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Onsimiiinen luku.

Herra Vanderstraten.
Wiimekuluneen wuosisadan loppupuolella seisoi ihanalla

paikalla likellä Corentin-jokea, joka miheriöillä aalloillaan
huuhtoo Surinamin siunatutta mainioita, rikkaan Herra
Vanderstraten'in hywin marustcttn uutis-asunto. Loiwalla
kunnllllllÄ, laaksossa hajallaan olewien neekeri-mökkien yli
kohosi hänen komea asunto-huoneensa, ympäröittynä puutar-
halla, jossa oli kaikki, mitä kuumain maiden aurinko woipi
kallis-armoista tuottaa ja kekseliään ihmisen äly hyödyksensä
käyttää. Warjoisat lehtimajat köynnöskasweista, täynnä le-
muamia kukkia; konstikkaat suihkukaimot, joiden raikas mesi
liewitti polttaman ilman-alan rankaisemaa kuumuutta; wiileät
luolat, ulkonäöstä päättäin luontaiset, maan kuitenkin suu-
rella taidolla hatkaamattomista kiwistä rakennetut; isot hä-
kit rautalangasta, joissa Surinamin kaunis-sulkaiset linnut
lentää lekutteliwat, kiikkuiwat silkkinyöristä riippumissa mes-
sinkirenkaissa taikka lehahtelimat rääklyen oksalta oksalle,
antaen komeain höyhentensä loistaa auringon säteissä; kai-
kellaiset kukat ja pensaat ei mitään puuttunut, joka taisi
tehdä herra Vauderstratcnin kartanon olopaikaksi, mistä tus-
kin tekisi mieli muuttaa pois paratiisinkaan iloon.
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Kaksinkertainen tiilikiwistä rakennettu asuinhuone näytti
warsin oudolta tässä ympäristössä, joka loisti troopillisen
luonnon kaikessa komeudessa. Kolmekymmentä wuotta sit-
ten oli, näet, herra Vanderstraten, muutettuansa kolkosta
kotimaastansa ja Amsterdamin rikkaasta kauppakaupungista
Surinamin erämaille, sen rakennuttanut aiwan sen huoneen
mallin mukaan, jossa hänen esnuanhempansa monet »vuosi-
kymmenet oliwat asuneet ja jossa hän aina oli elänyt on-
nellisena ja tyytyväisenä. Siina ei puuttunut korkeita sa-
wupiippuja, jotka kohosiwat kirjawilla tilleillä peitetyn katon
yli, eikä kamiineja huoneissa, waikkll niitä ei suinkaan wielä
oltu käytetty eikä ne wcistakaan olleet käytettäwiä. Sillä
tässä ilman-alassa oli waan pakko suojella itseänsä ylen-
määräisen lämpimän Vaikutuksista; tekolämmintä ei milloin-
kaan tarwittu. Mutta oli miten oli herra Vanderstra-
ten halusi jotain silmin-nähtäwää muistomerkkiä kotimaas-
tansa, ja asunto piti rakennettaman, niinkuin hän tahtoi,
eikä sellaiseksi, kuin se rakennusmestarin mielestä olisi ollut
tarkoituksen-mukainen ja ilman-alaan sopima. Huoneitten
sisä-warustus todisti muuten omistajan snurta rikkautta;
mielitekojensa tyydyttämiseksi saattoi hän tuhlata tuhansia
eikä hänen raha-arkussaan kuitenkaan tuntunut suurta roa-
jausta, Vanderstratenin laiwat kautoiwat hänen laajojen

tilustensa tuotteita Eurooppaan, lemuawia höysteitä, suuria
kahwilla täytettyjä säkkejä, arkkuja täynnä sokeria, summatto-
mia tupakka» ja pumpuli-kääryjä, ja toiwat sieltä takaisin jou-
kottain kulta- ja hopea-rahaa. Kaikki nämä tuotteet kaswatti-
mat monilukuiset orjat, joita hänellä oli sadottain, otsansa
hiessä hedelmällisestä maasta eikä isännän itse tarwinnut
liikuttaa kättänsä taikka olla sokerimyllyjen, kaswi-maitten
ja orjain tarkastajana. Olihan rikkaalla herra Vanderstra-
tenilla orjawouteja, ja ulkotoimitusten johdatuksen hän heitti



kirjanpitäjillensä ja asiamiehilleen Paramaribossa, jotka oli-
wat welwolliset määrä-aikoina tekemään hänelle tiliä raha-
tuloista ja niiden käyttämisestä. Waan jopa tämäkin pieni
työnteko rasitti häntä liian paljon, ja kiihkeästi hän sentäh-
den odotti sisarensa Pojan tuloa Saksanmaalta; sillä hän
oli jo wuosi taikka toistakin wuotta sitten omakätisesti hä-
nelle kirjoittanut. Hänen sisarensa oli, näet, mennyt naimi-
seen erään Saksalaisen kauppamiehen kanssa, ja oli nyt,
miehensä kuoltua, jotenkin wähäwarainen. Tämä nuoru-
kainen oli nyt kahdeksan- taikka yhdeksäntoista wuoden wanha
ja siis herra Vanderstratenin mielestä juuri sillä ijällä,
että hän paraiten taisi häntä mieltänsä myöden taiwuttaa.
Herra Vanderstraten tarkoitti hänen parastansa; sillä Em-
merich Waldeck oli kerran tulema kaiken hänen omaisuu-
tensa perilliseksi, ja enon eläessä oli hän pidettäwä aiwan
niinkuin oma lapsi, jos nimittäin Gmmerich saattaisi woit-
taa herra Vanderstratenin mielisuosiota, mikä rikkaan isän-
nän mielenlaadun suhteen, joka hallitsi talossansa kuin ruh-
tinas ikään, ei ollut aiwan helppo asia.

Emänä Päiwänä istui herra Vanderstraten Pisanki-
majan marjossa, johon wanilli-köynnökset lemuawin kukki-
nensa suikerteliwat, ja kiikkui nekosasti komeassa nojatuolis-
saan. Hänen oikealla ja wasemmalla puolellansa seisoi kaksi
neekeriä mahdottoman suurilla miuhkoilla kirjawista linnun-
sulista, löyhytteliwät wuorotellen wiilcätä ilmaa herrallensa
ja karkoittiwllt pois lehdosta näsäkkäitä hyönteisiä, jotka
näyttiwät mielimän »verenhimoisilla hakaroillansa lähetä
„Massan" hellätuntoista ihoa. Herra Vanderstraten poltti

pitkässä sawupiipussa hienointa tupakkaa, jota hänen wilja-
wat tiluksensa oliwat tuottaneet, ja katseli suurella mieli-
hywällä niitä kewyitä sinisiä sawupilwiä, jotka täyttiwät il-
man oiwallisella lemullansa. Kepeän leweälierisen hatun hän
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oli heittänyt syrjälle ja hänen paljaat jalkansa lepasiwät
neekerin helmassa, joka istui kyyryllänsä maassa, ettei isän-
nän arat jäsenet maahan koskisi. Näin istui herra Van-
derstraten, riemuiten tyynellä mielellä rikkaudestaan, jonka
moninaisissa nautinnoissa hänen elämänsä kulni suloisesti
ja lewollisesti.

Kun nyt aurinko wähitellen rupesi maillensa menemään,
ilmaantui erään walkean miehen leweä wartalo lehtimajan
suussa; tulija kumarsi sywään herra Vnuderstratcn'ille, loi
pikimmältään silmänsä läsnä olemiin orjiin, jotka miehen
ilmautuessa nähtäwästi peljästyiwät ja rupesiwat kahta wer-
taa ahkerammin löyhyttämään snlkawiuhkoillaan. Sillä Ni-
kolao, kartanon yliwouti, nyt ilmaantui herransa eteen ja
antoi, niinkuin aina oli hänen tapansa, kertomuksen päiwän
tapahtumista.

Nikolno oli kookas, wäkewä mies, jonka paljas näkö
saattoi tuottaa hänelle tarpeellista kunnioitusta. Hänen
troopillisen auringon säteistä päiwettyneet kaswonsn, musta
parta, joka huulilta ja poskilta walui alas rinnalle, tum-
man silmän tyly wilkahdus, sywä, wahwa, kumisema ääui
eiwät milloinkaan olleet «laikuttamatta orjistuueisin neekeri
raukkoihin. Waan enemmän kuin kaikki nämä tuotti hä-
nelle kunnioitusta piiska letitetyistä härän-nahan hihnoista,
joka riippui woudin wyössä hänen maltansa merkkinä. Hä-
nen, wäkewä kätensä taisi tätä asetta kunnon lailla wiljellä,
eikä ollut kartanossa monta neekeriä, jotka eiwät olleet tul-
leet kipeästi tuntemaan tämän käsiwnrreu ja tämän piiskan
painoa. Nikolaota orjat pelkäsiwät enemmän kuiu aukarata
isäntääkään, joka, maikka kyllä alinomaa torui ja murisi,
ei kuitenkaan saattanut tykkänään kieltää hywänsäwyistä
Hollantilaista luonnettansa, paitsi kun mustan lauman huo-
limattomuus hänen omaa nekosuuttansa häiritsi.



„No, mitä kuuluu, Nikolao?" kysyi herra Vanderstra-
ten ja ojensi tyhjäksi poltetun piipun neekerille, joka pian
uudestaan täytti sen tupakalla. „loko kahwin korjuu on
lopetettu? Ia oletteko jo koettaneet tuota uutta sokerikonetta,
jonka paljolla rahalla tuotimme Liittichistä?"

„Kcchwiu sato on aiwan hywä," wastasi Nikolao. „Se
on runsaampi kuin milloinkaan ennen, ja te wcitti lähettää
noin sata säkkiä enemmän kahmia Eurooppaan knin miime
wuonna. Mutta koneelta ei tule mitääu malmista, eikä
sillä ole yhtäkään askelta pitemmälle päästy. Raha on
suoraan sanoen hukkaan menetetty. Te tiedätte, että aina
olen teitä waroittanut. Gi ole uoista uusista keinoista.
Mitäpä ne tuolla manhassa maassa sokerimyllyistä ymmär-
tämät? Sillä rahalla, joka on koneesen tnhlattu, olisitte woi-
neet ostaa monta orjaa."

Herra Vnnderstraten näytti wähän suuttuneelta. „Kone
ei ole mihinkään wikapää," sanoi hän jotenkin tuikeasti.
„Sinä, Nikolao, et waan ymmärrä alottaa asiata oikeasta
päästä. Olkoon menneeksi minä hankin Amsterdamista
koneniekan, ja hän on asettama kalun hywään kuntoon."

„Maksaa maan paljon rahaa, herra, ja on turhaa tuh-
laamista sekin," wastllsi wouti jotenkin iwallisesti. »Mutta
te olette rikas, mitä se teitä mahingoittaa, jos heitättekin
par! sataa tukaattia samaan juopaa», joka jo ennen on tu-
hansia niellyt,"

„Katsotaan, marrotaan, Nikolao. Ole nyt puhumatta
siitä! Mitä uutisia muuten kuuluu?" sauoi herra Vander-
straten wähän närkästyneenä.

„ Herra Geldern on ilmoittanut, että häneltä wiime
yönä on Varastettu lihawa sika ja että neekerimme Wamba
o» siitä Warkaudesta luulon alaisena. Minä olen tutkis-
tellut hänen mökkinsä ja löysin sian teurastettuna lehtiläjän



alta hänen Pihansa nurkasta. Päättäkää itse, miten tuo
konna rangaistaan ja mitä sialla tehdään."

„Sika annetaan tietysti Geldern naapurillemme ta-
kaisin ja Wamba saa persoudestansa kaksikymmentä piiskan
lyöntiä," päätti herra Vanderstraten. „ Tahdonpa kartoittaa
siitä heittiöstä Warkauden himon."

„Wieläkin," lisäsi Nikolno, kirjoitettnansa herransa
käskyn taululle, jonka hän otti wyöstänsa, „wieläkin minun
täytyy ilmoittaa, että luno ja! Vesta riilaantuiwat yhdestä
lasihelmestä, ja että Vesta löi lunoa wasten silmiä, niin
että weri juoksi nenästä ja hammas lähti hänen suustansa,
waikka helmi oli lunon oma."

„Woi sitä kirottua kansaa alinomaisilla tappeluillaan,"
huudahtiAherra Vanderstraten suuttuneena. „ Vesta saa
kymmenen piiskan huimausta, ja luno wiisi, sen wnoksi
ettei hän ilmoittanut asiata, waan rupesi tappeluun. Mitäs
muuta?"

„Zeno on julistanut," puhui Nikolao wielä, että hän
lyö pään puhki siltä, joka kertaakaan enää kutsuu hänet
Zenoksi, eikä Gumaliksi, joka on hänen oikea nimensä. En-
dymion kutsui hänet tänään Zenoksi, ja siitä he karkasiwat
toistensa kimppuun niinkuin pukit, ja Zeno, jos ei juuri
musertanutkaan Gndymionin kalloa, antoi hänelle kuitenkin
semmoisen kolauksen, että tämä nyt makaa sairaana mökis-
sään. Hänen päänsä on paisunut niin paksuksi kuin roesi-
meluuni."

„Zeno marssii kolmeksi paiwäksi koirankoppeliiu me-
delle ja leimalle, ja muuten tuolle nuorukaiselle ilmoitetaan,
että hän tästälähin aina nimitetään Zenoksi waan. Se
olkoon sanottu! Nimen olen minä hänelle antanut, eikä
tuo musta lurjus saa ruweta sitä nureksumaan, ellei tahdo
oppia, miltä piiska tuntuu. Tuota roistowäkeä! Näkyypä



heissäkin oleman ylpeyttä! Joko nyt olet puhunut suusi
puhtaaksi, Nikolao?

„Enpä wielä, hywä herra, Herkules on horjahtanut
sokerimyllyssä ja musertanut kätensä telojen wäliin. On-
neksi se maan oli wasen käsi ja luut omat eheät."

„Piiskatkaa hänet mereen asti" huudahti kimakalla
äänellä herra Vanderstraten, joka nyt todellakin wihastui.
„ Herkules on parhaimpia ja wahwimpia nuorukaisia; wast'
ikään annoin hänelle palkinnon ja kuitenkin tuo koira, «ar-
maankin tahallaan, tekee itsensä raajarikoksi, ettei hänen tar-
witsisi enää olla myllyssä."

„ Totta kaiketi, herra! Kaikki he myllyä kammowat ja
tekewät mieluummin ulkona työtä koko päiwän kuin siellä
yhden tunnin. Mutta kun Herkules on parantunut, hän
kyllä jälleen saattaa tehdä työtä myllyssä, ja minä olen pi-
tämä huolen siitä, ettei hän enää toista kertaa raajojansa
muserra."

Näin sanoen orjawouti pudisti hihnapiiskaansa ja hä-
nen tuima katsantonsa todisti niwan selwästi, ettei hän suin-
kaan aikonut säästää onnettoman Herkuleen selkää, joka juuri
tätä nykyä kärsi äärettömiä tuskia majassaan.

„Nyt toiwon sinun wiimeinkin lopettaneen onnettomat
kertomuksesi," sanoi herra Vanderstraten, ja sytytti täytetyn
piippunsa, jonka neekeri tarjosi hänelle sytyttimen kanssa,
„ Miten? Eikö wieläkään? Sano pois, että kerrankin pää-
set perille."

«Herra Vanderstraten," wastasi Nikolao, ja hänen
tumma silmänsä Paloi imeläkin tummemmin, „mitä minulla
nyt on sanottamaa, sitä ei näitten nuorukaisten tarwitse
kuulla."

„Menkää tiehenne," hnusi herra läsnä olemille orjille
ja wiittasi kiiwaasti majan suuhun.
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Mustat orjat katosiwat heti, nähtämästi iloisina siitä,
että sciiwat lähteä pois peljätyn moudin näkymistä, ja tämä
puhui hiljemmällä äänellä kuin ennen: »herra, korjauttakaa
pyssyt ja musketit ja pankaa järjestykseen kaikki, mitä ikinä
puolustukseen tarwitaan. Vuoristossa on lewottomnutta;
minä pelkään, ettei meidän kanwan tarwitse odottaa Ma>
ron-neekerien tuloa."

Herra Vanderstmten tuskistui ja hänen punaiset pos-
kensa waaleniwllt. „Mistä sen tiedät?" kysyi hän.

„Oikeastaan en tiedä mitään," wastasi Nikolao. „Msi«
tyiset sanat, joita olen sattunut kuulemaan, ja muutamain or-
jäin ynseä käytös omat herättäneet minussa arweluita, jotka
pakoittawat miuun antamaan teille, hywä berrn, warcituksen,
ennenkuin on liian myöhään. Kapinan henki uhkaa meitä
aiwan likeltä, ehkäpä jo liikkuu keskellammekin orjain nweissä."

„ Siihen ei ole syynä mikään muu kuin nuo pojat,
jotka salaisesti hiipuvat orjiemme majoihin antamaan heille
opetusta lukemisessa, kirjoittamisessa ja uskon-opissa," huu-
dahti herra Vanderstraten mielipahoissansa ja kameli pitkin
askelin edestakaisin majassa, eikä innossaan ajatellut, ettei
hänellä ollut edes tohweleita jalassa,

„lospahan kerran saisin edes yhden noista hylkiöistä
käsiini," lisäsi hän. „Mitäpä neekeri tarwitsee lukemista,
kirjoittamista ja Jumalan tuntemista? Kunhan nuo rois»
tot ivaan osaamat kahmia ja pumpulia istuttaa ja wiljellä,
niin siinä on heille jo kyllin ja yhtäkyllin. Mutta jopa
tulewat nuo kirotut, Jumala antakoon minulle anteeksi, nuo
liehakoitsijat, ja lörpöttelevät nuorukaisille wapaudesta jatasa-
armosta ja yllyttäwät heitä heidän herrojansa mastaan; ja en-
nenkuin woit sitä ajatellakaan, rupee sotahuuto kaikumaan,
ketaleita heitetään peltoihin ja huomisin, leimuamat liekit
tekemät mielettömän kansan aiwan hurjaksi; tulee sitten «iela
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Maron-neekereitä ja silloin moi sitä onnetonta maanwilje-
lijää, joka ei ole ajoissa apua hankkinut! Anna sanamme-
jän nousta ratsaille, Nikolao, pidä huolta siitä, että hän
ottaa nopeimman hcwosen tallista, ja lähetä hänet Para-
mariboon. Terweisiä komentajalle! Lähettäköön hän minulle
joukon sotamiehiä, niin suuren kuiu häneltä suinkin liikenee.
Joudu, Nikolao! Maltahan toki wähäseu! Toisen sanan-
wiejän woit wielä lähettää Amsterdamin ja Wredensbor-
gin linnoituksiin. Jota enemmän sotamiehiä, sitä suurempi
turwallisuus, sillä nuo Maron-neekeri koirat eiwät tunne
sääliä eikä armoa. Pidä orjat wieläkin towemmassa ku-
rissa, Nikolao! Ei kukaan heistä saa lähteä kartanosta, ja
joka yön aikana sitä yrittää, ammutaan armahtamatta kuoli-
aaksi. Pidä myös silmällä kanuunnweneet, jotka wirran
puolelta suojelewat kartanoamme. Katso, että hankitaan
ruutia ja kuulia, ett'emme seiso suojattomina ja ncuwot-
tomina, kun nuo mustat perkeleet hyökkääwät alas Wuorilta
meidän päällemme kuin kuohuma wirta. Pian, Nikolao,
pian! Mitä siinä seisoa töllistelet? Joka minuutti on kallis,
jos Manon-neekereillä on paha mielessä. Malta, Nikolao!
Pidä huolta siitäkin, että paalutus kunnaamme ympärillä
tarkastetaan ja pannaan hywään kuntoon, jos tarmis tulee

ja mene nyt tiehesi, mies, äläkä seiso, kuin jalkasi olisi-
wat maahan kiinni kaswanect. Noh, malta, Nikolao
annahan minun puhua suuni puhtaaksi pidä tarkoin
silmällä noita hiipiwiä lähetysmiehiä. Tahdon tulla kiro-
tuksi, jos emme hirtä ensimäistä poikaa, joka käsiimme salli-
tun, häätääksemme muilta halun tullll takaisin. No, mi-
täpä siinä wieläkin töllistelet, Nikolao? Johan sinun nyt
pitäisi olla pitkän matkan päässä."

Nikolao mutisi muutamia sanoja itsekseen
ja lähti kiireesti toimittamaan herra Vanderstratenin anta-
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mia monellaisia käskyjä. Maan tämä, aiwan uuwuksissa
pitkästä puheesta ja mielenliitutuksesta, waipui wäsyneenä
nojatuoliinsa, pani kädet ristiin pyöreälle Maisallensa ja
huokaili sywään sydämestänsä: „jospa tuo kirottu nuorukai-
nen kerran tulisi. En olisi häntä milloinkaan paremmin
tarwinnut kuin tällä häiriön ajalla, jolloin rehellinen maan-
wiljelijä ei silmänräpäystäkään woi olla huoletcnna henges-
tänsä."

Fomeu luku.

Sisarenpoika.

Ikäänkuin lempeä taiwlls, joka niin ylenmääräisesi!
oli wuodattanut siunaustansa rikkaan maanwiljelijän yli,
olisi tahtonut täyttää hänen pienimmänkin toiwonsa, taiwu-
tettiin nyt lehtimajan köynnöskaswit erilleen, ja mehuisien
lehmien ja kirjawien kukkien keskeltä hymyiliwät noin kah-
deksautoista-wuotiaan nuorukaisen werewät, kauniit ja joten»
kin urheat kaswot. Hänen siniset silmänsä wilkahtiwat wek-
kuloisesti tuuheain, rusteaiu kiharoitten alta, ja rehewä, pu-
nainen suu naurahteli wähän iwallisesti, kun hän lausui:
»tässäpä Gmmerich on, eno! tässäpä on se kirottu nuo-
rukainen ihka elämänä ja on kuullut kaikki, mitä anka-
ran orjawoudin kanssa on keskusteltu. Toden totta eno,
sitä en saattanut aawistaakaau, että rauhallisella maanwil-
jelijällä woisi olla niin hurja ja sotaisa mielenlaatu, kuin
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hämmästyksellä wast'ikään kuulin. Minä tahdoin hämmäs-
tyttää, mutta hämmästyin todellakin itse. No, älkää pa-
haksi panko, hywä eno!" lisäsi nuorukainen repien kukois-
tamat köynnökset rikki, ja seuraamassa silmänräpäyksessä seisoi
hän ällistyneen herra Vanderstratenin edessä „monet tu-
hannet sydämelliset terweiset tuon teille äidiltäni."

Nyt wasta tuli wähän eloa herra Vanderstratenin sil-
miin ja jäseniin.

'

Hän huo'ahti sydämen pohjasta, tarttui
nuorukaisen tarjottuun käteen, likisti ja pudisti sitä wäke-
wästi, ja sanoi marsin sydämellisesti:

„terwe tultuasi Suri-
namiin, sisareni poika. Tuhat kertaa terwe tultuasi! Tule
syliini, poika! Niin! Ia kuinka uljas nuorukainen sinä
olet, solakka, wäkewä ja terwe, niwan niinkuin minäkin, kun
neljäkymmentä wuotta sitten tulin tähän maahan. Ia äi-
tisi, hywä sisareni Margareta, on terweenä?"

„M)tä terweenä kuin sinäkin, eno, waan ei niin tyy-
tywäisenä," wastasi Gmmerich, tarttuen tuoliin ja nekosasti
istuutuen enonsa wiereen, joka näkyi olewan ihastuksissa
nuorukaisen rohkeamielisestä käytöksestä. „Ymmärrätkö, eno,
hän ei tahtonut ensinkään laskea minua tänne; waan kuu
lupasin wähintäänkin kolmen wuoden perästä palata takaisin
ja jos mahdollista tuoda sinut mukaani, salli hän minun
lähteä, waikka kyllä katkerilla kyyneleillä ja sydämellisellä
surulla. Niin, niin, hänen sydämensä wuoti merta lähties-
säni, ja sinun täytyy myöntää, ettei olekaan mikään helppo
asia niin pitkäksi ajaksi erota pojastansa, joka näkyy olewan
määrätty äidin ja sisarten tueksi. Nyt, enoni, sanon sinullesuoraan, mitä tahdon. Minä tahdon, että myyt pois kar-
tanosi, neekerisi ja kaikki, mitä siihen kuuluu, ja palaat mi-
nun kanssani Eurooppaan. Kolmen wuoden aikaa anuan
sinulle siihen, ettei sinuu tarwitse hätäillä. Jos ennen tu-
lemme walmiiksi, niin sitä parempi. Äitini ei pane pahaksi,
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jos tulemme wuotta aikaisemmin, kuin hän meitä odottaa;
ja sinulle, eno, kauniin Saksanmaan raitis ja wiileä, waan
kuitenkin kirkas ilma, on olewa mieluinen, oltnasi niin monta
wuotta tässä hikilawassa. lumal'auttakoon, mitä hien »vir-
toja olen »vuodattanut parissa päiwässä, joina olen matkus-
tanut tässä tuli-uunissa. Jos sillä lailla pitkittyy, eno,
niin wiimein hennosta sisaresi pojasta Emmerichistä ei jää
muuta jälelle kuin ohut utupilwi, jota ilman henki hajot-
taa joka haaralle. Ia sepä, eno, olisi minulle sangen »vas-
tenmielistä."

Moi, miten sinä lmvertelet, sisareni poika!" huudahtiherra Vanderstraten aiwan hämmästyneenä sisarenpojan sana-
tnlwasta. »Tuskin olet tänne tullut, niin rupeet lörpöttele-
mään myymisestä ja muuttamisesta Saksanmaalle, ikään
kuin se olisi silmänräpäyksessä tehtäwä. Siitä ei tule
mitään, poikani. Hätätilassa annamme äitisi ja sisartesitulla tänne; waan kaikissa tapauksissa me molemmat
jäämme tänne, sillä minusta on toki parempi istua hikila-wlllla kuin jää-ammeessa. Hiljaa, poikani, hiljaa. On meillä
nyt parempiakin tehtcnviä kuin ajatella siirtymistä, ja missätapauksessa hywänsä, jos tahtoisinkin myydä taloni ja ta-
»varani, joka ei suinkaan ole aikomukseni, niin täytyyhän
minulla olla jotain makuutta, ett'ei taloani häwitetä. Jos
olet meitä kuunnellut, niin pitäisihän sinun tietämän, että
noilla »verikoirilla, Maron-neekereillä, on ilkeitä juonia mie-
lessä. "

„Mita wäkeä nuo Maron-neekerit owat?" kysyi Em-
merich."

„Wai et sinä sitä tiedä, Poikani?" ivastasi heim Van-
derstmten. „Etpä, saakeli soikoon, ole aiwan paljon oppinut
tuolla Euroopcissasi, pelkään minä,"
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»Armas enoni, Euroopassa on meillä muutakin teke-
mistä kuin pitää huolta teidän pienistä yksityis-riidoistanne
tässä syrjäisessä maailman nurkassa," wastasi Gmmerich,
„Waan kunhan nyt kerran olen täällä, pitää minun saada
tietää, minkälaisia »vihollisemme omat, sillä ystäwamme kyllä
pian opin tuntemaan."

„Maron-neekerit omat karanneita orjia, jotka piiloit-
telewat muoriston synkissä metsissä, mihin ei kukaan ihmi-
nen tohdi heitä seurata," selitti herra Vanderstrateu. „Siellä
he elämät raakalaisten tawalla metsän otuksilla, joita am-
pumat myrkytetyillä nuolilla, ja hyökkääwät nila mälistä
alas tasamaille, murhaamat uiitä, jotka Vastarintaan rupee-
wat, riistäwät ja raastamat kaikki, mitä heidän ahneet sil-
mänsä keksimät ja lemeät hartiansa jaksamat kantaa. Hir-
meitä asioita puhutaan noista pedoista, ja Jumala armos-
saan marjelkoon meitä joutumasta liian likisecn tuttamuu-
teen heidän kanssansa!"

„Katsoppas, eno, sellaisia sinun ei tarwitse peljätä
rauhallisessa Saksanmaassamme," sanoi sisaren poika. „Kyllä
sinä mielä mielesi muutat ja lähdet miuuu kanssani nartei-
nesi meren yli. Toiste enemmän siitä mutta eiköhän
nuo urhoolliset Hollautilaiset sotamiehet woisi ajaa tuota
roistomäk/ä pakoon?"

„los tulemat tasangoille eiwätkä niwan äkki-arwaamatta
karkaa meidän kimppuumme, tulemat he tawallisesti woite-
tuiksi, maikka heillä tosin on maka rohkeus ja pitkät, woura»
lilla myrkytetyt nuolet, joista pieninkin haama tuottaa mäittä-
mättömän kuoleman, jos ei kohta saada woidetta myrkkyä
roastaan, ja sitä taas lomaksi onneksi ei inkaan muu tunne
kuin nuo kirotut neekeriläis-koirat. Wuoristoon asti ei heitä
woi ajaa takaa eikä siis heitä häwittää; sillä siinä on hau-
toja ja rotkoja, joista taiwas armollisesti meitä warjelkoon.
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Näin ikäänkuin hiuskarwasta riippuwa miekka alinomaa hei-
luu päämme ylitse, ja joka silmänräpäyksenä täytyy meidän
peljätä tuon weren- ja snaliinhimoisen joukon päällekarkaa-
mistä. Näihin asti nuo konnat owat minua säästäneet, waan
minä pelkään, että rauha jo on kestänyt liian kauwan."

„Täytyy kärsiä niitä wastuksia, joihin itse on syynä,"
lausui sisarenpoika yksiwakaisesti. „los aina olisitte orji-
anne lempeästi kohdelleet, niin eiwät olisi teiltä karanneet
eiwätkä uhkaisi teille kostoa. Mutta nyt meidän täytyy
martoa, miten asiat päättywät. Eipä asian laita taida olla
niin paha, kuin näyttää, jn pahimmassakin tapauksessa woimme
ainakin suojella itseämme. Eipä tarwittaisi soramäkeäkään,
jos woisit luottaa neekeriesi uskollisuuteen ja olisi kylläksi
ruutia. Pyssyn luoti lentää kauwemmaksi kuin nuoli, ja
siten estämme pojat tulemasta meitä liian likelle."

„Sepä se juuri on," sanoi herra Vanderstraten sur-
kean näköisenä. „ Saattaako noihin lurjuksiin luottaa? Tus-
kin kuulewat mustain kumppaliensa sota-ulinaa, niin rupee-
wat yhteen tuumaan heidän kanssansa ja lähtewät karkuun.
Näin on asiain laita, warsinkin siitä ajasta alkaen, jolloin
walkea-ihöiset lähetyssaarnaajat, kiellostamme huolimatta, ru-
pesiwat kulkemaan neekerien mökeissä opettamassa heille kris-
tin-uskoa. Ei mikään ankaruus eikä mikään kowa rangais-
tus auta. Muutamat maanwiljelijät, jotka owat peljän-
neet neekeriensä imeneen uuden opin myrkkyä, owat heitä
piiskanneet, sitoneet ja rääkänneet; waan kaikki turhaan.
Nuo ilkiöt tulewat wieläkin uppiuiskaisemmiffi; ja tuskin on
kulunut kahdeksan wiikkoa siitä, kun talon omat neekerit
häwittiwät rikkaan Vandermeulenin wiljelysmaat Marony-
joen warrella; huone kukistettiin ja onneton Vandermeuleu
itse murhattiin hirweällä tawalla. Olen minäkin siitä ajas-
ta tullut ankarammaksi noita mustia petoja kohtaan, ja
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niin Pian kuin hawllitsen yhdenkään heistä tietämän enem-
män, kuin hänen tulee tietää, täytyy hänen roikkua lähimmäi-
sessä Puussa, niin totta kuin minä olen Vanderstraten. In
lähetyssaarnaajan käypi samoin, jos saan hänet käsiini."

Nuori Emmerich pudisti päätänsä ja sauoi rohkeasti:
„ei ole sinun wiisaudestasi, eno! Älä pane pahaksesi, roaikka
niinun täytyy sanoa sinulle, että te, hywät maanwiljelijät,
mutta huonot kristityt, olette aiwan harhatiellä. Sen sijaan
että tekisitte parastanne noita tuhmia mustia raukkoja wa«
laistllksenne ja koettaisitte saada beitä hywiksi kristityiksi, saa-
tatte heidät ankaruudellanne epätoiwoon. Teidän julmuu-
tennehcm se on, eikä totisen Jumalan tunteminen, joka ajaa
nuot poloiset wuoristoon ja pakoitta» heitä hurjan ja jul-
man koston töihin. Puhdas kristin-oppi tekisi heidät hy-
wiksi ja jaloiksi, wieläpä kiitollisiksikin sille herralle, joka
kohtelee heitä lempeydellä ja sääliwaisyydella. Tee minun
neuwoni mukaan ja koeta kerran, mitä hywyys roaikuttna.
Kyllä minä takaan, ett'et kadu kauppaasi."

„Tuota siua et ymmärrä, poika!" wnstnsi eno närkäs-
tyneenä, pudistaen päätänsä, »Piiskan pitää käydä laiskan
miehen takana; muuten he nielewät meidät kaikki ihka elä-
winä. Jos eiwät pelkäisi piiskaa, kidutusta ja kuolemat»
pitkällisissä kuruissa niin ei meillä silmänräpäystäkään
olisi turronllisuutta henkemme puolesta. Mutta olkoon kyl-
läksi siitä asiasta puhuttu. Ilta tulee wiileäksi ja paitsi
sitä yö kohta on tulossa. Käykäämme sisään huomisin ja
jutelkaamme siellä hauskemmista asioista, äidistäsi ja isän-
maastasi; älkäämme waiwntko itseämme noitten uppiniskais-
ten, pölkkypäisten, laiskojen murjaanein tähden."

Herra Vanderstraten nousi tuoliltansa ja astui wer-
kalleen lcweitä, hywästi siiwottuja hietataytämiä taloon
päin, Cmmerich kameli hänen wieressään symään miettimi-

2



13

seen waipuneena ja mutisi hiljaa itsekseen: „Kummallinen
maa ja kummalliset ihmiset! Palawa paahde auringolla,
mutta jäiset sydämet ihmisissä, jotka eiwät edes soisi lähim-
mäisillensä puhtaan kristin-uskon lohdutuksia, jotka eiwät
soisi, että poloiset, sorretut orjat oppisiwat tuntemaan ar-
mosta rikkaan, laupiaan Jumalan, joka yksin woipi lohduttaa
ja wahwistaa heitä heidän wiheliäisyydessänsä. Mutta toi-
sin tulee olemaan, jos minä jään tänne ja woitan enoni
sydämen. Hän on luonnoltansa hywa jaystawällinen; mutta
paha esimerkki ja waaran pelko on tehnyt hänen yhtä jul-
maksi, kuin muut, jotka näkymät unhoittaneen että sorretut,
nöyryytetyt, rääkätyt mustatkin owat ihmisiä ja heidän wel,
jiänsä taiwaallisen Isän silmissä. Kärsiwällisyyttä waan!
Toisellaiseksi pitää tämän seikan muuttuman eikä todellakaan
huonommaksi!"

Kolmas luku.

Herkules.
Miettien ja tuumaillen poloisten neekerien parasta oli

Gmmerich enonsa seurassa saapunut tämän asuin-huoneelle
ja oli juuri Muinaisillaan sisään awatusta owesta, kun
etäältä kaikuwa, kumisewn huuto saattoi hänet äkkiä seisah-tumaan. Hän kuunteli; huuto kuului uudelleen; se oli sel-wästi kiwun ja tuskan walitus ja nyt Gmmerich kiireesti
riensi sinnepäin, mistä huuto kuului, hoksaamatta kutsua
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enoansa awuksi tahi Pyytää anteeksi Pois menostansa. Muu»
tamassa sekunnissa tuli hän aitnukselle, jonka sisäpuolella
eräitä neekeri-mökkejä seisoi siellä täällä, hyppäsi sen yli ja
oli muutaman silmänräpäyksen kuluttua aukealla paikalla,
jossa hän tulisoittojen malcssa näki hirwittäwän näyn.

Wähintäin sata neekeriä seisoi isossa piirissä, minkä
keskikohdalla nähtiin nuori, pitkä jasolakka neekeri-orja sidot»
tunll niiniköysillä paaluun. Hänen woimakas wartalonsa
wärisi ja roapisi, kun eräs armoton, walkea mies piiskalla
lyödä läjähytti hänen alastonta selkäänsä wäkewän käsiwar-
tensa täydellä woimalla. Joka iskulta ilmaantui punainen,
werinen naarmu kidutetun orjan mustalle, sametinnäköiselle
iholle. Tämä nuorukainen tuskin näytti wanhemmalta kuin
Emmerichkänn. Äärettömät tiwut, joita ruoskan iskut tuot-
tiwat tälle onnettomalle, pusersiwat hänen suustansa ähki-
misen, joka täytti Gmmerichin sydämen sywimmällä, Hellim-
mällä säälillä. Hänen silmänsä wilkahtiwat tuikeasti jul-
maan woutiin, hän käski hänen herkeämään, jll kuu tätä
käskyä ei toteltu, karkasi hän woudin kimppuun, nykäisi
piiskan hänen kädestään ja siwalsi häntä niin rajusti pää'
hän, että hän keikahti monta askelta taaksepäin.

huudahti Gmmerich nuoren sydämensä
hehkumassa innossa. „Kuinka woitte Jumalan edessä was-
tata siitä, että näin hirweästi kidutatte ihmistä, joka on luotu
Jumalan kuwnksi? Päästäkää tuo onneton paikalla irti!"

Mustat orjat, joille Gmmerich ilmaantui ikään kuin
pelastamana enkelinä, riensnvät sidotun luo, repimät ja leik-
kasiwat poikki köydet, joilla hän oli kidutus-paaluun sidottu,
ja ottiwat onnettoman käsiwarsillensa, kun hän, kiwusta ja
merenwuodatuksestll nääntyneenä, tainnnksissa waipui maa-
han. Silla wälin oli orjawouti toipunut, ja tummanpu-
naisen» wihan wimmasta ojensi hän puristetun nyrkkinsä
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Gmmerichiä wastaan, kurittaaksensa nuorukaista, joka oli
hänet häwäissyt kaikkien orjain nähden. Waan Emmerich
ei näyttänyt wähäcikään pelkääwän hurjistuneen, mahdotto-
masti wäkewän miehen wihaa. Lewollisena jäi hän seiso»
maan, katsoi kirkkailla sinisilmillään woutiin ja sanoi waka-
wasti: „mene, katala, huomeis-namuna tahdon minä enoni,
herra Vanderstratenin, läsna-ollessa teitä kuulustella, ja jos
waan petomaisesta julmuudesta olette tuota ihmisrukkna
niin häpeällisesti kohdelleet, on teille paha tarjona."

Woudin uhkaawasti kohotettu nyrkki waipui hermo-
tonna alas, kun Gmmerich mainitsi enonsa nimen, ja tuo
äsken niin julmistunut mies kumarsi liehaillen ja mairitel-
len nuorukaista, joka niin rohkeasti astui esiin hallitsijana
herra Vanderstratenin kartanossa."

„Suokaa anteeksi, hywä herra!" sanoi hän nöyrästi,
maikka äänensä mielä wihasta wapisi „ anteeksi, että ko-
hotin käteni armollisen herrani sukulaista wastaan. Waan
minä en teitä tuntenut ja aiwan ondolla tnwalla te häirit-
sitte minua welwollisuuteni harjoittamisessa. Tuo konna
on hymin ansainnut rangaistuksensa. Tänään hän marsin
tahallaan musersi kätensä sokerimyllyssä päästäksensä Vapaaksi
siitä työstä ja sitten. "

„Woi teitä, petoa ihmishamuussa," tiuskasi Gmmerich
wihan wimmassa, „ja sitten rohkenitte niin »veriseksi piis-
kata haawoitetun miehen, joka jo «ääntelihe kuvuissaan.
Oi, laupias luniala! niiksi olet sallinut semmoisen rikoksen
tapahtua, musertamatta tuon ilkiöu Pois,
hirwiö, taikka, taiwaan nimessä, ininä hurjistun ja täytän
teihin rangaistuksen, jonka olette neekeri raukalle aikoneet."

Nouti wilkaisi suuttuneesen nuorukaiseen tuimasti, ilke-
ästi, mutisi muutamia cpäselwiä sanoja ja katosi pimeään,
joka jo peitti koko ympäristön. Emmerich taas, hänestä
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sen koommin huolimatta, kumartui alas hnawoitetun puo-
leen, tarttui hänen oikeaan, terweesen käteensä ja pnristi
sitä sydämellisellä säaliwäisyydellä.

„Ole huoletta, mies raukka," sanoi hän hänelle lem-
peällä, heleästi soimalla äänellänsä. „Sen lurjuksen täytyy
tästälähin jättää sinut rauhaan, ellei hän tahdo saada mi-
nun kanssani tekemistä. Kantakaa hänet majaansa, pojat.
Minä tahdon itse siuua hoitaa, ja enoni lääkäri on paran-
tama kiwistäwiä haawojasi liewittawällä palsamilla."

Orjien suusta kaikuiwat raikkaat ilohuudot, kun he kuuli-
wat kauniin walkoisen nuorukaisen puhuman niin lempeästi
ja lohdullisesti. Kidutettu neekeri puristi miimeisillä woimil-
lnlln Emmerichin kättä, ja hänen suurista mustista silmis-
tänsä lensi leimaus, joka enemmän kuin tuhat sanaa tul-
kitsi neekeri raukan kiitollisuutta. Sitten hän tahtoi heit-
täytyä Gmmerichin jalkojen juureen; mutta kipu ja meren-
wnodatus uumuttiwat häntä ja woiwotellen waipui hän tie-
dotonna »veljiensä syliin.

«Kantakaa hänet pois," huusi Emmerich mustille.
„11l jos joku tietää lääkärin oleman tässä likellä jossakin,
niin kutsukaa hänet tänne; mutta pian, sillä ci kelienkään
ole Pikainen apu tarpeellisempi kuin tälle rääkätylle neekeri
raukalle.

Muutamat wakewimmistä neekereistä nostimat taintu-
nem ylös, kantaakscnsn häntä hänen omaan mökkiinsä; toi-
set juoksiwnt lääkäriä hakemaan. Mutta samassa tuli nee-
keri-akka esiin pimeydestä, jossa oli piilounut, käski pois rien-
täwät pysähtymään ja otti punaisen puu-rasian halwan ha-
meensa taskusta.

«Jääkööt kaikki tänne/ sanoi hän murretulla Hollan-
nin kielellä, »Nauhalla Oinaalla on rohtoja, parempia
kuin kaikki tohtorin woiteet. Herkules huomenna terwe."
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Vleinen sohina kuului neekerien joukosta. Kunnioi-
tuksella he antoiwat sijaa wcmhalle waimolle, joka hitaasti
kulki haawoitetun luokse, aukaisi puisen rasian ja woiteli
taintuneen werisiä haawoja wärittömällä nesteellä. Herku-
les wawahti, wärähti; mutta seuraawassa silmänräpäyksessä
hän hymyili ja aukaisi silmänsä. Ensi silmäyksensä sattui
Emmerichiin, joka seisoi aiwan hänen wieressäan ja sääli-
wäisyydellä katseli hoidokastansa.

„Oi, herra," sanoi tämä, suudellen nuorukaisen kättä,
„ Herkules sinun henkineen, werineen, kaikkineen. Herkules
antaa repiä itsensä rikki jalopeuroilta ja tiikereiltä nuoren her-
ran tähden. Herkules ei unohda, mitä nuori herra on teh-
nyt orja raukalle."

„Ole huoletta, ystäwäni," wastasi Emmerich hymyillen.
„Koko juttu ei ansaitse sen enempää puhetta. Samoin
kuin sinulle tein, olisin tehnyt kellenkä hywänsä, waikka mei-
dän wanhalle taitamalle muorillemmekin. Mutta menkää
nyt lapset! Haawoitettu tarwitsee lepoa, ja minä tahdon
puhua enolleni oikein wakaisesti, ett'ei täällä täst'edes tapah-
tuisi sellaisia seikkoja, kuin silmieni tänään hämmästyksellä
ja säälillä on täytynyt nähdä. Ia kuulkaa, lapset, jos
wouti wielä kerran on julma teitä kohtaan, niin kääntykää
waan minun puoleeni. Niin kauwan kuin minä woin sitä
estää, ei ole kelienkään wääryyttä tapahtuma. Hywää yötä."

Emmerich kääntyi kartanoon päin, lähteäksensä pois.
Mutta wanha Ginga piti hänet takin liepeestä kiinni ja
pyysi hänen näyttämään kämmentänsä. Hymyillen täytti
nuorukainen tämän pyynnön, ja tulisoiton leimuamassa wa»
lossa tutkisteli wanhus himeillä silmillään kauwan aikaa
moniin mutkiin kietoutuneita wiiwoja nuorukaisen kädessä.

„Kaikki aiwan hywä!" sanoi wanhus miettiwäisesti
ja nyykähytti päätänsä, „ Sydän hywä ja käsi hywä an-
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tamnan köyhille, maan musta pilkku keskellä elon juonina.
Kawllhtakaa malloista miestä; musta mies ei määrällinen
nuorelle herralle. Valkoisella miehellä paha mielessä! Ginga
sanoo: olkaa Maroillanne."

»Kiitoksia waroituksistanne, mummoseni!" naurahteli
rohkea nuorukainen. „ Mutta katsoppas, olkoon musta tahi
walkea, tahdon minä hätätilassa suojella itseäni ja ylhäällä
pilwien tuolla puolen asuu Hän, joka on wäkewämpi kuin
pahansuopien kaikki juonet. Hywää yötä, lapset, ja sinulle,
Herkules, toiwon hywää tointumusta."

Neekerien riemuhuutojen kaikuessa lähti Gmmerich pois.
Waikka jo oli pimeä yö, lähettiwät kuitenkin tulkkaamat
tähdet niin paljon waloa maan päälle, että hän osasi
tietänsä ja saattoi nähdä enonsa kartanon tummat hahmo-
wiiwat. Riwakllsti astui hän eteenpäin. Muutaman aske-
leen Päässä kartanosta täytyi hänen kulkea tiheän pisanki-
pensaikon simutse. Tässä hän äkkiä seisahtui, sillä kapea,
tumma esine lensi suhisten aiwan hänen silmiensä ohitse ja
tarttui palmu-puun runkoon, joka oli häntä niin likellä, että
hän melkein kädellään siihen ylettyi. Hän seurasi esinettä
silmillään, läheni palmupuuta ja weti sulitetun nuolen sen
pehmeästä kuoresta. Salaman nopeudella syöksi hän nyt
pisanki-pensastoon. Hän ei nähnyt ketään; mutta rätinä
ikään kuin erilleen taiwutetuista ja jälleen yhteen sysätyistä
oksista ilmoitti hänelle, että joku eläwä olento oli wäijynyt
pensastossa. Gmmerich seisoi epäillen, pitäiskö hänen seurata
sitä wai ei. Hän pudisti ruskeita kiharoitansa, kääntyi
kartanoon päin ja mutisi itsekseen:,, wanha Ginga näkyy
tunteman wäkensä, Vastaiseksi tahdomme kuitenkin olla wa<
roillamme walkoisten miesten nuolia ivastaan."

Porstuassa hawaitsi Gmmerich nuoren koiran. Sie-
wästi teki hän sen nahkaan pienen naarmun nuolella. Eläin
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rupesi kohta Värähtelemään, wingahti Pari kertaa, oikaisi koi»
pensa ja kuoli.

„Aiwan oikein, nuoli on myrkytetty," sanoi Gmmerich
hiljaa itsekseen. Hän taittoi määrällisen aseen pirstoiksi,
kaiwoi kuopan maahan, pani koiran ja nuolen siihen ja
peitti sen huolellisesti mullalla.

„Nyt tahdomme martoa, mitä wicläkin on tapahtuma,"
Kustu hän. „Gno ei wielä saa mitään tietoa tästä pie-
nestä seikasta. Niin Pitkälle ei koston himo wie, että muu-
taman kolahduksen ja haukkuma-sanan wuoksi rumetaan sa-
lamurhaan. Tämän alla kätkeyy enemmän ja Jumalan
awulla, joka on minua warjelewa niin hirweästä kuolemasta,
tahdomme pian kyllä saada asiat selwille. Wielä kärsiwäl-
lisyytta ja waiti-oloa,"

Itseksensä wiheltäen Saksalaisen laulun nuottia meni
Giumerich enonsa luokse ja sai toria pitkästä pois olos-
tansa, mutta ne hän pian sai loppumaan sopimalla anteeksi
anomuksella. Sitten kertoi hän äidistänsä, sisaristansa ja
kauniista Saksalaisesta kotimaastansa, ja herra Vanderstra-
ten kuunteli häntä tarkasti aina sydän-yöhön asti. Sitten
wasta hän meni lewolle Gmmerichin kanssa, joka ei puhu-
nut sanaakaau enollensa tamänpäiwäisistä seikoista.
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Meljiis luku

Koneisto.

H,amu«auringon ensimäinen säde tuskin oli kullannut
läheisen wuoriston metsittyneitä kukkuloita, kun eno Van-
derstraten kolkutti sisaren-pojan huoneen owea ja korkealla
äänellä käski hänen pukeutua ja lähteä hänen kanssansa
käwelemään kaswumaita. Kaksi minuuttia myöhemmin Em-
merich seisoi walmiina enonsa wieressä ja meni hänen kans-
sansa puutarhan kantta läheisille, rehewässä wiljawuudessa
toistelemille kaswumaille. Wcukka oli niin aikaisin aamulla,
oli jo eloa ja wirkeyttä nähtämäuä, ja mihin ikään Em-
merich loi silmänsä, wilkahti häntä wastaan säihkymiä mus-
tia silmiä, jotka katseliwat häntä Hellimmällä rakkaudella ja
kiitollisuudella. Kaunis nuorukainen nyykkäsi ystävällisesti
neekereille, puhuikin pari sanaa heidän kanssansa eikä paljon
huolinut eno Vanderstratenin muistutuksesta, ettei pitäisi
„olla liian nöyrä noille mustille lurjuksille," j. n. e.

«Ihmisiäpä he owat yhtä hywin kuin sinä ja minä,
eno kulta," lausui Gmmerich hymyillen, „ja näethän, ett'
eiwät ole kiittämättömiä ystäwyydestäni."

Eteenpäin kulkiessaan kohtasiwat he Nikolao woudin,
joka nähtäwästi waaleni, kun Emmerich katsoi häntä terä»
mästi silmiin. Nuorukainen tahtoi mennä siwutse häntä pu»
huttelematta; mutta wouti, nopeasti mieltänsä rohkaisten,
astui ilkeästi nauraen häntä wastaan ja kysyi herra Van-
derstratenilta, oliko tuo nuori mies wastaiseksi saanut isäw
nyyden kartanossa? Hämmästyneenä herra Vanderstraten
nosti silmänsä, ja Nitolao kertoi nyt, miten Emmerich edel»
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lisenä iltana oli häntä estänyt welwollisnutensa täyttämi-
sessä. Huolettomasti hymyillen kuunteli Emmerich hänen
kannettansa ja rupesi itseänsä puolustamaan wasta sitten,
kun eno totisena kysyi, oliko woudin syytöksessä perää.

„On kaiketi," ivastasi Emmerich, „ja mieltäni waan
pahoittaa, ett' en wielä kowemmin kurittanut tuota jul-
maa lurjusta. Herkules raukkaa piiskatessaan hän ei muis-
tanut, että tämä jo oli kylliksi onneton palweluksessaan
rusennetun kätensä tähden. Kiittäkää Jumalaa, herra," sa-
noi Emmerich, wakaisella ja uhkaawalla silmäyksellä kään-
tyen woudin puoleen, „ett' en ole mitään puhunut ilkeästä
teostanne. Wielä yksi sana, niin minä kerron enolleni seik-koja, joista teille saattaisi olla pahat seuraukset. Pois, katala,
pois, ja kawahtakaa wasta olemasta niin julma. Tässä
uyt olen ja, taiwaan nimessä, minä tahdon walwoa oi-
keutta."

Wouti hämmästyi ja hiipi hiljaa pois. Mutta herraVanderstraten wirkkoi: „älä waan, sisareni poika, pilaa mei-
dän ja woudin wäliä. Jos ei häntä piiskoillensa olisi, niin
emme yhtäkään silmänräpäystä olisi hengestämme warmat.
Hän teki kyllä wäärin siinä, että Herkulesta nyt piiskasi,
kun olisi woinut odottaa hänen parantumistansa; mutta
sinulla, poika, ei ollut Vähintäkään syytä sekaantua siihen,
sillä sinuun asia ei ensinkään koskenut. Minä pidän sinusta
paljon, sen wuoksi että olet rehellinen mies ja sisareni poika,
waan waro, ett'et jälleen menetä rakkauttani, sillä minä
en siedä sellaisia wehkeitä.

„Minä kiitän paljon rakkaudestanne, jos se on ostet-
tllwa konnan töillä," tiuskasi Emmerich. Mieluummin
tahdon paikalla lähteä takaisin Saksanmaalle, kuin kylmä»
kiskoisesti katsella julmuuksia, jotka sciattawat wereni kuohu»
maan. Päättäkää pian, eno; yhtä wähän kuin te, ymmär-
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rän minäkin leiktntekoa semmoisissa asioissa, joita en woi
Vastata omantuntoni edessä."

Herra Vanderstmtenin wiha oli puhkeamaisillaan ja
hän teki lujan päätöksen lähettää nuorukaisen takaisin sinne,
mistä hän oli tullut. Waan nähtyänsä nuorukaisen ja-
losta innosta sateilewät silmät, jotka niin eläwästi muis-
tuttiwat häntä sisarestansa, haihtui syttymisillään olewa wi«
hansa, ja leppeämmin, kuin itse olisi suonutkaan, wirkkoi hän:
„No, no! älä ole niin tulinen, poikani, malta waan, aikaa
woittaen sinäkin tulet wiisaaffi. Mielettömän teon wuoksi ei
sisareni poikaa lähetetä pois meren yli. Tule Gmmerich!"

Leppyneenä seurasi nuorukainen enoansa, joka käwi
edellä, siksi että seisahtui aukealle paikalle, missä kehnosti
rakennetuissa mökeissä, taikka oikeammin katosten alla, oli
ladottuna suuria kasoja rautakatuja, isoja teloja, hammas-
rattaita, ruuweja, tankoja y. m, s.

„Tämä Paikka maksaa minulle paljonrahaa," sanoi Herra
Vanderstraten huoaten jakatkerasti naurahtaen. »Tuossa on
monta hollantilaista tukaattia, jotka ihan suotta olen heit-
tänyt pois. Nämä läjät tässä, jotka nykyään suurilla kulje-
tuskustannuksilla tuotiin tänne Luttichista, owat tehneet suu-
ren loukon raha-arkkuuni."

„Owatko koneet wajanaista wai särkyneitäkö?" kysyi
Emmerich, tarkastellen rantaläjiä, tutkiwin silmin.

„Gi, poika, ne owat kaikki eheät ja täydelliset, mutta
ei kukaan ymmärrä noita ratas- ja tanko-koneita sowittaa
yhteen," wastasi herra Vanderstraten ja lisäsi närkästyneenä:
„minä olen luottanut teidän riiwattujen koneseppienne ku-
wniluksiin, olen luullut woittawani isoja etuja uoilla ko-
neilla ja tuottanut niitä koko laiwallisen. Kun nyt koneet
tuliwat, seisoimme kuin narrit, koettelimme ja koettelimme,
emmekä tulleet mihinkään selkoon. Naapurit wielä päälle
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Päätteeksi nauroiwat tarpeettomille uutis-kapineilleni ja paitsi
rahatappioitani tulin wielä pilkatuksi ja herjatuksi. Heit-
tiö wieköön kaikki koneet!"

„Lopussa kiitos seisoo, eno," wastasi Gmmerich ja
tutkisteli tarkemmin kuin ennen pinottuja koneen-osia. „Se
on wanha. hywä sananlasku! hm! hm! Tämä on, kuten
näkyy, leikkuukone nämä owat sokerimyllyn osia, aina-
kin nuo wankat telat sitä todistamat tämä on noin
kahdenkymmenen hewcsen woimainen höyrykone no, eno,
paljoko minulle annat, jos panen kaikki nuo koneet järjes-
tykseen?"

„Gt ole täysi-järkincn poika," sanoi herra Vanderstratenpuoleksi nauraen, puoleksi suuttuneena. »Piltkakirwes, luulet-
kos täällä woiwasi mielesi mukaan silmiämme lumota? Meue
tiehesi, äläkä yhtään puutu noihin koneisin. Toiwon rucs-
teen pian niitä syöwän ja sitten eiwät enää silmiäni kiusaa."

»Minä en laske leikkiä, eno," sanoi Gmmerich aiwan
totisena. „Wielä kerran kysyn sinulta, mitä annat minulle,
jos parin kymmenen orjan cr.uulla panen nuo koneet kuntoon
neljässätoista päiwässä? Minä wähän ymmärrän noita asi-
oita, eno."

„Poika," huudahti herra Vanderstraten, lewittäen sil-
mänsä, „jos saat sen toimeen, niin totta todellakin, niin
totta kuin minä elän, sinä saat puolen siitä tulosta, minkä
nuo kalut tuottamat."

„Gi eno, niin paljoa minä en Pyydä niin wähästä
awusta," wastasi Emmerich nauraen. „Nhtä minä waan
pyydän, anna minulle tuo Herkules raukka, jota woutision niin pahoin pidellyt,"

„Saat hänen, poika, ja lisäksi »vielä tusinan mustia
poikia!" huudahti herra Vanderstraten iloissaan. Jos to<
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deltakin sant sen toimeen, niin saat nähdä, ett'ei enosi ole
kiittämätön. »Milloin tahdot ruweta työhön?"

„Huomeis-aamuna ani warhain," lausui Emmerich.
„ Tänään meidän ensin pitää määrätä, mihin paikkaan ko-
neet owat asetcttawat, ja walita miehiä awukseni. Minä en
tahdo muita kuin wahwcja, tukewia miehiä."

„Onpa sinnlla suuri walitsemisen tila," »vastasi herra
Vnnderstrnten. „Ota niin monta, kuin tarwitset, ja jos
tämä waikea työ sinulle onnistuu, uiin tänne tulosi tuskin
on kullalla maksettawn; mutta jos olet minua wietellyt ja
narrina pitänyt, niin todella suutun kuin snutunkin."

„Olkaa huoletta, eno, jos ei waan mitään puutu ko-
neista, jota en nyt taida päättää, kun kaikki kappaleet owat
huiskin häiskin, niin minä roastaan asian menestymisestä.
Mutta sinä et sna minua häiritä, waan sinun pitää pysyä
erillään eikä olla koko asiasta milläsikääu, siksi että sanon
sinulle: jo on kalu kuunossa, kunnioitettawa eno Vander-
straten."

Enolle tämä ehdotus ei näyttänyt aiwan oikealta
hän ei luottanut sisarensa pojan taitawuuteen, ja katseli
häntä epäillen, kahden «aiheilla. Waan nuorukaisen rehel-
linen katsanto ja se warmuus, jolla hän oli arwannut eri
koue-osain käytäntöä, saattoiwat enon Minneinkin heittämään
koneet nuorukaisen haltuun. „Tee, mitä tahdot ja taidat,"
sanoi hän; „neljäntoista päiwän perästä puhutaan asiasta
jälleen."

Emmerich käwi wiipymattä työhön käsiksi. Enon käs-
kystä annettiin pari tusinaa wahwimpia ja ketterimpiä nee-
kereitä hänen käytettäwäksensa, ja moneen Piimään eno ei
saanut häntä nähdäkään muuta kuin paiwällisellä. Waan
sitä enemmän hän kuuli hänestä puhuttnwan. Niillä Pai-
koilla, missä koneet koottiin ja pantiin katoksen alle, kuului
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alinomaa Vasaran kalsketta, työmiesten huutoja ja konesepan
käskysanoja; saroupiiput sawusiwat, hehkuiwatpa ahjotkin,
joissa rauta sulatettiin ja juotettiin, ja kaikki todisti kiihkeintä
ja tulisinta uutteruutta. Emmerich näytti iloiselta, eno
Vllnderstraten hymyili itsekseen ja oli uteliaisuudesta me-
nehtyä. Mutta Nikolao wouti kuljeskeli synkkämielisenä suu-
tuksissaan ympäri eikä näyttänyt suuresti ihastuwan Emme-
richin hankkeen menestymisestä.

Wiimeinkin, ennen neljäntoista Päiwan kuluttua, tart-
tui Emmerich eräänä iltana enonsa käteen ja Vei hänet mi-
tään Virkkaamatta siihen huoneesen, mihin koneet oliwat
asetetut. Höyrypannnt kiehuiwat, mahtawat rattaat pyöri»
wät sujuVasti ja helposti, suurta hälinää nostamatta; rat»
taiden hampaat käwiwät toisiinsa, ja kaikki todisti, ett'ei
sisarenpoika suinkaan luwannut liian paljon ruwetessaan
asettllniaan koneita kuntoon. Ihmetellen ja iloisella kum-
mastuksella katseli herra Nanderstraten onnistunutta työtä.
Höyrykone teki työtään Voimalla ja aiwan säännöllisesti,
sckerimyllyn telat rusensiwat ruokoja ikäänkuin oljen korsin,
ja aiwan yksinkertainen, waan kuitenkin sukkela laitos suo-
jeli orjia, jotka työnsiwät ruokoja telojen Väliin, muserta-
masta käsiänsä ja käsiwarsiansll, niinkuin wast'Män oli
käynyt onnettoman Herkilleen ja ennenkin nsein oli tapah-
tunut. Koneet toimittiwatkin täydellisesti tehtäwänsä, ja
ilon innostuksessa huudahti herra Nanderstraten, sulkien sisa-rensa pojan syliinsä: „todellakin, nuorukainen, taitawuutesi
säästää minulle wähintäkin Viidenkymmenen orjan työn,
jotka eiwät olisi Voineet niin paljon matkaan saattaa kuin
nuo rautaiset wenkaleet tuossa. Waan miten sinä olet saa-
nut kaikki niin pian toimeen?

„ Aiwan helposti, Vähällä miettimisellä, rakas eno,"
Vastasi Emmerich. „Gn ole »vallan tietämätön koneis-opin
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alkeissa; sillä toimituksista wapaana ollessani olen Malista
sitäkin tiedettä tutkinut, ja niin olen tämän kaiken tuon
ripeän wäen awulla walmiiksi saanut; ne oliwat nöyrät ja
kätewät, ja hywä olisi, jos samat miehet pantaisiin koneen
käyttäjiksikin. Kun owat olleet aroulliset sen kokoon pane-
misessa, niin owat siihen jo roähän tutustuneet, ja minä
itse tahdon sinun luwallasi pitää pääkomentoa, siksi että
löydät toisen soweliaamman konemestarin."

„ Toisesta ei puhettakaan, Gmmerich," huudahti herra
Vanderstraten. „Io minä sen näen, että sinä olet taitama
poika, ja wanha enosi ei pettynyt, kun toiwoi saamansa
ouuallisen apulaisen sinusta. Ia te mustat roistot"
hän kääntyi mielihywillänsä neekerien puoleen, jotka syroallä
kunnioittamisella seisoiwat hänen ympärillänsä, »huomenna
saatte pitää riemujuhlan, saatte tanssia ja hypellä mielenne
mukaan. Menkää sitä toisillekin ilmoittamaan."

»Mustat knswot wetäytyiwät hirweään irmastukseen,
joka ilmaisi kaikkein heidän ilonsa, ja pojat riensiwät pois
tuulen nopeudella. Mutta eno Vanderstraten syleili sisa-rensa poikaa uudelleen ja sanoi: „sinä olet ansainnut mi-
nun luottamukseni, poika, ja tästälähin olet sinä oikea kä-
teni, ja orjieni ja rooutieni pitää totella sinua niinkuin
minuakin/

Tähän Gmmerich ei wastannut mitään; oli maan iloi»
nen sydämessään, ja päätti salaa itsekseen käyttää snawu-
tetun waltcmsll, niin paljon kuin mahdollista oli, neekeri
rankkain hywäksi, joiden surkea tila armottomnin woutien
mallassa herätti hänen sydämessään hartaimman sääliwai-
syyden.
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Mides luku.

Wouti.

Sill' aikaa kuin Emmerich puuhasi koneitten asetta-
mista ja järjestämistä, paraniwat rääkätyn Herkuleen haa»
wat, ja eräänä päiwänä lankesi herra Vanderstratenin sisa-
renpojan jalkojen juureen nuori neekeri, jonka hän heti
tunsi hohdokkaaksensa ja jota hän sydämellisesti terwehti.
Hän muisti myös, että eno oli lahjoittanut tämän orjan
hänelle ja ilmoitti sen neekerille.

„Nouse ylös, Herkules!" sanoi hän. »Tästä päiwästä
alkaen et sinä enää ole orja, waan wapaa mies, ja sem-
moisen miehen tulee langeta polwillensa Jumalan, waan
ei wertaisensa eteen. Enoni lahjoitti sinun minulle ja
minä lahjoitan sinulle wapauden."

Hämmästys, ilo, epäilys ja ihastus kuwautuiwat neeke-
rin mustissa kaswoissa, kun hän kuuli nämä walkcisen
nuorukaisen sanat, jotka hänestä oliwat ikään kuin ilo-
sanoma taiwaasta. Gmmerichin täytyi wielä kertoa sanansa,
ennenkuin Herkules niitä todellakin uskoi; sitten hän päästi
raikkaan ilohuudon, heitti pois kädestään lapion, jolla hän
wllstMän oli tehnyt työtä, oikaisi itsensä, katsahti hchkuwin
silmin ylös taiwaasen ja huudahti sywällä heleällä äänel-
länsä monta kertaa perätysten: „Herkules wapaa! Herkules
wapaa mies! Herkules ei enää pelkää woudin piiskaa eikä
hänen jyrkkää katsantoansa."

Sitten hän säihkywillä silmillä katseli Emmerichiä, joka
häntä hymyillen silmäili, ja heittäytyi uudelleen hänen jal-
kojensa juureen. „Herkulcs wapaa!" lausui hän. „Mntta
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Herkules kuitenkin nuoren herran orja. Herkules kuolee
nuoren herran edestä eikä luowu hänestä koskaan."

„ Mutta toden totta, Herkules, sitä ei sinun pidä teke-
män," wastasi Gmmerich. „Minä tahdon, että nyt nautit
»vapauttasi, etkä uudestaan rupce orjuuteen. Hywä enoni
antaa sinulle pienen maatilkun, rakenna siihen maja itsel-
les ja elä omana herranasi."

Herkules pudisti päätänsä, „Ei mennä pois herrasta,"
sanoi hän lewollisella, mutta järkähtämättömällä wakcnvuu-
della. „Ginaa sanoo, »vaarat uhkciawat nuorta herraa.
Herkules häntä suojelee taikka kuolee. Herkules ei koskaan
luowu hywästä herrasta,"

„Sinua lapsettaa, Herkules!" sanoi Emmerich hymyil-
len. „Waan jos »välttämättä tahdot olla luonani, niin ole
ystäwäni eikä palwelijani. Sinulla on hywä, jalo sydän
ja sinä ansaitset hywin rakkauttani. Tule syliini Herku-
les sillä jalkojeni juuressa et saa maata."

Herkules wiiwähteli, waikka sywä liikutus ja hehkuwa
ihastus wälähti hänen kosteista säihkywistä silmistänsä.
Mutta Emmerich halasi häntä ja painoi hänen sydämel-
lisesti wasten rintaansa. Herkules wastasi ujostellen tä-
hän rakkauden osoitukseen, astui sitten askeleen takaperin ja
lausui, innosta wapisten: „ Herkules herran ystäwa; onne-
ton se, joka herraani hätyyttää. Ei walkoincn, ei musta,
ei kukaan tohdi tehdä mitään pahaa herralle ja sille, joka
häntä rakastaa."

Näin sanottuaan katsoi Herkules läheiseen lehdikköön, ja
wähän kummastuneena katsahti Gmmerich hänen jälkeensä.
Neekerin lauseissa näkyi olewan joku sywempi merkitys; Gm-
merichin tätä mietiskellessä häiritsi sotatorwien torahdus hä-
nen mietteitänsä. Hän riensi pois sitä suuntaa, josta raik-
kaat säwelect kaikuiwat, ja näki pataljoonan Hollantilaisia

3
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sotamiehiä täysissä aseissa, jotka pysähtyiwat hänen enonsa
huoneen eteen ja asettuiwat riwihin. Herra Vander-
strnten riensi upsieria wastaan, joka, waltakirja kädessään,
tuli huoneen owelle; hän terwehti häntä kohteliaasti ja
antoi kohta käskyn tuottaa wirwoituksia wäsyneille, mars-
sista ja päiwän paahteesta uupuneille sotamiehille. Niko-
ille wouti tuli kohta saapumille, ja Gmmerich, joka yhä
edelleen katseli tätä miestä epäluulolla, siitä asti kuin hän
töin tuskin oli wälttänyt hänen myrkytetyn nuolensa, ei jät-
tänyt huomaamatta, että tämä kohta joutui sangen hartaasen
kanssapuheesen wasta tulleitten sotamiesten kanssa. Gmme-
rich lähestyi heitä ja kuuli Nikolaon sanowan: „niin, niin,
pojat, nyt on meillä enemmän tekemistä omain orjaimme
kuin Maron-ueekerien kanssa, jotka tätä nykyä owat aiwan
rauhallisina, niinkuin itse olen kuullut niiltä, jotka hywin
tietämät heidän piilopaikkojansa. Mutta meillä on nyt
täällä eräs keltanokka tuolta roanhasta maasta, joka tyh-
mällä käytöksellään pian tekee nuo mustat roistot niin
uppiniskaisiksi, että wiimein nnurawat meitä wasten silmiä
eiwätkä tottele käskyjämme. Sen saatte kyllä itse nähdä,
jos kauwemmin tulette täällä olemaan."

Samassa Gmmerich astui esim ja taputti aiwan tyy-
nesti woudin olkapäätä. Tämä kääntyi äkkiä ja säikähti
kowin, kun huomasi nuoren herran, jota hän wastMän oli
niin ilkeästi herjannut.

„Pitäkää kielenne kurissa, wouti Nikolao," sanoi Gm>
merich tyynesti, mutta sangen totisesti. „ Tällä kertaa woin
teidän julkeuttanne kärsiä, mutta toiste teillä siitä on paha
tarjona,"

Nouti pujahti pois ja Gmmerich puhutteli sotamiehiämuutaman minuutin aikaa, antaen heille aiwan toisellaisen
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ajatuksen itsestään, kuin kawala wouti oli koettanut heitä
luuloitellll.

Sotamiesten ulkona atrioidessa istuiwat herra Van-
derstraten, upsieri ja Gmmerich sisällä, talon wiileimmässä
huoneessa, keskustellen Maron-neekereistä ja niistä waa-
roisia, joiden alaisina kaswumaat alinomaa oliwat tämän
hurjan joukon wucksi. Gmmerich mainitsi, mitä wouti tuolla
ulkona oli siitä asiasta puhunut, ja herra Vanderstraten
yhdistyi woudin lauseisin.

„Tosin kyllä/ sanoi hän, ~ei ole tätä nykyä mitään
pelkäämistä noista wallnttomista joukoista. Nikolao on
itse wuoristcssa liihennellyt ja käynyt kaikissa heidän lymy-
paikoissansa, waan hän ei ole missään hawninnut yleisen
päälle-ryntäyksen hankkeita. Mutta kuitenkin, herra upsieri,
on hywä, että olette tänne saapuneet urhoollisten sotamies-
tenne kanssa, sillä työtä taidatte saada siinä, missä olette
sitä wähimmin odottaneet. Nikolao on päässyt salakapi-
nan jälille oinain orjaimme joukossa; he pitäwät öisin
keskenänsä kokouksia, mutta ei meidän ole wielä onnistunut
löytää heidän piilopaikkaansa. Mutta pian paha palkkansa
perii, ja minä toiwon, että pääsemme piankin noitten pe-
tollisten roistojen jälille. Kokouspaikka on sitten piiri-
tettciwä, kapinaan yllyttäjät hirtetään, ja muut pannaan
pariksi wiikoksi kahleisin wedelle ja leiwälle, ja siten on halu
uppiniskaisuuteen muutamaksi wuodeksi hälwennyt.

Gmmerich pudisti päätänsä näille sanoille ja wastasi
arwelewaisesti: „cila menettele liian riwakasti, enoni. En
luota tuohon kamalaan mieheen, Nikolaoon, enkä usko hä-
nen puheestansa mitään, ennenkuin tulen omilla silmilläni
wakuutetuksi hänen sanojensa totuudesta. Se mies ei tar-
koita hywää sinulle eikä orjille, ja minulle wähimmin, josta
minulla on aiwan warmat todistukset."
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„ Tuota sinä et ymmärrä, Poika," wastasi herra Van-
derstmten. kyllä osaat käytellä, mutta nekerien
kepposia ja konnankoukkuja armaamaan, siihen tarvoltaan
kawalampia kettuja kuin sinä olet. Näen kyllä, ett'ei meillä
kaikki ole aiwan oikeassa; kokouksia pidetään, siitä olen
makuutettu, ja ett'ei tuo musta sukukunta semmoisilla sala-
wehkeillä mitään hywää tarkoita, sen jo lapsikin ymmärtää.
Mutta kamaluus kamaluutta wastaan me tahdomme heitä
kietoa ja pauloa, ennenkuin he sitä aawistawatkaan."

„Suora tie on paras, eno!" sanoi Gmmerich. „Miks'
et kokoo neekereitä ympärillesi ja kysy heiltä suoraan, mitä
he wehkeilewät noissa öisissä kokouksissa? Lupaa heille
anteeksi antnmus, ja sinä marinaankin saat tiedon kaikesta,
wieläpä woitat heidän sydämensä."

Herra Vanderstraten nauroi ilkkuen.
»Kyllä näkyy," sanoi hän, „että sinä olet aiwan wie»

ras tässä maassa. Hywyydella et woita mitään tältä paatu-
neelta rodulta. Koeta itse, että kerrankin rupeisit heitä pel'
käämään."

Närkästyneenä kawahti Gmmerich ylös ja wirkkoi suu-
tuksissaan: „minä tahdon seurata teidän neuwoanne, eno
herra, ja sitten saamme nähdä, kuka pääsee pitemmälle, tekö
ankaruudella ja wääryydellä, waiko minä hywyydellä ja
rehellisyydellä. Jumalan haltuun, eno!"

Gmmerich töytäsi ulos ja tapasi owella, jota hän
riwakasti nukasi, Nikolaon, jonka koko olento ja ällistynyt
käytös siminnähtäwästi todistiwat, että hän oli kuunnellut
keskustelua kammarissa. Gmmerich loi yalweksiwan silmä-
yksen kamalasti ja häweliaästi naurahtamaan woutiiu, sy-
säsi hänet syrjään ja meni hänen siwutsensa puutarhan
kautta wiljelysmaille. Täällä hän kysyi Herkulesta,'; maan
ei kukaan ollut häntä nähnyt ja mielipahoissaan palasi
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hän takaisin mennäksensä jälleen kammariinsa. Sisään astu»
essaan tapasi hän etsittäwänsä puhdistamassa kiwäärejä, pys-
syjä ja pistoleja, joilla Herra Vanderstraten oli korista-
nut sisarensa pojan huonetta. Hymyillen, rakkaudesta loista-
min silmin katseli häntä Herkules, ja näytteli wälkkywiä
aseita, ikään kuin kysyäksensä, oliko hän hywin tehtäwänsä
toimittanut.

„Olethan sangen tciitawa, Herkules," lausui Gmmerich.
„Vnnnarrätkö yhtä hywin ampumista kun aseiden puhdis»
tamista?"

„ Lapsena Herkules tappoi leijonia ja leoparteja syn-
nyinmaassansa," wastasi Herkules ylpcillcn. „ Nuoli warma
kuolema pedoille ja pyssy parempi kuin nnoli. Herra Van»
derstraten piti Herkulesta kiwäärin puhdistajana, siksi kuin
Herkules joutui sokerimyllyyn. Herkules ampui jaguarejakiu
tässä maassa: Wälähdys paukaus kuolema!"

„Wai° olet jo käynyt metsälläkin, Herkules," huusi
Gmmerich iloissaan. „Hywä! Kauwan aikaa on jo mie»
leni tehnyt kuleksia erämaissa, ja parin päiwän päästä
menemme yhdessä metsästämään."

„11l tapamme jaauareja, tapiireja, kaimaneja, kirja»
wia lintuja ja kaikki," huudahti Herkules. „Woi! sitä iloa,
herra! ja pyydetään sitten wielä kawaloita, wäijywiä kissoja.'

„Mitä pyydetään?" kysyi Gmmerich.
„Pahoja kissoja, piilokynsiä," wastasi Herkules, „Saam>

me nähdä kaikki. Herkules hywin tietää kissojen lymy»
paikkoja, Ginga muori sanoo hänelle, milloin tulemat, mitä
tekewät. Sitä hänen ei tarwitsisi. Herkules pitää sil-
mänsä auki,"

Turhaan Gmmerich pyysi neekeriä selittämään arwoi-
tuksen, johon hän niin salamielisesti miittasi; Herkules ei
antanut mitään selkoa, wastasi waan: »saatte pian nähdä
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omin silminne!" Emmerich wiimeinkin herkesi kiusaamasta
neekeriä muistaessaan, minkätähdcn hän oikeastaan oli Her-
kulesta hakenut.

„Olkoon niin!" lausui hän, „minä luotan sinuun ja
odotan. Mutta luota sinäkin minuun, Herkules. Minä
tiedän, että weljesi öisin pitawät salaisia kokouksia, etkä sinä-
kään ole niistä Poissa. Kerro nyt »nimille, mitä salaisia
asioita niissä keskustelette."

Hämmästyneenä Herkules loi silmänsä maahan, ja wii-
wytteli wastausta.

„Neekeri raukat eiwät tee mitään pahaa," sanoi hän
wiimeinkin.

„Siitä olenkin makuutettu ja uskon sanojas," was-
tasi Enunerich. „ Mutta enoni pitää sitä pahana ja minä
luulisin olewan teille parasta, että suoraan sanoisimme hä-
nelle totuuden."

„Herkules ci tohdi puhun," wastasi neekeri ja katseli
luottamuksella Emmerichiä silmiin. „ Herra Nanderstraten
ei paha, mutta wouti sangen paha ja wuodattaa myrkkyä
herran korwiin. Jos hän saapi tietää, mitä neekeri rau-
kat tckewät, niin paha heidät perii. Piiskaa saawat jakah-
leita ja kenties surmansakin. Herkilleen täytyy olla waiti.'

„Waan minua, ystäwätäsi, sinun ei toki tarwitse pe-
lätä," sanoi Gmmerich nuhdellen. „Luuletko minun woi-
wan pettää sinua ja weljiasi, Herkules? Ei, suojella teitä

tahdon ja mieluummin kuolla kuin sallia, että hius-
karwakaan teiltä notkistetaan, jos olette syyttömät. Mi-
nuun, Herkules, ystäwääsi, woit toki luottaa." Neekeri tais-
teli itsensä kanssa. 'Näkyi aiwan selwästi, että hän mielel-
lään olisi puhunut, «aan epäilemättä joku wala taikka
muu tärkeä seikka sitoi hänen kielensä. »Herra, saa tietää
kaikki," sanoi hän »viimeinkin, „mutta ei tällä kertaa. Her-
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kules kysyy ensin ja tulee sitten lakaisin. Herra aiwan
hywä Pitää kuulla ja itse nähdä."

Hän juoksi nopeasti ulos, ja Emmerich odotti wähin-
täkin tunnin aikaa hänen takaisin tuloansa. Wihdoin hän
palasi hengästyneenä ja hiessä, mutta säihkywillä silmillä.

„Nyt Herkules tohtii puhua," huudahti hän. »Sa-
noi hywälle isälle kaikki ja sai luman ilmoittaa nuorelle
herralle, jos malalla lupaa olla waiti.

„Sen lupaan," wastasi Emmerich ja antoi neekerille
sanansa ja kätensä. Herkules käski hauen nyt sydän-yön
aikana olla walmiina, jolloin hän tulisi nuorta hennansa
noutamaan, että tämä omin silmin tulisi makuutetuksi siitä,
ettei neekereillä ensinkään ollut pahoja aikomuksia herrojansa
ja isäntiänsä ivastaan.

Herkuleen mentyä jäi Gmmerich yksin kammariinsa
saadaksensll täällä häiritsemättä waitoa määrättyä hetkeä.
Mutta hämärän tultua lähetti herra Vanderstraten sanan
sisarensa pojalle, että tämä tulisi wiettämään iltaa juttele-
malla hänen ja wieraan upsierin kanssa. Vastahakoisesti
Emmerich totteli kutsumusta, ja aikoikin jo owelta kään-
tyä takaisin, kun hän paitsi upsierin hawaitst Nikolao wcu-
din enonsa seurassa. Waan herra Vanderstraten ei laske»
nut häntä pois, ja hänen täytyi istuutua pöydän ääreen,
maikka se oli hänelle hywin »vastenmielistä.

Näytti melkein siltä, kuin herra Vanderstraten tahal-
laan olisi asettanut woudin ja weljensä pojan ybteen, wai-
kuttaaksensa somintoa taikka ainakin lähenemistä heidän Vä-
lillänsä. Waan jos tämä todellakin oli hänen aikomuk-
sensa, niin se raukesi aiwan turhiin Emmerichin kautta, joka
oli Marsin mähän tottunut teeskcntelemiseen eikä millään
muotoa woinut pakoittaa itseänsä olemaan ystäwällinen mie-
helle, joka kuten Emmerich ainakin warmaan luuli
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wähän aikaa sitten oli wäijynyt hänen henkeänsä, ja luulta-
wasti kätki koston ja wihan tunteita imarteleman ulkomuo-
don alla. Tylysti wastusti hän kaikkea lähenemistä wou-
din puolelta, huolimatta herra Vanderstratenin suuttumusta
osoittamista liikenteistä ja silmän-iskuista. Wouti jätti hä-
nen wiimeinkin rauhaan, mutta kertoi häntä harmittaciksensa
monta juttua mustain kamaluudesta ja ilkeydestä, joita
herra Vanderstraten ja upsieri näkyiwät mielihywällä kuun-
teleman, waikka ne täyttiwät Gmmerich'in sydämen kauhis-
tuksella ja inholla. Hän koetti pitää paneteltujen neekeri-
raukkojen puolta, waan hänen wäitteensä kumottiin, ja sitten
hän istui hiljaa itsekseen, omiin ajatuksiinsa waipuneena,
toisten keskusteluihin sekaantumatta.

Wiimeinkin, puoli tuntia sydän-yön jälkeen, hän nousi
ylös ja meni pois. Tuskin hän oli lähtenyt, niin wouti
Nikolaokin hiipi ulos ja kiipesi puuhun, jonka oksilta hän
mukawasti taisi katsella Gmmerichin kammariin. Nuoru-
kainen oli sytyttänyt lampun ja istui täysissä waatteissa
tuolilla.

»Pian hän tulee," mutisi wouti itsekseen, „Wihdoin
wiimeinkin olen saawa tiedon heidän piilopaikoistansa, ja
kun ensin olen nuot mustat roistot kukistanut, niin tulee
sinunkin wuorosi, häwytön poika nulikka! Wouti Nikolao
ei milloinkaan unohda sitä, että löit häntä orjain läsnä ol-
lessa, eikä lepää, ennenkuin hän on sen sinulle kostanut."

Noin neljänneksen tunnin perästä kuului kepeitä aske-
leita, ja täysikuun walossa, joka wast' ikään kirkkaana nousi
wuoriston takaa, tunsi Nikolao nuoren neekerin, joka tuli
Gmmerichiä noutamaan mustain kokoukseen. Warowasti hän
katseli ympärillensä joka haaralle, Ivaan ei hawainnut wou-
tia, joka istui kyyryllänsä puun tuuheani lehmien peitossa
ja itsekseen nauraa mirnoitteli tumallisessa piilopaikassaan.
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„Niin, niin, muljottele sinä »vaan mustilla silmilläsi, koira!"
mutisi hän lliwan hiljaa itsekseen. »Pääsithän kerta mi-
nun kynsistäni, mutta toisen kerran pidän minä sinut pa-
remmin kiinni. Hywähan toki, että kuuntelin teidän pu-
hettanne silloin, kuin ette woineet aawistaakaan »valppaan
»vihollisenne seisoman kintuillanne."

Wtuulen hiljainen humina esti Herkuleen kuulemasta
näitä sanoja ja risausta warowasti erilleen taiwutetuista
oksista, joiden takana Nikolao kuunnellen wäijyi. Hän otti
pienen kiwen, »viskasi sen Gmmerichin ikkunaan, ja kuiskasi
hiljaa nuorukaiselle, joka samassa tuli ikkunalle, että hän
seuraisi häntä, kun oli aika jo käsissä. Gmmerich keikahti suk-
kelasti ulos ikkunasta ja seisoi yhdellä hyppäyksellä musta-
ihoisen towerinsa »vieressä, jonka rinnalla hän riensi pois
nopeilla, mutta »«aromaisilla askeleilla. Tuskin oliwat mo-
lemmat kadonneet lähimmäisen pisankipensaan taakse, niin
Nikolao kiipesi alas puusta, seurasi heitä »vähän matkan
päässä, »varowasti piiloitellen pensasten takana. Hän näki
heidän hyppäämän paalu-aitauksen yli, joka ympäröitst koko
kunnaan, ja wiimein menemän erääsen isoon neekeri-mök-
kiin. Nelin kontin läheni hän mökkiä, etsien jotain rakoa,
joka sallisi hänen silmäillä majan sisustaa. Waan kun hän
ei semmoista löytänyt, painoi hän korwansa ohukaista, bam-
tmseipäistä kyhättyä seinää »vasten. Hän kuuli kumaja-
wnn sorinan ikään kuin useista ihmis-äänistä. Noin »vii-
den minuutin aikaa kuunneltuansa konttasi hän majojen taikka
hajalla seisomien puitten »varjossa paalutukseen päin, aukaisi
siinä erään portin ja naurahteli ilkeästi itsekseen.

„Wiin»einkin »vangitut," »nutisi hän, „Wälistä sat-
tumus auttaa enemmän kuin »viisaus. Kukapa olisi luul-
lut heidän kokoutulvan omiin majoihinsa? Minun heitä met-
sissä etsiessäni, seisoimat nuot konnat aiwan silmiemme
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edessä ja ncmroiwat petettyä woutia, joka oli määrillä jä-
lilla. Mutta lopussa kiitos seisoo, ja kaikki turhaan wal-
wotut yöni tulewat palkituiksi, kun saan käsiini tuon toki-
naisen nuorukaisen joukkoineen. Jos oikein tunnen herra
Nandeistratenin, niin hän lähettää hänet ensimäisessä lai-massa takaisin wanhaan maahan."

Näin itsekseen puhuen riensi Nikolao huoneesen päin,
nukasi tulottoman owen ja astui parin silmänräpäyksen pe-
rästä siihen kammariin, missä herra Vanderstrciten Hollan-
tilaisen upsierin kanssa yhä wiclä istui wiinipullon ääressä
ja hartaalla mielihywällä haasteli kotimaastansa ja kau-
niin Amsterdamin kaupungin ihmeistä, jossa hän oli ensi-
kerran päiwän waloa nähnyt ja onnellisen nuoruutensa ensi-
maiset wuodet elänyt.

Wouti teki kohta lopun tästä ystävällisestä keskus-
telusta. Ensimäisistä sanoista, joita hän puhui, kawahti
herra Vanderstrciten ylös nojatuoliltaan jakatsoa tuijotti häm-
mästyneenä milloin orjawoutiin, milloin upsieriin. „Onkose totta, Nikolao?" kysyi hän wihdoin.

„Niin totta kuin tässä seison," wastasi wouti. „Niin,
hywä herra, nuo heittiöt omat kaikki koossa, eikä nyt tar>
wita muuta kuin käsky sotamiehille, niin woimme kerras-
saan walloittaa ja kukistaa kawaltajien pesäpaikan."

„Herätä sisareni Poika, Nikolao!" käski herra Vander»
straten „ja, herra upsieri, pitäkäämme kiirettä, ryhtykäämme
heti tarpeellisiin Varokeinoihin."

Upsieri riensi kohta pois miehiänsä herättämään ja
heitä kokoomaan huoneen edustalle; mutta Nikolao ei
hiewahtanut paikaltansa, waan sanoi, kohottaen olkapäitänsä
ja kamalasti naurahtaen: »herra Gmmerich oli kowin mä'
syisissä ja panisi ehkä pahaksensa, jos häntä kesken unta
häiritsisin."
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„Oikeassapa lienet," sanoi herra Vanderstraten. „Nuk-
kuloon rauhassa hän kaiketi taas nipeisi pitämään noit-
ten lurjusten puolta. Olkoon niin, kylläpä hän huomeis<
aamuna sitä kowemmin hämmästyy. Kerran wiimeinkin
hän on ymmärtämä, ettei noihin mustiin heittiöihin ole
luottamista."

Muutaman minuutin perästä oli sotamies-joukko ko-
toutunut huoneen eteen ja lähti marssimaan riento-aske-
leilla sen majan luokse, jossa Nikolao oli neekeria makeil-
lut; upsieri, herra Vanderstraten ja wouti oliwat etune-
nässä. Tuokiossa mökki oli piiritetty niin, ettei yksikään
ihminen olisi woinut päästä sieltä pakoon, jos ei ihmeen
kautta olisi saanut siipiä, ja tuskin salatulla woittoriemulla
Nikolao wouti kolkutti owea.

„Owi auki! Owi auki!" huusi hän, „jos yhtäkään
minuuttia wiiwähdätte, niin mökki poltetaan teidän pääl-
lenne."

„Mö mitä!" Masiasi heleä ääni, jonka herra Vcm-
derstraten kummaksecn tunsi sisarensa pojan, Emmerichin,
ääneksi. „lolla on tänne asiata, astukoon Jumalan ni-
meen Man, mutta tulesta pyydämme päästä wapaaksi."

Paha aawistus iski woudin sydämeen ikäänkuin sa-
lama. Riwakasti hän weti huonosti suljetun owen auki,
astui upsierin ja herra Vanderstratenin kanssa sisään eikä
hawninnut ketään, paitsi Gmmerichiä ja Herkulesta, jotka
ystäwälliscsti istuiwat wieretvsten järkeän pöydän ääressä
ja huolettomasti kntseliwat sisään tulleita.

„Petosta!" kiljasi wouti ja puri hampaitansa. „Koko
hökkeli oli roistoja tävnnä, ja nyt ei siinä ole niitä enää
kuin kaksi."

Tuskin hän oli tämän sanonut, niin nyrkin isku »vi-
hastuneelta Gmmerichiltä kaatoi hänet maahan. „Katala,"
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huusi nourukainen, „kuinka sinä julkeat herjata herrasi werta
hänen sisarensa pojassa, kun kutsut minua roistoksi? Ulos!
kawalll, Petollinen konna, ennenkuin joudun wihnn m im-
maan!"

Nouti kawahti Pystyyn, iski wihaisen silmäyksen Gm-
merichille, mutta ei kuitenkaan tohtinut ruweta wastnrin-
taan, waan pujahti, Voimattomasta wihasta wapisten, ulos
owesta. Eno Vanderstraten pudisti päätänsä eikä näyttä-
nyt täydellisesti hymäksywän sisarensa pojan ripeätä käy-
töstä, Maikka moudin solwaus kyllä hänenkin mielestänsä
oli ylen sopimaton. „Poika, poika!" sanoi hän, »hurjalla
kiiwaudellasi saatat wielä Nikolaon muuttamaan pois pal-
weluksestani ja hakemaan itsellensä toisen isännän. Mis-
täpä sitten hankit minulle yhtä uskollisen orjamoudin?"

„Sepä, eno Vanderstmten, olisi pikemmin woitoksi
kuin wahingoksi luettawa, jos tuo konnankoukkuinen Niko»
lao joutuisi pois täältä, ja minä luulen ansaitsemani tei»
dän erityistä kiitollisuuttanne sillä, että olen asian siksi saat»
tanut. Wouti on aika lurjus, eno Vanderstmten."

„ Ankara orjille, mutta herrallensa uskollinen, ja se
on tärkeämpää, kuin sinä nykyisellä kaunallasi woit nawis-
taalaan. Epäilemättä hän on nähnyt aiwan oikein, kun
luuli tämän majan kapinallisten wehkeiden pesäpaikaksi, ja
minulle olisi sangen mieluista, jos woisit tyyoyttäwästi se»
littää saapumilla oloasi täällä sydän-yönä, kun kaikki luuli-
wat sinun jo makaawan unen helmoissa."

«Liikoja selityksiä täällä ei karmittane," waswsi Gm-
merich uljaasti. „Olen tullut tänne saadakseni selkoa tästä
kokouksesta, joka kyllä on pidetty, mutta ei suinkaan tar-
koittanut kapinan nostoa, waan ihan toista, joka ei ole
sinulle Vahingollista."



45

Uhkaawainen puna lensi herra Vanderstratenin otsalle
ja hän loi Gmmerichiin synkeän silmäyksen.

»Toiwon, ett'et salaa, mitä täällä on tapahtunut ja
mitä on puhuttu," sanoi hän waknwasti.

„Gi, eno kulta, sinä saat tietää kaikki," wastasi Gm-
merich hymyillen. „ Muutamia minuuttia sitten puhuttiin
täällä tekstistä: „ sinun pitää rakastaman lähimmäistäsi niin-
kuin itseäsi" ja sitten: „antakaat keisarille, jotka keisarin
owat," ja keisarilla tällä kertaa tarkoitettiin kunnioitettawcia
enoani, waikk'ei wielä keisarillisen armon paino sinun harti-
oitasi rasita. Sanalla sanottu, eno, tähän huoneesen oli
kotoutunut joukko kristityltä neekereitä, jotka totisella har-
taudella ja puhtaalla hurskaudella kuuntelimat pappinsa sa-
noja ja opetuksia, kunnes wakoilewa Nikolao hajoitti tuon
hurskaan joukon. Maikka hän kyllä on roiekas, tuli hän
kuitenkin wiekkaudellll woitetuksi, eikä hän, etkä sinä olisi
saaneet asiasta mitään selkoa, jos en minä tahallani olisi
totuutta ilmi saattanut,"

Herra Vanderstraten kuunteli awosuin sisarensa pojan
yksinkertaista selitystä. Hämmästyksensä oli niin suuri, että
wielä Gmmerichin waiettuakin monta minuuttia kului, en-
nenkuin hän sen werran tointui, että jälleen osasi puhua.
Mutta sitte hän puhkesi sanoihin ja huusi kiiwaasti: „Poika,
sitä en olisi luullut, että olisit rumennut meidän Vihollis-
temme liittoon. Mutta lempeyteni ja pehmeyteni onkin jo
äärillänsä. Nimitä minulle ne wintiöt, jotka wasten mi-
nun käskyäni oliwat tässä kokouksessa saapuwilla, niin wielä
tämän kerran annan sinulle anteeksi muuten sinä jo
tänä yönä Panet kapineesi kokoon ja palaat Eurooppaan
takaisin. Minä m laske leikkiä, poika, waro siis itseäsi!"

Gmmerich pudisti ruskeita kiharoitansa ja katseli eno-ansa suoraan ja luottawaisesti silmiin. „ Rakas enoni,"
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sanoi hän sitten lewollisena, „jos pyyntöäsi noudattaisin, niin
konnamainen woutisi olisi aiwan oikeassa, ja minä olisin
todellakin roisto, joksi hän minua haukkui. Mutta sitä minä
en woi tehdä, Mitä täällä puhuttiin ja aiottiin puhua,
sitä mielelläni sanon, mutta en enenipääkään."

„Saat sitten lähteä matkoihisi," päätti herra Vander»
straten. „loka rupee yksiin tuumiin wihollisteni kanssa,
ei ole enää omana potkanani pidettäwä."

»Lähden kuin lähdenkin, eno," wastasi Emmerich huo-
lettomasti ja nousi paikaltaan. „Waan älä unohda, mitä
sanon sinulle jäähywäisiksi: parhaimmat ystäwäsi ja uskolli-
simmat liittolaisesi owat nuot mustat kristitty-rnukat, joita
sinä wainoot; pahin wihollisesi on wouti Nikolao, jolle an-
nat luottamuksesi. Sinä elätät käärmeen powessasi, ja en-
nenkuin aawistatkaan, niin tunnet sen myrkyllisen piston
sydämessäsi. Hywästi, eno, —ja sinä Herkules, seuraa
minua."

Emmerich lähestyi owea, kumarsi wielä kerta hellästi
ja. ystäroällisesti herra Vanderstratenille, ja oli juuri lähte-
mäisillään ulos yön selkään, mutta samassa suku-rakkaus
sai mallan enon sydämessä. Hänen täytyi kunnioittaa sisa-

rensa pojan lujaa, mutta kuitenkin nöyrää mieltä. „Poika,"
huudahti hän, „jää tänne! et saa suuttua yhteen jyrkkään
sanaan enoltasi."

Emmerich katsoi hymyillen taaksensa.
„Niin, hymä eno," sanoi hän, „mielelläni jään tänne

mutta enpä ruftee noiden wainottujen ihmisraukkojen
pettäjäksi, jotka luottamuksella owat ottaneet minun keskuu-
teensa,"

„Pidä sitten salaisuutesi itse," sanoi herra Vcmder-
straten wähän suuttuneena, „Tule tänne, ja jos tekee mie-
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lesi juonitella wanhaa enoasi wastaan niin tee se lu>
malan nimeen."

Emmerich heittäytyi wanhuksen awoimeen syliin ja suu-
teli häntä hellästi.

„Gi!" huudahti hän. „luonista ei puhettakaan, waan
minä tahdon näyttää sinulle toteen, että kristityt orjat owat
uskollisimmat liittolaisesi, ja sitten minä näen sitä edel-
täpäin mielessäni sitten sinä itse wielä hankit papin
opettamaan noita oppimattomia ihmisrnukkoja tuntemaan
Jumalaa ja Kristin-opin sääntöjä. Nuku rauhassa, eno,
sillä tietämättäsi uskolliset sydämet owat ympärilläsi ja siitä
sinun ei ole kiittäminen woutist ankaruutta, waan oman sy-
dämesi, useinkin harhateille eksytettyä, hywyyttä."

„Mene tiehesi, poika, imarteluinesi," sanoi herra Vander-
straten, puoleksi suuttuneena, puoleksi liikutettuna. «Orjille
ei kelpaa muu kuin kowuus ja warowaisuus ja ehkäpä sinä
pikemmin käännyt minun mielipiteeseni tuin minä sinun.
Siitä olen »vakuutettu ja muuten luotan rakkauteesi minua
kohtaan ja rehellisyyteesi. Maikka en woi suostua sinun
tuumiisi, on se kuitenkin minulle mieleen, ett et ole noita
hirtehisiä pettänyt. Joka niin uskollisesti pitää orjalle an-
netun sanansa, ei suinkaan ole pettäwä ja karoaltawa lähi-
maista sukulaistansa."

„Se sana tuli sydämestä!" huudahti Emmerich ilois-
saan ja painoi herra Vanderftratenin kättä woimakkaasti
wasten rintaansa. „ Ennemmin tai myöhemmin tulet sinä
myös sanomaan: Joka niin uskollisesti seuraa Jumalan
käskyjä, ei suinkaan woi pettää herraansa ja hallitsijaansa."
Minä jo edeltäpäin iloitsen siitä lauseesta.

„Älä iloitse liian aikaisin!" wirkkoi herra Vander-
straten. „Sinun kanssasi kyllä olen tehnyt rauhan, mutta
siihen rauhan liittoon eiwät nuo salakristityt kuulu. Waro-
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koot waan itseänsä. Jos saan heidät käsiini, niin on paha
tarjona heille ja heidän papillensa. Sano se noille rois-
toille."

Näin sanoen herra Vanderstmten astui ulos ja rip-
sien, joka hämmästyksellä oli nähnyt koko tämän tapauksen,
seurasi häntä. Mutta Emmcrich wirkkoi Herkuleelle: „ä!ä
pelkää mitään weljiesi puolesta. Olethan nähnyt, että enoni
sydän on parempi kuin hänen sanansa. Pysykäät uskossa,
niin saatte kyllä woiton juonikkaasta ilkeydestä,"

Näin sanottuansa Gmmerich puristi nuoren mustan
ystarocinsä kättä ja riensi enonsa perään, lewätäksensä lopun
yötä rauhallisessa unessa. Nikclao wouti, joka seisoi mö-
kin wieressä, pensaan takana Piilossa, katseli häntä kawalasti
ja mutisi julmistuneena: »Maksakoon maikka henkeni, niin
minä en lepää, ennenkuin olen täyttänyt kostoni tuolle poika
nulikalle."

Kuudes luku.

Metsästys-seikka.
Uikolao wouti käytti kaikellaista tarkkuutta ja wiek-

kautta wiela kerran päästäksensä mustain kristittyjen kokous-
ten jätille. Hän tosin ei olisi woinut näitten kanssa tu-
hota sitä, jota hän kuolemakseen wihasi, nuorta ystäwäam»
me Emmerichiä, waan kuitenkin hän tiesi tnottawansa hä-
nen sydämelleen sywän, polttawan haawan, jos hänen on-
nistuisi jättää wainotut neekerit herra Vanderstratenin kä°
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teen rangaistawiksi. Olipa muitakin syitä, joiden wuoksi
hän toiwoi mustuin kristittyjen kartoittamista, sillä Herku-
leessa hänellä oli esimerkki, millä hartaalla rakkaudella he
oliwat nuoreen Emmerich Herman kiintyneet. Heidän suo-
jellessa nuorukaista Nikolao tuskin saattoi toiwoa woiwnnsa
täyttää kostonsa. Gmmerichkin oli waroillansa, eikä wou»
dille enää koskaan onnistunut tehdä hänelle semmoista kolt-
tosta kuin sinä iltana, jolloin myrkytetty nuoli sujahti pal-
mupuuhun, ihan hänen päänsä ohitse. Sitä julmemmaksi
yltyi kostonhimo päiwa päiwältä woudin sydämessä; silla
hän wihasi nuorukaista sen wuoksi, että tämä oli hywä ja
jalo, sen wuoksi että luuli Emmerichin itseänsä loukanneen ja
sen wuoksi että hän todenmukaisesti wiimeinkin tulisi huo-
maamaan monta seikkaa, joita wouti aina oli koettanut pi-
tää sywimmässa salaisuudessa. Emmerichillä oli teräwä
silmä; hän tarkasteli luontia alinomaa. Paljon wääryyttä
hän näki, paljon hän aawisti. Mutta todistuksia puuttui;
sillä Nikolao menetteli niin wiisaasti, että aina oli wal-
mis itseänsä puolustamaan. Waan hän huomasi myös, että
Emmerichin silmä häntä tarkasteli, ja tämä seikka ei suin-
kaan waikuttanut wihan, julmuuden ja kostonhimon muut'
tumista lempeämmiksi tunteiksi. Ilkeä ihminen wihaa aina
hywäa, wihaa häntä kuolemakseen, jos täytyykin häntä pe-
lätä. Muutamat roiikot oliwat rauhallisesti kuluneet tuon
wiimeisen metelin perästä. Maron-neekereistä ei enää kuu-
lunut mitään, siitä asti kuin Hollantilaiset sotamiehet oli-
wat ottaneet kortteerinsa kartanossa, ja itse Herkuleskin ar-
weli, ettei juuri tätä nykyä ollut mitään heistä pelättävillä.
Sentähden hän heti oli walmis seuraamaan Emmerichiä
mctsästys-retkelle wuoristoon, johon tämä eräänä paiwänä
häntä kutsui. Molemmat nuorukaiset puhdistiwat kiwää-
rinsä, waloiwat kuulia ja täyttiroät ruutisarwensn reunaan

4
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asti ruudilla. Kiwäärin Valitsemisesta he joutuiwat ystä-
wälliseen riitaan; sillä Emmerich, wäitti erään kaksi-piippui-
sen, kauniisti kirjatun, kullalla silatun pyssyn enonsa par-
haimmaksi Pyssyksi.

„Ei paras, jos kohta kauniin," sanoi Herkules ja tar-
josi Gmmerichille erään sangen halwannäköisen, kaksi-piip-
puisen pyssyn.

„ Ottaa tämä, Herkules koettaa sitä ja tie-
tää, että se tuottaa warman kuoleman sadan askeleen päästä.
Ampui myös kuulia ja karkeita haulia aiwan hywä
kiwääri tämä."

Riitaa ratkaistaksensa mcniwät molemmat nuorukaiset
ulos ja ampuiwat kokospähkinään. Komealla kiwäärillänsä
Emmerich ampui syrjään, mutta Herkuleen Pyssyn ensimäi-
sellä lankauksella putosi pähkinä maahan.

„Se oli minun taitamattomuuteni eikä Pyssyn keh-
nous," sanoi Emmerich wähän suuttuneena.

„ Herra tähtää hywin ja ampuu hywin," »vastasi Her-
kules. „Puussa wielä monta pähkinää, ampukaa tällä Pys-
syllä/

Emmerich otti ladatun pyssyn, tähtäsi, ampui ja he»
delnm putosi alas.

„los olis jaguari ollut, olisi se maahan keikahtanut,"
riemuitsi Herkules, „ ampuu wielä, herra se on hywä
huwitus."

Emmerich ampui, Mailaa kuin Herkules latasi, ja pian
tuli edellinen siitä makuutetuksi, ettei musta towerinsa suotta
kiittänyt halwannäköistä kaksi-piippuista pyssyä. Hän sanoi
päättäneensä käyttää sitä huomeispäiwän metsästyksessä, ja
aikoi suuri lähteä takaisin huoneesen, kun wanha neekeri»
akka Ginga tulla kompuroi hänen tykönsä ja kysyi uteli-
aasti: „ miksi herra ampuu? Ginga tahtoo mielellään sitä
tietää."
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.Olemme waan kiwäärejä koettaneet," wastasi Emme-
rich ystäwällisesti, sillä hän kohteli aina lempeydellä hal-
mimpiakin orjia. „ Mutta huomenna, muoriseni, ajamme
jaguarin ulos piilopaikastaan ja ammumme samassa kirja»
wia papukaijojakin. Herkules tulee mukaan."

„Hywä herra ei mene wuoristoon," wastasi wanhus,
arwelewaisesti pudistaen päätänsä. ,Nyt ei hywä ampua
ja metsästää."

Herkules oli kuunnellut Gingan puhetta ja wirkkoi
nyt hänelle kiiwnasti pari sanaa neekerien kielellä, jota Gm-
merich ei ymmärtänyt. Eukko wastasi samalla kielellä ja
Herkules näytti hywin miettiwäiseltä.

„Hywa herra ei mene wielä," lausui hän Emmeri-
chille; „ odottaa wielä pari Mikkoa."

„ Mutta mitä warten?" kysyi walkea nuorukainen.
„Pelkäätkö waaroja?"

„Maron°neekerit kuleksiwat Vuoristossa," wastasi Her-
kules. ,Eiwat tunne herraa, ja hätyyttäwät kaikkia wal-
koisia, joita näkewät. Eiwät tiedä, että herra hywä nee-
kereille; sen wuoksi kenties ampumat wäijyksista myrkky-
nuolilla, ennenkuin Herkules näkee; sitten wallan Paha."

Emmerich oli jo kauwan aikaa iloinnut metsästysret-
kestä ja näkyi hywin Vastahakoisesti luopuwan päätökses-
tään. Ei hän kuitenkaan tahtonut tahallaan panna henkeänsä
alttiiksi ja Päätti wihdoin totella neekerin Varoituksia, koska
tämä lllwattllwllsti tunsi waamt paremmin kuin hän itse.
Mutta sitten johtui hänelle mieleen, että sopisi ottaa mu-
kaansa koirat, jotka hywillä haistimillaan kaukaa wainuisi-
wat pensastossa piilewiä wihollisia, ja tämän tuuman hän
ilmoitti Herkuleelle.

„Käypi ehkä laatuun," arweli tämä, „waan onpa siinä
waroja sittenkin."
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»Mutta Jumala on myös läsnä, meitä suojelemassa,"
arweli Emmerich. „Ole roalmiina waan, huomenna ani mar-
hain lähdemme matkalle."

Ginga yhä arwelewaisesti pudisti päätänsä. Käwi
sitten taskuhunsa ja otti siitä pienen taulun, johon muuta-
mia eläinten kumia oli kömpelösti piirretty. Hän tarjosi sen
Emmerichille, lausuen: aherra aiwan hywä neekeri raukoille
ja neekeri raukat myös hywät herralle. Ottaa tämän. Jos
tulee hätään Maron-neekerein käsissä, niin näyttää tämän
taulun. Maron-neekerit näkemät, että herra on wanhan
Gingan suojassa. Pelkääwät kowin Gingan taikakaluja,
eiwätkä tee herralle mitään."

Emmerich otti taulun, maikk'ei hän luullut siitä ole>
wan mitään apua waaroissa: sillä hän ei uskonut wan-
halla kerjäläis-akalla oleman niin suurta waltaa hurjistuneit-
ten mnanmiestensä yli. Herkules näytti sangen iloiselta eikä
enää silmänräpäystäkään epäillyt, seuraisiko walkoista Ysta-
wäänsä muoriston rotkoihin ja laaksoihin.

„Nyt olemme hywassä turwassa," sanoi hän. »Ginga
pitää paljon nuoresta herrasta, kun antaa hänelle taikakalun,"

Mitään enempää wllstaamllttll nyrMhytti wanha ne«
keri-akka päätänsä molemmille nuorukaisille jakompuroi pois
kainalosauwansa nojassa. Herkules katseli häntä, milt'ei
pelolla ja kunnioituksella; mutta Gmmerich silmäili taikaka»
lua epäilewällä hymyilyllä.

»Tuokoon meille suojelusta taikka ei," lausui hän, pis»
taen taulun taskuunsa, „niin kalu otetaan mukaan, jos ei
muunkaan wuoksi kuin kiitollisuuden osoitteeksi wanhalle Gin-
galle."

„Taikakalu warjelee teitä," sanoi Herkules luottamuk-
sella ja wakawuudella. „ Ginga on sangen mahtawa. Jos
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eiwät tottele hänen taikakaluansa, niin suuri onnettomuus
kohtaa Maron-neetereitä. Taikakalun kautta herra on yhtä
hywässä tunoassa kuin omassa huoneessaan."

Gmmerich oli usein kuullut mainittawan, että neeke-
rien joukossa olisi noita-akkoja, jotka luultiin tietäwän ylen-
luonnollisia taikakeinoja. Tähän asti hän aina oli pitänyt
näitä kertomuksia joutawina lasten loruina; mutta nyt joh-
tui hänen mieleensä, että wanha Ginga saattaisi olla tuom-
moinen loihtija, ja waikka hän wielakin epäili hänen ylen-
luonnollista woimaansll, alkoi hän kuitenkin katsella taika-
kalua suuremmalla luottamuksella. Oliko Ginga petturi
taikka ei se ainakin oli warma, että hän pidettiin suu-ressa kunniassa heimolaistensa kesken, ja että hänen tar-
koituksensa nähtäwästi oli käyttää tätä kunniaa Gmme-
richin hyödyksi.

„Tämä kunnon wanhus tarkoittaa hywää," lausui
hän, „ja olkoon hänen taulunsa meille hyödyksi taikka ei,
tahdon kuitenkin kummassakin tapauksessa osoittaa kiitolli-
suuttani sillä, että uskon sen suojelemaa woimaa, siksi kuin
wastakohta huomataan. Tule.pois, Herkules!''

Molemmat nuorukaiset palasiwat kartanoon, jossa Gin-
merich enollensa ilmoitti aikowansa huomenna lähteä met-
sästykselle wuoristoon.

„Mene Jumalan nimeen," sanoi herra Vanderstra-
ten. „Naikka Nikolaokin on pyytänyt ja saanut wirka-
luwan huomeispaiwäksi, käydäkseen sukulaistensa luona Pa-
raumribossa, en tahdo kuitenkaan estää sinua huwittele-
masta. Mutta älä ole liian kcmwan poissa. Hollantilai-
nen sotawäki myöskin luopuu meistä huomen-aamuna, ja
ikäviähän minun on olla koko ilta yksinäni."

„Wai lähteekö wouti ja sotamiehet pois?" sanoi Gm>
merich, joka aina oli «aroillaan Nikolnoa- kohtaan, ja nyt
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tunsi epäluulonsa uudestaan herääwän. „Hm, eno, taitaa-
han kuitenkin olla paras, että minä jään kotiin! Miksikä
juuri tällä hetkellä lähetät sotamiehet pois?"

„No, he eiwät tahdo jäädä tänne f wcmmaksi, ja
Nikolao makuuttaa, ettei meidän enää ole Vähintäkään pel-
käämistä Mciron-neekereistä," wastasi herra Vanderstraten.

„ Mutta sinuu huwitustasi ei missäkään tapauksessa
häiritä. Mene, Emmerich, mene, ja waro, ett'et palaa
takaisin tyhjällä jahtilaukulla ja joudu Manhan enosi nau-
rettawaksi."

Emmerichin mielestä oli kuitenkin parempi jäädä ko-
tiin, kun hän oli Oinaalta ja Herkuleeltakuullut, että Ma-
ron-neekereitä taas oli liikkeellä. Tätä hän ei kuitenkaan il-
moittanut enollensa, jota hän ei tahtonut suotta tehdä le-
vottomaksi, ja eno puolestansa wielä kiiwaammin kehoitti
Emmerichiä lähtemään, syystä että hän luuli tämän maan
hänen tähtensä aikowan luopua metsästys-retkestä.

Emmerich Minneinkin suostui enonsa tuumiin; huomi-
seksi tuskin olisi päällekarkausta pelättäwää, kun ei kukaan
wielä ennättäisi saada tietoa sotamiesten äkillisestä lähdöstä,
ja paitsi sitä oli hänellä jahdilla hywä tilaisuus omin sil-
min huomata, oliko Maron-neekereitä wäijyksissä wai ei. Tätä
kaikkea mietittyänsä sanoi hän tahtomansa lähteä, kuitenkin
sillä ehdolla, ettei kukaan, semminkään ei wouti, saisi vä-
hintäkään wihiä hänen poissa olostansa. Herra Vander-
straten lupasi tämän, ja seuraawana aamuna ani warhain,
paljoa ennemmin kuin aurinko oli alkanut kullata wuoris-
ton korkeimpia kukkuloita, lähtiwät Emmerich ja Herkules
kahden wahwan jahtikoiran kanssa liikkeelle sinisiin muoriin
päin. Ei kukaan huomannut heidän lähtöänsä, sillä uni
wielä ummisti kaikkien kartanossa asumien silmät.
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Ääneti kulki Gmmerich mustan towerinsa rinnalla, aja-
tellen kawalata woutici, jonka juonista ei mitään hywää ollut
odotettawllna. Pimeä yö synkein warjoineen wielä peitti
maan. Jota lähemmäksi metsistöä »vaeltajamme tuliwat,
sitä enemmän Gmmerichin mietteet hämmentyiroät, niin ett'ei
hän enää ajatellut muuta kuin nykyistä hetkeä. Etäältä
kuuli hän jännärinynnä Amerikalaisen jalopeuran kiljunnan
(jälkimäistä sanowllt syntyperäiset Intianit Puumaksi.) Koi-
rat säikähtiwät tätä hirweäta ääntä ja tunkiwat winknen
herransa jalkoihin, joka otti kiwaärin käteensä, ollaksensa
tarpeen tullessa walmiina sekä puolustukseen että päällekar-
kaukseen. Likeltä ja kaukaa kajahteli puista lukemattomien
apinoitten järeä karjuminen; wälimmiten kuului sirkkojen
sirkunta, sammakkojen kurina, sisiliskojen sihinä ja isom-
pain, ehkä myrkyllisten, käärmetten suhina, jotka kähisten
luikerteliwat pensastoissa, kun lähenewäin waeltajain astunta
säikähytti heitä heidän pehmeällä vuoteeltaan. Monta ker-
taa uskollinen Herkules hillitsi nuoren herransa liikaa kiiruh-
tamista; sillä hän, joka eli erämaan waaroihin enemmän
tottunut, hawllitsi niitä enemmin ja tiesi niitä paremmin
roälttää. Koirat usein, luultawasti herransa kehoituksesta,
hyökkäsiwät haukkuen jotakin petoa wastaan, joka ei ruwen-
nut Vastarintaan, waan muristen ja kiljuen katosi metsän
pimeyteen. Gmmerich ei ajatellut mitään waaraa eikä siis
mitään pelännytkään. Tämä kaukaisen, kylmän ilman-alan
lapsi ihmetellen ihaili troopillisen yön kauneutta, joka erino-
maisella wiehätys-woimallansa lumosi hänet. Tuhansista le-
muista tuoksuawll ilma, eteläisen tähtitarhan kirkas loiste,
jossa tähdet summattoman suurina timantteina kimalteliwat
tumman sinisellä, milt'ei mustalla taiwaan laella, kiiluwat
hyönteiset, jotka ikään kuin säkenet miljoonittain sinkoiliwat
synkeän metsän pimeydessä ja walaisiwat sitä äkkiä sammu-
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Wien, wllan kaikkialla uudelleen leimahtawien wirwatulten
tawoin, kaikki tämä oli hänelle niin uutta, niin outoa ja
kuitenkin niin ihmeen ihanata, että hän unohti kaikki muut,
kaikki erämaan waarat ja kauhistukset.

Piau yo kului ja aamu armas walkeni. Metsän syn-
keät warjot pakeniwat majesteetillisen auringon lähetessä,
isojen tähtien walo himmeni, petojen kiljuminen, apinoitten
karjunta, muitten yöllä liittimien eläinten sähinä, wikinä
ja kurnuaminen waikeni, ja lyhyen hämärän perästä päiwän
kirkas walo yht'äkkiä ilmaisi wielä uinahtaman, mutta nyt
nuteen eloon herääwän luonnon ihnreellisen ihanuuden.Emmerichin silmät ihailiwat niitä tuhansia wärin wi-
wahduksia, jotka nyt häntä lumosiwat. Loistawien wärien
ihanuudella koristetut jättiläistukat hohtiwnt wiheriäin puit-
ten warjossa. Metsäkin rikkaudessaan ja rehevyydessään
kummastutti häntä. Täällä kohosi mahdottoman korkeita
nmhonkipuun-warsia tiheine, heleästi wihoittawine lehmineen
ja niiden keskellä jakaranda- ja panacoco-puita, palmuja, Pi-sanki-puita ja bignonioita, jotka, peitettyinä kauniilla, pu-
naisilla kukilla, suikerteliwat hoikkia pylwäitä myöten, kier-
tyiwät oksasta oksaan, ja sieltä komeina werhoina riippuiwat
alas. Siellä täällä metsäin kuningatar, mora, melkein 300
jalan pituisella jättiläiswarrellaan kohosi kaikkien muiden puit-
ten yli; nämä puut, jotka oliwat huomattawat kauniin muo-
tonsa ja tumman-wiheriäisten lehtiensä tähden, tekiwät mitä
komeimmat ryhmät. Miehenpaksuiset köyunöskaswit suikerte-
liwat puiden runkoja myöten, kiertyiwät laajalle lewinneisinoksiin aina ylimmäisiin, ilmassa nuokkuwiin latwoihin asti,lähettiwät tästä huimaawasta korkeudesta ilmajuuriansa ta-
kaisin maahan ja oliwat pensaston kanssa yhteen kietou-
neina milt'ei läpi-pääsemättömiksi seiniksi, joidenka läpi ai-
noastaan pienet, notkeat apinat saattoiwat tunkeuta. Siellä
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täällä nämät keikkumat köynnöskaswien tukewissa kierteissä,
sepiwät häntänsä niiden ympärille, keinuiliwat edes takaisin
ilmassa ja tirkisteliwät uteliaasti metsästäjiä, jotka kulkies-
saan ääneti katseliwat kaikkia näitä metsän ihmeitä. Nyt
muutkin metsän asukkaat heriisiwät. Kirjawat, wälkkywässä
wärihohteessa komeilewat papukaijat, aara punaisilla, sini>
sillä ja kultaisilla höyhenillään, ukonkaaren-papukaija, wihe-
riä aara ja pawuani, tulipunaisilla siiwillä, keikkuiwat not-
keilla lehwillä taikka räpytteliwät säikähtyneinä kirkuen ok-
sasta oksaan, puusta puuhun. Tuhansittain kolibrilintuja
lensi kirjannen jalokiwien kaltaisina toisesta kukasta toiseen,
juoden niitten lemuawaa nestettä, taikka särpien kimaltele-
wia kasteherneitä, jotka lehdillä wärähteliwät; yksitotinen
tnnkani huusi kalisemalla äänellänsä; piroli kurkisti uteli-
aasti säkinmuotoisesta pesästään; metsäkyyhkyiset lukematto-
missa parroissa lentää letutteliwat puiden lehwissä ja ka-
tosiwat tuon tuostakin kuin leimaukset waeltajain silmistä.
Mutta kaiken tämän loiston woitti kuitenkin lukemattomain
perhosten komeus, jotka nyt, samoin kuin kolibrilinnutkin,
lewitetyillä siiwillä lepäiliwät kukilla imien niiden hunajaa
pitkillä imutorwillaan, taikka seuraawassa silmänräpäyksessä
liipoitteliwat puitten latwoissa, ikään kuin kukat, jotka oli-
siwat irtautuneet emäwarresta, nauttiaksensa »vapauden on-
nea kepeillä siiwillään. Sanomattoman ihanat oliwat nuot,
usein kämmenen-lewyiset, komeat perhoset, sinisillä taikka
Viheriöillä, kullalta ja purpuralta hohtawilla siiwillään, ja
usein Emmerich seisahtui niitä kauan katselemaan ja ih-
mettelemään, kun ne, kukan lehdillä keikkuen, auringon wa°
lossa hitaasti lewittiwät siipensä ja ne jälleenkokoon laskiwat.

„ Mitäpä jahdista tulee, jos herra waan seisoo jakat-
selee?" kysyi wiimeinkin Herkules, jolle nämä ihmeet eiwät
enää olleet mitään uutta; sillä hän oli enuen tuhansia ker-
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toja niitä nähnyt. „Kun aurinko on pään yli, niin on
liian lämmin metsästää, ja herra Vanderstraten nauraa,
jos tulemme takaisin tyhjin kasin."

„Sinä olet aiwan oikeassa," sanoi Emmerich ja käänsi
wastahakoisesti silmänsä pois häntä ympäröimästä loistosta.
»Johdata minua, niin minä seuraan sinua."

„Sanokaa nyt waan, herra, mitä tahdotte ampua,"
wastasi neekeri. „ Herkules tuntee monellaisia petoja ja saat-
taa herran sinne, missä ne owat. laguari, puuma, sarwas,
tapiiri, kaikki Herkules löytää, jos waan lähtee hakemaan."

„Ennen kaikkia tahtoisin ampua pari noita komeita
lintuja," sanoi Emmerich, ihmeellä katsellen sinistä aaraa,
jonka kauniit höyhenet nostiwat hänen huomionsa. Hän
tähtäsi pyssyllään ja oli jo laukaisemaisillaan, kun Herkules
esti hänet siitä.

„los ammutte, niin kuuluu pamaus," sanoi hän. „Pa-
maus kartoittaa muut eläwät, ja sitten ei tule mitään hy-
wää saalista. Anipukaa noita kirjawia lintuja myöhem-
min, kyllä niitä on palatessammekin. Mitä warten niitä
laahaisimme kanssamme pitkin erämaata."

Gmmerichistä tämä muistutus oli aiwan oikea, ja
hän päätti sentähdm totella sitä. Hän laski Pyssynsä alas,
heitti sen Meen olallensa ja sanoi: „ Johdata minua, Her-
kules! minä menen, mihin tahdot."

Neekeri rupesi wiipymättä käymään Emmerichin edellä.
Määräten suuntansa auringon asemasta, tunki hän pelkää'
matta metsän halki ja Emmerich seurasi häntä. Jotenkin
waiwaloisen matkan perästä tuliwat he rämeiseen alankoon,
jossa Herkules osoitti matkatowerillensa turwallisen aseman
sykomori-puun takana, sanoen: „nyt pitäkää waari, pian ja-
guari kuuluu,"
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Matkien sitä kiljuntaa, jolla naaras-jaguari kutsuu koi-

rasta, pani Herkules pyssynsä ampuma-asemaan ja piti koi-
rat kiinni hihnasta, estääksensä heitä karkaamasta pedon
päälle ennen aitojaan. Ei aikaakaan, niin kuului etäältä
jännärin kumisema kiljunta, ja samassa hiljainen »vinkumi-
nen newan rno'ikosta. Wähäsen kuunneltuansa huudahti
Herkules: „Gi tästä ole! heillä on penikoita, ja he owat ääret-
tömän hurjat. Naaras ja koiras owat meille liiaksi. Ta-
kaisin!"

Gmmerich aikaili: „ota sinä ensimäinen otus ammut»
tawaksesi, minä otan toisen/ sanoi hän. „Siten tuomme
kotiin kaksinkertaisen saaliin; olemmehan tarkat tähtäämään."

„Kiintonaiseen pilkkuun kyllä, mutta ei hurjiin petoihin
punaisilla silmillä ja aukealla kidalla. Se on hirweätä.
Tule herra, menkäämme muualle, saamme toki ampua ja°
guarin ilman hengen Vaaratta."

Gmmench myöntyi, mutta nyt oli jo liian myöhä.
Tallaten ruoikkoa tuli hirweä peto näkywiin, kauheasti kai»
juen, kun molemmat koirat, nähtyänsä Vihollisensa, rupesi-
wat haukkumaan ja nykimään hihnaa. Salaman nopeu-
della tempaisi Herkules Pyssyn poskelle ja laukasi melkein
tähtäämättä. Kuula sattui, sillä jaguari karjahti kauheasti
ja horjahti. Nyt Herkules laski irti koirat, jotka hurjasti
haukkuen töytäsiwät wihollista wastaan.

Mutta ennenkuin ne siihen ennättiwät, kawahti haaroo!-
tettu peto pystyyn ja samassa ruo'ikko uudelleen rytisi ja
ratisi ja naarasjaguari syöksi ulos kahden penikkansa kanssa,
jotka tuskin oliwat kotikissoja isommat.

,Ei ampua!" huudahti Herkules. .Kaikki hukassa, jos
ammutte syrjään."

Mutta samassapa laukaus jo pamahti ja wahingoittu-
matta, puuaisen-hohtawilla, pyöriwillä silmillä, jotka kiilui-
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wat kuin kekäleet, aukealla kidalla, jostlk kieli weripunaisena
riippui, wihan wimmaa kuohuen, hyökkäsi peto Emmerichin
päälle. Ainoalla hyppäyksellä se saawutti nuorukaisen, joka
turhaan löi Pyssynsä perän pirstoiksi sen päähän. Peto
Paiskasi hänen käpälällään maahan ja heittäytyi hänen pääl-
lensä; Emmerich jo luuli joutuneensasurman suuhun. Mutta
uskollinen ystäwä seisoi wielä hänen ja kuoleman wälillä.
Kirkas säde milkahti Emmerichin silmien edessä, samassa
kuului kimakka huuto ja naaras-jaguari keikahti maahan, ikään
kuin salama olisi siihen iskenyt.

„Jumalan kiitos, herra elää, peto kuollut," riemuili
Herkules ja kääntyi toisen jaguarin puoleen, joka wimeisillä
»voimillaan torjui päällänsä molemmat koirat. Tyynesti
latasi neekeri Pyssynsä uudelleen ja ampui Petoa pääu läpi.
Kuula lensi ihan keskelle silmää ja julma wihollinen kaa-
tui maahan.

Emmerich oli sill'aikaa suurella waiwalla noussut sei-
saalle. Hänen olkapäätänsä kiwisti, werta walui hänen hi-
hastaan ja suoksi Virtana maahan. Vaaleana nojautui hän
sykomori-puuta wasten; mutta, waikka hän tunsi kowan kiwun,
näkyi kuitenkin woiton-riemun hymyily hänen huulillaan,
kun hän huomasi molempien julmain Petosen tapettuina
makllllwan maassa ja koirien samassa purewan penikoita-
kin kuoliaaksi.

„ Uskollinen ystäwä," lausui hän Herkuleelle, ojentaen
hänelle kätensä, „ miten minä palkitsen sinulle tämän ur-
hoollisen tekosi?"

„Herra on aikaa sitten palkinnut," wastasi tämä, pe-
lasti Herkilleen woudista ja Herkules pelastaa teitä jagua-
reista. Pisto maan puukolla niskaan ja peto lankee."

„Sepa olikin oikein mestarin pisto," huudahti Em-
merich. »Taiwaan kautta, Herkules, nyt olet maksanut, mitä
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olit minulle welkaa. Olkaamme tästälähin sitä uskollisem-
mat ystäwät."

Herkules hymyili ilosta ja »valkeat hampaansa kiilsi-
mät kuin helminauha punaisten huulien wälissä. Sydä-
mellisesti puristi hän Emmerichin tarjottua kättä, mutta
säikähti komin, kun tämä, tuntien kipunsa liikkumisesta enene-
wän, päästi hiljaisen walitus-huudon. Tähän asti oli hän
pitänyt Emmerichin kalpeutta pelon waikuttamana, mutta
näki nyt, tarkemmin katseltuansa maltoista ystäwäänsä, hä-
nen waatteittensa oleman rikki rewityt ja werta waluwan
hihasta.

„Herra Jumala," huudahti hän huolissaan, »herra
on haawoitettu, koska wuotan werta. Mihin on peto teitä
satuttanut?"

Joutuisasti riisui hän nutun ja paidan Emmerichiltä
ja hawllitsi nyt kaksi pitkää ja sywää haawaa, joita jagu-
alin kynnet oliwat repineet ystäwän olkapäähän ja käsi»
warteen. Hän näki myöskin, ettei kuitenkaan ollut mitään
luun Mikaa, ja lohdutettuna toiwoi hän piankin woiwansa
parantaa haawat. Kiireesti kokosi hän muutamia weren-
asettawia ruohoja, Pureskeli ne hienoiksi ja Pani ne haa-
woille, jotka hän sitten sitoi jahtipaidan repaleilla. Tästä
polttawa kipu kohta taukosi.

„
Kääntykäämme nyt kotiinpäin/ sano! uskollinen nee-

keri. „lopa jahti on loppunut emmekä tule tyhjin käsin.
Herran täytyy istua rauhassa, niin tulee pian jälleenterweeksi."

Ennenkuin lahtimät paluu-matkalle, nylki Herkules ta-
petuilta jaguarciltakauniin, täplikkään taljan ja tappoi Peni-
kat, joita koirat jo oliwat puolikuolluksi purreet. Talut-
taen Emmerichiä terweestä käsiwarresta ja woimiansa myö-
ten häntä tukien, läbti hän sitte paluumatkalle herra Van-
derstratenin kartanoon.
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Seitsemäs luku.

Maron-neekerit.
Wllikkll, kuten mainittiin, kipu jo oli tauonnut Em-

merichin haawoista, waikuttiwat kuitenkin werenmuoto ja
nuorukaisen siitä seuraama uupuminen sekä Paahtawa kuu-muus korkealle nousseen auringon säteistä sen, että paluu-
matka käwi marsin werkalleen. Herkules walitsi tasaisim-
man polun erämaan kautta ja wältti mahdollisuuden mu-
kaan kaikki jyrkät muoret, jotka hän mieluummin kiersi, kuin
kiipesi niitten yli, joka tuskin olisikaan ollut haawoitetullemahdollista.

Aika ajoittain lepäili hän taikka wirwoitti walkoisenystäwänsä tuimia huulia lorisemasta lähteen-silmästä, sam-muttaaksensa sitä kalwllwaa janoa, joka aina on isommanwerenwuodatuksen seurauksena. Sentahden aurinko jo olikin
laskemaifillansa, ennenkuin ystawämme oliwat kulkeneet puo-
lenkaan kotimatkasta.

Äkkiä rupesiwat koirat haukkumaan. Samassa wiuhui
nuoli ilmassa, hirweä kiljunta kaikui kaikin puolin ja pel-
jästyksissään huusi Herkules: „Maroin:! Jumalan kiitos,
nuoli ei sattunut. Oli kaiketi myrkytetty labarri-käärmeen
Wouralimyrkyllll."

Tuskin hän oli lausunut nämät sanat, niin yltym-
päri pensastossa risahteli ja rasahteli, ja uhkaamilla lii-
kenteillä joukko neekereitä töytäsi esiin, heiluttaen aseitansaja uhaten tappaa molemmat ystäwät, jotka oliwat rohjen-
neet tunkeutua heidän alueesensa.

„Gingan taikakalu!" huusi Herkules Emmerichille. „Il-
man taikakalutta kuolemme molemmat,"
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Gmmerich tempasi kiireesti taulun taskustaan; Herku-
les otti sen hänen kädestänsä ja huusi heimolaisilleen, ko-
hottaen taikakalun korkealle ilmaan, muutamia sanoja nee-
keiinkielellä. Uhkaawat aseet kohta laskettiin alas, neeke-
rien katsanto käwi wahemmän julmaksi ja yksi heistä, jolla
oli kirjannsta höyhenistä taidokkaasti tehty kruunu Päässä,
ja joka nähtäwästi oli parwen päällikkö, tuli Herkuleen
luokse, taikakalua tarkemmin katselemaan.

„Walkoinen mies' on Gingan turmissa," wirkkoi hän
sitten. „Wnlkoinen saapi lähteä, waan musta jää tänne. Ei
pidä enää olla walkoisen miehen orjana."

„Hän ei ole minun orjani," ivastasi Gmmerich, »Her-
kules on wapaa mies ja minun ystäwäni."

„ Walkoisen herran ystäwäkö?" kysyi Maronien pääl-
likkö epäilewästi ilkkuen. „ Ennen uskon auringon olewan
mustan, kuin uskon sellaisia walheita."Herkules, joka tähän asti oli seisonut äänettömänä,
kietoi nyt käsiwartensa Emmerichin ympäri ja suuteli häntä.
Tämän nähtyänsä riemuiliwat mustat ja tunkiwat lähem-
mäksi molempia nuorukaisia, jotka oliwat yhtä jalot ja kau-
niit, waikka heidän wärinsä oli erilainen.

„Wlllkoinen herra minun ystäwäni," lansui Herkules.
«Lahjoitti minulle wapauden ja maata, niin Paljon knin
halusin, ja pelasti minut woudin piiskasta. Joka hänet
tappaa, pitää ensin tappaa Herkuleeni Herkules ei jätä ystä-
wäänsä; menee hänen kanssansa taikka kuolee hänenkanssansa.

Hurjan, mutta pian lepytetyn joukon päällikkö tuli
nyt, hymyily korallipunaisilla huulillaan, walkoisen nuoru-
kaisen luokse ja tarjosi hänelle kätensä. „Kun walkoinen
herra on neekerin ystäwä, niin hän ei tarwitse Gingan
taikakalua. Olette wapaa. Woitte lähteä, mihin mielenne
tekee. Olette Vanun suojan alla. Woitte metsästää, mil°
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loin tahdotte. Vanu ei estä villikoista miestä, ivaan suo-
jelee häntä. Ottakaa nämä höyhenet. Kun herra panee
ne niinihattuunsa, ei kukaan tapa häntä."

Mustain päällysmies tarjosi »valkoiselle nuorukaiselle
kolme eriwäristä sulkaa kruunustaan ja pisti ne omalla
kädellään hänen hattuunsa. Sitten hän wiittasi alamaisil-
leen antamaan tilaa, kielsi heidän milloinkaan tekemästä pa»
haa »valkoiselle herralle ja kätteli jäähywäisiksi Gmmerichiä
ja Herkulesta. Gmmerich kiitti muutamilla sanoilla mus-
taa soturia hänen suojeluksestaan, heitti hänen »väellensä
kourallisen hopearahojll jll lähti pois Maron-neekerien rie-
muitessa. Herkuleen tasiwarteen nojautuen kulki hän hi-
taasti, mutta huokeammalla mielellä.

«Kiitoksia Gingll!" sanoi hän, kulkiessaan mustan
ystäwänsä kanssa metsän läpi. „ Kiitoksia, Gingll ja Her-
kules; olemme pelastuneet suuresta »vaarasta."

„ Ilman taika-kalutta warmaankin olisiwat meidät tap-
paneet," »vastasi neekeri. „Ei Herkuleskaan woi suojella
walkoista herraa ilman taika-kalutta. Mallan hywä, että
herralla on lempeä sydän neekeriä kohtaan, muutoin Ginga
ei olisi taika-kalua antanut, ja herra olisi kuollut."

Äänettömänä kulki Emmerich eteenpäin, ja ajatteli
itsekseen: „ eiköhän eno Vanderstraten, jos hän olisi ollut
todistajana siihen, mitä äsken on tapahtunut, käskisi «ou-
tinsa Nikolaon kohdella sorretulta neekereitä wähcmmällä ko-
wuudella?" Wielä kerran hän teki lupauksen woimiensa pe-
rään liewittää heidän korvaa kohtaloansa, ja kaikissa ta-
pauksissa kotiin tultuansa kertoa enollensa kaikki tämänpäi-
wäiset seikat ja tapaukset.

Emmerich tuumasi, että, kun herra, Vanderstraten saisi
kuulla Herkuleen uskollisuudesta ja rohkeasta alttiiksi anta-
muksesta, pelastaakseen Emmerichiä jaguarin kynsistä, kun
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hän wielä saisi kuulla Gingan ystävällisestä huolenpidosta,
jolla oli ollut niin loistama menestys, niin hänen täytyisi
ruweta ainakin »vähää enemmän suosimaan tuota ylenkat-
sottua, monin tawoin solwattua, mustaa kansaa. Tämä»
hän selwästi todisti, että neekeritkin saattoiwat tunnustaa
nautittua hylvyyttä sekä teollakin osoittaa kiitollisuuttansa.

Emmerichin näin hiljaa ja hitaasti kulkiessa eteen-
päin, ajatuksiin »vaipuneena ympärillensä katsomatta, loi
Herkules silmänsä joka haaralle »»arvaksensa, ett'eiwät jäl»
leen, niinkuin äskettäin, joutuisi lvaarann. Koirat hän piti
lujasti kiinni hihnasta eikä sallinut niiden hätyyttää erä-
maassa lentcuviä taikka juoksewia eläwiä, johon oliwat hywin
halukkaat;, sillä onnistunut taistelu jaguarienkanssa oli kiih-
dyttänyt heidän jahti-intonsa.

Näin kuljettiin hiljaa ja hitaasti kotiinpäin. Äkisti
Herkules seisahtui, käänsi päänsä kuunnellen ja unittasi koi-
rille waikenemaan, kun rupesiwat haukkumaan.

„Pitkäkseen, pitkäkseen!" kuiskasi hän Emmerichille, heit-
täytyen maahan ja »vetäen koirat mukaansa. „Tänne pen-
saan taa, herra! Ihmisiä metsässä, tulewat tänne —pitkäkseen
pian." Emmerichin ei suinkaan tehnyt mieli maistaa myr-
kytettyjä nuolia, joita hän jo kahdesti töin tuskin oli »vält-
tänyt, ja hän kyyristyi tiheän pensaan taakse, joka rehewänä
wersoili kuumassa kosteassa maassa. Tässä tarkasti kuun-
nellessaan tuuli hän askeleita ja kuilvien lehtien kahinan
lähenervän ihmisen jalkojen alla. Ratina likeni, kiwäärin
piippu »välkkyi »vihantien lehwien läpi, ja mies tuli näky-
min, jonka Emmerich hämmästyen tunsi Nikolaoffi, orja-
lvoudiksi. Emmerich tuskin saattoi olla huudahtamatta kum-
mastuksesta, kun hän näin äkki-arwllllmatta tässä »vuori-
sessa erämaassa näki miehen, jonka hän luuli olewan kau-
kana Paramaribossa. Herkules tarttui kiiwaasti Eminerichin
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käsiwarteen ja laski sormensa huulilleen waiti-olon mer-
kiksi. Niinpä tapahtuikin, että Nikolao, aawistamatta mo-
lempain ystawäin läsnä-oloa, kiireesti meni heidän lymy-
paikkansa ohitse ja katosi synkkään, warjoisaan metsään.

Tuskin hän oli poissa, niin Emmerich, hämmästyksis-
tään toinnuttuansa, kawahti ylös ja lausui: „meidan täytyy
häntä seurata. Luultawasti on tuolla miehellä joku paha
kepponen mielessään; sillä ei suinkaan hän ilman syytä enol-
leni walehdellut menewänsä Paramariboon sotamiesten kanssa.
Joudu, ystäwäni! koettakaamme estää hänen ilkeät »veh-
keensä. Hywäpä oli, että Pyysin enoni pitämään jahtiret-
kemme salassa. Muutoin emme olisi woineet päästä wou-
din juonien perille.

Herkules istui miettien paikallansa eikä ensinkään nä-
kynyt aikowan täyttää Gmmerichin käskyä. „ Käykää waan
istumaan", sanoi hän. «Kyllähän wielä Nikolaon kiinnisaamme. Ensin koetamme keksiä, mitä hän oikeastaan täällä
erämaassa tekee."

»Mutta hän pääsee meidän käsistämme, jos emmekohta
rupee häntä takaa ajamaan", huudahti Gmmerich tuskaisesti.

„Älkää pelätkö sitä!" wastasi Herkules. Minkätäh-den koirilla on wainu, jos ei jälkiä seuralaisensa? Hän ei
pääse pakoon."

Gmmerich ei wielä ollut koiria ajatellut, ja nauroi
mustan towerinsa sukkeluudelle, joka niin hywin tiesi käyt-
tää heidän wainu- aistiansa omaksi hyödyksensä. Viihty-
neenä istuutui hän Herkuleen wiereen ja katseli häntä kysy-
wäisesti.

«Epäilemättä woudilla on Makin juonia mielessä",
sanoi tämä. „Kaikki on selwä. Hän sanoo herra Van»
derstratemlle: „ Maron-neekerit owat poissa, ei enää tar-
witse noita metsäläisiä pelätä, jo nyt sotamiehet saawat läh-
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teä." Sotamiehet maksawat paljo rahaa, sen wuoksi herra
uskoo häntä ja lähettää sotamiehet pois. Nyt ei ole kar-
tanolla enää mitään suojaa. Nouti tietää sen; menee
metsään Marou-neekeriä kutsumaan; puhuu heille: „ herrani
huoneessa paljo kultaa ja hopeata; woitte tulla sitä nouta-
maan milloin hywänsä. Siellä ei mitään waaroja; sota-
miehet owat jo lähteneet". Maronit ryöstäwät mielellään,
tulewat, walloittawat kartanon, huoneet; tappawat kaikki ja
pötkiwat tiehensä wuoristoon, ennenkuin apu ennättää. No-
peat he owat kuin salama, minä sen tunnen."

„Mutta eihän tuo ole mahdollista", huusi Gmmerich
kauhistuen. „Sepä olisi kelwoton petos! Enoni ei ole teh-
nyt woudille mitään pahaa. Ei kukaan ihminen taida olla
niin kiittämätön."

„Miks' ei, jos hän sillä tarkoittaa jotakin muuta?"
kysyi Herkules. „Wouti nuhaa herra Emmerichiä. Hän
ei woi kostaa hänelle itsellensä. Waan kostoa hän tahtoo.
Hän menee Mnron°neekerien luo. He tappawat nuoren
herran, Wouti saapi koston ja paljon rahaa. Hän ei
odota siksi, että Maron-neekerit tulewat rahaa noutamaan.
Hän ottaa itse edeltäkäsin ja panee «arastetun tawaran
hywään talteen. Sitten hän elää kuin rikas herra, ostaa
kartanon ja orjia, pitää itse woutia, eikä tee muuta kuin
polttaa sikarria ja kiduttaa mustia raukkoja. Minä tunnen
woudin. Minä tiedän, että hän on ilkeä. Herra saapi
nähdä, että Herkules on oikeassa."

Neekerin wäitteet oliwat niin todennäköiset, että Em-
merich tuskin enää epäilikään juonikkaan woudin petosta.
Maan mitäpä nyt on tehtäwänä?" kysyi hän. »Meidän
tulee tietysti antaa enolleni tieto tästä ja Pelastaa hänet
Antakaamme woudin juosta, Herkules, ja palatkaamme lii-
nesti kotiin."
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„Se ei ole minun neuvooni/ wastasi neekeri tyynesti.
„los kerrotte herra Vanderstratenille, niin hän sanoo teille:
„Kaikki- tämä on walhetta. Wouti on uskollinen mies.
Olette nähneet »väärin." Parempi, että minä seuraan »vou-
tia, »vakoilen hänen »vehkeitänsä ja sitten »vasta puhun, kun
tiedän kaikki. Herra jää tänne koiran kanssa minä otan
toisen »voutia löytääkseni. Olkaa huoleti. Herkules »viekas.
Roistot eiivat pääse Herkuleelta pakoon. Kun saan tie-
tää kaikki, niin puhun Herra Vanderstratenille ja silloin on
wouti hukassa. Olkaa täällä lewolliseua, herra; Herkules
tulee kohta takaisin."

Naaran »välttämiseksi latasi neekeri molemmat kaksi-
piippuiset pyssyt ja pani ne niin likelle Gmmerichiä, että
tämä tarpeen tullessa, jos pedot häntä hätyyttäisiwät, saat-
taisi suojella itseänsä niillä. Sitten heitti hän ystäwänsä
hywästi, saattoi toisen koiran woudin salille ja seurasi sitä
»varowasti ja joutuisasti, mutta Emmerich jäi Vastenmieli-
sesti paikalleen.

, Näin kului monta tuntia. Aminko oli jo laskenut
eikä Herkulesta melakaan kuulunut. Gmmerich tuli lewot-
tomaksi. Kuu nousi taiwaalle, metsässä rupesi uudelleen yön
hirwittäwät äänet kuulumaan. Petojen kiljuminen ja kar-
junta kostuvat hänen korwiinsa; mutta turhaan hän koetti
eroittaa mustan ystäwänsä jalan kapsetta. Mahdottoman
hitaasti kuluiwat minuutit. Gmmerich päätti roiimeinkin
lähteä ystäwänsä jälkeen ja nousi paikaltaan. Toisen pys-
syn ripusti hän olalleen, toisen otti hän käteensä jn, pit-
källisestä lewosta Virkistettynä, astui hän jotenkin nopeasti
eteenpäin. Mutta jo kahdenkymmenen askeleen päässä jäi
hän seisomaan. Koira rupesi haukkumaan, toinen wastnsi
siihen, ja kohta sen jälkeen Herkules seisoi hänen edessään.
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„Mitä herra tekee?" huudahti hän. „Miks' ei odota
Herkulesta?"

„Aikani käwi pitkäksi", wastasi Emmerich, „ja silloin
kaikellaiset kummalliset ja tuskalliset ajatukset johtuiwat mie-
leeni; minä pelkäsin, että sinulle olisi joku onnettomuus
tapahtunut, kun niin kauwan olit poissa, ja sentähden läh-
din liikkeelle pelastaakseni sinua, jos mahdollista olisi. Hy«
wähän toki, että olet täällä! Mitä olet wakoillut ja kuun-
nellut, Herkules?"

„Kaikki aiwan totta!" wastasi neekeri. „Nikoille wouti
on aika konna. Hän menee Maron-neekerien luo, lupaa
heille paljon kultaa, jos tulisiwat ryöstämään; ilmoittaa heille,
ett'ci siinä enää ole yhtäkään sotamiestä ja teki waan yh-
den ehdon."

„Mikä se oli?" kysyi Gmmerich kiihkeästi.
„Wllngita, kiduttaa ja murhata malloista nuorta her-

raa!" wastasi Herkules wakawasti.
„Dlithan siis aiwan oikeassa, kun luulit woudin ilkey°

den yksin minua tarkoittahan! Ia mitä olen sille miehelle
tehnyt, jonka tähden hänellä olisi oikeus tehdä minua »veri-
sen koston uhriksi? Minä maan estin häntä wääryyttä teke-
mästä. Mutta se myrkytetty nuoli, jonka hän minua kohden
ampui, on kuitenkin lentäwa hänen omaan päähänsä. Tule
Herkules. Palatkaamme takaisin enoni luo. Taikka pi-
täisikö meidän koettaa estää Maron-neekereitä heidän werisistä
hankkeistaan?"

Herkules pudisti päätänsä. „ Helpompi riistää saalis
jaguarin kidasta kuin estää williä Maron-ncekeriä ryöstä-
mästä", wastasi hän. „Ei auta muu kuin taisteleminen.
Paha että sotamiehet owat poissa, Wonti on sangen ka-
wala konna. Tiesi se, mitä teki, kun lähetti sotamiehet pois.
Mutta eipä se häntä auta, kun tunnemme hänen kawalat
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wehkeensä. Herkules taistelee herransa edestä ja pitää huolta
siitä, että hänen weljensäkin taistelemat. Saadaan nähdä;
siitä Maroncille ei mitään hyötyä, että tänne tulemat."

„Mutta", wirkkoi Emmerich, „tokko weljesi rupeewat
taisteluun niitäkin wastaan, joiden nahka on yhtä musta
kuin heidän omansa?"

Herkules nauroi niin, että walkoiset hampaansa kiilsi-
wät pimeässä. „Maron-neekerit eiwat tunne sääliä eikä
armahtamista, ei maikoista, eikä mustaa kohtaan. Tappa-
mat kaikki. Herra ei sitä tiedä, kun on niin wähän aikaa
ollut tässä maassa. Naan Herkules sen tietää ja kaikki
orjat kartanossa sen tietämät. Sen wuoffi he juoksemat
pakoon Maronien tullessa. Mutta tässä eiwät saa juosta
pakoon, heidän täytyy taistella."

Gmmerich ei ollut ensinkään hywillä mielin saatuansa
Herkuleelta nämät tiedot. Hän huomasi tilansa sangen
tukalaksi, ja suuresti hän epäili, rupeisimatko mustat masta-
rintaan wai eiwätkö mieluummin pötkisi pakoon, kuten
heillä oli tapana. Herkuleesen hän kyllä luotti; mutta oli-
siwatko muut neekerit yhtä uskolliset? Tähän kysymykseen oli
Vaikeampi.wastata. Gmmerich kätki kuitenkin huolensa omaan
poweensa, ja teki waan kiirettä lähtöä kotiin, ennättääksensä
puuttua tarpeellisimpiin marustuskeinoihin mustain met-
säläisten rynnäkköä ivastaan.
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Kahdeksas luku.

Rynnäkkö.

Oli jo lähes sydän-yö, kun Gmmerich ja Herkules sall-
puiwat kartanolle. Heidän ihmeeksensä oli herra Vander-
straten roielä walweiva ja hänen kaswonsa loistiwat ilosta,
kun hän näki molemfain nuorukaisten astuwan sisään hä-
nen kammariinsa.

„Jumalan kiitos, että olet jälleen täällä", huusi hän
Emmerichille. „ Totisesta poikani, jos et niin hartaasti olisi
minua pyytänyt pitämäär retkeäsi rouoristoon salassa, niin
olisin jo lähettänyt kaikk, orjani sinua hakemaan. Missä
taiwaan nimessä olet aina tähän asti oleskellut? la, luu-
lenpa sinun olewan haawoteturckin. Joudu, Herkules, mene
tohtoria hakemaan ja..."

„Malta, malta, enoseii!" keskeytti häntä Emmerich.
„Ei haawasta ole lukua, M Herkules on sen jo ruohoilla
sitonut. Eipä nyt enää oliaan aikaa sitä ajatella, sillä
minulla on kummallisia asioita sinulle kerrottawana."

Enon täytyi mukautua siihen, ja Emmerich kertoi
airoa» tarkalleen edellisen päiwär tapahtumat. Herra Van»
derstraten kuunteli häntä hämmästyneenä, milloin wihasta
punehtuen, milloin pelosta ja tuEasta waaleten.

„Nyt olemme hukassa!" hrudahti hän, kuultuansa
kaikki, ja kulki pitkillä askeleilla eds takaisin kammarissaan.
„Mutta, poika", sanoi hän, äkisi kääntyen Emmerichin
puoleen, „ ethän pilkanne minua? Sta m kärsi! Minä tie-
dän, ett'et ole hywässä sowussa woudn kanssa, ja niin..."
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„Enoni, luuletkos todellakin nunua walhettelijaksi ja
panettelijaksi?" huudahti Emmerich murheellisena. "Maan
jos minua uskot, taikka olet uskomatta, niin olet pian saawa
todistuksia siitä, että olen puhunut totta. Maron-neekereitä
ei tarwitse kauwan odottaa, ja heidän hirmutöitänsä tiedät
sinä paremmin kuin minä."

„Niin, taiwaan nimessä, se on totta", huudahti herra
Vanderstraten, „Anna perätön epäluuloni anteeksi, äläkä
luowu wanhastll enostasi hädässä. Mo koirat owat hur-
jat kuin paholaiset ja nopeat kuin salama. Ennenkuin
woimme sitä aamistaakaan, owat he niskoillamme. Mutta
eihän toki! sinä olet warmaan erehtynyt. Nikolao on us-
kollinen, olen aina kohdellut häntc hywin, en woi uskoa,
että hän olisi minua niin ilkeästi pettänyt."

„los enemmän luotat hawen kuin omaan sukulai-
seesi, niin et ole enää autettawissa, eno. Tule Herkules,
tehkäämme, mitä meihin tulee, kunnollisesti wihollisia mastus-
taaksemme. Milloinka luulet hedäu rupeewan rynnäkköön?"

„Woiwat tulla huomenin, woiwat tulla wielä tänä
yönä", wllstasi neekeri. „HeÄä ei koskaan moi olla tur-wassa. Aiwan kuin herra iinoo, nopeat kuin salama ja
hurjat kuin pedot."

Riitaiset tunteet liikkuvat herra Vanderstratenin po-
lvessa. Pelko ahdisti häntä mutta hän ei kuitenkaan woi-
nut luulla woutiansa petilliseksi, joka niin monta wuotta
ja, kuten hän luuli, uskollisesti, oli häntä palwellut.
Toiselta puolen taas raastetun sisarenpojan sanat sel-
wästi todistiwat, että w«ti oli petturi. Mitä hänen piti
tekemän? Hywä keino jiytui hauen mieleensä. Hän päätti
Paeta, kiireesti, nopeasi, ja wiedä mukanansa niin paljon
tawaroitaan, kuin hän suinkin suuretta waiwatta woisi kul-
jettaa.
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„Niin, paetkaamme!" huudahti hän; „paetkaamrne, sisa-
reni poika! Kun nuo ilkiöt tulemat, niin tapaamat pesän
tyhjänä; polttakoot sitten huoneet ja hämittäkööt wiljelys-
mllllt. Semmoisia wahingoita moidacm palkita; mutta kun
henki kerran on ruumiista lähtenyt, niin ei se sinne enää
milloinkaan palaa. Pako on ainoa pelastuksemme, jos Ni-
ko lao todellakin on pettänyt meitä."

„Mutta nuo kalliit koneet", huudahti Emmerich, „kau«
nis huoneesi komeine huonekaluineen, sokeri, kahwiwiljelyk»
sesi, jotka omat lannoitetut neekeriesi hiellä, ja itse neekerisi,
jotka warmaan tulemat tapetuiksi, jos jätämme heidät oman
onnensa nojaan ei, enoni, parempi on taistella urhool-
lisesti kuin pelkurina Pötkiä pakoon. Metsäläinenkin suo-
jelee mökkiänsä ja sinä jättäisit kallis-arwoisen omaisuutesi
mihollisten ryöstettäwäksi. Ei niin, eno, maan taistel-
kaamme!" «

„Mutta mitä me kolme woinune noille wimmatuille,
meren- ja saaliinhimoisille pedoille, jotka sadottain karkaamat
päällemme?" huudahti herra Vanderstraten epätoiwossa.

„Me kolme kyllä olisimme liian heikot rynnäkköä mas»
taan", wastasi Gmmerich. „Mutta onpahan sinulla yhtä monta
sataa orjaa, kuin mihollista. Anna heille aseita, lupaa koh«'
della heitä leppeämmin, enkä epäile ensinkään, että urhoolli-
sesti edestäsi tappelemat; Herkuleskin sitä makuuttaa."

»Herkules ei tiedä, taistelematko kaikki", puhui neekeri.
„ Mutta tietää, että useat taistelemat. Toiset tulemat Mesta,

kun heidän on pakko taistella oman nahkansa puolesta."
„Ia kukapa tarttuisi aseisin minun tähteni?" kysyi

herra Vanderstraten.
„Kaikki, jotka uskomat hywään Jumalaan", Masiasi

neekeri teeskentelemättä, mutta arwckknasti. „Hywä pappi
opettaa heitä rakastamaan heidän itsäntäänsä, maikka isäntä
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olisikin koMa. He tahtoisiwat mielellään ansaita herran rak>
kautta. Jos herra lupaa olla heitä wainoomatta, jos herra
antaa heille luwan rukoilla hymää Jumalaa, niin he tappe-
lemat ja taistelemat herran edestä wiimeiseen »veripisaraan
asti, Herkules tietää sen, sillä hän on itse kristitty ja us-
koo hywään Jumalaan taiwaassa."

Herra Vanderstraten pudisti epäilewäisenä päätänsä,
katsellen Herkulesta epäluulolla. Waikka häu kyllä mielellään
olisi tahtonut estää kauniin maatilansa ja kauniin, muka-
wasti wnrustetun kartanonsa häwittämistä, ei hänellä kui-
tenkaan ollut sitä waltaa itsensä yli, että hän heti olisi moi-
nut luopua määrästä luulostaan, joka häneen jo monen
wuoden kuluessa orjawoudin waikutuksen kautta oli juurtu-
nut. Kuten Gnyanan maanwiljelijöillä ylipäänsä, oli hä-
nelläkin se mielipide, että orjat aina oliwat pidettäwät sy°
wimmässä tietämättömyydessä, ja häu, niinkuin kaikki muut-
kin, unhoitti, että raakuus sittenkin on enemmän pelättäwä
kuin siweyden säännöillä walistettu ja lempeihin tapoihin
taipunut henki, Wähän mietittyänsä hylkäsi hän sisarensa
pojan ja Herkuleen tuumat ja käski heidän marustaa kaikki
kiireesen pakoon. Emmerichin tuli rientää holwiin, missä
'herra Vanderstraten säilytti kalliit kiwcnsä, kultansa ja ho-peansa, panna kaikki kokoon, sälyttää ne kahden hewosen
selkään ja satuloida toisia hewosia itselleen ja enollensa ja
sitten, niin pian kuin mahdollista, paeta lähimmäiseen kar-
tanoon. Herkuleen tuli Malkaa herättää neekerit, toimit
taa heille aseita ja ampumawaroja, rumeta heille paällys-
mieheksi ja kiirehtiä ratsastamien herrojen perään, joiden
piti martoa heidän tuloansa naapuri-kartanossa. Emme-
rich kyllä teki muutamia muistutuksia näitä tuumia was-
taan; mutta herra Vanderstraten, joka enemmän rakasti omaa
henkeänsä kuin Viljelysmaitansa, joita hänen orjansa kyllä
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jälleen woisiwat asettaa kuntoon, ahdisti sisarensa poikaa niin
kiiwaasti, että tämän Minneinkin osaksi täytyi myöntyä.

„Olkoon niin, eno", sanoi hän, „pakene Jumalan
nimeen, mutta älä luule, että minä rupeen sinua saatta-
maan ja seuraamaan. Sill' aikaa kuin sinä etsit suojaa
omalle kalliille hengellesi, koetan minä puolustaa omai-
suuttasi."

Tämän sanottuansa riensi hän ulos huoneesta täyttä-
mään enon käskyjä. Herkules seurasi häntä ja juoksi nee-
kerien mökkilöihin, warustamaan heitä aseilla ja kehoitta-
maan heitä urhoolliseen taisteluun, jos ei isännän omaisuu-
denkaan, niin ainakin oman henkensä puolesta.

Gmmerich kiirehti puutarhan kautta lähellä olewalle
ulkopihalle, missä herra Vanderstratenin aarteet oliwat lu-
jassa Holmissa, lukon ja pönkän takana.

Hetken aikaa jäi hän kuunnellen seisomaan holwin
eteen; sillä hänestä oli, ikään kuin olisi etäältä kuulunut ja-
lan kapsetta. Mutta kaikki oli hiljaa, yötuuli waan suhisi
palmujen korkeissa latwoissa, ja pisangin leweissä lehdissä.
Hän koetti awata holwin owea awaimella, jonka eno oli
hänelle antanut; mutta hänen ihmeeksensä ei lukko auweu-
nut. Hän luuli saaneensa määrän awaimen ja Painoi
waan sattumalta owen salpaa. Wielä enemmän hän häm-
mästyi, kun owi nyt aukeni. Viipymättä astui hän hol-
wiin, aukaisi toisenkin owen ja näki nyt kummaksensa Ni-
kolao woudin, joka lyhdyn walossa oli täyttämässä niini-
säkkiä herransa tciwaroilla. Wouti säikähti ja päästi huu-
don nähdessään Emmerichin niin äkkiä edessään. Waan
tämä huusi wihastuneena: »Herkules siis ei erehtynyt luul-
lessaan sinua, ilkeätä petturia, kunniattomaksi »varkaaksikin!
Mitä sinulla täällä on tekemistä?"
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Gmmerichin sanoista hawaitsi woutl hämmästyneenä,
ett'eiwät hankkeensa olleetkaan salassa. Wiha jakostonhimo
uudelleen herättiwät hänen rohkeutensa. Hän tiesi olewausa
hukassa, jos hän ei äkkiä ratkaisisi asiaa sn, wetäen puukon
wyöltänsä, hyökkäsi hän Gmmerichin päälle tiikerin rajuudella.

„Kuole, sinä koira, joka aina tuumiani estät", huu-
dahti hän wihan wimmassa ja kohotti kätensä kuoleman
iskuun. Mutta Gmmerich oli kaikin puolin Haroillansa
tätä konnaa wastaan ja tiesi siis wälttäa tätä äkillistä
ryntäystäkin. Terwe käsiwarteusa esti weitsen sattumasta
rintaan, ja aika potkauksella lennätti hän woudiu pari as-
kelta taaksepäin kellelleen, Samassa juoksi Gmmerich ulos
sisä-owesta, pani sen lukkoon ja sysäsi nopeasti raskaan rau-
täisen teljen sen eteen, Wonti oli wankina ja turhaan hän
wimmassaan karjuen kolkutti owea, joka ei totellut nyrkkiä
eikä potkauksia. Gmmerich jätti hurjistuneen sinne, ja lähti
kutsumaan muutamia neekereitä, joiden awnlla wouti sidot-
taisiin ja siten estettäisiin wahinkoa tekemästä; sillä yksin
hän ei Haawoitetulla käsimarrellaan tohtinut ruwcta ottele-
maan tuon wäkewän miehen kanssa. Wnrmuuden muoksi
hän wielä pani ulko-owen kolminkertaiseen lukkoon ja riensi
sitten joutuisasti pois. Mutta äkkiä hän'pysähtyi. Nyt hän
ei enää woinut erehtyä. Useiden ihmisten astunta, useit-
ten kalina, maahan pudonneitten lehtien kahina ja kuiwien
oksien rätinä tuli airocm selwästi hänen kuuluwilnsa. Tul-
laksensa aiwan selwille asiasta seisoi hän, henkeänsäkään
wetämättä, tarkasti kuunnellen, kun kimakka, hurja kiljumi-
nen kaikui wirran puolelta ja ilmoitti hänelle, että nyt
oli myöhäistä paeta ja että »vihollinen jo oli tunkeunut
hänen enonsa alueelle. Heillä oli ncihtäwästi tarkka tieto
asemasta; sillä juuri wirran puolella ei ollut neekeri-mökkejä
ensinkään, ja siltä puolelta rynnätessään he samassa estiwät
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Piiritettyjä käyttämästä tykkejä, jotka oliwat litteissa »veneissä,
suin kartanoon päin ja aiotut suojelemaan asuinhuoneit-
ten ympäristöä. Kun nämä Viimemainitut oliwat kun-
naalle rakennetut, niin tykin luodit eiwat saattaneet »vahin-
goittaa neekeri-mökkejä, jotka oliwat toisella puolen wuoren
harjannetta, waan lensiwät niiden ylitse. Mutta kartanoa
piirittäwälle wiholliselle ne oliwat sangen waaralliset; silla
ei yksikään laukaus woinut olla heidän riwejänsä harwen-
tamatta, kuoleinata ja turmelusta lewittämättä. Sotamies-
ten lähdettyä oliwat asemat jääneet wahditta ja wouti oli
tietysti päällekarkaawalle wiholliselle tämän seikan ilmoitta-
nut; sillä muuten he tuskin olisiwat uskaltaneet asettautua
turmelewien tykkien ja kartanon wälille.

Salaman nopeudella nämä ajatukset lensiwät Emme-
richin päähän, ja hän katsoi aiwcm wälttämättömän tar-
peelliseksi walloittaa wirtapatterit woidnksensa ajan pitkään
wastustaa Maron-neekerien rynnäkköä. Huone oli kyllä san-
gen wankasti ja tukewasti tiilistä rakennettu ja rautakalte-
reilla warustetut ikkunat oliwat niin korkealla maasta, ettei
rohkeankaan »vihollisen ollut helppo siihen kiiwetä. Qwi
oli tehty sangen kowasta puusta ja tarpeen »vaatiessa saa-
tettiin sitä wielä sisältäpäin wahwistaa huonekaluilla ja
muilla kapineilla. Mutta mitäpä hyötyä tästä oli, jos
puolustajain täytyisi sulkeutua niin ahtaasen alaan? Wi-
hollisten ei tarwin»»ut tehdä muuta, kuin piirittää huone,
niin sen asujamet olisiwat estetyt kaikesta yhteydestä ystä-
wäinsä kanssa ja nälkä »viimeinkin toimittaisi, mitä wäki-
wlllta ei »voinut inatkaansaattaa.

„Ehkä wielä on aikaa", mutisi Emmerich itsekseen.
„los meidän onnistuu kiertää »vihollisemme, niin olemme

pelastetut."
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Muistamatta, että hän helposti woisi joutua»vihollis-
ten käsiin, riensi hän neekerien mökkiteille, pannakseen tuu-
mansa toimeen orjajoukon awulla. Onneksi tuli Herkules
jo puolitiessä häntä wastaan. Noin neljäkymmentä wäke-
wää neekeriä oli hänen seurassaan, ja muut, sanoi Herkri'
les, oliwat jo tulossa, sulkeutuaksensa kartanon pääraken-
nukseen, joka oli heidän ainoa suojapaikkansa »vihollisia »vas-
taan. Kiireesti antoi Emmerich hänelle tiedon aikomuk-
sestansa »valloittaa patterit ja Herkules oli kohta »valmis
ryhtymään tähän »vaaralliseen yritykseen.

„Mutta ilman aseitta se ei ole mahdollista", sanoi hän.
„Ia mistäpä niitä saamme?" kysyi Emmerich.
»Huoneista ei muualta inistään", »vastasi Herkules.
Sen enempää aikaa puheilla kuluttumcitta riensi Em-

merich kunnasta ylös kartanolle ja Herknles neekereinensä
seurasi yhtä nopeasti. Eno Vanderstmtenilta, jonkakorwiin
Maronien sotahuuto tietysti jo oli kajahtanut, ja joka kal-
peana ja toimetonna istui nojatuolissaan, »vaadittiin pi-
kaisesti ase-makasiinin awnimet, ja kiwäarit ja Pyssyt annet-
tiin neekereille. Muutamassa minuutissa oli ruuti jaettu
ja kiwäärit ladatut. Mutta kuitenkin tuli Emmerich ul-
jaalla joukollaan myöhään. Maronit oliwat jo »valloitta-
neet koko Corentin-joen rannan, ja nuolia satoi heitä »vas-
taan, kun koettiwat saada tykkiweneet haltuunsa. Heidän
täytyi painua takaisin, ja onneksi alimainen paalutus kui-
tenkin mielii esti »vihollisen heitä takaa ajamasta. Ilman
muuta »vastusta saapniwllt he taloon, johon muut orjat
sill'aikaa oliwat kotoutuneet, owi suljettiin ja pönkittiin, ja
Maronien tuimaa julmuutta »vastaan ei piiritetyillä nyt
enää ollut mitään muuta suojaa, kuin jalanpaksuinen muuri
ja heidän oma urhoollisuutensa, jota nyt, kuten jokainen
tunsi sydämessään, aiwan ankarasti koeteltiin.
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Yhdeksäs luku.

Uskolliset kristityt.

Ann Emmerich ja Herkules oliroat asettaneet joukon
aseilla Varustettuja orjia huoneen kaikkien ikkunain wiereen,
ja ryhtyneet muihinkin Varokeinoihin, meni edellinen enonsa
luokse, joka jo oli wähäsen tointunut säikähdyksestään, ja
rohkeampana käweli edes takaisin huoneessansa, waikta kal-
wawa suru täytti hänen sydämensä.

„No, rakas enoni", Virkkoi Emmerich, „nyt olemme
Varustetut ensimäistä rynnäkköä Vastaan. Mutta wielä on
k.ysymys siitä, taloammeko hankkia kylliksi ampumawaroja ja
Varsinkin ruoka-aineita, nälän hädästä warjellaksemme nä>
mät sata ihmistä, jotka nyt owat tänne suljetut".

„ Mutta eiköhän nyt enää ole mahdollista päästä Pa-
kenemaan?" kysyi herra Vanderstraten, joka ei laisinkaan
Voinut tottua siihen ajatukseen, 'että Vihollinen oli aseilla
wastustettawn.

Emmerich nosteli hartioitansa. „Onpa jo myöhä",
sanoi hän. „Huone on kaikin puolin saarrettu, etkä taida
pujahtaa täältä pois joutumatta sadoilla myrkytetyillä nuo-
lilla ammuttawaksi. Onhan toki parempi, että jäät kotiin.
Minä takaan, että me kaikki puolustamme sinua wiimeiseen
weripisaraan asti".

»Mutta miten on mahdollista ruweta Vastarintaan
täällä?" Valitti herra Vanderstraten. „Metsä näkyy lähet-
täneen kaikki asukkaansa meitä ivastaan ja orjistani on war»
maankin enin osa karannut".
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„Se on totta", wastasi Gmmerich. „ Ainoastaan noin
sata orjaa on totellut Herkuleen kehoitusta puolustukseen
mutta ne owat kaikki urhoollisia miehiä. Taidolla ja roh-
keudella woimme kyllä torjua »vihollisen ryntäyksiä, kunnes
meille tulee apu ulkoa. Mutta ruokaa meiltä ei saa puut-
tua, sillä nälkä heikontaa käsiwarren ja tekee uskaliaimman-
kin sydämen alakuloiseksi. Onko täällä ruokawaroja, eno?"

„ Tässä on wara-huoneen awain", wastasi herra Van-
derstraten. „Mene itse katsomaan, taikka, malta, minä tu-
len kanssasi."

Molemmat meniwat rakennuksen yläkertaan, jossa herra
Nanderstraten awasi erään huoneen owen. Mutta Emme-
richin kauhistukseksi ja herra Vanderstratenin kammoksi oli-
wat hinkalot aiwan tyhjät; wähäsen hedelmiä waan oli
koottu nurkkaan.

„Tämä on Nikolaon teko," huokaili herra Vanderstra»
ten. „ Toissa päiroänä Pyysi hän minulta awaimen, muka
ottaaksensa pari säkkiä riissiä siemeniksi, ja nyt tuo konna
on tyhjentänyt koko huoneen."

„Sitä warmemmin saattaaksensa meitä perikatoon",
lisäsi Emmerich alakuloisena. „Sepä on ikäwä juttu, eno.
Nyt ei enää auta odottaa apua muualta, waan meidän
täytyy taistelemalla hajottaa wihollisen riwit. taikka nään-
tyä nälkään."

„Tuota katalaa petturia!" tiuskasi herra Nanderstra-
ten. „Missä hän on, Emmerich? Taiwaan nimessä, jos
meidän kaikkien täytyy menehtyä, niin hänen ei suinkaan
pidä iloitseman Petoksestansa. Toimita hänet minun kynsiini,
niin saat nähdä, enkö sinun puolestasi kosta sille konnalle."

„Minä pelkään, eno, että jo kaikki olemme saaneet
kostoa, ja kowemmin kuin woisimme toiwoakaan", wastasi
Emmerich »vaaleten. Moi sitä onnetonta! Omn Mietonsa
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hänen surmaa! Hän on suljettu aarre-holwiin ja wihollisten
meitä joka haaralta ahdistaessa en näe mahdolliseksi häntä
pelastaa. Hänen täytyy kuolla pimeydessä, kaiken ihmis-
llwun puutteessa, yksin, pahan omantuntonsa nuhteitten kanssa,
tuskallisesti janoon ja nälkään nääntyen. Oi Jumala! hir-
muisesti sinä rankaiset jumalattoman kawalat juonet."

„Wieläkö sitä ilkiötä surkuttelet!" huudahti herra Van-
derstraten: „Käykö meidän paremmin kuin hänenkään?"

„Eno, jos meidän täytyy kuolla, niin kuolkaamme
kunniallisessa taistelussa, aseet käiissa ja puhtaalla omalla-
tunnolla", wastasi Emmerich. „Paitsi sitä on pelastuksen
toiwo aina meille tarjona, mutta tuo onneton on wälttä-
mättömän surman omana. Me taidamme ehkä pelastua,
sillä ainoasti, julmain wihollisten riwit eroittawat meitä
wllpaudesta. Mutta hän! Jättiläisenkin woima raukeisi
tyhjään tuota rautaporttia ivastaan, saatikka nälästä nääu-
tywän pahantekijän uupuneet jäsenet."

„Se konna saapi ansaitun palkkansa", tiuskasi herra
Vanderftraten, joka ei saattanut antaa sitä woudille anteeksi,
että tämä oli pettänyt suopean ja hywänluuloisen isän-
tänsä. »Älkäämme enää ajatelko häntä, waan tuumail-
kaamme, miten woimme wälttää nälkään nääntymistä ja
Maronien myrkytettyjä nuolia. Kuule! tuolla kaikuu hir-
weä kiljunta jo lähenewät Pelasta minut, Emme-
rich, pelasta enosi."

Jo ensimäisen kimakan sotahuudon kajahtaessa syöksi
Emmerich ulos ja riensi huoneen puolustajain luo, joi-
denka lujamielisyydestä ja urheudesta heidän kaikkein pelas-
tus kokonaan riippui. Herkules oli sillä wälin tehnyt teh-
täwänsä mustien weljiensä mieltä rohkaistaksensa.

„Tähdätkää tarkasti", kuuli Emmerich hänen huuta-
tawan, „jckainen tarkoittakoon miestänsä, ja ampukaa wasta

L
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sitten, kun owat likellä taloa. Ette taistele ainoasti nuoren
herran edestä, taistelette myös uskon ja laupiaan Jumalan
puolesta. Jos tappelette uljaasti, niin herra ei enää wainoo
pappia ja kristityltä orjia. Nyt ampukaa pojat!"

Pyssyt pamahtiwat, tuliwirta syöksyi ulos särkyneistä,
kilisewistä ikkunoista ryntäawien tiheimpiin joukkoihin ja
kuulat lewittiwät kuolemaa ja hämmästystä heidän riwei-
hinsä. Kahdeksantoista taikka kaksikymmentä miestä kaatui,
useat haawoitettiin ja loput pujahtiwat peljästyneinä pois
ampu-alalta. Herkules nauroi ja huusi: „Io owat saaneet
tarpeensa täksi yöksi. Eiwät suinkaan tule takaisin ennen-
kuin huomeis-anmuna."

Emmerich astui hänen luoksensa ja kiitti häntä osoite-
tusta innosta, mutta näytti niin alakuloiselta, että neekeri
kohta huomasi sen.

„ Pelkääkö herra?" kysyi hän. „Ei ole syytä pelkoon.
Vihollinen ei moi tunkeuda sisään; sillä me ammumme
kuoliaaksi kaikki, jotka tänne tulewat. Puolustajamme owat
urhoollisia miehiä."

„Sen tiedän kyllä, enkä minä pelkäisi mitään, jos
meidän «aan olisi taisteleminen noita mihollisia wastaan
tuolla ulkona", wastasi Gmmerich, ja lisäsi hiljaa: „ystä-
wani, tule kanssani enon huoneesen; minulla on sinulle jo-
takin sanottamaa, minkä pitää olla muille salattuna, niin
kauan kuin wielä suinkin on mahdollista torjua tuho pääl-
lämme."

Herkules nyykahytti päätänsä, antoi muutamia käskyjä
suurimmasta warowaisuudesta, ja seurasi sitten ystäwäansa
huoneesen, johon herra Vauderstraten jo oli saapunut. Herm
parka näytti tuiki toiwottamalta. Kalpein kaswoin, kä-
siänsä wäännellen, makasi hän nojatuolissaan, milloin kiro-
ten petollista woutia, milloin «alittaen surkeata, milt'ei aut-
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tamatonta tilaansa. Emmerich koetti rohkaista mieltänsä,
wlliwei hän siinä onnistunut. Herkuleen astuessa sisään
ilinoitti Emmerich hänelle, ctt'ei pienellä linnoituksella ko°
»vaksi onneksi ollut ruokawaroja.

„Paha se on kyllä", sanoi neekeri, ja näytti sangen
arwelewaiselta. „Nälkäinen mies taistelee huonosti, Mi-
täpä nyt neuwoksi?"

„Pitää nyt johonkin neuwoon ryhtyä", sanoi Emme-
rich. „Eikö olisi mahdollista päästä »vara-aittaan sn sieltä
hankkia muutamia säkkejä nissiä?"

„Herkules pudisti päätänsä. On »vihollisia joka ta-
holla", sanoi hän. Emme moi luikahtaa täältä mihinkään
heidän näkemättä ja silloin tulemme Vangituiksi taikka ta-
petuiksi. Sepä ei ole hyrua".

„Mutta pitää sitä edes koettaa", wirkkoi nyt herra
Vanderstraten. „Muuten olemme hukassa".

Herkules kohotti hartioitansa. „ Hukassa sekin on, joka
lähtee ulos tästä. Wihollisia on monta ja heillä on tarkka
näkö. Emme woi hiipiä heidän siwutsensa. Odottakaa
huomiseksi; kenties Maronit lähtewät pois, kun näkewät
talossa olewan urhoollisin miehiä. Jos ei niin teh-
käämme ryntäys ja koettakaamme hajottaa heidän liwinsä,
onnistukoon sitte tahi ei. Waan olkoon miten hywänsä,
niin kuolkaamme kuin miehet".

„Sepä ei laisinkaan hyödytä minua", huokaili herra
Vanderstraten. „ Tahdon mieluummin elää niin kauan kuin
mahdollista. Oi, Nikolao, miksi saatoit hywän isäntäsi
näin tuskalliseen tilaan."

„ Herkules ei ymmärrä miten elää rimatta, taikka
päästä tästä Pois ilman taistelutta", wirkkoi neekeri.

Emmerich oli sillä aikaa seisonut itsekseen miettien.
„ Minäkään en näe muuta kuin kaksi apukeinoa tilassamme",



84

sanoi hän, „ja molemmat owat sekä määrälliset että epä'
wakaisetkin. Sotamiehet, sotka tänä aamuna lähtiwät pois
kartanosta, eiwät wielä woi olla koroin kaukana, yksityi-
nen mies ehkä Möisi hiipiä piirittäjiemme riwicn lapitse.
Jos se onnistuisi, olisimme pelastetut. Sananwiejä saa-
wuttaisi sotamiehet, nämät palaisiwat takaisin awuksemme.
Ennen huomeis-iltaa moisimat olla täällä, sa siihen asti
hedelmät marahnoneessa riittäwät ravinnoksemme".

„Aiwan hywä", sanoi herra Vanderstraten, „mutta
kenpä olisi sellainen narri, että antautuisi waaraan joutuak»
sensa Maronien raadeltamaksi".

„Minä itse, armas enoni", wastast Emmerich suoraan.
„ Ilolla annan henkeni alttiiksi pelastaakseni sinua ja niin
monta urhoollista miestä. Jos tuo yritys onnistuu, niin
on hywä jos ei, niin kuolen ilolla, täytetystä welwol-
lisuudesta hywällä omalla-tunnolla".

Waikka herra Vanderstraten oli hywin itsekäs, ei hän
kuitenkaan rooinut olla tätä sisarensa pojan jalomielistä tar-
jousta hylkäämättä. Liikutettuna nousi hän seisaalleen ja
sulki Emmerichin syliinsä.

,M, Poikani, se ei saa tapahtua", lausui hän. „los
meidän nyt kerran pitää kuolla, niin kuolkaamme yhdessä,
enoasi et saa jättää".

„Gi, se ei käy laatuun", sanoi Herkules. „Hywä
herra ei saa kuolla orjain edestä. Tulee mannaan huo-
matuksi, kun on walkoinen iho. Musta-ihoinen rupee mää-
rälliseen toimeen. Herkules menee". Herra Vanderstraten
katseli neekeriä kummastellen. „Miten?" huudahti hän.
„Sinä tahdot panna henkesi alttiiksi walkoisen tähden?"

„Miks' ei? Useat mustat ajattelemat samoin kuin
Herkules. Kaikki menewat mielellään kuolemaan herra Em-
merichin edestä".
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„Hm!" mutisi herra Vanderstraten itsekseen; »olisinko
todellakin tehnyt mustille wääryyttä, kun pidin heitä kaikkia
kiittämättöminä heittiöinä. Nikolao, Nikolao, jos owat pa-
remmat, kuin ajattclinkaan, niin sinulla on siitä suuri edes-
vastaus; sillä sinähän se olit, joka saatoit minun epäluu-
loiseksi heitä kohtaan".

„Nikolao on paha mies, Herkules sen tietää ja toiset
myös. Sitä warten taistelemme herra Vanderstratenin puo-
lesta. Hywän kristityn ei sowi olla kostonhimoinen, niin
papit meille opettawat."

„ Mutta omatko kaikki neekerit tässä talossa kristit-
tyjä? kysyi herra Vanderstraten.

„Knikki", Masiasi Herkules rohkeasti. „Toiset pnke-
uimat, mutta kristityt jäiwat tänne welwollisuuttansa täyt»
tämään ja herran puolesta taistelemaan. Siitä herra tietää,
kuka ou kristitty, kuka ei. Rangaiskaa meitä nyt, jos
tahdotte".

„Ei, Jumala warjelkoon", huudahti herra Vanderstra-
ten hämmästyneenä ja sywästi liikutettuna, „3ce, joita
minä wainosin, paniwat henkensä alttiiksi minua puolus-
taaksensa, ja se mies, jolle minä tein hywiä töitä ylen-
määrin, menee minua julmimmille mihollisille kawaltamaan.
Todella, Eminerich, niiltä miehiltä minulla ei ole mitään
pelättäwää; sillä joka Herran korkeinta käskyä: „rakasta
wihollisias, tee niille hywin, jotka sinua wihaawat ja wai-
noowat", niin uskollisesti seuran, kuin nuo wihatut ja wai-
notut mustat, se ei woi ryhtyä mihinkään ilkityöhön, mi»
hinkään petokseen ja uskottomuuteen. Onpa waan paha,
että näin myöhään tulin tuntemaan heidän hyweitänsä.
Jos aikaisemmin olisin tietänyt kaikki, niin asiat olisiwat
toisin. Mutta sano weljillesi, Herkules, että jos kerran tu-
lcmme tästä »vaarasta pelastetuiksi, tahdon minä itse antaa
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teille papin ja rakennuttaa teille kirkon, jossa Vapaasti ja
esteittä Voitte Jumalala rukoilla! Totisesti, »hädässä ys-
täVa tutaan", ja joita hädässä opin tuntemaan, niitä en
tahdo unhottaa Vaarasta päästyäni".

Herra Vanderstratenin näin puhuessa säihkyiwät Her-
kuleen silmät, ja iloissaan huudahti hän: „ei wielä myöhä,
Herkules pelastaa kaikki ja kutsuu sotamiehet apuun. Jos
joudun »vankeuteen, menee toinen musta, aina wiimei'
seen asti".

Herkules oli juuri menemäisillään; mutta tuskin hän
oli kääntynyt oween päin, kun se äkkiä awattiin ja nuori
neekeri töytäsi sisään. »Tulkaa pian", huusi hän. „Vi-
holliset ryntääwät suurella woimalla".

Herkules ja Gmmerich tarttuiwat nseisin ja riensiwät
ulos, mutta herra Vanderstrateu Vaipui wapisten tuolille
ja huokasi: „AH! Herra pelasta meitä, sillä Vihollisemme
luku on suuri ja heidän woimansa Vastustamaton".

Ulkoa kajahti sillä aikaa mustain kimeä sotahuuto jakahta
kowemmalla raiwolla he hyöktasiwät huonetta wastaan.
Luodit winkuiwat heidän ympärillänsä, mutta wnikka osa
ryntääjistä kaatui, ei toiset kuitenkaan wetäytyneet takaisin.
Pieni parwi heistä saaumtti owen ja kokosi maissi-olkia ja
muita syttywiä aineita sen eteen, huolimatta pyssyjen ja
kiwäärien pamauksista, joiden luodit eiwät woineet heitä
Vahingoittaa, heidän ollessa aiwcm likellä huoneen seinää.

„Pitää rynnätä ulos!" sanoi Herkules Gmmerichille,
joka wast'ikäan turhaan oli laukaissut pistoolinsa rohkeita
ryntänjiä wastaan. "Jos eiwät nuo heittiöt muutoin pääse
woitvlle, niin he sytyttäwät huoneen tuleen ja me joudumme
kaikki surman suuhun. Mieluummin Herkules syöpi paistia,
kuin tulee itse paistiksi".
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«Rynnäkkö ci meitä auta", wäitti Gmmerich. „Kun
awaamme owet, tunkeuwat nuo konnat sisään, koko lauma
seuraa heitä ja masentaa meidät suurella luroullaan. Lie-
neeköhän täällä isoa malkuria?"

„Kyllä täällä malkuri on", wastasi Herkules, „mutta
mitä sillä teemme? Mcuonit eiwät jää seisomaan läwis-
tettäwikst kuin tynnyrit".

„Tuo waan tänne malkuri, niin saat nähdä mitä
sillä tehdään", sanoi Gmmerich.

Herkules juoksi huoneen ylisille, missä säilytettiin
joukko semmoisia työ-aseita, joita ainakin tarwitacm «aralta
näin yksinäisessä kartanossa, ja tuli paikalla takaisin, tuo-
den kaksi malkuria.

„Se cn hywä", huudahti Gmmerich. »Sysätkää nyt
pian kaikki warustukset syrjälle".

Tuokiossa oli tämä käsky täytetty, ja Gmmerich laski
pyssynsä maahan, kaiwaaksensa reiän oween noin miehen
korkuudella.

„Kaiwatteko näkö-reikiä?" kysyi Herkules.
„Gi, ampumareikiä", wastasi Gmmerich, „jos pis-

tämme pyssynftiiput tähän reikään, niin Vihollisemme pian
pötkiwät pakoon".

„Oiwllllista!" huusi Herkules. „ Nyt ymmärrän. Tul-
kaa ampumaan; minä näytän teille tien".

Nopeasti otti hän toisen malkurin ja muutamissa mi-
Nuuteissa oliwat ampuma-reiät kaiwetut oween. Piiput pis-
tettiin niihin, Pyssyt paukahtiwat, ja ulkona seisowain Ma-
ron-neekerein hätähuuto sekä heidän pakonsa todistiwat, että
Gmmerich oli walinnut oikean keinon karkoittaaksensa wi-
hollista. Ilman suuretta waiwatta korjattiin syttywäiset
aineetkin Pois, ja piiritetyt hengitsiwät wapaammin, pääs-
tyänsä niin likeltä «Maniasta waarasta joutua tulen saaliiksi.
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Tästä huonosti onnistuneesta yrityksestä Maron-nee-
kerien raiwo kiihtyi kahta kauheammaksi. He uudistiwat
rynnäkkönsä joka haaralta. Nuolet lensiwät tuiskuna huo-
neen ikkunoita ivastaan, joiden takana piiritetyt oliwat aset-
tauneet ja ainoastaan alinomainen kiwäärin tuli esti Ma-
rowneekereitä aiwan likelle pääsemästä. Mutta eipä ryn-
täys kuitenkaan ollut seurauksitta. Nuolet tunkiwat särjet-
tyjen ikkunoitten läpi huoneisin ja tappoiwat taikka hna-
woittiwat kaikki, jotka eiwät huolellisesti pysyneet seinien
suojassa. Emmerich näki surulla ja tuskalla nämä tur-
miolliset seuraukset ja nuhteli itseänsä siitä, ettei hän ennen
ollut ajatellut parempia suojeluskeinoja. Pian hän kuiten-
kin keksi llwun tähän. Hän uostatti kaikki kartanon sisä-
owet pois saranoiltaan ja asetti ne luukuiksi ikkunareikiin.
Ampumareikiä kniwettiin uutterasti ja nuolet kimmahtiwnt
takaisin näistä lujista ja warmoista turwamuureista. Het-
keksi taistelu taukosi, silla Maron-neekerit huomasiwat suottanmpuwansa pois nuolensa tappelua pitkittäessään. He we-
täytyiwät pensaston taa, ja Emmerich, sywästi hengähtäen,
sai nyt aikaa lausua uskollisille neekereille muutamia kiitos-
sanoja heidän urhoollisuudestaan jakorjata haawoitetut pois
tieltä. He kannettiin erääsen isoon huoneesen, haawat sidot-
tiin huolellisisesti ja he jätettiin muutaman towerinsa hoi-
dettawllffi. Kuolleet, sillä niitäkin oli wiisi, wietiin alas
kellariin ja heidän hautaamisensa jätettiin tuonnemmaksi,
parempaan aikaan. Tätä toimitettuansa meni Emmerich
herra Vanderstmtenin luo, kertoi hänelle onnellisesti hää-
detystä rynnäköstä, ja mainitsi myöskin kiitoksella orjain
uskollisuutta, wakllllinielisyyttä ja urhoollisuutta. Hän lau-
sui senkin toiwon, että wiholliset, hawnittuansa Piiritettyjen
lujaa »vastarintaa, eiwät enää toiwoisi menestystä, Ivaan
wetäytyisiwät takaisin metsihinsä.
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Herra Vanderstraten kuunteli mielihywällä näitä ker-
tomuksia, jotka suuresti wirkistyttiwät hänen murheellista
mieltänsä. Hänen neuvoonsa ja toiwonsa oli kuitenkin,
että nopea sanansaattaja lähetettäisiin sotamiesten perään,
kutsumaan heitä takaisin, piiritettyjen amuksi. Herkules,
joka oli tullut Emmerichin seurassa huoneesen, tarjoutui
monta kertaa lähtemään määrälliselle matkalle. Itse asiaa
mastaan Emmerichillä ei ollut mitään sanomista, mutta
hän ei olisi mielellään tahtonut erota Herkuleesta ja eh-
dotteli seutähden, että kysyttäisiin mapaa-ehtoisia tähän toi-
meen. Herkules wastahakoisesti myöntyi, ja ystäwät oli-
wat lähtemäisillään liittolaistensa joukkoon, kun punainen
liekki äkkiä walaisi yön pimeyden ja täytti koko huoneen
kammoittawlllla hohteellaan.

»Suuri Jumala, mitä tuo on?" huudahti herra Van-
derstraten pelästyneenä. „Eihän aurinko wielä ole noussut".

Emmerich juoksi ikkunaan ja katsoi ulos.
„Sepä on paha", sanoi hän. „Wara-aittamme on

tulen mallassa, luultawasti hurjistuneiden vihollisten sy«
tyttämänä, jotka owat ,tahtoneet kostaa hengettönnlle ka-
luillesi sen, ett'eiwät meille ole mitään woineet. Ia tuolla
palaa wcmha sokerimylly ja neekerien mökit, ja Maronit
tanssiwat niiden ympärillä kuin pahat henget. Hm, sen
wahingon, minkä he tekemät, wcisi kyllä palkita, mutta en
ymmärrä, kuinka joku ihminen nyt, kun yö on päiwää wa-
loisampi, woisi päästä wihollisten läpitse. Hylkää se tuu»
Masi, eno. Minä huomaan, että meidän täytyy kokonaan
luottaa itseemme ja Jumalan apuun; sillä Pelkkä hulluus
olisi wielä odottaa apua muualta.

„Niin, niin, kyllä sm näen, hukassa olemme!" huo-
ahti herra Vanderstraten, ikkunasta katsellen kirkkaasti wa-
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laistua paikkakuntaa. „ Noiden paholaisten kynsistä emme
pääse".

„Wiimeinen toiwo meillä wielä on jälellä", wirkkoi
Gmmerich. „ Aukaisemme owen, puolet meistä ryntääwät
ulos, puhkaisewat »vihollisen riwit ja wielä kerran koetta»
wat päästä tyktiweneisin. Jos waan muutamille rohkeille
onnistuu tunkea aina niihin asti, niin olemme pelastetut;
sillä tykistön tulta tuo roistowäki ei suinkaan woi kestää,
ja weneiden miehistön ei tarwitse pelätä mitään, kun waan
pysywät wähän matkan päässä rannasta. Minä olen wal-
mis johtamaan rynnäkköä, jos Herkules sillä aikaa ottaa
huoneen puolustuksen toimeksensa.

„Herkules tekee kaikki, mitä herra käskee", sanoi nuori
neekeri. Mutta rynnäkkö sangen »vaarallinen, »vihollisten
luku on suuri, ja »veneitä he »varmaan pitäwät tarkalla
silmällä. Wllikkeiwai Maronit taida tykkejä käyttää, niin
hywin tietämät, että tykit woiwat tulla heille saugen mää-

rällisiksi. Jos »veneissä ei ole »vartioita, niin menkää.
Mutta jos niissä on Maroneja, jääkää tänne. Paras on,
että puolustamille taloa, kunnes apu tulee".

„Waan mistäpä apu tulisi?" kysyi Gmmerich. „Ista°
wämme ja lähimmäiset naapurimme asumat peninkulmien
päässä meistä ja sotamiehiä ei ole odottaminen, jos ei
heille woi lähettää sanaa hädästämme. Meidän täytyy
panna kaikki alttiiksi, jos emme tahdo kuolla kuin hiiret
loukossa".

„Hywä", sanoi Herkules, „ odottakaa, siksi kuin tulee
päiwä. Silloin nähdään, onko »veneissä »vihollisia wai ei.
Sitten ryntäämme ulos, jos ei, wihollinen itsestään lähde
pois. Ehkä lähtewätkin päiwän tultua, kun näkewät mei-
dän hywin puolustaman taloa. Mutta »vaara ei ole wielä
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niin likellä, että meidän täytyisi panna henkemme ja kaikki
alttiiksi.

„Herkules on oikeassa", päätti herra Vanderstraten;
sillä hän ei mielellään tahtonut erota sisarensa pojasta, joka
oli hänen paras turmansa tässä taistelussa.

Emmerich oli kahden «aiheella; sillä tulisella in-
nolla halusi hän pikaista päätöstä asiassa. Herkules, joka
huomasi tämän, sanoi maknwasti: „jääkää tänne, herra!
Huone on tukewa. Tulemana yönä, pimeän tultua, ehkä
woimme puikahtaa Vihollisten ohitse. Tätä nykyä waara
on liian suuri. Odottakaa wähäiscn, se on parempi kuin
kuolema.

»Koska molemmat maitatte minua mastaan, niin
wartokaamme sitte Innmlan nimeen", lausni Emmerich.
„ Suokoon Jumala, ett'eunne liian myöhään tule katumaan
miipymistämme".

Hän meni taas ikkunalle ja katsoi ulos. Tuli, jonka
Maron-neekerit oliwat sytyttäneet, leweni lemenemistään ja
waltawat liekit leimusiwat aitoista ja neekerien mökeistä
korkealle ilmaan. Sawu tuimasi sakeina pilwinä taiwasta
kohti, säkenet nousiwat rätisten ylös ilmaan ja putosiwat
tuli-sateena jälleen maahan. Onneksi hiljainen tuulen wiima
käänsi kipinät pois piiritetystä rakennuksesta, niin ett'ei sillä
ollut mitään wnaran. Liekkien malo oli niin kirkas, että
ystäwamme selwästi näkiwat koko wihollis-joukon, jotka hur-
jassa tanssissa heiluttiwat aseitansa, taikka sen mukaan kuin
yhä mahtnwammin leimuawa tulipalo sen salli, riistiwät
ja ryöstiwät kaikki, mikä oli jonkin armoista. Herra Van-
derstraten rypisti julmistuneena silmäkulmiansa, hawaittu-
ansll tämän häwityksen; mutta Emmerich lohdutti häntä,
arwellen, että nämät wahingot pian woitaisiin korjata, kun
aarre-aitta wielä oli murtumatta ja kalliit koneet, joita hän
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jumi äsken oli kuntoon asettanut, hämittämättä. „Gikä
jumi kumpllifistakaan ole pelkoa", lisäsi hän, „silla aarre-
aitta on tehty komista neljäkäskiwistä, ja koneet omat niin
kaukana, että tuo hurja joukko tuskin niistä huolii. Anna
heidän waan polttaa jaryöstää. Wara-aittain häwityksen jäl-
keen tulee heille pian puute ruokavaroista, ja sitä pikemmin tn»
lee heille pakko siirtyä takaisin metsihinsä".

Herra Vanderstmten malttoi mähäisen mielensä, ja
kun Emmerich oli Herkuleen kanssa jutellut muutamista
yön kuluessa tehtäwistä toimista, sanoi hän aikomansa
mennä lewolle pariksi tunniksi, ollaksensa täysissä woimissa
päiwän waletessa. laguarin tekemät haawat kiwistiwät,
ja sitä paitsi oli hän Peräti uuwuksissa kuluneen päiwän
ponnistuksista ja yön taistelusta. Hän heittäytyi pitkäkseen
sohwalle ja muutaman minuutin kuluttua todistiroat hänen
sywät, säännölliset hengenwetonsa, että hän todellakin nuk-
kui. Herkules meni pois huoneesta lähteäksensä puolusta-
jain luo ja walwoaksensll sillä aikaa, kuin hänen maitoinen
ystäwänsä kokosi uusia woimia uusiin ponnistuksiin. Herra
Nanderstraten pudisti päätänsä, katseli sisarensa poikaa ja
mutisi itsekseen: „Ihmeteltäwä nuorukainen! hän nukkuu,
maikka wiholliset riehumat hänen ympärillänsä kuin pedot.
Woi! jospa minulla olisi hänen suruton mieli-alansa".
Huoaten weti hän nojatuolin ikkunan luo ja katseli sieltä sa-
laisella wi halla omaisuutensa häwittämtstä säälimättömän wi°
holliscn käden kautta. „Herra, päästä meitä pahasta!" ru-
koili häu ja martosi tuskallisesti aamun tuloa, joka, kuten
hän toiwoi, oli tuottama pelastuksen Maron-neekerien hur-jasta joukosta.
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Aymmenes luku.

Päätös.
Ooistawana ja heleänä nousi päiwän tähti taiwaalle

ja walllisi kukoistawan maan. Sen kirkkaat säteet lanke-
siwat moneen ilon asuntoon, mutta myöskin moneen surun
ja häwityksen sijaan. Herra Vanderstratenin kartanon «m»
paristot, jotka wielä eilen kauneudessa komeiliwat, näytti-
wät nyt sangen surkeilta. Huoneet ja mökit oliwat pol-
tetut poroksi, ja ainoastaan sawuawat rauniot osoittiwat,
missä ne oliwat seisoneet; puutarhan komeat kukat maka-
siwat maahan tallattuina, hywin hoidetut kukka-sarat oliwat
häwitetyt, paalutus-aita osaksi särjetty ja pirstottu. Wiha
ja suru täytti huoneesen suljettujen miesten sydämet ja
herra Vanderstraten tuskin saattoi olla lausumatta mieli-
pahaansa wihollisen julmuudesta. Emmerichkin näytti ala-
kuloiselta, mutta ennen pitkää hänen huomionsa kuitenkin
käännettiin muihin esineisin, jotka warsinkin tällä hetkellä
oliwat tärkeämmät kuin tämän surkean häwityksen katsele-
minen. '

Maron-neekerit näkyiwät wielä lepääwän lewollisessaunessa. Ainoastaan muutamat wahdit, joita he oliwat
asettaneet talon ympärille noin Viidenkymmenen askeleen
päähän toisistansa, todistiwat, ett'eiwät suinkaan aikoneet
luopua piirityksestä eikä antaa piiritetyille tilaisuutta odot-
tamattomaan rynnäkköön. Kun aurinko pisti makaajien silmiin,
nousiwat he sijoiltaan kowalla maalla, oikaisiwat jäseniään,
tarttuiwat aseisiu ja asettuiwat ryhmihin. Semminkin yksi
noista joukoista weti Gmnrerichin huomiota puoleensa ja
hän näytti sen Herkuleellekin, joka hänen kanssansa seisoi
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ikkunassa, sekä herra Vauderstratemlle. Waikka wäli oli
niin pitkä, ett'ei woinut eroittaa miesten kaswoja, nähtiin
kuitenkin selwästi kirjawista höyhen-tupsuista heidän pääs-
sänsä ja muista kiiltämistä koristuksistansa, että he oliwat
päällikköjä, jotka todenmukaisesti oliwat kotoutuneet keskus-
telemaan hankkeistansa piiritettyjä ivastaan.

„Pianpa saamme nähdä, mitä tästä seuraa", sanoi
Emmerich. „ Näitten miesten päätöksestä riippuu, saam-
meko hengittää wcipaasti wai täytyykö meidän warustauda
uuteen taisteluun. Eikö se ole sinunkin uskosi, Herkules?"

„Totta kaiketi", wastasi tämä. «Päälliköitä omat. He
laskemat ja muiden mustain pitää totteleman. Minä luu-
len, ett'ei heillä enää ole suuri halu taisteluun".

Herkules todella näyttikin arwanneen aiwan oikein.
Muutamat päälliköt erkaniwat wähän ajan perästä toisista
ja kunkin heidän ympärillensä kokountui joukko ncekereitä.
Päälliköt puhuiwat heille muutamia sanoja ja heti neeke-
rit sälyttiwät hartioillensa, mitä ikinä oli wähästäkään ar-
mosta, ja lähtiwat kulkemaan metsiin pain. Herra Van-
derstratenin mielestä oli, ikäänkuin raskas kuorma olisi nos-
tettu hänen sydämeltänsä. Emmerich ilmoitti mielihywänsä
muutamilla iloisilla sanoilla ja Herkules wirkkoi nauraen:
»Tuollapa nyt lähtewät romuinensa ramuinensa. Giwät
tule takaisin pian, luulen minä, kun ei täällä ole muuta
slllltllwana kuin pyssynluoteja. Tyhmät Mnronit. He eiwät
löydä aarre-aittaa".

Nstämiemme woiton-riemu oli kuitenkin liian aikainen,
ja parempi olisi ollut, jos olisiwat käyttäneet sen hetken,
jolloin ei kukaan heitä tarkastanut, tykki-weneittcn maltoit-
tamiseksi, joka olisi woitu tehdä aiwan helposti ilman
taistelutta. Tuskin oli Herkules lausunut pilkkasanansa,
niin aarre-aitan puolelta kuului kimeä huuto, ja samassa
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wihollis-joukot, jotka jo oliwat lähtemäisillään, kääntyiwät
takaisin taistelutantereelle. Päälliköt hajosiwat joka taholle,
iso joukko neekereitä juoksi alas joelle, ja ennenkuin katsojat
tointuiwat tästä asiain muutoksesta, oliwat tykit uudelleen
wihollisten wallassa.

„Nvt olemme hukassa", sanoi Emmerich ja hänen pu-
naiset poskensa waaleniwat. „Maronit owat murtauneet
meidän aarre-aittaamme ja pelastaneet woudin, joka nyt aikoo
meille kostaa. Nyt meillä on pahin peljättäwänä".

Wähän ajan kuluttua näkyi wouti tulewan useitten
päällikköjen seurassa. Hänen silmänsä säihkyiwät wihasta
ja hän kohotti nyrkkinsä isäntänsä huonetta ivastaan. Tuo»
liossa oliwat ryntääjien joukot jälleen kokountunect talon
ympärille, ja nyt ei enää ollut mahdollista päästä heistä
wapaaksi ilman weristä taistelua. Emmerich ja Herkules
luuliwat wihollisen kohta ryntääwän ja ottiwat aseet kä-
teensä, puolustaakscnsll edes omaa henkeänsä. Mutta hei-
dän ihmeeksensä pysyiwät neekerit paikoillansa ja monta
minuuttia kului, ennenkuin woitiin aawistaa, mikä tuuma
wihollisella oli mielessä.. Päälliköt ja wouti lähestyiwät
nyt kartanoa. He oliwat aseitta, wiheriät otsat käsissä, jotka
osoittiwat heidän ciikowan hieroa sowintoa, Emmerich awasi
sentähden ikkunan ja kysyi heiltä, mitä tahtoiwat.

„Tulkaa wirran puolelle", wastasi wouti pilkka-nau-
rulla.

„
Siellä saatte kuulla, mitä ehtoja teille tarjoomme".

Herra Vanderstraten, Emmerich ja Herkules meniwät
toiselle puolelle ja ihan ensimäiseksi näkiwät he tykit, jotka
epäilemättä woudin käskystä oliwat wedetyt maalle jakään-
netyt kartanoa kohden.

„Tuota konnaa!" tiuskasi herra Vanderstraten. „Hä-
nelle tapahtuisi oikeus, jos ampuisimme hänet kuolijaksi
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kuin suden, kohta kun han tulee näkymiin. Anna minulle
pyssy, Herkules!"

„Ei niin, ei niin, eno", Pyysi Emmerich, „Nyt hän
tulee ilman aseitta, ja waikka hän onkin suuri heittiö, niin
emme kuitenkaan saa loukata kunniaamme ja omaa-tunto-
amme. Ampua hänet nyt olisi murha. lätä kosto hänen
ilkeästä petoksestansa Jumalalle, kyllä rangaistus hänet ai-
kanansa kohtaa. Kuultamme nyt, mitä hän tahtoo".

„Herra Vanderstraten", huusi wouti, joka mustain
päällikköjen seurassa tuli ikkunan alle. „Kuulkaa minua;
minä tarjoon teille helppoja ehtoja, jos suostutte siihen,
mitä me pyydämme. Huoneenne on piiritetty ja sitä uh-
kaa kolme tykkiä, jotta saattamat murskata sitä raunioiksi
muutamissa minuuteissa. Olkaa järjellinen ja suostukaa
meidän Pyyntöömme".

„Ia mikä on tuo pyyntö, petollinen konna, kuin olet»
kin", wastasi herra Vanderstraten, joka, wihoissaan woudin
ilkeydestä, sai rohkeutta ilmoittaa ylenkatseensa.

„Gmme pyydä muuta, kuin että jätätte sisarenne po-
jan ja hauen ystäwänsä Herkilleen.meidän haltuumme.
Muista aarteistanne emme huoli; sillä aarre-aitta, mihin
tuo wintiö Emmerich minut sulki, on jo tyhjennetty, ja
minä olen pitänyt huolta siitä, ett'en joutunut tappiolle
aarteita jaettaessa. Antakaa pois nuo molemmat pojat,
joita näen wieressänne, niin te itse, sekä kaikki orjanne
saatte wapaasti lahteä tiehenne. Älkää kauan miettikö, sillä
jos wiiwyttelette, annan minä merkin ryntäykseen ja te tw
lette kaikki huoneen raunioitten alle haudatuiksi".

„Alota sitten taistelu, sinä katala", huudahti herra
Vanderstraten julmistuneena, „Ryöstä hywäutekijältäst
hcnkikin, kuten jo olet häneltä omaisuuden ryöstänyt, maan
älä luule minua kunnottomaksi heittiöksi, joka ystäwänsä







97

pettää, niinkuin sinä isäntäsi petit. Tapa wann meidät;
mutta ole warma siitä, että Jumalan kosto sinun saawut-
tall katalassa woittoriemussasi."

Herra Vanderstraten oli tykkänään mnuttunut. Hän,
joka ennen alakuloisena waikeroitsi ja woiwotti, tunsi nyt
itsessään rohkeuden, jota ei kuolemakaan säikäyttänyt, ja
jonka hänen päätöksensä puolustaa Gmmerichiä oli synnyt-
tänyt. Hänen wihansa woudin kurjasta petoksesta ja kos-
tonhimosta ja wielä enemmän hänen harminsa siitä ilki-
työstä, johon häntä waadittiin, saattoiwat hänet unhoitta-
maan kuolemankin pelkoa. Mieluummin hän toki tahtoi
kuolla, kuin uhrata tuon nuorukaisen, jota hän päiwä päi-
wältä oli oppinut yhä enemmän rakastamaan ja kunnioit-
tamaan. Enemmän kuin kuolemata pelkäsi hän paitsi sitä
käyttäitä ilkeästi ja nyt astui hän rohkeasti pois ikkunan luo,
sillä osoittaen, ett'ei hän huolinut sen enemmästä keskuste-
lusta.

Julmuus, wihll, kostonhimo, kaikki nämä himot wllih-
teliwat woudin kaswoissa, joka huomasi peräti pettyneensä
toiweissaan. Purren hammasta kääntyi hän pois ja antoi
paikaltansa liikkumatta merkin yleiseen rynnäkköön. Tykkien
miehistö wiritti sytykkeensä; kolmasti leimahtiwat, kolmasti
pamahtiwat laukaukset kuin ukkosen jyrinä jarautaiset luo»
i>it sattuiwllt huoneentukewiin muureihin, murtaen niitä niin,
että huoneen perustus tärisi. Samassa hyökkäsiwät Ma-
ron-neekerit joka taholta hirweällä sotahuudolla esiin; heidän
nuolensa lensiwät tuiskuna jokaista pienintäkin aukkoa was-
taan. Huoneesta pamahtiwat uskollisten orjain pyssyt ja
kiwäärit, orjain, jotka ennen tahtomat kuolla taistelussa,
kuin heittää nuoren herransa ja hänen ystäroänsä wihollis-
ten kastin. Gmmerich yksin ei ottanut osaa taisteluun eikä
sormea.mn liikuttanut puolustukseensa. Hän ei tarttunut
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kiwääriin, waan sitoi Valkoisen liinan seipään nenään ja
wiittasi sillä woutia, joka juuri parhaillaan Puuhasi tykkien
uudesta lataamista, tulemaan hänen luoksensa.

Malttakaa", sanoi hän heleällä, raikkaalla äänellään,
joka kaikui yli sotahuudon. „Älkää suotta tappako itse-änne, waan kuulkaa minua".

Wouti seisahtui toimessaan, heitti raskaan kuulan,
jonka hänen juuri piti pistämän tykin suuhun, maahan, ja
lähestyi, riemu-hymyily huulillaan, Munata, jossa Emme-
rich seisoi jotenkin Vaaleana, mutta ilosta ja rohkeudesta
säihkywin silmin.

.Suostutteko ehdotukseeni?" kysyi wouti.

.Kyllä, puoleksi", wllstasi Gmmerich. .Itseni annan
teidän käsiinne, estääkseni enempää roeren-wuodatusta. Teh-kää minun kanssani mitä tahdotte, mutta ystäwäni hius-karmaankaan ette saa kajota".

.Suostutaan", huusi wouti ja antoi merkin taiste-
lun keskeyttämiseen.

Neekerit wetaytyiwat kaikkialla pois kartanosta. HerraVanderstmten syleili kuoleman tuskissa sisarensa poikaa ja
rukoili häntä, ett'ei hän henkeänsä uhraisi. Mutta Emme-
rich pysyi järkähtämättämänä.

„Minä yksin, ehkä wiaton, olen syy tähän taiste-
luun", sanoi hän, „ja katala kunnoton ihminen olisin, jos
sallisin sinun, armas enoni, ja kaikkien näiden uskollisten
miesten sen kautta joutua perikatoon. Parempi on, että
yksi joutuu uhriksi, kuin että satoja wiattomia surmataan,
ja paitsi sitä olisi »arina kuolema minulle kuitenkin tar-
jona, joskin sitä pelkurina odottaisin tämän muurin takana.
Kauan nämä muurit eiwät woi kestää tykkien häwittä-
wäisia kuulia; laske minut siis menemään, enoni, ja muista
minua aina ystäwyydellä. Jää hywästi, Herkules! Pyydä
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»voittaa sama sija enoui sydämessä, joka minun kuolemani
kautta jää tyhjäksi, ole hänelle uskollinen ystcnuci, niinkuin
olit minullekin. Jääkää hywästi te, kaikki, ystäiuäni uljaat,
mielelläni kuolen pelastaakseni teitä."

Wielä kerran syleili Gmmerich enoansa, puristi mus-
tan ystäwänsä kättä ja hyppäsi, ennenkuin kukaan saattoi
sitä estää, ikkunasta maahan. Wakawilla askelilla lähestyi
hän »voutia, sauoen: „ tässä olen, petollinen konna! tee nyt
minulle, mitä pahinta »voit, minä en sinua pelkää, minä
nauran sinun »vihallesi ja wielä wiimeinen silmän-iskuni
on ilmoittama, kuinka sywään sinua ylenkatson."

Wihan wimmasta karjuen weti Nikolao »veitsen »vyöl-
tänsä jn hyökkäsi Gmmerichiä »vastaan, joka häntä odotti
paikaltansa liikahtamatta. Mutta ennenkuin hurjistunut
wouti ennätti antaa nuorukaiselle kuoleman piston, asettui
eräs musta mies rnvakasti hänen eteensä, nosti kätensä ja
sanoi lewollisesti, mutta »valtiaan arwoisuudella: »tämä wal-
tea-ihoinen on minun. Hän on Vanun suojassa, ei kukaan
sua häneltä hiuskarwaakaan katkaista."

Wihastci »vaaleten »väistyi wouti uhristansa ja tuijotti
Maron-neekerien päällikköä tiikerin silmillä. Mutta eipä
uskaltanut kohottaa kättänsä häntä »vastaan; sillä Banua
ympäröitsiwat hänen urhoolliset sotilaansa, jotka epäilemättä
hirweällä tawlllla olisiwat kostaneet heidän päällysmiehensä
kuoleman. Nikolao hillitsi raiwoansa ja sanoi wihnsta wn-
pisewalla äänellä: „ Minkä tähden Banu asettautuu minun
ja uhrini waliin? Banu'rikkoo suostumuksen, jonka olen
tehnyt hänen kanssansa uskottujen miestenf kautta. Minä
lupasin jättää Vanun käteen wnlkea-ihcisen aarteet, ja Banu
lupasi minulle wallenn herran, joka on minua solwannut,
herjannut ja lyönyt. Missä on Zamba, että hän minun
sanani wcihwistaisi?"
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»Walkea-ihoinen puhuu totta", sanoi eräs neekeri kään-
tyen Banun puoleen. »Walkea herra kuuluu hänelle! Va-
nun täytyy pitää sanansa pahallekin miehelle, kun sana ker-
ran ou annettu."

Toiwo wieläkin saada kostonhimoansa tyydyttää roäänst
woudin kaswot ilkeän näköisiksi ja weitsi kohossa läheni
hän uudestaan Eminerichiä, joka käänsi ajatuksensa Juma-
laan, luullen wiimeisen hetkensä tulleen. Mutta Vanu ku-
rotti wieläkin kerran kätensä Emmerichiä kohden ja sanoi
korkealla äänellä: „walkoinen herra on Vanun suojan alla;
joka häneen rupee, pitää kuolla."

Sillä watin oli muitakin päälliköitä kokoutunut Va-
nun ja woudin ympärille, jotka pyysiwät selitystä edellisen
kummalliseen käytökseen.

„ Banun pitää puhua", sanoi neekeri maansa kielellä.
»Tämän walkoisen nuorukaisen Vanu tapasi metsässä ja
tahtoi hänet tappaa. Mutta Gingan pyhä taikakalu pe-
lasti hänen. Hän on mustien ystäwä ja Banu lupasi hä-
nelle suojelusta. Hän antoi hänelle kolme sulkaa ruunus-
taan. Jos Banu olisi tietänyt hänen olewan sen, jonka
werta tämä mies janosi, ei hän suinkaan olisi lähtenyt ulos
metsistä muuten kuin tätä walkoista suojelemaan. Tämän
minä lupasin, ennenkuin suostuin woudin pyyntöön, jaBanu
on sanansa pitäwä. Tämä nuorukainen ei saa kärsiä wä-
hintäkääu henkensä eikä omaisuutensa puolesta. Kantakaa siis
ryöstetyt aarteet siihen takaisin, mistä olette ne ottaneet ja
walmistautukaa lähtemään takaisin saloille. Älkää wiiwy-
telkö. Banu on puhunut."

Waikutus tästä Maron-neekerien ylimmäisen päälli-
kön puheesta ei ollut aiwan hänen tarkoituksensa mukainen;
Neekerit kyllä olisiwat jättäneet walkoisen nuorukaisen ah-
distamatta, jopa häntä puolustaneetkin Nikolaon wihaa was-
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taan; mutta se, että heidän piti jättää takaisin ryöstetyt
aarteet, herätti heidän rajuissa sydämissänsa kapinan hengen.
Sekawa tohu kuului ja Vanun solakka »väkelvä »vartalo ko-
hosi hallitsemana muitten yli.

»Totelkaa", sanoi hän lomalla, Voimakkaalla äänellä.
»Banu sen tahtoo."

Mustat oliwat kahden waiheella. Ääniä kuului: »Äl-
kää häntä totelko, hän on walkea-ihoistcn ystämä, eikä saa
enää olla päällikkömme. Emme huoli hänen lupauksistaan,
lyökää hänet maahan!"

»Lyökää hänet maahan!" huusi woutikin ja ryntäsi
weitsi suorana wihatun nuorukaisen suojelijaa wastaan.

Vanun mustat silmät iskimät tulta. Mutta hän ei
nostanut kättänsä henkensä puolustukseen, maan huusi mah-
tamalla äänellä: »lyökää hänet maahan! hän on teidän pääl°
likköänne soimannut."

Ei yksikään käsi liikkunut moutia wastnau, ci yhtä-
kään jousen jännettä jännitetty, ei yksikään nuoli suhissut
päällikköä kostamaan. Mutta häntä itseä hätyytettiin joka
taholta, ja Harmoille uskollisille oli sangen waikeata esimies-
tänsä puolustaa.

Kiiwas tappelu syttyi silmänräpäyksessä, Vanu ko-
hotti kirweensä kapinallisia sotureitansa ivastaan, ja hänen
hurja huutonsa tulistutti uskollisten seuralaisten sydämiä
erinomaiseen urhoollisuuteen.

Gmmerich otti aseen käteensä, asettautui Vanun »vie»
reen, ja tunki hänen siivullansa rohkeasti wihollisten neeke-
rien joukkoon, samassa kun Nikolao wouti teki erinomaisia
Ponnistuksia saawuttaaksensa nuorukaista ja rusentaaksensa
hänen päänsä kirmeellä,

Waikka Vanun seuralaisten rohkeus jakuoleman ylen-
katse oli sangen suuri, oli heidän lukunsa kuitenkin liian.
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Vähäinen «vastustamaan wihollisen sata kertaa suurempaa
woimaa, Waan tulipa apu, jota Banu, yhtä wähän kuin
Gmmerich, oliwat woineet aawistaakaan. Owi piiritettyyn
huoneesen, joka nyt oli jätetty huomiotta, auaistiin ja
joukko piiritettyjä, Herkules ja Vanderstraten etunenässä,
syöksiwat siitä ulos, ja samassa lauaistiin neekerien pää-
juokkoa wastaan. Näinä säpsähtiwät. Mutta Gmmerich,
uusien toiweiden wallassa, huusi iloissaan: „ eteenpäin ystä-
wäni, woitto on meidän."

Tuokiossa oliwat kiwäärit uudelleen ladatut, ja toi-
sen yleisen laukaiseman kuulat tekiwät tuhoa wihollisten
riweissä. Samassa kaikui heidän takanansa kimakka hurra-
huuto ja jälleen kuului kiwäärin pamauksia, kenenkään tie-
tämättä, mistä ne oikeastaan tuliwat. Muntamassa silmän-
räpäyksessä oli arwoitus selitetty. Oikealta sekä wascm-
malta puolelta tuli sotamies-joukkoja esiin ja yhdistyi siihen
joukkoon, jonka keskellä Gmmerich taisteli. Mustat wihol-
liset hawaitsiwat olcwansll joka puolelta piiritettyinä. Äkil-
linen pelko sai heissä wallan. Kimeästi huutaen wiskasi-
wat he aseensa pois ja pötkiwät pakoon. Ikään kuin mus-
tat warjot puikahtiwat he sotilasten riwien läpitse ja oliwat
inuutamissa minuuteissa pois luotien kantamalta. Kolipa
wouti Nikolaokin paeta. Tuskin oli hän ennättänyt lähim-
mäisen lehdikön rinteesen, jossa lnuli olewansn hywassä tur-wassa, niin eräs sattumalta lauaistu luoti sattui häneen ja
hän waipui maahan. Tämä tapahtui samassa silmänräpäyk-
sessä, kuin Gmmerich jn herra Vanderstraten waipuiwat tois-
tensa syliin ja Herkules riemueli: „woitto on meidän ja herra
elää, woudista ja hurjista Maron-neetereistä huolimatta."

Kun eno ja sisaren poika oliwat waihtaneet muuta-
mia iloisia sanoja, riensiwät he upsierin luo, joka niin on-
nellisesti oli oikeaan aikaan saapunut sotajoukollaan heidän
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aroukseusa, ja saiwat häneltä kuulla, että edellisenä yönä eräs
karkuun päässyt orja oli rientänyt hänen peräänsä ja kiih-
keästi pyytänyt häntä piiritettyjä auttamaan. Riento-mars-
sissa oliwat he palanneet takaisin ja tawattuansa wihollisia
ja ystäwiä käsikähmässä eiwät tienneet mitään parempaa
ncuwoa kuin sekaantua taisteluun, siten tuottaaksensa sille
pikaisen ja onnellisen päätöksen.

„Ia missä on se uskollinen orja, joka kutsui teitä
takaisin?" kysyi herra Vanderstraten.

Nuori neekeri astui esiin ja kumartui hymyillen anka-
ralle isännällensä, joka katseli häntä ystäwällisesti. „Nä°
ethän, sisareni poika, että minulla on uskollisia neekereitä,
jotka eiwät ole kristityltä", sanoi herra Vanderstraten.

Emmerich hymyili ja kysyi nuorelta neekeriltä: ,sa°
noppas Pompejo, keneenkä sinä uskot?"

„Mina uskon hywään Jumalaan taiwaassa ja lesuk-seen Kristukseen, joka on kuollut neekeri raukkojenkin edestä",
wastasi Pompejo wähän pelkääwäisesti katsellen ankarain
isäntäänsä.

Mutta herra Vanderstraten ei ensinkään näyttänyt när-
kästyneeltä, waan hywin kummastuneelta, ja sanoi: »Toti»
sesti, sisareni poika, minä näen yhä selroemmin, että olin
antanut surkeasti pettää itseni. Mutta, lapset', lausui hän,
kääntyen neekerien puoleen, „jos olette minulle osoittaneet
uskollisuutta ja mielisuosiota, niin tahdon minäkin puoles-
tani näyttää teille, ett'en ole kiittämätön. Minä lahjoitan
teille wapauden ja niin paljon maata jokaiselle että hän
saattaa siinä rakentaa itselleen majan ja hankkia elatuksensa
hedelmällisestä maasta. Tahdon wielä Pitää huolen siitä-
kin, että saatte papin, loka opettaa teitä Kristin-uskossa,
ja kirkon, jossa saatte rukoilla."
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Neekerien riemu-huudot kaikuiwat, Gmmerich syleili
enoansa ja riemueli: »Jumala olkoon kiitetty, joka lähetti
Maronit niskoillemme; sillä nyt näen selwästi, mikä hywä
eno minulla on."

„11l minä, mikä hywäsydäminen, uskollinen sisarenpoika
minulla on", sanoi herra Vandersiraten naurahdellen. »Ju-
malan kiitos, että Hän on johtanut kaikki meidän hywäk-
semme. Mutta mitenhän tuon ilkeän petturin, Nikolaon,
on käynyt?"

„los näen oikein, laahataan hän tuossa juuri tänne",
wastasi Herkules.

„Nyt on tuomio langetettawa, ja ankarakin", sanoi
herra Vandersiraten. »Tuokaa hänet tänne."

„Inmala on hänen tuominnut", sanoi Gmmerich wa°
kawasti. »Henki on jo eronnut ruumiista."

Herra Vanderstraten kumartui rooutia katselemaan ja
huomasi, kohta että Gmmerich oli nähnyt oikein. Liikutettuna
sanoi hän: „Tämä on Jumalan sallimus. Nikolao tuli
tänne tappamaan, ja katso, kuolema sattui hänen omaan
sydämeensä. Näin kostaa Herra niille, jotka oivat pahat
ja lnwalat. Mutta rauha hänen tomullensa! Kuollutta
meidän ei pidä tuomita; sillä Hän, joka on meitä kor-
keampi, on hänen tekojansa punnitsema ja lausuwa tuomion
Viisaudessaan."

Woudin ruumis wietiin pois ja Gmmerich kääntyi nyt
Maron-neekerien päällikön, Vanun, puoleen, jota hänen oli
kiittäminen hengestään. Hän kiitti häntä sydämellisesti, tar-
josi hänelle lahjoja jakäski hänen, uskollisten seuralaistensa

kanssa, jäädä asumaan herra Vanderstmtenin kartanoon, jossa
pidettäisiin huoli heidän toimeentulostaan; sillä jos hän palaisi
metfihin, täytyisi hänen pelätä kansalaistensa kostoa. Mutta
Vanu wastasi korskealla naurulla: »Vanu ei pelkää heitä;
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he pelkaäwät Vanua! Banu on heitä rankaisema kapinasta.
Hywästi, walkea mies! Banu jääpi wapaaksi ja lähtee pois."

Hän pudisti Emmerichin kättä ja oli muutamassa sil-
mänräpäyksessä kadonnut uskollisten seuralaistensa kanssa.
Melkein itämäksensä näki Emmcrich hänen lähtemän.

„lalo sydän sykkii tuon mustan miehen rinnassa,
lausui hän. „Hän on todellakin ansainnut, että orjia hä-
nen tähtensä kohdeltaisiin lempeydellä."

„ Minun kartanossani ei kenelläkään tästä lähtien pidä
oleman syytä «alittaa liian ankaraa kohtelemista", roastasi
herra Vanderstraten.

„Minä tahdon olla orjilleni hywänsuopa ystäwä enkä
enää koroa käskynhaltija.

„Heidän uskollisessa rakkaudessaan sinä olet saawa pal-
kintosi, hywä enoni", huudahti Gmmerich. „Tämänhän olet
warsin selwästi tänäänkin saanut kokea, ja pian tulet ma-
kuutetuksi, että mustain kristittyjen joukossa on yhtä monta
jaloa ja uljasta ihmistä kuin walkea-ihoisissakin, joidenka
ylenkatseen alla he nyt huokaawat. Usko Jumalaan ja hä-
nen käskyjensä täyttäminen tekee meitä totisiksi, oikeiksi ja
uskollisiksi ihmisiksi, olkoonpa ihomme musta, punainen taikka
walkoinen.

Seuraamana päiwänä hawaittiin, että Maron-neekerien
tekemät häwitykset aiwan helposti woitiin korjata. Muuta-
main Miikkojen kuluttua oliwnt jo poroksi poltetut pienem-
mät huoneet ja mökit uudestaan rakennetut ja epäjärjes-
tykseen joutuneet puutarhan sarat asetetut entiseen kuntoonsa.
Wpäänsä ei mitään tuntuwampaa wahinkoa ollut tapah-
tunut, ja tähdellisin osa aarteistakin, kulta ja kalliit kiroet,
jotka oliroat olleet särjetyssä holveissa/ löydettiin woudin tas-
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kusta, joka uneliaasti oli haalinut ne itselleen, ennenkuin
hän wei Maronit sinne.

Karanneet ja hajotetut orjat tuliwat pian takaisin,
eikä herra Vanderstratenilla ollut syytä walittaa mitään
erinomaista tappiota.

Kuitenkaan hänessä ei enää ollut entistä tyytywäisyytta
ja mieluisuutta. Sekä hänen walweella ollessaan että unessa-
kin wäikkyiwät Maron-neekerit alinomaa hänen edessänsä ja
usein hän surusilmin katseli sinisiä Wuoria, joiden rotkoissa,
metsissä ja laaksoissa pelätyt wiholliset asuskelnrat. Kuinka
helposti woisi tapahtua, että uudestaau hyökkäisiwät lymy-
paikoistaan, himoten hänen aarteitansa ja uhaten häntä hir-
roeillä myrkytetyillä nuolillaan!

„Poikani", sanoi herra Vanderstraten eräänä Päiwänä
Gmmerichille, „Onko todellakin aikomuksesi lähteä takaisin
Eurooppaan?"

„On todellakin, semminkin, jos sinä päättäisit seurata
minua", ivastasi Gmmerich hymyillen. „Sillä minä en
hennoisi jättää sinua yksin wihollistesi, Maron-neekerien,
käsiin."

„No niin, poikaseni, lähtekäämme molemmat", lausui
eno Vanderstraten wakawasti. „Minä en valjon luota rau-
hanliittoon noitten metsäläisten kanssa, juBanu ystäwämme
on kuolewainen, niinkuin rnuutkin ihmiset. Olen taroan-
nut ostajan kartanolleni; koettakaamme siis Jumalan ni-
meen roielä kerta, miten tuolla wanhassa maassa käy elä-
minen."

„Mutta totta kai Herkuleskin tulee kanssamme, eno?"
„Tulee kaiketi, jos hän waan itse tahtoo."
„Taidnmmehan jo ensi wiikolla lahtea matkalle!" ne-

muili Gmmench. „Pois, pois, tästä helteen ja auringon»
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paahteen maasta rakastettuun kotimaahan, armaan äidin
syliin. Miten hän on riemuitsewa, jos tulet kanssani!"

Muikea myöhemmin purjehtimat herra Vanderstraten,
Emmerich ja Herkules Amerikan rannoilta ja ennättiwät
kuuden kuukauden matkan perästä onnellisesti Saksanmaa-
han. Täällä herra Vanderstraten wiihtyi hywästi, niin kau-
»van kuin kesä kesti. Hänestä tuntui helle wähän lauh-
keammalta kuin Surinamissa, jossa se usein oli häntä ra-
sittanut; puut eiwät olleet »vähemmän wihannat, eikä nii-
den siimekset »vähemmän »viileät kuin sielläkään, jotta hän
ei suuresti kartanoansa ikäwöinyt. Mutta kun talwi tuli
jäineen, lumituiskuilleen, ja hänen täytyi Pysyä lämpöisen
uunin ääressä, eikä silmänsä enää nähneet muuta »vihe-
riätä, kuin kukat kaswi-huoneessa, rupesi hän nurisemaan,
ja milt'ei katunut »vaihtaneensa kuuman maansa Saksan
kylmään ilman-nlaan. Emmerich ei »virkannut siihen mi-
tään, antoi wann enonsa kauruan aikaa mielensä mukaan
murista ja marista. Mutta, kun tämä kerran rupesi liian
tuittupäiseksi, sanoi hän hymyillen: ,no, eno, millä tahdot
mieluummin olla piiritetty, lumella ja pakkasella, »vai Ma-
ron-neekereilläkö?"

Herra Vanderstraten ensin närkästyi, mutta rupesi sit-
ten nauramaan. „Ei, poikaseni", sanoi hän, .Saksan»
maan talwi on minulle toki rakkaampi kuin nuo weren-
himoiset, mustat metsäläiset »vuoristossa. Älkäämme enää
puhuko siitä."

Siitälähin herra Vanderstraten ei enää nurissut, waan
suostui pian uuteen tilaansa, jossa hän »vielä eli monta
wuotta aiwan tyytywäisenä. Oikeaan aikaan tehty muis-
tutus Maron-neekereistä oli iäksi päiwiksi poistanut hänen
halunsa mennä takaisin Surinamiin, eikä hän milloinkaan
enää ajatellut purjehtimista meren yli.
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Näin oli nyt kaikkien käynyt hywin: herra Vander-
stratenin, jonka ei enää tarwinnut pelätä Maron-neekereitä,
jalon Gmmerichin, joka nyt taisi olla oikeana tukena äidil-
lensä; ja myöskin Herkuleen, joka piti walkoisen ystäwänsä
pysywäisen rakkauden ja mielisuosion suurimpana onnenansa.

Eipä merentakaisten mustien kristittyjenkään käynyt pa-
hemmin. Heidän uskollisuutensamuuttui sananlaskuksi jahei-
dän hyroä käytöksensä teki heidät mainioiksi muiden neeke-
rien joukossa. Harwat ne maanwiljelijät oliwat, jotka eiwät
seuranneet herra Vanderstmtenin esimerkkiä. Useammat an-
toiwat orjillensa opetusta kristin-uskon lempeässä opissa, eikä
milloinkaan kuultu, että olisiwat sitä katuneet. Kristityt or-
jat oliwat uskollisimmat, rehellisimmät ja ahkerimmat koko
Surinamissa ja heissä toteutui taasen, että kristin-oppi on
ainoa menestystä tuottama, ainoa, joka saattaa siunauksen
joka paikkaan, missä sen ikuisille totuuksille on taipuwaisia
sydämiä, missä sen autuuttawaista oppia ilolla seurataan,
ja missä sen ruiisaat säännöt kestäwäisyydellä täytetään.
Sillä, joka uskoo Jumalan sanan, se pitää käsky-
sanat.
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