsästä. Tämä jossain määrin
saattoi minut tyytymään kohtalooni. Eipä olisi kenen edestä hyvänsä näin
paljon vaivaa nähty. Päätin olla siivolla, ainakin niin kauan kuin sain ajaa
vanhan kaverin vetämässä ajopelissä, ja olinkin. Kuinka monta kertaa Olin-
kaan ajanut Mustan vetämässä tyhjässä heinähäkissä niitylle heiniä nouta-
maan. Vanhalle ystävälle mahtoi tuntua ikävältä kuljettaa minua nyt täm-
möisessä rautaisessa ajopelissä.

Hitaasti kului taival. Isäntä kulki suksilla johtajana edellisenä päivänä
avattua latua, kolme vierasta miestä tallasi tien syvään lumeen, minä ja ajajani
Antti tulimme herroina perässä. Tällä matkalla halki metsän kertoi minulle
Antti, miten he olivat pesän löytäneet.

Isäntä oli saanut eräältä tuttavaltaan kirjeen, että joku kiveliön kulkija
oli Viluvaaran juurella olevalla nevalla nähnyt kolme karhua ahmimassa lak-
koja. Hänellä oli ollut pyssy, mutta kun hän ei uskaltanut käydä yksin kol-
men karhun kimppuun, oli hänen ollut pakko jättää ne rauhaan. Myöskin
edellisenä kesänä oli huhuttu, että sielläpäin olisi näkynyt karhun merkkejä.

Mies oli palannut myöhemmin syksyllä saartaakseen karhut. Mutta kaikki
hänen yrityksensä olivat epäonnistuneet. Että karhu tai karhuja oli oleskellut
seudulla, oli hän voinut huomata, sillä muutamassa tiheikössä oli näkynyt
karhunjälkiä, ja hän oli paikasta, jossa muutamia kuusia oli oksittu, myös
löytänyt niin sanotun korjuupesän, joka oli tänä talvena ollut käytetty —se oli
minun syksyinen vuoteeni. Mutta lumipyry, jota oli jo kestänyt pari päivää,
oli niin tyystin kaikki jäljet poistanut, että hänen oli ollut pakko jättää kaikki
etsintä.

Isäntä oli mielellään tahtonut tänä talvena päästä karhunajolle, mutta ne
harvat kierrokset, jotka olivat tarjona, olivat hänen mielestään kovin kalliit.
Isäntä oli sentähden ottanut Antin mukaansa ja matkustanut tänne vanhoja
hänellä tiedossa olevia karhunpesiä tarkastamaan. Viluvaaran pesä oli hänelle
ennestään tunnettu. Se oli kaksikymmentä vuotta sitten ollut asuttuna, ja
isäntä oli sinä vuonna juuri siitä pesästä ampunut ensimmäisen karhunsa. Sen-
tähden lähdettiin kaikkein ensin sinne. Vanha karhu oli ollut erinomaisen
lihava ja sen nahka moitteettoman kaunis. Antti näytti olevan mahdottoman
ylpeä siitä, että hänkin oli ampunut karhun, tosin vuoden vanhan vain, mutta
karhun kuitenkin. Minua suretti sekä Antin ylpeys tuommoisesta teosta että
kaverien! kuolema. Pikku nallikka oli minulle jo tullut rakkaaksi ystäväksi.
Ainoa mikä minulle tässä tapahtumassa oli mieleen, oli, ettei saartajan ollut
onnistunut saada pesää saarretuksi, vaan että sen löytäminen riippui onnetto-
masta sattumuksesta. Olin näet vanhan toverini viisautta suuresti ihaillut
ja olisin tuntenut pettymystä, jos olisi tullut ilmi. ettei hänenkään viisautensa
pystynyt ihmisvihamiestä erehdyttämään.
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Vasta seuraavana päivänä tulimme päivällisaikana ajetulle metsätielle,
jolla matka rupesi käymään nopeammin, ja illalla maantielle, josta vieraat
miehet lähtivät pohjoiseen, me etelään päin. Yötä olimme eräässä torpassa.

Kuljettuamme vielä pari päivää, kuulin arvaamatta hyvin tutun äänen,
veturinvihellyksen. Antti selitti minulle, että Suomen pohjoisin rautatieasema
oli ihan vieressä ja että nyt tulisi vauhtimme pian aivan toisenlaiseksi kuin
tähän asti. Olimme myös kohta perillä. Antille ja isännälle tuli kova kiire,
sillä junan piti kohta lähteä ja minun häkkini oli ensin reestä irroitettava ja
sitten vaunuun nostettava. Kaikki saatiin kuitenkin kaikessa kiireessä toimi-
tetuksi, ja hetken perästä olin Antin kanssa kahden rautatievaunussa matkalla
etelään päin. Isäntä oli jäänyt tänne metsästysmatkojaan jatkamaan.

Antti kertoi minulle nyt, että junan lähtö oli myöhästynyt kymmenen
minuuttia yksinomaan minun tähteni. Iloitsin siitä, että olivat pitäneet minua
niin tärkeänä matkustajana, että olivat minun tähteni viivyttäneet junaa,
semminkin kun kuulin, ettei heillä ole tapana itse piispaakaan odottaa, jos hän
ei laittaudu ajoissa asemalle.

Antti väitti meidän ajavan nyt yhtä hyvää kyytiä kuin minun tullessani
myllystä, mutta minusta kulki vaunu siksi liian tasaisesti. Pientä hölkkäjuok-
sua tämä vain taisi olla. Kuta parempi vauhti, sitä huimemmin paiskelehta-
vat ajopelit, ja juuri tämä on minusta pääasia koko ajossa.

Mutta Ouluun tullessamme avattiin vaunun ovet ja Antti pyysi junaili-
jalta, että ne saisivat olla junan kulkiessakin avoinna. Tämä ei tosin ollut
ihan sääntöjen mukaan, mutta kun Antti ei sanonut tulevansa matkustajansa
kanssa muulla tavalla toimeen, tämä kun rakasti ulkoilmaelämää, myöntyi
junailija hänen pyyntöönsä. Ja totta tosiaankin huomasin minäkin Oulusta
lähtiessämme, ettei ollut vanha Musta aisoissa. Monta kertaa olin Jaakkoa,
tuota vanhaa koiranleukaa, kadehtinut, mutta nyt luulin todellakin itse len-
täväni. Matka tuli tästä lähtien paljon hauskemmaksi. Joka asemalle oli väkeä
kokoontunut kunniatervehdykselle ja asemapäälliköt tekivät kunniaa käsi
lakin reunustalla sekä tullessamme että lähtiessämme, aivan samaten kuin
koulupojat olivat opettaneet minua tekemään ystävälleni opettajalle. Antti
väitti, ettei ensiluokankaan matkustajia kunnioiteta näin paljon.

Jo seuraavana päivänä loppui kuitenkin suureksi ikäväkseni yhdessäoloni
Antin kanssa. Tulimme oman pitäjän asemalle ja tästä olin saava toisen aja-
jan. Antti kertoi minulle, että isäntä oli lahjoittanut minut Helsinkiin, jossa
saisin hyvän hoidon, tilavan asumuksen ja sivistyneitä huonetovereita.

Asemalle oli kokoontunut paljon väkeä Herralan Nallia katsomaan. Opetta-
jakin oli tullut koko koulu mukanaan, mikä minua suuresti ilahdutti. Mutta eikö
ollut vanha vainoojani isäntärenki niin hävytön, että kehtasi tulla sinne minulle
ilkkumaan. Koko kunnianosoitus olisi muuten tapahtunut ilman ainoatakaan
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häiritsevää kohtaa. Mutta moinen häpeämättömyys oli liikaa. En voinut itseäni
pidättää. Karjahdin niin, että koulutytöt hypähtivät sinne tänne. Muutamat
rupesivat itkemäänkin, jota en mitenkään ollut tarkoittanut. Myös tuo tyttö,
jonka kanssa olin kerta painia lyönyt ja jolla näkyi olevan vieläkin häviämi-
sestään pientä vihan kaunaa minua vastaan, näkyi väkijoukossa. Hän oli nyt
suuri, hieno mamselli, kädessään silkkinen päivänvarjo, joka loisti kuin tuli.
Hänkin tuli vaunun viereen minua tervehtimään. Mutta tervehdykseksi pisti
hän minua sateenvarjollaan kylkeen. Samassa hetkisessä oli tuo korea kapine
ryysyinä jalkaini alla. Varren katkaisin ja heitin hänelle takaisin. Loppu-
maton ilo vallitsi asemasillalla. Kuulin koulupoikien huutavan: »Hävisitpä
tälläkin kertaa.»

Antti pyysi nyt junailijalta saada seurata mukaan Helsinkiin asti ja saada
sieltä vapaakyydin kotiin takaisin. Hän ei uskonut kenenkään muun tulevan
minun kanssani toimeen. Mutta tätä ei hänelle myönnetty. Rautatievirkailija,
jonka piti tästä lähin tulla ajajakseni, oli tavattoman suuri, roteva mies. Hän
nauroi Antin arveluille ja tuumi tulevansa toimeen, missä tuommoinenkin
pojannaskali. Antti pisti siis kätensä häkkiini ja puristimme yleisön mieli-
hyväksi monta kertaa kättä. Antti hyppäsi maahan, junailija pani ajajani
käskystä ovet kiinni, ja juna lähti.

Uusi ajomieheni näytti olevan tyly mies. Hänellä oli kohtalaisen paksu
rautakanki kädessään, mutta ei hän kuitenkaan minulle mitään pahaa tehnyt.
Se minua vain suututti, ettei hän antanut minun katsoa ulos, vaan oli mää-
rännyt ovet kiinni pantaviksi. Sillä Antti oli minulle kertonut, että kuta lä-
hemmäksi Helsinkiä tullaan, sitä enemmän parannetaan vauhtia. Tästä mi-
nulla ei ollut nyt mitään lystiä, vaan matkan alku tuli kovin yksitoikkoiseksi,
sitä enemmän kun valoa tuli vain muutamasta pienestä ikkunasta katon
rajasta.

Onnellinen tapahtuma muutti kuitenkin loppuosan matkaa minulle oikein
hauskaksi, korottaen minut kuskipenkille. Ja aina olen ollut mieluummin
ajajana kuin ajettuna.

Kun ajajani huomasi minut siivoluontoiseksi, tahtoi hän ottaa selkoa siitä, mi-
ten häkkini ovi oli avattava. Hänen asiansa kai oli sitten matkan päässä avata
ovi. Minä kyllä hyvin tunsin tuon tempun paha vain ettei häkin sisäpuo-
lelta päässyt pontimeen käsiksi.

Miten siinä ajomieheni painaa töhersikin ponninta, nosti hän oviluukkua
vähäisen. Aivan vähäisen vain, mutta sen verran kuitenkin, että sain toisen
kämmenen pistetyksi alle. Jos miehellä olisi nyt ollut rautakankensa kädessä,
olisi kämmeneni voinut käydä hullusti. Mutta sen oli hän jättänyt vaunun
nurkkaan tutkiessaan häkin lukkoa, ja hänen yrityksistään painaa luukku
takaisin minä välitin viisi. Minulla oli jo molemmat kämmenet raossa, ja tiesin



430

hyvin, ettei ponnin mene kiinni, ellei luukku ole ihan alhaalla. Miehen vastus-
tuksesta huolimatta nousi luukku, ja minuutin perästä olin vapaa.

Sortajani yritti nyt hypähtää vaununnurkkaan saadakseen aseensa, mutta
minä olin nopsempi kuin hän. Ajoin hänet häkin toiselle puolelle, ja pian syntyi
piiritanssi häkin ympärillä, mikä oli mielestäni erinomaisen huvittavaa. Mies
olisi mielellään ottanut kangen käteensä, mutta minä pidin tarkoin silmällä,
ettei se temppu päässyt onnistumaan.

Äkisti luiskahti miehen jalka, ja hän kaatui kumoon ihan häkin avonaisen
luukun eteen. Ennenkuin hän pääsi uudestaan jaloilleen, olin jo hänen vieres-
sään, ja pelon valtaamana heittäytyi hän sisään häkkiin. Luksis, luukku luis-
kahti alas ja ponnin kiinni. Tehtävät olivat vaihtuneet. Minä olin nyt herrana,
hän vankina. Tämä oli minusta paljon edullisempaa, erittäinkin matkan pää-
hän tullessamme.

Junan pysähtyessä ensi kertaa yritti vankini huutaa apua. Mutta kun mie-
hellä ei nyt ollut rautakankea ja minä uhkasin käyttää väkivaltaa, jos hän
soittaisi suutansa, oli hänen pakko pysyä ääneti. Seuraavalla asemalla kulki
vaunumme monta kertaa edes takaisin, mutta mitään lähtöä ei tullut. Ym-
märsin, että olimme matkan päässä. Kun nyt kuulin useitten henkilöitten
puhelevan vaunun vieressä, arvasin, että nyt tullaan heti ovea avaamaan. Mutta
virkailija, jonka piti tervehtiä kunniaa tekemällä, makasi nyt häkin pohjalla
eikä voinut siis tehtäväänsä täyttää, ja virkalakkinsakin, jota ilman hän ei
tehtäväänsä pystynyt, oli tanssiessamme pudonnut vaunun lattialle. Sitä
paitsi tuo tehtävä kuului kai oikeastaan nyt minulle, koska minä tällä haavaa
toimin ajajana. Olinhan minä poikien opettamana voimistelutunneilla tehnyt
vaikka kuinka monta kertaa opettajalle kunniaa. Nyt en muistanut kuitenkaan
enää varmasti tuota temppua, kun pitkään aikaan en ollut sitä harjoittanut.
Jäin siis seisomaan paikalleni enkä liene näyttänyt paljon viisaammalta kuin
vartioitavanikaan. Ovet avautuivat, mutta miehet näyttivät säpsähtävän,
koska työnsivät ne heti takaisin kiinni. Huomasin, ettei sinilakkia ollutkaan
mukana. Miehet menivät nyt häntä hakemaan, eikä kauaa kestänytkään ennen-
kuin hän jo saapui. Valitettavasti oli hänellä mukanaan kaksi miestä pyssyt
kädessä.

Kun miehet uhkasivat tähdätä minua, ymmärsin hyvin mitä he tahtoivat,
avasin luukun ja laskin vankini pois. Hän näytti hyvin nololta ryömiessään
vaunusta ulos.

Näin monen miehen tahtoa ei käynyt vastustaminen, jonka tähden heitin
entisen ajajani lakin hänen jälkeensä ja menin kauniisti vankilaani takaisin,
lopsauttaen samassa oven jälkeeni kiinni.

Miehet näyttivät tähän tulokseen hyvin tyytyväisiltä, koska hurrasivat
minulle ja lähettivät pyssyniekat pois.



Nyt pistettiin tangot häkkini sivuihin ja minut nostettiin semmoiselle ko-
neelle, joka osaa maantielläkin kulkea, ja lähdettiin ajamaan koko kaupungin
läpi. Olinhan ennenkin tottunut väkeä näkemään, mutta näillä markkinoilla
oli enemmän kuin olin koskaan ennen nähnyt. Ajaja vihellytti konettaan, pojat
hurrasivat, ja koko juhlakulkueen seuraamina ajoimme rannalle. Siellä siir-
ryimme suureen veneeseen, sillä jäätä ei enää näkynyt paljon ollenkaan, ja
läksimme saarelle.

Nykyinen asumukseni on tilava. Pesä on mukava ja oivasti sisustettu.
Toverit ovat sivistyneitä, ja ruokaa saa enemmän kuin riittävästi. Hyvät pojat
ja tytöt antavat minulle pyörikkäitä ja muuta hyvää. Mutta Anttia ja vanhaa
Mustaa on minulla useasti ikävä. Ja vapaa elämä metsissä, nevoilla javuorten
rinteillä ei mene ikinä mielestäni pois.
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JOULUAATTO LAMMIKOSSA
KUVAUS KALOJEN ELMÄSTÄ

Ingman, Kootut teokset.





uulette arvatenkin, että pulahdin veteen itse jouluaat-
tona ja että minun oli pakko viettää ikävä aattoilta
lammikossa ahvenien seurassa. Näin pahasti minun ei
kuitenkaan käynyt. Kuullessani sen, mitä olen tässä
kohta teille kertova, istuin hyvin mökkelöitynä rees-
säni jään päällä enkä jään alla. En aio siis kertoa
siitä, miten itse vietin jouluaattoni, vaan siitä, miten
lammikon väki, kalat, jouluaattonsa kuluttivat.

1

Toivottavasti tunnet suuren, syvän lammikon ihan kosken alapuolella. Tuon,
missä joki leviää niin että se muistuttaa enemmän pientä järveä kuin jokea.
Tässä asuvat kaiken vuotta monet ja suuret kalat, mutta jouluaatoksi kokoon-
tuvat tänne kaikki joessa asuvat kalat, usean kilometrin alalta. Tätä en sano
antaakseni sinulle tilaisuutta suureen kalansaantiin - sillä joulurauha on mei-
dän suominen kaloillekin -—, vaan sentähden, että se kuuluu kertomukseen.

Vähän matkaa rannalta on tuo suuri, litteä laakakivi, jolle tavallisesti ra-
kennamme juhannuskokkomme. Nyt on kivi tavallisen paksun lumihilkan
peittämänä, ja jää sen kupeilla on noussut korkealle ilmaan. Koko kivestä et
näe paljon muuta kuin äkkijyrkän kyljen, joka on lammikolle päin.

Juuri tähän paikkaan majoittui monta vuotta sitten lihava ahven, vanha
ja juro itsekseenolija. Hänellä ei ole mitään syytä muuttaa paikalta pois, sillä



436

asumus täyttää mainiosti hänen vähäiset vaatimuksensa mitä rauhaan ja muka-
vuuteen tulee. Kesällä voi ilman suurta vaivaa kiertää kiven ympäri ja aina
maata miellyttävässä varjossa, vaanien jotain varomatonta salakkaa, joka
äkkiarvaamatta ui suoraan suuhumme. Ei tarvitse muuta kuin aukaista oi-
keaan aikaan kitansa ja taasen sulkea, ja aamiainen on silmäräpäyksessä sekä
valmistettu että syöty. Sitten saapi taasen hyvässä rauhassa virua paikallaan
kiven kyljellä. Ei ole pakko puolta päivää uiskennella pitkin lammikkoa etsien
pikku rapseita vatsan vaatimuksen tyydykkeeksi.

Mutta eipä paikka ole miellyttävyyttä vailla talvisaikaankaan. Poissa on
tosin tuo varjoisa lehto, jonka muodostavat ahvenvitaviuhkat ja taajat luin-
peenlehdet. Mutta varjoahan on nyt kaikkialla enemmänkin kuin riittävästi.
Erittäinkin näin joulunaikanakäyvät olot täällä lammikossa usein oikein pai-
nostaviksi. Uituansa lammikon rantoja ja koottuansa jotain pientä romua
vatsaansa osaisi tuskin illaksi kotiin, ellei jää olisi noussut kiven kaltevien ku-
peitten kohdalla, johon se muodostaa suuret, avonaiset holvit. Tästä pääsee
raitis ilmanhenki vapaasti puhaltelemaan sisään. Jopa kurkistaa joskus joku-
nen auringonsädekin jäänraoista veteen. Tässä paikassa täytyy välistä nousta
pinnallekin, kun pohjamudassa tonkiminen rupeaa tuntumaan liian tukehdut-
tavalta.

Juuri tämä paikka on se, johon kaloilla on joka vuosi tapana kokoontua
jouluaattoansa viettämään.

Missähän ne kaikki oleksivat tänä iltana? sanoi ahven. Olisihan jo
aika vieraiden saapua, koska joulukynttilät jo rupeavat loistamaan herraskar-
tanosta tässä vastapäätä. Sitä paitsi näin selvän tulenvalon loistavan maan-
tieltä, missä kylän pojat tavallisesti olkia polttavat. Aika on käsissä. Missä
he viipyvät?

Tämä oli tuskin sanottu, ennenkuin ahven teki salamannopean käännöksen.
Mikä oli saattanut hänen viidentoistasadan gramman elävän painonsa tekemään
näin äkkinäisen täyskäännöksen vasempaan?

Suurhauki, koko lammikon salakkain ja särkien pöpö, oli saapunut jouluseu-
raan, ja saapunut niin äkisti, että vesi kiven kohdalla räiskyi korkealle jäistä
kattoa kohti. Hänen luonteensa on hyvin oikullinen. Hän ei ole mikään luo-
tettava toveri. Ei ollut mitenkään mahdotonta, ettei hän rikkoisi joulurauhaa
ja arvaamatta iskisi itselleen jotakuta lihavaa kalaa joulupaistiksi. Ahven eli
tosin parhaimmassa sovussa suurhauin kanssa, joka jossain määrin häikäili
hänen juroa naamaansa ja vastenmielistä selkäeväänsä. Ja olihan ahven sitä
paitsi paikan isäntänä. Mutta sittenkin! Ei vara venettä kaada.

Hyvää iltaa ja hyvää joulua, sanoi hauki, sittenkuin hän ja ahven oli-
vat taasen saattaneet keskinäiset suhteensa hyvään järjestykseen, ettei voinut
epämiellyttäviä yllätyksiä tapahtua. Olin juuri kuulevinani kulkusten kilinää
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katon päältä. Ihmiset rupeavat ehkä jo jouluaattoa viettämään. Silloin on aika
meidänkin alottaa pieni pakinahetkemme. Meikäläisille, jotka olemme kaiken
vuotta tuppisuina, ei liene vahingoksi avata näin jouluaattona nokkaamme het-
kiseksi. Vähäinen juttu joskus pitää virkeänä ja teroittaa älykkyyttä. Mi-
tenkä hurisee, veikkoseni? Sinä et tehnyt tavallista taivaltasi lammikon läpi
tänä päivänä?

En. Ainoastaan lyhyen käynnin avannolla tuolla kiven toisella puolella.
Herraskartanossa on lipeäkalaa jouluillalliseksi. Keittäjätär kävi avannolla
vettä noutamassa. Sanoi aikovansa viruttaa lipeän kalasta. Häneltä saan vä-
listä pieniä makupalojani. Nytkin virutti hän menemään avantoon minulle koh-
talaisen palasen kalaa. Otin sen mukaani kotiin ja olen sitä jyrsinyt päivän pit-
kän. Eihän tuo tuoreen kalan veroista ole. Mutta on se vain sittenkinposkeen
pistetty. Rupean käymään vanhaksi ja laiskaksi. Aamukävely jää tekemättä
joskus, jos satun mukavammalla tavalla saamaan jotain suuhuni. Mitä veli on
syönyt päivälliseksi tänään?

En niin mitään! Olen juuripitänyt muutaman päivän paaston. Pyhäruoka
tuntuu rohtoisammalta, kun ei vaivaa joka päivä vatsaansa ruuansulatuksella.
Muuten paastoni ei ollut täysin vapaaehtoista. Minua on vaivannut muutaman
päivän ajan hampaankolotus, ellen erehdy. Ikeneni paisui niin, että komeista
torahampaistani kärjet vain näkyivät. Ymmärräthän, ettei niissä oloissa voi
olla jokapäivä yhtä syöläs. Mutta ajettuma rupeaa nyt sulamaan. Olen ajatel-
lut iskeä itselleni joulupaistin, jos sopiva tilaisuus sattuu. Täällä tulee arvaten-
kin olemaan jotenkin sekalainen seura tänä iltana koossa, luulen ma?

• Kaikki tavalliset vieraat on kutsuttu. He näyttävät tässä saapuvan
toinen toisensa jälkeen. Tuossa tulee juuri koko parvi kaikenkokoisia ahvenia.
Myös salakatkin ja särjet, jotka parveilevat tuossa virtapaikalla sulan veden vie-
ressä, rupeavat kääntymään tänne päin. Ja katso tuota suurimahaistamatikkaa,
joka pitkin pohjaa tallustaa tänne päin. Mieluummin tahtoisin olla kuoreeksi
luotu kuin tuommoinen kömpelö rumikko. Eikö tuo tyhmeliini seisonut hyvän
hetken himosilmin katselemassa kuollutta särkeä tuossa lähellä avovettä. Tar-
koitan tuota jo aikoja sitten kuollutta, joka pää alaspäinriippuu tuosta paksusta
nuoranpätkästä. Näkeehän sittapörrökin paksun messinkikoukun sen suupie-
lessä. Ennustan, että matikka huomenna roikkuu juuri samaisessa koukussa.
Paljon kalanmätiä on hän leveään suuhunsa hotkinut. Enkö omin silmin kesällä
nähnyt, miten tuo syömäri pisti poskeensa hyvän juhkurallisen toivehikkaita
ahvenenpojanalkuja. Pienet lystimäiset kalanpoikaset, ne olkoot menneeksi.
Niitä en halveksi itsekään. On terveellistä evättelemistä vain, kun ne yrittävät
livistää tiehensä. Mutta mätiä. Hyi helkkaria! Varokoon tuo litteämahainen,
ettei oma mätinsä ennen uudenvuoden aattoa ole paikassa, missä ei siitä ikinä
tule rnatikanpoikia.
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Olen ihan samaa mieltä kuin sinäkin, puuttui hauki puheeseen. Ja tuon
särkivainajan asiassa olet myöskin oikeassa. Kävin itse päivällisaikana sitä
pikimmältään nuuskimassa. Messinkikoukkua en tullut tosin huomanneeksi,
mutta yrittäessäni viedä kalaraukkaa mukaani lähempää tutkimista varten
tunsin heti, että hänet oli sidottu nuoraan kiinni. Tuo on ihmisjuonia ja ne uskon
totisesti jo tarpeeksi tuntevani. Se, joka lähentelee, kuten minä, kuudettakym-
mentä, on joyhtä ja toista elämässään kokenut. Luulen olevani useammassa lie-
messä keitetty kuin monet muut veden väestä. On sitä valkoista suolaa ennen-
kin nähty eikä ole karpaloakaan maistettu.

Sen sinusta kyllä näkee, arvoisa veli, että olet viisas mies. Kasvonilmeesi
osoittavat korkeaa älykkyyttä.

Älä toki! Teet minut itserakkaaksi. Eihän tässä tosin olla muodoltaan
juuri semmoinen kuin tuo niistämätön, mulkosilmä kiiski. Hän on kyllä lihava,
mutta hänen tympäisevä ulkonäkönsä tekee, että minä vain hätätilassa tahraan
suutani ja vatsaani hänellä. Oma ulkomuotoni oli kyllä pulskempi ennen asues-
sani aavan meren partaalla. Siihen aikaan painoinkin täyden leiviskän, mutta
nyt olen supistunut kuuteen ja puoleen kiloon, jos noihin uusmuotisiin kilopun-
tareihin on luottamista. Tekeerunsaasti kolmen ja puolen naulan painonvähen-
nyksen, vanhaa hyvää painoa. Olen aina ollutpainostani ylpeä ■— kukapa ei sitä
ole —, mutta tällä ravintojärjestyksellä tulen vain laihtumaan, vaikka elänkin
muuten hiljaisissa jarauhallisissa oloissa. Olenruvennut pitämään sammakoista.
Ne tulevat kesällä jokapäivä hypähtäenrannoilta veteen. Meressä asuessani en
olisi viitsinyt katsellakaan tuommoisia muodottomia epäsikiöitä. Mutta ajat
muuttuvat. Me myös muutumme. Tarvitsee tuskin Uikkuakaan niitä pyydys-
täessä. Pikaisia ruumiinliikkeitä ei tarvita: suu auki vain ja kiinni taas. Mutta
pelkään, etteivät ne ole erikoisen ravitsevia, vaikkakin näyttävät meheviltä ja
tuntuvat olevan helposti sulavia.

*— Näytät vielä kylläkin voimakkaalta ikääsi katsoen, syötpä sitten samma-
koita tai särkiä. Se on kuitenkin totuudenmukaisesti tunnustettava, että näinä
vuosina, joina olen sinut tuntenut, on vaalea ihosi aika tavalla tummentunut.
Mutta se johtuu täkäläisestä vedestä. Uidessasi ensimmäistä kertaa jokeaylös en
voinut kyllikseni ihailla kauniita, keltaisia täpliä vatsasi alapuolella. Olit todel-
lakin korea kuin taimen ja paljon komeamman näköinen.

■— Olen kyliä kiinnittänyt huomioni tämän joen veteen. Se ei ole iholle ter-
veellistä. Olithan itsekin oikein näyttökuntoinen siihen aikaan, kun näin sinut
suolaisessa, valkoisessa vedessä. En ollut ensiksi tuntea sinua nähdessäni sinut
tässä kiven kyljessä, tummana ja kyttyräselkäisenä ja .

Persoonallisuudet vältä, pyydän. Vähän tummanvärinen ehkä olen, koska
nyt on olevinaan muodikasta olla vähäisen päivettynyt. Mutta tuon toisen kun-
nianimityksen pyydän saada luovuttaa noille vitkallisille koureille, jotka kan-



439

soittavat lammen suolla. Kyttyräselkäinen! Hyi helkkaria, sinä huutijärvellä
käymätön! Ja jouluaattona lisäksi. Ja ahven ärsytti itsensä niin kiuk-
kuiseksi, että oli vähällä ahdistaa kaikkien tunnustamaa lammikon hallitsijaa,
jotakunnioitettiin koko joessakinusean kilometrin alalla sekä ylöspäin että alas-
päin.

Nonoh! Rauhoitu, veliseni. Älkäämme kiistelkö, pidetään joulurauha.
Sitäpaitsi tulee pikkuväelle olla hyvänä esimerkkinä tiedossa, sivistyksessä ja
hyvissä tavoissa. Huomaathan, että ne kaikki seisovat tuolla, uteliaasti kuun-
nellen jokaista sanaamme. Ehdotan, että siirrämme pienet yksityiset suoritta-
mattomat välimme sopivampaan tilaisuuteen. Ja sitäpaitsi en tarkoittanut
todellakaan mitään pahaa, vaikka sanani sattuivat saamaan jossain määrin epä-
kohteliaan muodon. Ollaan ystävät taas, kuten karppi sanoo.

Anteeksi, tuhat kertaa anteeksi! Tulin itse kiivastuneeksi hitusen. Eihän
minun olisi tarvinnut kiivastua niin vähästä, harhaan menneestä sanasta vain,
joka ei ollut niin pahasti sanottu kuin se oli tarkoitettu. Ahven ei ollut vielä
aivan unhottanut tuota puhetta kyttyrästä, ja sentähden hän käytti kaksimie-
lisiä sanoja, jotka tyydyttivät häntä itseään, mutta eivät myöskään olleet
omiansa haukia suututtamaan, ne kun soivat oikein kohteliailta. Hän toivoi,
että muut kunnianarvoiset vieraansa ymmärtäisivät kaksimielisyyden. Muut
vieraat hymyilivät myöskin ymmärtäväisinä, mutta matikka ja kiiski eivät hok-
sanneet mitään. Hauki itse ei tiennyt oikein, mitä hänen pitäisi ajatella.

Ahven, jota ennen oli pidetty tottuneena seuramiehenä ja joka vieläkin tah-
toi tulla hyvänä isäntänä pidetyksi, kiiruhti nyt poistamaan seuran ajatukset
siitä, mitä oli tapahtunut. Hän kääntyi sentähden tarkoin harkitulla kohteliai-
suudella ja valituin sanoin hauin puoleen, muistuttaen hänen mieleensä, että hän
edellisenä jouluaattona oli luvannut kertoa jotain monivaiheisesta elämästään.
»Jotain on meidänkuitenkin tekeminen ajan kulutteeksi tänä iltana», sanoi hän, »ja
seuraleikit eivät ole enää oikein muodissa. Mainitsit kerran jotain eräästä
seikkailusta, joka sinulle sattui matkallasi mereltä tänne sydänmaahan.»

Niin, eihän se tapahtunut oikeastaan itse matkalla. Seikkailuni sattui
järvessä, joka on muutamia kilometriä tästä ylöspäin. Sillä kertaa menin näet
suoraa tietä koskea ylös järveen asti. Siellä olin asuntoa kokonaisen kesän, en-
nenkuin palasin tänne lammikolle, ja sitten tulin jääneeksi tänne pitemmäksi
ajaksi. Ehkä tulen jäämään hyvinkin pitkäksi ajaksi, lisäsi hauki ja näytti
aikovan vaipua omiin ajatuksiinsa.

Mutta seikkailu, seikkailu, muistutti utelias lahnanpoikanen, joka oli
sattunut erehtymään järvestä ja nyt oleskeli särkien seurassa.

Niin, seikkailu. Olipa se vähällä maksaa minulle henkeni ja viedä minut
pahaan, porisevaan kalakattilaan. Oikeastaan on minun koko seikkailusta kiit-
täminen omaa ajattelemattomuuttani, sillä jo varemmin suolaisessa vedessä
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asuessani jouduin kerran samanlaatuiseen selkkaukseen. Minun olisi siis pitä-
nyt olla varuillani. Mutta kukapa on joskus yhdestä ainoasta onnettomuudesta
varovaiseksi oppinut?

Olin juuri ehtinyt järjestää oloni vähäisen kodikkaiksi oivassa järvessä.
Olin muutamia harvoja kertoja uinutpitkin rantoja järvenympäri, missä koivut
ja pajupensaat useassa paikassa ojentavat oksiansa aivan vedenpinnan yli.
Semmoiset paikat on täten järjestetty vartavasten minun tähteni. Särjet ja
salakat tavoitelevat näillä paikoilla eläväisiä, jotka putoavat oksista veteen.
He eivät ehdi katsoa eteensä, vaan uivat suorastaan suuhuni. Niin, saatte mie-
lellään kuulla salaisuuden, peukalopoikaseni. Ennenkuin kesä tulee, olette kui-
tenkin koko jutun unhottaneet ja teette kuten ennenkin. Erittäinkin erää-
seen paikkaan vajonneen puunrungon vieressä olin hyvin mieltynyt. Makasin
siellä tuntikausia lekotellen ihan rungon varjossa. Parempaa tähystyspaikkaa ei
olisi rakentamallakaan saanut. Eipä itse tuo vanha, ilkeäjuoninen kalastajakaan,
tiedättehän, hän, jolla on hirvittävä monipiikkinen rauta kädessään, olisi tässä
paikassa maatessani saanut minua näkyviin.

Mukava elämä puunrungon vieressä rupesi kuitenkin ajan kuluessa tun-
tumaan minusta yksitoikkoiselta. Eräänä päivänä juolahti mieleeni onneton
ajatus tehdä uimaretki järven poikki. Olin tullut ehkä järven keskikohdalle,
kun äkisti huomasin järven tulevan matalammaksi. Tässä paikassa oli erin-
omainen särkkä monine sopivine kivineen ja lukuisine väestöineen. Päätin heti
viipyä täällä muutamia päiviä. Tässä kävi myöskin miellyttävä, virvoittava
tuuli, jonka hyvin tunsin suolaisessa vedessä asumisen! ajoilta.

Tuskin olin vetäytynyt rauhaan ja ruvennut ympäristöä tutkimaan, en-
nenkuin näin veneen tulevan ihan läheltä ohitseni. Soutajaa en tuntenut, mutta
veneen perässä istui tuo pikkuinen,“pyöreä kamreeri herraskartanosta tästä kos-
ken vierestä. He olivat juuri hävinneet näkösältä, kun huomasin omituisen
kiiltävän esineen tulla uiskentelevan ihan ohitseni. Kala se ei ollut, sen näin
kyllä selvästi; mutta mitä se oikeastaan oli, siitä en voinut mitenkään saada sel-
koa, aallot kun kimaltelivat niin eksyttävästi.

Jos nyt olisi ollut tyven päivä, olisin varmastikin voinut erottaa, mikä
merkillisyys tuo esine todella oli. Ja sitä, mikä nyt tapahtui, ei olisi ikinä tapah-
tunut. Mutta nyt valtasi minut mieletön kiihko oppia tarkemmin tuntemaan tuo
korea, uiva esine. Syöksyin sen kimppuun ja iskin kampaani vakavasti sen nis-
kaan. Mutta samassa se teki tuiman tempauksen, niin että niskalihakseni natisi-
vat. Karkea rautakoukku, joka oli kiiltävään esineeseen kiinnitettynä, oli tart-
tunut suuhuni, onnekseni yläleukaan. Nyt jo tiesin sekä mikä esine oli että myös-
kin mitä minun oli tekeminen. Esine oli uistin, jonka kamreeri oli kiinnittänyt
lujaan nuoraan ja jota hän kuljetti veneen perässä.
- Tässä oli taisteleminen henkensä edestä. Aivan helposti hän ei minua
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saisi. Mutta miten hyvänsä vastustelinkaan, yhä lähemmäksi lähenin tuhoa-
tuottavaa venettä. Jo luulin viimeisen hetkeni tulleen, kun viime tingassa apu-
mies ilmestyi suunnalta, josta en mitenkään olisi sitä voijrut odottaa. Soutaja
näki leveän selkäni ja päästi hämmästyksessään airot käsistään. Uistinnuoran
ilkeä pingotus laimeni hetkeksi. Tietysti en heittänyt tilaisuutta käyttämättä,
vaan syöksyin eteenpäin siten, että sain pään vedenpinnan yläpuolelle, avasin
kitani niin paljon kuin leukapielet myönsivät ja heittelin rajusti päätäni näin!
Ja suurhauki avasi mahtavan kitansa ja viskeli päätään niin, että vesi räiskyi
korkealle jäiseen kattoon asti. Seuraavassa hetkisessä hän oli yksin, aivan yksin
kiven vieressä. Monet kuulijoista olivat jo keskellä lammikkoa, eikä yksikään
ollut sen lähempänä kiveä kuin kuusi tai kahdeksan metriä.

Vai niin, vai pelästyitte. Noh, joulu ilman pientä joulupilaaei ole joulua.
Niin, seuraavassa hetkisessä olin yhtä vapaa kuin olen nytkin, ja kamreeri

kokoili uistimet ja nuorat ja läksi pois.

11.

uulijat rupesivat jälleen lähestymään, mutta noudat-
tivat vielä jonkunlaista häikäilevää ujoutta esiinty-
mistavassaan ja eleissään.

• Oi, sanoi suurin taimenista. Messinkiuistin ei ole
minulle mikään outo laitos. Pitää todellakin olla hauki
tullakseen petetyksi noin karkeilla kapineilla. Hän
ei voinut olla sanomatta hauille paria pisteliästä sanaa,
koska häntä hieman hävetti se, että hänkin oli antau-
tunut yleisen pelon valtaan. Ellei pulmallisempaan

tilanteeseen tarvitsisi ikinä joutua, olisi elämä tanssia lummekukkien päällä.
Pahempiin vehkeisiin kuin hauin kertomaan on ennenmainittu kamreeri teh-
nyt itsensä syylliseksi.

Makasin viime kesänä eräänä päivänä syvässä kolossa, joka on ihan sen
paikan alla, missä koski on jyrkin. Olin väijymässä niitä makupaloja, joita vesi
tässä paikassa kuljettaa mukanansa. Pari korennoisen toukkaa olin jo korjan-
nut vatsaani, kun äkisti oiva harmaa yöperhonen putosi veteen ihan nenäni
eteen. Tässä ei ollut aikaa miettimiseen, sillä virta oli jo viedä saaliini muka-
naan. Mikä särkihutilus hyvänsä olisi silloin voinut siepata suuhunsa herkku-

palani. Ryntäsin esiin, tartuin perhoseen kiinni ja olin juuri niellä sen, kun kova

nykäys esti minut tekemästä näin onnetonta tekoa. Yhdellä karkauksella olin

jo lammikon keskipaikalla. Mutta tästä en mitenkään voinut päästä kauem-
maksi. Teräsonki oli kavalasti kätkettynä perhoseen ja niin kapeaan lankaan
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kiinnitetty, ettei terävinkään silmä olisi voinut sitä erottaa. Langan jännitys
oli niin luja ja niin tasainen, etteivät mitkään semmoiset tavalliset temput, joita
hauki käytti, voineet tulla kysymykseen. Minun oli pakkp seurata mukana.
Tultuani lähemmäksi rantaa näin kamreerin pitkällä vavalla ohjaavan ongen
kaikkia liikkeitä. Hänpä oli tuon salakavalan pahuksen veteen heittänyt.

Hyvät neuvot olivat nyt kalliit. Jorupesivat voimani pettämään, ja mi-
nutpakotettiin yhä lähemmäksi rantaa. Mies, jokapiti vapaa, oli pistänyt lipon
veteen ja kuljetti minua vasten tahtoani yhä lähemmäksi tuota kamalaa kapi-
netta. Nyt tiesin, että jos annoin johtaa itseni siihen, oli kaikki pelastus mahdo-
ton.

■— Silloin muistui onnekseni mieleeni vanha pohjaan painunut puu lähellä
rantaa. Panemalla viimeiset voimani liikkeelle onnistui minun syöstä sinne, ja
olin juuri ehtinyt kiertää siiman oksan ympäri, kun ilkeä pingotus uudestaan
alkoi tuntua. Nyt jaksoin kuitenkin paljoa paremmin kestää pingotuksen ja
sittenkuin olin vielä kiertänyt siiman muutamien toistenkin oksien ympäri,
taisin jo kaikessa rauhassa ruveta tarkastelemaan keskinäistä asemaamme.
Siinä seisoi rannalla kamreeri kiukkuisena ja punaisena ja piti siimaa tasaisesti
pingotettuna. Vapaa piti hän nyt molemmin käsin. Nähtävästi hän uskoi
minun seisovan jossain syvänteessä jöröttämässä. En voinut muuta kuin nau-
raa hänelle, niin hullunkuriselta hän näytti. Tosin kirvelsi vähän haavaa, jossa
onki oli; mutta minä olin nyt joka tapauksessa voittaja ja tajusin hyvin, ettei
hän enää mitenkään voinut saada minua hirvittävään lippoonsa johdetuksi.
Olin tarkoin varuillani, ettei hän selviäisi erehdyksestään. Siinä hän seisoi
kiskomassa, kunnes luulin hänen jo pyörryksiin pyllähtävän. Hän oli nyt aina-
kin yhtä lopen väsyksissä kuin minäkin hetki sitten, kun taas minä itse puo-
lestani rupesin aika lailla toipumaan ja aloin olla oikein leikillisellä tuulella.
• Eipä kestänyt monta minuuttia, ennenkuin olin päästänyt itseni va-

paaksi. Ihan vieressäni oli pohjassa terävä kiviliuska. Enempää ei tarvittu
kuin että hivelin siimaa muutaman kerran terävään särmään, niin olin vapaa.
En voinut olla uimatta rantaan saadakseni tarkastaa selvemmin vihollistani.
Siinä hän seisoi nurmikolla yhä kiskoen. Vapa notkui koukistuneena kuin jousi-
pyssyn kaari. Hyttyset olivat häntä pistäneet, niin että hänellä oli kasvoissaan
ja paljaissa käsivarsissaan suuret kuhmut. Hiki valui. Mutta silmät näyttivät
ahnaammilta kuin koskaan. Silloin uin ihan lähelle. Äkisti hän huomasi minut.
Hän tunsi minut perhosesta, joka näkyi suupielestä. Omanarvontuntoni ja
kunnioitukseni tätä arvoisaa seuraa kohtaan estää minut mainitsemasta niitä
sanoja, mitkä hän lausui.

Onki suussani oli muutamia päiviä minulle suurena vaivana. Mutta
onneksi näkyi ongen kärki suun ulkopuolelta. Minun onnistui eräänä päivänä
kiinnittää onki puukappaleeseen. Vedin perustimenpalasen suun läpi, eikä
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minulla ole tämän jälkeen ollut mitään haittaa tuosta arveluttavasta tapatur-
manalusta. Mutta vieläkin tulen hyvälle tuulelle ajatellessani, mitkä teppo-
set siinä tilaisuudessa tein tuolle ilkeälle miehelle.

Kaikki olivat jännityksellä kuunnelleet taimenen kertomusta. Onki oh
heille kaikille tunnettu. Pienin salakkakin selitti, että vaarallisin esine, jota
kala saattoi katsella, oli kiemurteleva onkiliero. Sillä aina oli sen sisässä onki.
Onneksi ei ollut mitään vaaraa lieron vapaaseen päähän kätkettynä. Kaikki
olivat sitä mieltä, että tätä päätä voi kukin ilman vaaraa maistella. Mutta kum-
piko pää oli tuo vaaraton, siitä ei voitu päästä yksimielisyyteen.

Jo oli syntyä arveluttava epäsopu, kun onneksi joku sisäjärvenpoikahaueista,
joka oli vähän aikaa vieraillut lammissa ja hänkin noudattanut joulukutsua,
esiintyi rauhanhierojana. Hän esitti semmoisen välitysehdotuksen, että sen,
joka huoli semmoisista pikkurapseista kuin lieroista, pitäisi myöskin alistua
vahingonvaaraan, joka oli hyvinkin pieni, puri sitten oikeasta tai väärästä
päästä. Itse oli hän välistä vallattomuudesta näykkinyt lieroa, jos se sattui
olemaan lihavanlainen, mutta aina oli hän huomannut siinä olevan ongen. Eri
päitten merkityksestä ei hän koskaan ollut viitsinyt selkoa ottaa. Napsahdutti
vain pari kertaa leukojaan, niin oli kohta vapaa. Ongenhan saattoi sitten tilai-
suuden tullen sylkeä suustaan. Ja ellei onnistunutkaan sitä tekemään, ruostui
se kuitenkin itsestään rikki ja putosi pois.

Vakavampien vaarojen alaiseksi täytyi välistä joutua. Muutamana keväänä
oli hän itse kerta joutunut hyvinkin arveluttavaan asemaan.

Torppari, joka asui ihan järven partaalla, oli eräänä päivänä tullut järvelle
varsin omituinen laitos ruuhessaan. Esine oli tehty sitkeistä valkoisista puu-
säleistä, ja torppari painoi sen toista päätä pohjaliejuun, juuri semmoiseen paik-
kaan, missä oleskeleminen aina oli ollut suloista. Tämä laitos, sanoi hauki,
näytti erityisen houkutelevalta ja luulin ensimmältä, että ukko pelkästä hyvän-
tahtoisuudesta oli laittanut minulle pienen kesähuvilan. Rakennuksessa oli
monta huonetta, ja uin toisesta toiseen, kunnes vihdoin eksyin niin hullusti,
etten mitenkään osannut järveen takaisin. Varmaankin olin joutunut katalan
väijytyksen uhriksi.

Koko päivän olin uudessa asumuksessani, joka ei nyttemmin tuntunut
ollenkaan niin kodikkaalta kuin alussa. Turhaan kihnasin kylkiäni vahvoja
säleitä vastaan. Näin selvästi järven ja vapauden säleitten ulkopuolella. Mutta
sinne pääseminen oli mahdotonta. Olin nyt saanut seuraa. Koko poikue
sorsanpoikia piipatti samassa huoneessa.

Parin nahkiaisen mielestä oli hauki ollut tyhmä, kun oli jäänyt vankilaan,
jonka seinien lävitse he kesän kuluessa olivat sokkosilla ollessaan monta kertaa
uineet sekä sisään että ulos. Mutta kuullessaan mitä seuraa hän oli saanut, ru-
peisvat he nauramaan täyttä kurkkua, niin että irtaantuivat paulasta, johon
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olivat imeytyneet kiinni. Kun muista kaloista eikukaan näyttänyt huomanneen
hauin tilassa mitään naurettavaa, uivat nahkiaiset tiehensä.

Miten pääsit pälkähästä? kysyi kiiski, joka oli tiedonhaluinen kala, ja
mielellään tahtoi oppia niiltä, joilla oli ollut enemmän kokemusta elämässään
kuin hänellä itsellään.

Malta mielesi ja pyyhi turpasi. Tulet heti tietämään. Se, joltavähim-
män olin mitään apua odottanut, tuli minulle pelastukseksi. Huomattuani kaikki
ponnistukseni turhiksi paneuduin lepäämään. Aamulla olivat jo kaikki sor-
sanpojat kuolleet. Ne olivatkin kaikki ihan pieniä. Nyt saapui torppari. Kä-
dessään oli hänellä syvä lippo. Kuolleet sorsanpojat heitti hän järveen. Hän
piti kai niitä liian pieninä kotiin vietäviksi. Nyt olisi minulla ollut mainio tilai-
suus päästä vapauteen. Olisi vain tarvinnut iskeä hampaat hänen sormiinsa,
ja hän olisi varmaankin hämmästyksestä riuhtaissut kätensä vedestä niin kii-
vaasti, että olisi heittänyt minut kauas järveen. Mutta pelästykseni esti minut
tätä keinoa keksimästä. Painauduin niin lähelle pohjaa kuin pääsin, toivoen
voivani tällä tavalla välttää hänen huomiotansa. Tämä ei minulle kuitenkaan
onnistunut. Sillä kun torppari oli sorsanpojat poiminut pois, pisti hän lipponsa
juuri siihen koppiloon, missä minä olin, ja seuraavassa hetkisessä makasin
hänen ruuhensa pohjalla, lippo ympärilläni.

Hyvin tiesin mikä minua odotti, jos neuvokkaisuuteni nyt petti. Niin
pian kuin ukko kääntyi selin minuun, luikertelin näppärästi liposta ulos: yksi
ainoa pyrstön hutkaus, ja olin taasen järvessä. Ukko raappi korvantaustaansa
ja koetti varovasti pistää lippoansa alleni. Mutta olin vahingosta viisastunut
ja uin nopeasti tieheni. Tämän jälkeen uin kauas sivulle, niin pian kuin vedessä
huomaan tuommoisen monimutkaisen harhalinnan. Ne näyttävät houkutte-
levilta, mutta ovat hävyttömiä laitoksia, turmioksemme keksittyjä. Hohhoi-
jajaa! Tuon tapahtuman jälkeenon jo paljon vettä mereen virrannut. Poika-
hauki tahtoi esiintyä vanhana ja elämässään muka paljon kokeneena kalana.

Vanha lahna, lihava ja vakava, joka todella oli elämänsä aikana monessa
liemessä keitetty, oli vartavasten joulukutsujen tähden saapunut aina sisä-
järvestä asti. Hän tahtoi saada tietää kokoontuneitten ajatukset muutamista
ihmisten kavalista varusteista, jotka hän katsoi ilkeämmiksi kaikkia muita
tähän asti mainitulta. Kiiltävät messinkiuistimet eivät olleet koskaan häntä
mainittavasti houkutelleet, ja ongenvavan läheisyyttä karttoi hän kuin ruttoa.
Ainoastaan nuoret typerät lahnanpojat olivat ongenvavalla narrattavia. Pi-
kemmin anteeksiannettavaa oli, jos kokemattomat kalat yöhämärässä joutui-
vat kiusaukseen nähdessään selkäsiiman lihavat, paksut kastemadot.

Kuitenkin, sanoi lahna, jokainen joka antaa itsensä narrata tyhjäntoi-
mittajat ilveilyillä, syyttäköön joka tapauksessa osaksi itseänsä, jos hänelle
käy pahoin. Vastatkoon itse puolestaan! Mutta mitä tehdä siihen, kun uitte
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rauhallisesti vapaassa vedessä ja äkisti huomaatte joutuneenne niin hienoista
langoista tehtyyn verkkoon, ettei yksikään kalansilmä voi niitä erottaa, ennen-
kuin on myöhäistä? Tai jos viime tingassa ne huomaat jarupeat uimaan sivulle
päästäksesi vaarallisesta paikasta pois, huomaat itsesi viimein suljetuksi pus-
siin, josta ei voi mitenkään päästä ulos. Semmoista vilppiä minä sanon kata-
laksi.

Kaikki kokoontuneet näyttivät neuvottomilta. Ainoastaan suurhauki sanoi
kerta olleensa tuossa jälkimmäisessä pulmallisessa asemassa. Hänellä oli silloin
mahtava joukko turmaveljiä seurassaan, jotka kaikki olivat yhtä neuvottomia
kuin hän itsekin. Onnekseen hän kuitenkin keksi heikon paikan, josta laitosta
oli joskus korjattu. Siitä hän tunkeutui ulos. Kaikki onnettomuuskumppanit
tyhmää matikkaa lukuun ottamatta tässä kaikki katselivat matikkaa •

olivat heti uineet tiehensä, ja hauki oli saanut paljon kiitosta osakseen voimas-
taan ja neuvokkuudestaan.

Lahnan mielestä oli tämä harvinaisen onnellinen sattuma. Useimmissa
tapauksissa ei ole mikään pelastus mahdollinen, jos kala on kerta antanut hou-
kutella itsensä pussiin uimaan. Yksi ainoa kerta, lisäsi hän, olen joutunut lai-
tokseen, joka oli miltei vielä hirvittävämpi kuin pussi, jasilläkin kertaa pelasti
minut ainoastaan onnellinen sattuma.

Olin monen sadan toverin kanssa asettautunut levolle yöksi houkutte-
levan rauhaisaan lahteen. Olin muutamat kerrat kuulevinani epäilyttävää
loiskivaa ääntä, mutta kun ei mitään näkynyt, pysyimme kaikki paikallamme.
Äkisti kuulimme tai, oikeammin sanottuna, tunsimme mahtavia läiskäyksiä,
jotka tuntuivat tulevan lahden molemmilta rannoilta. Syöksyimme kaikki
lahden suuhun, paha kyllä liian myöhään. Kulkumme esti verkkomuuri, joka
ulottui pohjasta aina veden pintaan asti. Ulos pääsemiseen ei ollut vähintä-
kään mahdollisuutta. Kaikki ryntäsimme nyt, mielettöminä kauhusta, päinvas-
taiseen suuntaan nähdäksemme, olisiko siellä ehkä mitään pelastusta tarjoa-
vaa aukkoa. Kaikkialla oli maa edessä. Ryntäsimme uudestaan verkkomuuriin
päin. Mahdotonta. Ei missään vähintäkään pelastumisen mahdollisuutta. Ja
nyt vasta huomasimme jotain, joka vielä lisäsi kauhuamme. Verkkomuuri
ei ollut enää samassa paikassa, jossa äsken. Se liikkui! Joka hetki vähensi
sitä vapaata aluetta, mikä meille vielä oli tarjona. Paitsi meitä oli täällä koko
joukko muitakin kaloja, ja vesi oli jo niin sakeata, että vaivalla taisi nähdä
muutaman metrin eteensä. Kaikki uivat sekaisin sinne tänne kuvaamatto-
massa hämmingissä.

Jo oli kaikki pelastuksen toivo mennyt, kun verkkomuuri pysähtyi hetki-
seksi. Se oli tarttunut uponneeseen propsiin. Propsiahan kaikki vihaamme,
mutta sillä kertaa tuli propsi pelastajaksemme. Kiireesti uimme kaikki paikalle,
missä löysimme aukon verkkomuurin alta. Tästä pujahdimme ajatuksen no-
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peudella kaikki ulos. Aukon kohdalla oli kyllä mies veneessä, yrittäen pelottaa
meitä takaisin. Mutta me lahnat emme antaneet peloittaa itseämme, vaan uimme
tiehemme suoraan miehen veneen alitse. Seuraavassa tuokiossa olisi se jo ollut
myöhäistä. Verkkomuuri oli luisunut propsin yli. Ainoastaan hauit, ahvenet ja
pikkuväki, jotka eivät olleet kyllin rohkeita lähestymään aukkoa propsin alla,
tulivat sillä kertaa kalastajien saaliiksi. Sen kaino kylässä saapi, kolahduksen
korvallensa. Mutta meikäläisillä onkin sydän keskellä rintaa.

Kerskaa vähemmän, lausui särki, jonka oli pakosta lukeutuminen pikku-
väkeen. Olen itse monta kertaa ollut nuotassa. Tämä on pyydyksen nimi. Ei
ole mikään helpompaa kuin siitä poismeno, kellä vain on siihen tarvittava mie-
lenmaltti, jota tosin en tahdo kieltää edelliseltä arvoisalta puhujalta. Pelastu-
misenne kyseenalaisessa tilaisuudessa riippui onnellisesta sattumasta, ja kun-
niaksenne olkoon sanottu, että olitte kylläkin nopsatuumaiset sillä kertaa.
Mutta onnellisiin sattumiin ei ole luottaminen. Ne tapahtuvat ja ne jäävät
tapahtumatta. Liikkuvaa verkkomuuria ei tarvitse ollenkaan pelätä, vaikka se
tosin tullessansa pelottavalta näyttää. Minä puolestani päinvastoin uin heti
esille ja heittäydyn yhdellä ainoalla hypähdyksellä toiselle puolelle. Ei ole mi-
kään maailmassa helpompaa. Kun ei vain pelkää.

Monet myönsivät särjen olevan oikeassa. Mutta toiset pitivät edullisempana
pistää kuononsa verkkomuurin alle kuin yrittää hypähtää sen yli.

Jo oli syntyä kiivas keskustelu. Silloin kuului heikko hönöttävä ääni reiästä
kiven alta, vaatien puheenvuoroa. Typerä krapu, jota ei oltu kutsuttu joulu-
huvitukseen, hän kun ei kuulunut kalojen sukuun, katsoi kuitenkin olevansa,
paikalla asuvana, oikeutettu sydämensä ajatuksen julkilausumaan. Aina siitä
asti kuin poikahauki kertoi käynnistään katiskassa, oli hän istunut reiässään
totinen, mietiskelevä ilme kasvoillaan. Lahnan kertomuksesta hän ei ollut sanaa-
kaan kuullut, nuottakeskustelusta ei myöskään.

Niin pian kuin kravun onnistui saada läsnäolijat kuulemaan sanojansa, selitti
hän totisella äänellä, että hänen oikeudentuntonsa kehoitti häntä panemaan
vakavan vastalauseensa hauin menettelyä vastaan. Poikahauki oli hänen mie-
lestänsä menetellyt epähurskaasi torpparia vastaan. Puremaan torpparia sor-
meen, siihen olisi hauki kyllä ollut täysin oikeutettu. Eipä hän olisi itsekään
epäröinyt tämmöisessä asemassa nipistää miestä. Mutta nythän hauki oli jo
torpparin lipossa. Luikertaa liposta pois japyrstönhutkauksella vapauttaa itsensä.
Ei, ei ikinä! Hän puolestaan ei ainakaan olisi saattanut mitään sentapaista
tehdä.

Kaikki kalat vastustivat yhteen ääneen krapua. Todellakin, vain krapu, joka
istuu päivät pitkät mietiskellen kolossaan, voi jotain näin typerää esittää. Hauki
oli menetellyt ihan niin kuin kylmäverisen kalan tulee ja sopii asemassa, missä
moni muu olisi ymmälle joutunut. Hän ei ollut mikään semmoinen saamaton
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vetelys kuin krapu, joka nukkui, kun häntä vain syyhytti hännälle vähäisen.
»Ryömi takaperin koloosi takaisin,» sanoi ahven, »äläkä sekaannu toiste niitten
keskusteluihin, jotka tietävät enemmän kuin sinä.» Epähurskas menettely!
Ei, vaan jos joku oli tässä tilaisuudessa epähurskaasti menetellyt, niin se oli
juuri torppari. Asettaa veteen pyydystin, johon joutuu sorsanpoikia!

Suurhauki katsoi tässä tilaisuuden sopivaksi pitää lyhyesti laaditun esitel-
män oikeuksien ja velvollisuuksien oikeasta suhteesta toisiinsa. Kaikki kalat
hyväksyivät ne yhdeksäntoista kohtaa, joihin esitelmä oli jaettu ja joitten
pääsummana oli, että elleivät kalat käyttäneet kaikkia niitä puolustuskeinoja,
mitkä olivat heillä tarjona hurskaita tai epähurskaita —, koituisi sekä heille
itselleen että myöskin ihmiselle siitä lopulta suurin vahinko. Sillä ennen pitkää
olisi ihminen pistänyt viimeisenkin kalan pohjattomaan vatsaansa.

Esitelmä näytti kokonansa pitäneen hauin kaikki ajatukset toimessa. Kaikki
nuo yhdeksäntoista kohtaa oli tarkoin mietitty, punnittu ja selvästi esitetty.
Ei ainoatakaan aukkoa ajatuksenjuoksussa eikä todistusjaksossa. Kaikki kuu-
lijat, paitsi krapua, muodostivat suljetun piirin hänen ympärillään.

Tarkkaavainen huomaaja olisi kuitenkin voinut panna merkille, että suur-
hauin silmät omituisella nälkäisellä ilmeellä tarkastelivat kuulijakuntaa. Pari
kertaa oli hänen katseensa jo tuntijan näköisenä luikunut särjen ohi, joka nuot-
taa niin vähän pelkäsi. Nyt juuri teki tämä varomattoman käänteen, ja sa-
massa sulkeutuivat suurhauin mahtavat torahampaat vahvaan otteeseen hänen
kiiltävän ruumiinsa ympärille. Yksi ainoa pyrstön heilaus, ja suurhauki oli jo
saaliilleen kaukana lammikossa.

Hänen saaliinhimoinen luontonsa oli hänet vihdoin pakottanut joulurauhaa
rikkomaan.

Suuren hämmingin vallitessa ja kaikkien moittiessa suurhauin menettelyä
hyvästelivät jouluvieraat ja uivat kukin kotiinsa.





„PAHA KÄRY“
SUOMALAISEN SIIRTOLAISEN SEIKKAILUJA

ETELÄ-AFRIKASSA

Ingman. Kootut teokset. 29





Kävellessäni eräänä kesäiltana rantapuistikossa kohtasin tavattoman
ahavoittuneen miehen. Mies, jolla oli kädessään tavallinen siirtolais-

, matkalaukku, laski sen maahan ja tervehti sotilaallisella tavalla. Kas-llllllllllilliil J

vojenpiirteet näyttivät tutuilta, mutta missä olin hänet ennen tavan-
nut, en voinut muistaa.

Istuuduimme viereiselle penkille, ja samassa tajuntaani kuvastuivat lyhyt-
kasvuisen koulupojan tavattoman tarmokkaat piirteet. Hän oli parikymmentä
vuotta sitten ollut oppilaani koulun alimmalla luokalla ja pienuudestaan huoli-
matta ollut rajun luontonsa tähden koko luokan kauhuna. Hänen piirteensä
eivät hevin unohtuneet kenenkään muistista.

Kysyin mieheltä: »Oletteko 'Paha käry’?» Hän ponnahti ilosta penkiltä huo-
matessaan olevansa tunnettu ja että muistin vielä hänen koulunimensäkin.
Sanoi paljon muuttuneensa kouluajoistaan eikä ansaitsevansa enää tuota entistä
liikanimeänsä. Lyhyellä kouluajallaan oli hän ehtinyt muuttaa syntymäpitä-
jästään, Kyröstä, koulukaupunkiinr ja sieltä maalle takaisin, minkätähden leikil-
läni kysyin mieheltä, missä hän oli nykyään kirjoissa.

■— Kapkaupungissa, tuli heti vastaus. Olen tullut muutamaksi viikoksi
Suomeen katsomaan, elääkö vielä Kyrössäkin ihmisiä vai joko ne ovat kaikki
muuttaneet Amerikkaan. Minulla pitäisi olla siellä setäkin, jonka ei taida enää
kannattaa kaukaiseen länteen lähteä.

Kun miehellä ei näkynyt olevan ketään tuttavaa kaupungissa ja iltajuna oli
jo lähtenyt, käskin hänet illaksi kotiini. Tässä tilaisuudessa kertoi hän minulle
elämänsä vaiheista seuraavaa:
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Muistanette vieläkin, minkä ilkityön tähden minut ajettiin koulusta pois.
Sanokaa tilaisuuden sattuessa rehtoriukolle terveiset ja myös kiitokset tuosta
kartoituksesta, sillä se oli hyvin ansaittua ja, ellei minua olisi silloinkartoitettu,
olisin pian luokkatovereistani tehnyt samanlaiset vekkulit kuin olin itsekin.

Paha kyllä jäin silloin tänne kaupunkiin ja jouduinseuraan, joka ei ollut suin-
kaan itseäni parempi. Sotaväessä ollessani istuin paljon »putkassa» ja palveluk-
sesta päästyäni luulin parhaaksi poistua kaupungista ja lähteä kotipitäjään ta-
kaisin. Siellä tuli minusta pian Kyrön pahimpia tappelupukareita eikä kestänyt
kauaa, ennenkuin minut ajettiin pois jokapaikasta, missä nuoret olivat koossa.

Setäni, joka oli talonpoikaisiin oloihin katsoen rikas mies, lupasi silloin mi-
nulle 1000 markkaa matkarahaksi ehdolla, että lähtisin pois Kyröä rumenta-
masta »Amerikkaan tai vielä kauemmaksi, jos tietä riittää». Riemulla käytin
tarjotun tilaisuuden hyväkseni.

Käydessäni siirtolaiskonttorissa piletinostoa varten lännen kaukaiseen onne-
laan tapasin erään pietarsaarelaisen. Hän osti piletin Kapkaupunkiin ja ke-
hoitti minua matkakumppaniksi. Kapmaan oloja en tuntenut vähääkään. Siir-
tolaisagentti, jollaarvatenkin oli suurempi voitto Kap-»tiketeistä» kuin Amerik-
kaan vievistä, ylisteli Kapmaata aivan erinomaiseksi, ja heti oli huikenteleva
mieleni muutettuun matkasuuntaan valmis. Ilahdutin siis setäukkoa sillä, että
tie etelään kuului olevan pitempi kuin länteen ja että olin hänen ehdotustaan
sanasta sanaan noudattanut.

Matka kävi hyvin, ja kaksi kuukautta myöhemmin astuimme maihin Kap-
kaupungissa. Matkatoverillani oli tuttavia, jotka olivat työssä sisämaan »mii-
noissa», timanttikaivoksissa. Sinne siis lähdettiin työmaata etsimään. Ansiot
kuuluivat olevan hyvät, mutta työ raskasta ja epäterveellistä.

Työtä saimmekin heti, japäiväpalkka, punta päivässä vasta-alkajalle, oli mi-
nusta erinomainen. Puolet siitä meni tosin ruokaan ja asuntoon, mutta jäännös-
kään ei ollut, Suomen rahoiksi muutettuna, halveksittava. Olin jo ensi iltana
joutua tappeluun »työpaasin» kanssa, kun minun täytyi riisuutua Aatamin-
pukuiseksi ja vaatteeni suinattiin ja pudistettiin sen seitsemän kertaa. Mutta
kun erään työtoverin housujenlahkeesta samassa tilaisuudessa tipahti pieni
timantti, ymmärsin jo asian olevan niin kuin ollapitää. Sain määräyksen »komp-
panian storesta» .yhtiön kauppapuodista >— hankkia itselleni työtäkin, jossa
ei ollut vuoria eikä taskuja. Omat housuni sain pitää, mutta taskut ja kaulurit
niistä leikattiin pois.

Työ kaivoksessa oli likaista. Myös maan päälläkin oli ilma aina, paitsi sa-
teella, täynnä erinomaisen hienon hiedan tapaista tomua. Ei kestänytkään
kauan, ennenkuin sairastuin. Sairaalassa makasin monta kuukautta, pitkät
ajat tajutonna, ja ilman toverini uskollista uhraavaisuutta, joka minulle hankki
ylimääräistä hoitoa, olisin varmaankin kuollut. Päästyäni sairaalasta olin niin
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laihtunut ja voimaton, etten kuukauden aikaan kyennyt minkäänlaiseen työ-
hön. Toinnuin kuitenkin vähitellen ja jatkoin työtä päiväpalkalla useampia
vuosia.

Silloin päätti komppania ■— timanttiyhtiö —, joka oli juuri avannut uuden
kaivoksen, panna siinä työn urakalle tottuneimmille ja luotettavimmille miehil-
leen. Yhtiö piti kaikki työkoneet ja -aseet, ja miehet, jotka tekivät työn kaksit-
tain, saivat kolmannen osan löydettyjen timanttien arvosta, kun yhtiö otti
kaksi osaa. Timantit myytiin paikalla hiomatta hiomoiden asiamiehille, joten
mitään vääryyttä ei tarvinnut epäilläkään. Minun ja toverini nimet olivat
uuden kaivoksen luettelossa, ja me möimme jo samana päivänä selkänahkamme
yhden vuoden ajaksi. Lyhempiä kontrahteja kuin yhdeksi vuodeksi ei tehty.

Työtä teimme kaikki kuin hullut, eikä meistä kukaan ansainnut vähempää
kuin kolme puntaa päivässä. Mutta myöskin viiden ja kahdeksankin punnan
päivät eivät olleet aivan harvinaisia. Sedälle olin jo päiväpalkalla ollessani
lähettänyt matkarahat korkoineen takaisin. Sillä vaikka takaisin maksamisesta ei
ollutkaan ollut kysymystä, olinkuitenkin ainakatsonut nämärahat lainaksi. Ja
nyt rupesi pankkikirjani jo näyttämäänkoko kauniita numeroita. Myös toverini,
jonka kanssa yhä vielä pidin yhtä, oli säästäväinen mies. Hänen nimensä oli
Jaakko, sielläpäin Djäkk. Minäkään en kauan saanut pysyä Juhona, vaan työ-
toverit tekivät minusta DjonnJn. Pankissa kirjoitettiin kirjoihimme Jack ja
John, mutta lisänimet pantiin kyllä niinkuin olivat passeissa. Minä olin ainoa
suomeapuhuva mies sen miinakomppanian koko alueella, muttaruotsiapuhuvia
oli kolmattakymmentä. Kielen opin jotenkin pian, mutta ruotsiapuhuvista,
jotka aina keskenään puhuivat omaa kieltänsä, oli monta, jotka eivät osanneet
maan kieltä paljon ollenkaan.

Kahdestoista urakkakuukausi oli jo menossa, ja oli jo tunnettua, ettei yhtiö
uusi enää urakkaa, vaan antaa sen sijaan paremman päiväpalkan sekä vanhan
että uuden kaivoksen miehille. Weil. Eräänä aamuna vierähtää ensimmäisellä
hakkuiskulla »mukulakivi» jalkaini eteen. Otin sen käteen ja näytin Jackille.
Katselimme arasti vuoroin kiveä vuoroin toisiamme. Tuleeko meistä nyt var-
kaat?

Kaivoksesta oli jo löydetty useita pienempiä »mukuloita», mutta tämä oli
ensimmäinen miljoonakivi. Youunderstand. Ensimmäinen miljoonakivi. Taval-
linen miinatyöläinenkin ymmärsi heti, että kivi oli sekä suurimpia ettäkauniim-
pia mitä löydetään. Ympärillämme oli useita työmiehiä. He eivät olleet vielä
mitään huomanneet. Heitin kiven muka kelvottomana roskana maahan, mutta
potkasin samassa vähän soraa sen päälle. Jatkoimme työtämme ikäänkuin ei
mitään outoa olisi tapahtunut.

Päivällistunnilla menimme kotiin saadaksemme puhua häiritsemättä. Oli-
simme hyvinkin voineet saada löytömme miinasta pois. Niin paljon tunsimme
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jo miinamiehen konsteja. Monta arvokasta timanttia oli joyhtiöltä täten varas-
tettu, ja miinamiehet eivät pitäneet tämäntapaisia varkauksia juuri minään.
Pikemmin niitä pidettiin vaarallisena urheiluna vain; mutta jos joku olisi tove-
riltaan vähääkään näpistellyt, olisi hän pian ollut työsakista pois potkaistu. Mi-
nulla ja kaverillani oli kuitenkin vanhanaikuinen suomalainen käsityksemme
varkaudesta. Ja vaikka kiusaus oli suuri, voitimme sen kuitenkin onnellisesti ja
päätimme jo iltapäivällä ilmoittaa löytömme työnjohtajalle. Olihan kaikessa
tapauksessa kolmasosa löydöstä kontrahdin mukaan meidän.

Hyvänä tukena oli tässä kiusauksessa omalletunnollemme se asia, että noin
suuren kiven kauppaaminen olisi meille käynyt jotenkin vaikeaksi. Olisimme
voineet joutua konnantyöstämme kiinni ja ehkä menettää omankin kolmas-
osamme kiven hinnasta. Viidenkymmenen; jopa sadankin punnan kivet ovat
sitävastoin kylläkin helposti myytävissä miinasusille •—juutalaisille, jotka niistä
maksoivat noin kaksi kolmasosaa niiden todellisesta arvosta. Ja varastelevat
miehet laskivat, että kaksi kolmasosaa on aina enemmän kuin yksi kolmasosa.

Päivällistunnin jälkeen ilmoitin siis päällysmiehelle, että minulla olisi isän-
nöitsijälle asiaa japyysin päästä hänen puheillensa. Päällysmies kuitenkaan ei
luvannut esittää pyyntöäni, sanoi vain asiani turhaksi, kun hän jo varmasti tiesi,
ettei yhdenkään työmiehen kontrahtia enää uusita, ja pienempien asiain tähden
ei laskettu isännöitsijän puheille. Tapahtui kuitenkin niin onnellisesti, että mel-
kein samassa isännöitsijä tuli, kaksi amerikkalaista sanomalehden-kirjeenvaih-
tajaa mukanansa, miinaa seuralaisilleen näyttämään. He kävivät ihan työpaik-
kamme ohitse, ja minä rohkaisin mieltäni, astuin esille ja pyysin saada puhu-
tella häntä. Isännöitsijä, joka arvatenkin luuliminulla olevan jotainvalittamista,
näytti tyytymättömältä, ja esimies otti jo minua käsivarresta taluttaaksensa
minut pois. Olin jo suuttua ja ajattelin itsekseni: jos ovat tuommoisia hunsvot-
teja työmiehille, saakoot itse saman kohtelun! Sanomalehtimiehen läsnäolo
kuitenkin pelasti minut tulemasta pettäjäksi. Isännöitsijä nähtävästi samassa
huomasi, että asia voisi sanomalehdissä saada yhtiölle vähemmän edullisen
värin, jakäski minun sanoa sanottavani.

Olin pitänyt kiven kädessäni ja laskin sen nyt sanaakaan sanomatta isän-
nöitsijän käteen. Nyt ei enää yritetty taluttamaan pois, vaan käskettiin minut
ja työkaverini konttoriin, jossa pyydettiin istumaankin. Isännöitsijä ja sanoma-
lehtimiehet puhuttelivat meitä hyvän hetken ja vielä saman päivän amerikka-
laisissa iltalehdissä kerrottiin löydöstä. Sama uutinen luettiin sitten maailman
useimmissa sanomalehdissä. Luettiinpa se eräässä suomalaisessa maaseutuleh-
dessäkin, joka tuli työtoverilleni. Löytäjäin nimetkin mainittiin »Andersen
(skandinav?) och Makkela».

Miinasudet olivat raivoissaan »typeryydestämme». He olisivat kivellämme
voineet tehdä erinomaiset kaupat. Olisivat ostaneet jonkun pienen kelvottoman
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miinan osakkeet, sieltä muka löytäneet timanttimme jasitten myyneet osakkeet
kymmenkertaisella voitolla. Useat työtoverit myöskin moittivat menettely-
ämme jakaikkien enimmän juuri Amerikasta tullut mies, joka sanoi meitä hirte-
hisen »greenbackiksi» pöllöiksi. Oli hyvä, että urakkamme päättyi jo viikon
perästä, sillä olomme rupesi käymään ahtaaksi.

Jack ja minä olimme nyt, Afrikankin oloihin nähden, äveriäitä miehiä ja oli-
simme huoleti voineet palata Suomeen ja elää, kuten tuo muinainen rikas mies,
joka päivä ilossa herkullisesti.

Mutta tämäntapainen elämä ei meitä houkutellut. Sisä-Afrikan äärettömät
avaruudet kiehtoivat vastustamattomalla voimalla mieltämme puoleensa.
Muutaman kuukauden erämiehen-elämä olisi, niin luulimme, ihanaa virkistystä
viiden vuoden voimia kysyvän miinatyön jälkeen. Vähän tunsimme erämiehen
elämää Afrikassa. Metsästysmatka siellä on kaikkea muuta kuin virkistysmatka.

Oppiakseni miten metsästysretki on tässä maassa järjestettävä, ostin siis
muutamia afrikalaisten metsästäjäin matkakertomuksia. Kapkaupungissa löy-
tyy tosin useitakin metsästystoimistoja, jotkapanevat toimeen metsästysretkiä
ja pitävät myöskin kaikista varustuksista huolen, kaikki kalliin rahan edestä
tietysti. Weil. Tämmöisen toimiston käsiin emme tahtoneet antautua. Yksi
niistä tosin teki semmoisetkin välipuheet, että ellei metsästäjää pantu tilaisuu-
teen ampumaan ainakin yhtä leijonaa ja kahta tai kolmea antilooppia, meni
koko retki toimiston kustannuksella. Mutta silloin täytyi metsästäjien myös
kaikessa noudattaa johtajan määräyksiä ja hän määräsi kaikissa yksityissei-
koissakin matkasuunnan. Metsästäjällä ei ollut siis mitään muuta tehtävää kuin
ampua silloin, kun johtaja katsoi hänen olevan osuvissa. Ellei hän ampunut tai
jos hän ampui syrjään, oli toimisto kuitenkin puolestaan tehtävänsä kontrah-
dinmukaisesti täyttänyt. Hänelle oli annettu ampumistilaisuus.

Tämmöinen metsästäminen, jota Kapmaassa pidettiin erinomaisen muka-
vana, ei meitä kuitenkaan miellyttänyt. Suomalainen itsepäisyytemme olisi
arvatenkin pian kyllä saattanut meidät riitaantumaan tuommoisen itsevaltiaan
johtajan kanssa. Meidän oli siis pakko ihan omin päin ja omin neuvoin panna
matka toimeen.

Weil. Hankin siis eninnäkin metsästyspassit - ilman semmoista ei saa enää
Afrikassa paljon missään ampua muuta kuin petoeläimiä, lintuja, pienempiä
antilooppeja ja sentapaista. Passin hintariippuu kokonaan suurempien ammut-
tavien eläinten määrästä. Tilasin Englannista, Holland and Hollandilta, tarvit-
tavat kiväärit. Itselleni otin kaksi kaksipiippuista, toisen express, kai. 500, toi-
sen n.s. paradox-kiväärin, kai. 12. Jälkimmäinen on oikeastaan haulikko, mutta
on varustettu eräänlaatuisilla hiusrihloilla, mitkä tekevät, että sillä voi ampua
60:n jopa 80:n metrin päähän pyöreitä kuulia melkein yhtä suurella osutark-
kuudella kuin luodikollakin. Nämä pyssyt ovat erinomaisia Afrikassa, missä
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metsästäjä juuri ammuttuansa metsälinnun seuraavassa tuokiossa ehkä tähtää
leijonaa. Toverini tilasi samalta mestarilta repeteerikiväärin, kai. 500, ja si-
leäksi poratun kaksipiippuisen, kai. 12. Katsoimme edulliseksi voida käyttää
samoja patruunoja. Kapkaupungista ostimme lisäksi tusinan sniderkiväärejä.
Hottentotit käyttävät mielellään näitä vanhanaikuisia, suurreikäisiä sotilas-
kiväärejä.

Kun kiväärimme, joihin olimme tilanneet runsaasti varaosia, kolmen kuu-
kauden perästä saapuivat, oli matkavalmistukset suurimmaksi osaksi suori-
tettu. Itse olimme ne tarkoin valvoneet. Viimeisellä rautatieasemalla odottivat
meitä kahdet härkävaunut, ja kovalla rankkasateella aloitettiin matka. Palve-
luksessamme oli kuusi hottentottia ja yksi eurooppalainen. Hän kuitenkin kar-
kasi jo viikon perästä ja sen koommin en ole häntä nähnyt enempää kuin sitä
sniderkivääriä, minkä hän otti mukaansa matkalleen. Pääsimme hänestä mie-
lestäni hyvällä kaupalla, sillä hän olisi yhtä hyvin voinut varastaa 120:n punnan
Holland and Holland-kiväärini kuin yhden punnan maksavan sniderkiväärin.
Mutta hän valitsi jälkimmäisen, sillä edelliseenkuuluvat patruunat säilytettiin
lukitussa laatikossa. Mitään hyötyä miehestä meillä ei ollut. Huonoin hotten-
tottiboymme teki enemmän hyötyä kuin hän.

Meillä oli kuuden viikon vaivalloinen matka edessämme, ennenkuin saa-
vuimme sen virran rannalle, missä varsinainen erämaa alkoi. Joka ei ole täm-
möistä matkaa tehnyt, ei voi aavistaa sen hankaluuksia. Hottentotit ovat
kevytmielisintä väkeä maailmassa. Ellei tarkoin valvo jokaista heidän tointaan,
tehdään kaikki, tärkeimmätkin toimet, joista elämä jakuolema riippuvat, huti-
loimalla. Niin kauan vain kuin nahkaansa kirvelee, täyttävät he herransa käs-
kyt, ja jos isännän silmä hetkeksikään väsähtää, istuutuvat he pakisemaan ja
laiskottelemaan. Mutta jos he kerta tarmolla ryhtyvät tehtäväänsä, saavat he
lyhyessä ajassa uskomattoman paljon aikaan, edellytettynä, että työ on sem-
moista, johon he ovat tottuneet, kuten esimerkiksi juuri leiritehtävät. Härkä-
vaunujen ajossa ei mikään eurooppalainen voi hottentottia korvata. Erehty-
mättömällä varmuudella tapaa hänen pitkän ruoskansa letka laiskoittelevan
härän, oli tämä sitten vaikka ensimmäisenä valjakossa. Härkäruoskan varsi on
seitsemän metrin pituinen bambuvapa, letka on toista metriä pitempi.

Härkävaunujen varustukseen kuuluu toinenkin opetuksen välikappale.
Sen nimi on »Schambok». Se tehdään joko valkoisen sarvikuonon tai virtahevon
nahasta. Pituus on noin kaksi metriä, kädensija on runsaasti kolmen sentti-
metrin paksuinen, ja esine hoikkenee vähitellen kärkeen päin. Se on notkea ja
erinomaisen sitkeä, javastahakoisimmankin härän on pakko totella sen omista-
jaa. Niin kauan kuin se riippuu vaunujen ulkopuolella, ovat hottentotitkin
nöyriä, mutta niin pian kuin sitä ei näy, on se myös unhotettu. Jos tätä erin-
omaista maisteria olisi käytetty minun kouluaikanani, olisin nyt arvatenkin
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joku velkataakan painama, nälistynyt virkamies jossain Suomen kolkassa enkä
omistaisi ainoatakaan timanttimiinan osaketta Afrikassa.

Pieniä vahinkoja lukuunottamatta olimme päässeet eräalueen rajalle. Tässä
tapahtui ensimmäinen suurempi vahinko. Toisten vaunujen etuakseli särkyi pa-
hassa kivikossa. Tuommoisen tukevan puuakselin korjaaminen ei käy päinsä,
vaan se on tehtävä uudesta. Pojat löysivät kylläkin pian tarkoitukseen sopivan,
riittävän sitkeän puun, muttakorjaustyöhön he eivät kyenneet: se oli meidän itse
tehtävä, jos mielimme jatkaa matkaamme. Voimiamme emme säästäneet; kui-
tenkin meni työhön kaksi päivää, jonkaajan pojat saivat mielensä mukaan lais-
kotella. Jos heillä olisi vain näinäpäivinä ollutmetsänriistaa, olisivat he mielel-
lään vaikka joka viikko ajaneet yhden akselin poikki.

Vetojuhdille olivat nämä lepopäivät hyvinkin tarpeellisia. Rautatiease-
malta lähtiessämme oli meillä ollut 24 härkää, mutta tiellä olin ostanut neljä
lisää, mikä meille oli hyvin tarpeellista, sillä viikko sitten olimme jättäneet vii-
meiset vaununjäljet emmekä paljon tienneet, minkälaatuiset seudut meillä nyt
oli edessämme. Pahimmat esteet olivat kaalamot. Joskus oli tarpeellista panna
kaikki miehet kahdeksikin päiväksi työhön, ennenkuin rantatöyrät saatiin niin
paljon tasoitetuiksi, että vaunut pääsivät yli.

Meillä olikin juuri nyt kaalamo edessämme, jonkayli emme uskaltaneet yrit-
tää vikaantuneilla ajopeleillämme, jotka tasaisella maalla vielä ehkä olisivat
kestäneet jonkun ajan. Pojille olimme luvanneet, niin pian kuin vaunut saatai-
siin onnellisesti yli kuljetetuiksi, ryhtyä »lihanhankintaam. Kaikille afrikkalai-
sille on metsästäminen »lihanhankintaa». Sekä neekerit että hottentotit ahmivat
sitä uskomattomat määrät, kun vain tilaisuus tarjoutuu.

Onnella pääsimme virran yli, jonka toisella puolella oli suuri ruohoaavikko.
Seuraavana päivänä emme olisi enääpäässeet. Kova sade paisutti virran useaksi
päiväksi äyräittensä yli. Tullessaan afrikanmatkalla virralleyrittää matkustaja
aina, jos suinkin mahdollista, samana päivänä päästä yli. Moni, joka ei ole tätä
sääntöä noudattanut, on saanut odottaa viikkomääriä, ennenkuin on päässyt
matkaansa jatkamaan.

Huonosti onnistui minulle ensimmäinenmetsästyspäiväni. Olin sotapalveluk-
sessa ensiluokan ampuja, mutta opin pian, että ampuminen Afrikan aavikoilla
vaatii ihan toista taitoa kuin ampumaradalla pamauttaminen, missä kaikki on
edeltäpäin hyvin tuttua.

Läksimme liikkeelle juuri auringon noustessa. Riistaa ei puuttunut, mutta
osuville pääseminen oli minulle, tottumattomalle, kovin vaikeaa. Omien vau-
nujeni ajajalle, joka oli ennen palvelijana seurannut erästä englantilaista suur-
metsästäjää, olin uskonut snider-kiväärin, jota hän osasi käyttää paremmin
kuin hottentotit yleensä. Mies totteli Romulus-nimeä, jonka hän nähtävällä
ylpeydellä ilmoitti saaneensa englantilaiselta isännältään, mr Whitefoofilta.
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Hän sanoi tämän nimen ennustavan omistajalleen suurta tulevaisuutta. Kaksois-
veljensä Remus ajoi Jackin vaunuja. Romulus tuli kokemuksellaan olemaan mi-
nulle suureksi hyödyksi, jota paitsi hän oli ainoa palvelijoistamme, joka ei pe-

-1 ännyt Afrikan vaarallisimpiakaan eläimiä.
Jack ei tahtonut seurata minua ensimmäisenä metsästyspäivänä, vaan läksi

jalkaisin metsän reunaa pitkin ampumaan lintuja. Menin siis yksin Romuluksen
kanssa. Romulus ehdotti, että ratsastaisimme ensin eräälle pienelle puuryh-
mälle noin pari kilometriä aavikon reunalta. Tämmöisiä pieniä metsiköntapai-
sia oli siellä täällä aavikolla kuin saaria järvessä.

Puuryhmälle tultuamme sidoimme hevoset ja läksimme puitten suojaa-
mina jalkaisin ympäri tuota pientä metsikköä, koko ajan huolellisesti tarkaten
ympäristöä. Nyt sattui minulle, kuten monesti käy vasta-alkajalle, että sain
aivan erinomaisen tilaisuuden ampumiseen. Tuskin viidenkymmenen askeleen
etäisyydestä hypähti ruohikosta kaksi suurta antilooppia. Olin jo silloin omasta
mielestäni jotenkin nopsa lennosta-ampuja. Mutta näitten suurten eläinten
äkkiarvaamaton ilmestyminen pani pääni niin pyörälle, etten ollut valmis am-
pumaan ennenkuin eläimet olivat jo lähes sadan askeleen päässä. Ammuin kum-
mallakin piipulla sivu! • Romulus katsoi kummastuneena minuun. Hän luuli
nähtävästi kaikkien eurooppalaisten ampuvan yhtä hyvin kuin mr Whitefoot.
En voinut itsellenikään millään muulla selittää tuota suututtavaa kaksoisharhaa
kuin sillä, että aurinko, joka oli vielä matalalla, loisti minua ihan silmiin.

Noin viisi kilometriä etäämmällä näkyi aavikolla paljon antilooppeja. Ne
olivat kaikki hartebestia. Mitään muuta suojaa ei ollut kuin pieni kummun-
tapainen. Mutta kun useita eläimiä oli meidänkin puolellamme kumpua, oli
luultavaa, että nämä paetessaan houkuttelisivat toverinsa kummun toiseltakin
puolelta mukaansa. Päätin kuitenkin yrittää. Niin kävi kuin olin pelännyt.
Mutta paetessaan kummun yli peloittivat ne vuorostaan hyvin pienen gasellin,
joka ei seurannut niitä, vaan pakeni vinosti meihin päin. Heitin ohjakset Ro-
mulukselle ja hyppäsin hevosen selästä. Väli oli ehkä vähäsen toista sataa as-
kelta, mutta laukaus kuitenkin vaikea, eläin kun ei juossut suoraan ohitse, vaan
nyt vinosti poispäin. Ammuin kuitenkin, ja gaselli syöksyi kuin salaman tapaa-
mana maahan. Se teki kuperkeikan ihan kuin juoksustaammuttu jänis. Express-
kuula oli sattunut vasempaan takareiteen ja tullut ulos oikean lavan kohdalta.
Avasimme gasellin ja veimme sen siimeksiseen paikkaan äskenmainitussa puu-
ryhmässä, missä se ripustettiin puuhun. Pojat toivat sen illalla leiriin, ja seu-
raavan päivän päivällisaikana oli se jo loppuun syöty. Gasellin ampuminen
kohotti osakkeitani Romuluksen silmissä jo koko paljon.

Päivällisen söimme samassa pienessä puistikossa ja illemmällä yritin vielä
useita kertoja päästä jonkun antiloopin osuville, mikä ei kuitenkaan onnistu-
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nut. Ensimmäinen varsinainen metsästyspäiväni Afrikassa päättyi siis kak-
soisharhaan ja yhteen pieneen gaselliin.

Jack oli tyytyväinen päiväänsä. Hän oli ampunut useita lintuja ja villikis-
san, jonka nahkaa hän juuri tullessani paraikaa valmisteli.

Viikoksi jäimme samalle leiripaikalle. Sillä aikaa onnistui minun ampua
gnuu-antilooppi ja kaksi roipukkia, joten meillä oli lihaa enemmänkuin tarpeen.
Hukkaan ei mennyt kuitenkaan mikään, sillä läheisestä neekerikylästä tulivat
joka ilta miehet pyytämään lihaa. Jack, joka oli ampunut metsäsian, antoi sen
neekereille jäähyväislahjaksi.

Neekerien neuvosta siirryimme nyt kolmen päivän matkan vähäiselle jär-
ven- eli lammintapaiselle, jonka ympäristössä piti olla hyvää metsästysmaata.
Tulimme viipymään siellä pitemmän ajan kuin ensin olimme ajatelleet.

Lampi ei ollut iso eikä syväkään. Mutta kun se oli ympärstön ainoa vesi-
paikka, tuli sinne öisin paljon eläimiä janoansa sammuttamaan. Sitä paitsi oli
sillä se suuri etevämmyys, että sen vesi oli lähdevettä, jota pulppusi korkean
kallion alta. Itse lampea sotkivat yön aikana juovat eläimet pahanpäiväisesti,
mutta kallion alta tuleva vesi oli aina yhtä puhdasta jaraitista. Kun paikka
ensi katsannolta ei näyttänyt lupaavalta, teimme vain tavallisen yöleirin, mutta
jo seuraavana päivänä varustimme leirin pitemmän olon varalle. Jack, joka ei
ollut vielä ampunut yhtään suurempaa eläintä, kaivatti itselleen lammin syr-
jään vahtikuopan, jossa hän päätti viettää yönsä. Kuu nousi vasta kahden
aikana. Kolmen aikana heräsin laukauksesta, ja vähää ennen auringonnousua
kuului kolme laukausta perätysten. Ymmärsin, ettei Jack ollut yötään turhaan
valvonut.

Juotuani kahvini, joka Afrikassa kuten Lapissakin on jokaisen matkustajan
aamujuomana, menin lammille. Jack nukkui kuopassaan makeata unta.
Kolme metriä hänestä makasi eland-antilooppi ■— eland on suurin Afrikan kai-
kista antiloopeista, suurempi kuin härkä ja itse lammikossa puhvelihärkä.
Kiiruhdin takaisin leiriin viemään sanaa palvelijoillemme, jotka suuret teuras-
tajapuukot kädessään törmäsivät paikalle. Puhvelin vetäminen vedestä oli
raskasta työtä. Pelkäsin, että paljon hyvää lihaa menisi hukkaan. Turha pelko.
Puolipäivän aikana oli jo kolmattakymmetä neekeriä paikalla. Afrikan nee-
kerit ovat kuin korppikotkat. Missä joku suurempi eläin on asutuissa seuduissa
kaadettu, ei kestä kauan ennenkuin parvi niitä on paikalla, vaikka aikaisemmin
ei ole ainoatakaan saapuvilla näkynyt.

Nämä neekerit eivät olleet samasta kylästä, jonka läheisyydessä edellinen
leirimme oli ollut, vaan toisesta, lähempänä olevasta. Kaksi tuntia myöhemmin
riippui Jackin puhveli ohuina suikaleina pensaitten oksilla kuivamassa. Antiloo-
pin, jonka liha on hienompaa, pidimme leirin tarpeeksi. On onni, että matkus-
taja Afrikassa on usein tilaisuudessa uudistamaan suolavarastonsa, ettei hänen
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tarvitse aivan suuria määriä tätä tarpeellista tavaraa kuljettaa mukanansa.
Suola on Kaikkialla Afrikassa käypä vaihtokauppatavara, ja välistä näkee teillä
kymmeniä miehiä, kukin kantaen suolakuormaa päänsä päällä. Suola on tuotu
jostakin suolakuopasta. Näitä suolakuoppia saltpans löytyy Afrikassa
muutamin seuduin laajoilla aloilla.

Jack oli ollut pakotettu ampumaan puhvelihärkään kolme laukausta, ennen-
kuin se oli kaatunut, ja kaikki kolme olivat kuitenkin osuneet hyvin. Hän oli
hyvästä onnestaan kovin iloinen. Minun täytyy myöntää, että tunsin melkein
kateuden kaunaa Jackia kohtaan. Tämä tunne oli kuitenkin jo saman päivän
iltana kokonaan poistuva. Ja täydellä syylläkin.

Leirimme oli ihan aarniometsän reunalla. Edessämme levisi suuri, heikosti
aaltomainen ruohoaavikko, jossa kuitenkaan ei nyt näkynyt mitään elävää.
Päätin sittenkin, kun oli helteisin osa päivästä ohi, lähteä käyden pitkin metsän
reunaa etsiäkseni jotain ammuttavaa. Tapahtuu useasti, että vaikka tuommoi-
nen suuri aavikko näyttää ihan kuolleelta, siinä tuntia myöhemmin vilisee eläi-
miä. Jack kehoitti innokkaasti minua ottamaan hänen repeteerikiväärinsä; se
tuotti varmaan hyvää metsästysonnea, väitti hän. Ennen yön tuloa pitäisi
minun kuitenkin olla kotona, sillä Jack tahtoi nukkua iltapäivän ja yöksi taasen
ryömiä kuoppaansa. Otin hänen pyssynsä, enemmän tehdäkseni hänelle mie-
liksi kuin uskoen sen kykyyn loihtia saalista esille.

Näytti kuitenkin siltä kuin toverini tulisi olemaan oikeassa. Sillä en ollut
vielä käynyt viittäsataa metriä, ennenkuin joku eläin ponnahti pystyyn ruo-
histosta edessäni. Ammuin heti ja onnella. Eläin oli roan-antilooppi, joka on
jotenkin harvinainen laji. Laukaus kuului leirille, ja viiden minuutin perästä
olivat Romulus ja Remus paikalla. Jätin ammutun eläimen heidän haltuunsa ja
jatkoin hiipimistäni pitkin metsänreunaa.

Olin täten kulkenut ehkä kolme kilometriä mitään näkemättä, kun kaukana
edessäni rupesi häämöttämään joku eläin. Sekin tuntui olevan antilooppi, mutta
sen laatua en voinut kiikarinkaan avulla saada selville. Lähemmäksi tultuani
huomasin, että eläin, joka näytti olevan tuommoinen laumasta karkoitettu itsek-
seenolija, syöden vähitellen läheni metsän reunaa. Se kulki näet vaaleanvihe-
riäistä ruohojuovaa, missä ruoho näytti mehukkaammalta kuin muualla arolla.
Metsänreuna oli tässä niin tasainen kuin olisi se ollutviivottimella vedetty, mutta
noin pari sataa askelta edessäni lähetti se pienen niemekkeen arolle päin. Nie-
mekkeeltä kohotti yksi ainoa jättiläispuu latvustaan taivasta kohti, ja muuta-
mat pensaat näyttivät tarjoovan hyvän väijymiskätkön. Jos minun onnistuisi
huomaamatta hiipiä tähän paikkaan ja antilooppi jatkaisinykyistä suuntaansa,
tulisin olemaan osuvissa.

Eläin oli kuitenkin jo niin lähellä, etten uskaltanut kulkea enäämetsänreunaa
pitkin. Pujahdin onnellisesti pensaitten läpi, jotka reunustivat metsää, ja juok-
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sin niin nopeasti kuin taisin määräpaikkaa kohti. Niin hiljaa kuin mahdollista
hiivin samojen pensaitten taakse, jotka jo äsken olin väijymispaikakseni katso-
nut. Pensaat eivät olleet korkeampia kuin että ne suojasivat minua polvistu-
neena, mutta noustessani tulisi minulla olemaan vapaa näköala. Kaksikym-
mentä askelta vain erotti minut jättiläispuunrungosta.

Nopea juoksu oli pannut sydämeni takomaan kuin vasaran. Minun täytyi
ehdottomasti saada levätä muutama minuutti voidakseni ampua. Monta mi-
nuuttia en voinut kuitenkaan tähän tarkoitukseen saada, sillä jo rupesivat illan
varjot laskeutumaan etäämpänä arolla ja Afrikka ei tunne mitään hämärää. Au-
ringon laskettua on samassa hetkisessä yö.

Tässä paikassa oli tosin vielä täysi ampumavalo. Mutta kun huomasin, ettei
se tulisi enää monta minuuttia kestämään, oli minun pakko kohottaa vähäisen
päätäni katsoakseni arolle päin, vaikkakin sydän vielä tykytti pahoin.

Se, mitä nyt näin, ei ollut omiaan sydämentykytystäni rauhoittamaan. Olin
tullut ennätetyksi. Edessäni, ihan puun juuressa, seisoi liikkumatta väijyksissä
kaksi muuta eränkävijää, silmät hievahtamatta suunnattuina arolle päin.
Tuuma tuuman jälkeen painuin alas paikalleni pensaan taakse.

Minuutin jälkeen nousin uudestaan pyssy poskella jasormi liipasimella. Täh-
täsin etumaisempaa kilpailijaani korvan juureen jakoukistin sormea.

Pamaus hävisi hirvittävään kiljuntaan, ja kilpailijani, uljas koirasleijona,
kepertyi kuolleena paikalle.

Repeteerasin niin nopeasti kuin suinkin uskalsin. Jos tämä toimi tapahtuu
liian nopeasti, ei koneisto tee tehtäväänsä • tämä sekä tuosta toimesta syntyvä
kuuluva kolina on aina tehnyt pikakiväärit minulle epämiellyttäviksi. Puun
juuressa yhä paikallaan seisova naarasleijona ei tässä tilaisuudessa kuitenkaan
näyttänyt vähääkään välittävän minusta ja minun toimistani. Verenhimoinen
katseensa tuijotti yhä vielä arolle saalistaan, joka ei näkynyt saaneen selville
mistäpäin pamaus kuului, koska se jäi paikalleen seisomaan. Jo tähtäsin kur-
kunjuurta eläin seisoi siten että tämä paikka oli nyt haavoittuvaisin mutta
samassa kuin laukaus meni, teki leijona hypähdyksensä, ja muutamien pitkien
harppauksien jälkeen löi se yhdellä ainoalla käpäläniskulla saaliinsa maahan.
Hirvittävä kiljunta ilmoitti leijonan voiton.

Etteivät leijonat olleet minua huomanneet, ennenkuin ammuin, oli selvää.
Mutta ettei naarasleijona heti laukaukseni jälkeen hypähtänyt kimppuuni, oli
minusta nyt, kun vähän toinnuttuani rupesin ajattelemaan, miten vaarallinen
itselleni laukaukseni oli ollut, aivan käsittämätön asia. En voi muulla tavalla
tätä selittää kuin että saaliin läheisyys oli sen verenhimoa niin kiihoittanut, että
sen tajunta oli jokaiseenmuuhun vaikutelmaan täysin kykenemätön.

Leijona kiljui vielä useat kerrat saaliinsa vieressä jarupesi sitten laahaamaan
sitä metsään päin. Minusta ja kuolleesta toveristaan se ei vieläkään näyttänyt
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mitään välittävän. Sen ollessa viisikymmentä askelta minusta, ammuin, mutta
osuin huonosti. Leijona vastasi kiljunnalla, joka pani metsän raikumaan, ja
syöksyi salaman nopeudella minua kohti.

Nyt hermoni pettivät. Peto oli jo ihan kohdallani, kun ojensin pyssyn ja
melkein tähtäämättä laukaisin sen avonaiseen, veriseen kitaan. Leijona kääntyi
sivullepäin ja yski pari kolme kertaa. Luulen, että ruudinsavu oli täyttänyt sen
henkitorven.

Tämä muutaman sekunnin vara-aika varmaankin pelasti henkeni. Äsken
mainitun puun juuresta kasvoi vesa, joka antoi jalalleni tukea, että minun
onnistui heilauttaa itseni ylempänä olevalle oksalle. Tällä en ollut kuitenkaan
vielä turvattuna, ja leijona teki myöskin samassa hyppäyksen minua kohti. Jol-
lain tavalla se takertui kuitenk n tuohon vesaan, ja ennenkuin se ehti uudistaa
hypähdystä, olin jo turvattuna ylemmällä oksalla.

Pyssy oli minun onnistunut saada mukaani puuhun, mutta tällä välin oli
tullut melkein pilkkopimeä. Oli näet nousemassa tuommoinen äkkiarvaamaton
rajuilma, joita Afrikassa välistä syntyy muutamassa minuutissa. Painostavasta
ilmasta ja valon tavattoman nopeasta katoamisesta olisi minun pitänyt huomata,
mikä oli tulossa. Mutta leijona oli vienyt kaikki ajatukseni, ja sentähden tuo
äkkinäinen pimeys vain lisäsi minussa kauhun tunnetta. Pelkäsin, sen tunnustan
vieläkin, pelkäsin kauheasti. En voinut tästä pelostani vapautua, vaikka aivan
hyvin tajusin, ettei minua nyt uhannut mikään suoranainen hengenvaara.

Laukaukseni leijonan suuhun oli aikaansaattanut ainoastaan vaarattoman
lihahaavan; kuula oli lävistänyt niskalihakset ja mennyt niskasta ulos, kuten
myöhemmin huomattiin. Kuinka arastelemattomia vaarattomille haavoille suu-
ret petoeläimet ovat, huomasin hetken perästä, kun kuulin muserrettujen luit-
ten rausketta. Niska läpiammuttuna ja kuollut toveri vieressään ahmi leijona
saalistaan! Sen hermosto ei pettänyt! Luonnollisen elantotarpeen tyydyttämi-
nen syrjäyttää eläinkunnassa, ja varsinkin petoeläimissä, useimmat muut vietit
ja tunteet.

Leijona keskeytti aina välistä ateriansa päästääkseen kauhistuttavan kiljun-
nan. Olen käynyt eläintarhoissa, joissapaitsi muita petoeläimiä on pidetty kym-
meniä leijonia. Se konsertti, jonkanämä antavat, kun niidenruokkimisaika lähe-
nee, on ensikertalaiselle kamala kyllä. Mutta siitä puuttuu oikea kaikupohjansa:
yön hiljainen pimeä ja Afrikan erämaan painostava yksinäisyys. Tässä oikeaa
ympäristöä ei puuttunut. Vakuutan, että yhden ainoan leijonan kiljunta tässä
ympäristössä kuuluu monta vertaa kauhistuttavammalta kuin kokonaisen eläin-
tarhan karjunta, kiljunta ja mylvinä.

Leijonan kiljumisen väliajoilla oli aarniometsä niin äänetön, ettei kuulunut
vähintäkäänrisausta paitsi jo mainittua, välistä uudistuvaa särkyvän luunrous-
ketta. Ilma oli tavattoman painostava. Olisin mielelläni painanut taskulamp-
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puni nappia saadakseni sekunniksi valoa, mutta joku epämääräinen tunne pi-
dätti minua. Silmät auki en nähnyt kättä edessäni. Mutta jos sekunniksikaan
suljin silmät, oli heti edessäni äskeinen kuva: koirasleijona seisoen siinäylpeänä
metsänreunassa hurjan rajumielisyyden, itsetietoisen kootun voiman ja uhmai-
levan majesteettiuden kuvana, ja sen takana naaras, jonka tultasyöksevistä sil-
mistä loisti peittelemätön luihuus ja hillitsemätön verenhimo. Olin uudestaan
näkevinäni, miten tuo raivostunut eläin yhdellä ainoalla otteella kauhistuttavan
kiljunnan säestämänä repäisi kaadetun saaliinsarintakehän auki, pisti vaalean
kuononsa sisään ja veti sen vertatihkuvana ulos. Kamala kuva, joka oli polttau-
tunut silmäni verkkokalvoon ja yhä uudelleen pani hermostoni värisemään.
Tiesinhän hyvin, että eläin makasi nyt saaliinsa vieressä eikä voinut minulle
mitään pahaa; mutta tuo aina välistä toistuva kiljunta uudisti joka kerta tajun-
taani sen hetkisen, kun tuo avonainen verinen kita syöksyi minua kohti.
Turhaan yritin poistaa kauheata kuvaa silmistäni.

Olin mielestäni jo istunut kauan tukalassa asemassani. Eikö rupeaisi aamun
enteitä pian näkymään? Pistin taskulampun takin alle ja valaisin sekunnin ajan
kellon taulua. Olin ollut puussa tasan 20 minuuttia! Kun olen joskus lukenut
siitä, miten sekunnit kasvavat minuuteiksi ja minuutit tunneiksi, olen aina usko-
nut tuota semmoiseksi kirjaniekkain valeeksi, joilla he kirjojaan koristelevat.
Sinä iltana opin parempaa. En ymmärtänyt miten voisin yön kestää, kun kuu-
kin nousisi vasta aamupuolella yötä.

Melkein heti katsottuani kelloa iski ensimmäinen salama. Sitä seurasi semmoi-
nen ryske, että jo luulin puun, jossa istuin, säpäleiksipirstautuneen. Raskaita
pisaroita alkoi pudota ja muutaman minuutin jälkeen satoi kuin korvosta kaa-
tamalla. Risteilevien salamain valossa näin, miten leijona veti saaliinsa lähem-
mäksi puuta, jossa se eli jossain määrin sateelta suojattuna. Maaten vatsallaan
pää puuhun päin jatkoi se veristä ateriaansa.

Olin ampunut viisi laukausta. Makasiiniin mahtui kuusi patruunaa; tiesin siis
että viimeinen patruuna oli patruunapesässä. Kun olin mennyt ulos muuta-
maksi tunniksi vain, en ollut ottanut mukaani useampia patruunia kuin ne
kuusi, jotka olivat kiväärissä. Minusta oli nyt aika tullut viimeisen laukauksen
käyttämiseen. Nousin seisomaan, nojasin pyssyä oksanvekaraan ja tähtäsin,
niin hyvin kuin salamain valossa osasin selkärankaan lapaluitten kohdalle.
Epävakainen valaistus ei sallinut mielestäni kyllin varmaa tähtäämistä päähän.
Korjasin tähtäystä useat kerrat jakun kirkas salama taasen näytti minulle, että
leijona makasi paikallaan, annoin laukauksen mennä.

Leijona vastasi hurjalla kiljunnalla, joka kuitenkin melkein hukkui samassa
seuraavaan ukkosen jyrinään. Omituisesti kyllä oli ukkosilma tyynnyttänyt
kapinalliset hermoni, ja laukaistessani pyssyni olin täysin levollinen. Seuraava
salama osoitti minulle, että laukaus oli osunut hyvin, jos tosin ei ihan niin hyvin
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kuin olin toivonut. Leijona makasi paikallaan, nyt kuitenkin pää poispäin suun-
nattuna. Vielä seuraavien salamain valossa näin, miten se turhaan yritti poistua
paikalta. Kuula oli nähtävästi ainoastaan vioittanut selkäydintä särkemättä sitä
kuitenkaan täydellisesti. Eläin pyöri ympäri monta kertaa, purren ampuma-
haavan kohtaa. Joka kerta kun sen yritys epäonnistui, seurasi suuttunut kil-
junta. Se heikkeni kuitenkin jokakerralla lakatakseen heken perästä kokonaan.
Myöskin ukkosilma lakkasi hetken perästä, taivas selkeni, ja tähtien valossa
näin, ettei viholliseni liikkunut enää. Heitin sitä kuivalla oksalla: oksa jäi leijo-
nan selkään.

Nyt astuin turvapaikastani alas. Jäin hetkeksi sähkölampun valossa ihaile-
maan saalistani. Molemmat leijonat olivat mahtavan suuria eläimiä, koiras niin
sanottu harjaleijona. Erämaan leijonalla ei ole kuitenkaan niin pitkää harjaa
kuin eläintarhain asujaimilla. Ainoastaan suurilla aavikoilla elävien leijonain
harja joskus riippuu maahan asti. Mutta »odota vähäisem-pensaitten alueilla
kuluttavat okaat sen harjan lyhyeksi ja takkuiseksi, mikä ei kuitenkaan mieles-
täni vähennä sen hurjaa ulkomuotoa. Koirasleijona näyttää kuolleenakin yl-
peältä erämaan kuninkaalta, kun naaras sitävastoin mielestäni kuolleena menet-
tää enemmän tuimasta ulkonäöstään.

Puoliyön aikana tulin leiripaikalle ja astuin Jackin vaunuihin, joka oli lähem-
pänä. Jack tarjosi minulle kuivat alusvaatteet ja vaatimalla vaati minua jää-
mään hänen vaunuihinsa yöksi. Kerrottuani hänelle seikkailuni ja puhdistet-
tuani pyssyn nukuin väsyneen miehen uneen.

Herätessäni oli Jack jo noussut. Menin omille vaunuilleni etsiäkseni itselleni
kuivat vaatteet. Arvaapas ihmettelyäni ja säikähdystäni, kun vaunut olivat
kadonneet! Ainoastaan muutamia lankunpätkiä, rattaanpuolia ja muuta romua
oli paikalla, missä vaunut olivat olleet. Jäin sanatonna, lamautuneena seiso-
maan paikalle. Heräsin siihen, että Jack löi minua olalle sanoen: »Kiitä nyt Ju-
malaa siitä, ettet ollut eilisiltana kotona!» Ja todellakin oli henkeni pelastus ta-
pahtunut kuin ihmeen kautta. Vaunuissani oli kolmatta tuhatta patruunaa ja
kolmesataa kiloa ruutia, joka oli otettu mukaan vaihtokauppaa varten neekerien
kanssa.

Ukkosilma oli juuri ollut loppumaisillaan, kun vielä yksi ankara salama oli
iskenyt, ja minun vaunuihini. Räjähtänyt ruuti ja patruunat yksin eivät olisi
kaikkea tätä tuhoa kyenneet aikaansaamaan, vaan yhtä suuri osa oli kyllä lasket-
tava ukonnuolen tilille. Ilman paine oli ollutniin raju, että se oli osaksi irroittanut
toisen vaunuteltan paikoiltaan. Ihmisistä ei ollut kukaan pahasti vahingoittunut.

Läksimme kaikki saalistani noutamaan, ja illalla olivat nahat valmistettuina
mitä parhaimmassa kunnossa. Koirasleijonan pääkallo oli säpäleinä, mutta
nahka kaikeksi onneksi ei ollut särkynyt. Iloitsin tästä paljon, sillä Kaprnaalla-
kin pidetään hyvin täytettyä leijonaparia arvokkaana huonekoristuksena.
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Meillä oli nyt yksi rihlapyssy vain, miesten sniderkivääreistä puhumatta.
Sniderkivääritkin tappavat kyllä Afrikan keskinkertaiset ja pienemmät eläi-
met, mutta niitten käyrä kuulanrata tekee ne kelpaaviksi vain lyhyillä mat-
koilla. Tuumittuamme sinne tänne päätimme lopullisesti olla matkaa jatka-
matta. Jäimme kuitenkin tänne vielä useaksi viikoksi, teimme ratsastaen muu-
tamia lyhyempiä matkoja ja palasimme eräretkeemme jotenkin tyytyväisinä
Kapkaupunkiin.

Kertoja katseli kelloaan. Tuntiosoittaja oli jo sivuuttanut puoliyönhetken.
Mies hyvästeli, kiitteli jakehoitti minua saapumaan seuraavana aamuna junan-
lähtöajaksi asemalle, jossa hän antaisi minulle pienen muistolahjan Afrikasta.

Ajattelin saavani ehkä neekerinuolen tai jotain sentapaista Afrikanmuistoa,
joita saksalaiset tehdasmaisesti valmistavat Kap-markkinoita varten haluk-
kaille matkailijoille myytäviksi. Mutta kun minulla ei mitään tämänlaistakaan
Afrikka-esinettä ollut, menin aamulla junalle. »Paha käry» saapui viime tin-
gassa, sai piletin, tuli ulos asemasillalle, jossa seisoin, ja kiinnitti takinkääntee-
seeni säkenöivän kaulustinneulan. Hymyilin hänelle kiitoksen ja huusin leikil-
läni; »Kun palaatte ensi kerta leijonametsästyksestä, niin paiskatkaa minua kir-
jeellä.» Juna oli jo silloin liikkeessä, enkä tiedä, kuuliko hän sanani vai ei. Hän
nyökäytti päätänsä vastaukseksi. Mutta mitään kirjettä en ole saanut.

Säkenöivä neula näytti olevan tuommoinen jäljiteltykivi, jonka melkein joka
siirtolainen palatessaan tuo morsiamelleen tai sisarelleen ja joka maksaa 25
senttiä, parhaimmat 50. Heitin sen kotiintultuani kirjoituspöytäni laatikkoon,
mihin se hautautui kirjeitten ja paperien väliin. Rupesin epäilemään, että »Paha
käry» ja hänen Afrikka-historiansa oli itse samanlainen kuin hänen muistolah-
jansakin. Kuitenkin huvitti minua vanhan oppilaan tapaaminen; ja että hänestä
oli tullut kunnon työmies, sen huomasin selvästi hänen pahkaisista käsistään.

»Paha käry» ja hänen kertomuksensa oli jo puoleksi mielestäni unohtunut,
kun pari vuotta myöhemmin »Forest and Strearm-lehdestä luin pienen palasen,
jonka alla oli nimimerkki »Paha käry». Toimitus oli kirjoitukseen liittänyt seu-
raavan: »Ylläolevan eräkertomuksen on meille lähettänyt tunnettu afrikalainen
suurmetsästäjä John Makkela, joka, kuten meille on kerrottu, ensi vuodeksi
suunnittelee metsästysretkeä Kanadaan. Maailman suurin petoeläin, grizzly-
karhu, kuuluu kovin houkutelevan häntä, jolle Afrikan petojen kaataminen
näkyy tulleen liian jokapäiväiseksi huviksi.»

Tuossa tuokiossa seisoi pieni ahavoittunut mies tarmokkaine kasvojenpiir-
teineen edessäni. Hän ei ollutkaan mikään »jäljitetty» mies, koska maailman-

Ingman, Kootut teokset. 30
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lehtikin näkyi hänet tuntevan. Muistin hänen Afrikka-lahjansa, jonka myös
hetkisen etsittyäni löysin. Ehkä sekin oli arvokas. Menin erään tutun kulta-
sepän luo, joka tutkittuaan kiven sanoi sen maksavan kaupassa 160;n tai 180:n
markan vaiheille, näpeissäni aiheettomista epäluuloistani ja liian kallisarvoi-
sesta Afrikka-lahjastani menin kotiin.









HYVIA NUORISON KIRJOJA.
Gustave Aimard: Kivisydan. Seikkailuja kaukaisessa Lannessa. Sid. 8: —.

Gustave Aimard: Tiikerikissa. Seikkailuja kaukaisessa Lannessa. Sid. 9: —.
»Hyvin kirjoitettuja seikkailukirjoja. Niita voi suositella nuorisolle jannittavina ja poikaian

kirjallista makua mita parhaiten vastaavina. Ja eika vanhempikaan lukija saastyne kirjain aiheut-
tamalta jannitykselta.»
R. M. Ballantyne: Pikku Ailin matka maailman merilla. Kuvitettu.

Sid. 6:50.
Erittain viehattava ja opettava seikkailukirja, sopiva seka tytoille etta pojille.

Margaret Batchelor: Morwennan prinssi. Nid. 8: —.

Erittain hauska ja opettava kirja seka pojille etta tytoille.
William Cody: Buffalo Bill. Seikkailuja Amerikan ruohoaavikoilla. Sid. 7:50.

Nama Amerikan aavikoiden »viimeisen suuren tiedustelijano ja kuuluisan btiffelimetsaslajan
muistiinpanot hanen seikkailuelamastaan ovat ihmeellisempia kuin mielikuvituksen tuotteina syn-
tyneet monet seikkailukertomukset. Kirja herattaa kaikissa pojissa uljasta sankarimielta.
Gabriel Ferry: Metsasissi. Kuvaus Amerikan lannesta. Sid. 8: —.

»Se on puhdasverinen intiaaniromaani siihen vanhaan hyvaan tyyliin, joka aina on mennyt
poikiin kuin liaka. — Kerrankin kirja, jonka aaressa ei haukotella. — Se on raikas, puhdashen-
kinen ja jannittava seikkaihiromaani.» (Heis. San.)

Mrs Greene: Enkelin siivin. Kuvitettu kertomus lapsille ja nuorisolle. Sid. 7:—.
»Kertomus on mita parhaita lasten ja nuorison kirjoja puhtaan ylevahenkisen sisallyksensa,

sujuvan kerromistapansa ja hyvin kehitetyn, eloisan aiheensa puolesta». (Karjaia).

Erik Hansen: Kiinan pyha helmi. Erik Holmin, professori Almkvistin ja
Wen Siang'in ihmeelliset seikkailut. Sid. 6: —.
»Se kuvaa mita merkillisimpia seikkailuja, joista matkailijat useimmiten ihmeellisella tavalla

suoriutuvat. Kehittyneemmille lapsille se varmaan tarjoo varsin mieleista lukemista». (K:valistus).

Frederik Marryat: Saaren orvon seikkailut. Kuvitettu. Sid. 9:—.
»On huvittavimpia, jannittavimpia ja samalla parhaita nuorisonkirjoja». (Kanscmvalistus)

Frederik Marryat: Merirosvo. (Uusi painos tekeilla.)
Mainehikkaan nuorison seikkailukertomusten kirjoittajan kapteeni Marryatin parhaita teoksiaja mita halutuimpia poikien kirjoja.

H. de Noussanne: Ihmeitten linna. Kertomus nuorisolle keksintojen maail-
masta. Kuvitettu. Sid. 8: —.

»Tassa jannittavassa kertomuksessa tutustutetaan lukijaa mita viehattavimmalla tavalla nyky-
ajan suuriin keksintoihin ja niiden kehitykseen ja keksijoihino. (Kanscmvaiisius).

Mayne-Reid: Valkoinen hevonen. Seikkailuja Meksikossa. (Uusi painos tek.)
Kapteeni Mayne-Reidin vilkkaat seikkailukertomukset Amerikan eramaista tayttavat nuorten

sydamet voimalla ja toimintahalulla.
Lilli Forthan: Mansikkamaen pojat. Kertomus nuorisolle. Nid. 12:—.

»HerttaiselIa ja sydamellisella tavalla keirottu palanen elavaa elamaa, lapsipsykologian tun-temuksella ja kasvatta|an terveellii vaistolla nahtyna». (Savon San.)

Gustaf Schroder: Pekka Huuskoinen. Kuvauksia Ruotsin salosuomalaisten
elamasta ja seikkailuista. Sid. 14: —.

Vermlannin muinaisten uudisraivaajien, suomalaisten siirtolaisten taisteluja kuvaava haus-
kasti krrjoitettu teos. Siina esiintyy valtava annos todellista luonnon ja eramaan henkea.
Owen Vaughan: Kullanetsijat. Seikkailuja villissa Lannessa. Nid. 8:—.

Erittain jannittava, kaikkia poikia viehattava seikkailukirja.

KUSTANNUSOSAKEYHTI0 KIRJA.


