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Talosta ja lanhuwilta.
Leikkuuaika oli käsissä; kultaiset tähkäpäät typ-

syiwät mainioilla' ja huojuttiwat jywäisiä päitään
tuulessa. Arentimies Anger seisoi waimuineen ta-
lonsa portilla ja katseli tyytywäisen näköisena siuna-
tuita mainioitaan, joiden rehewyys näytti runsaasti
lupaaman palkita wuoden waiwat ja työn.

„ Näyttää todella toiwehikkaalta, äiti!" lausui
hän. ..Riihemme täyttyy ahtaammaksi kuin koskaan
ennen sinä aikana kuin olemme tätä kreiwin taloa
arennilla pitäneet eikä arennin maksusta tänä wuonna
huolta ole. Pmnwastoin! Woimmepa luullakseni hi-
tusen panna säästöönkin Joosepillemme, jotta hän
kuolemamme jälkeen woi ostaa pienen maatilan ja sw
noa: oma tupa, oma lupa! Se on hartain toiwo,
mikä minulla wielä on. Elo omalla maalla on sen-
tään terrassaan toista kuin arentimaalla, josta maan-
omistaja woi häätää pois milloin hywänsä. Siksipä
iloitsenkin runsaasta sadosta, äiti! Sillä siitä saam-
me enemmän rahaa kuin meillä koskaan ennen on
yhdellä haawaa ollut!"

»Jumala kaswun antaa!" arweli Liisa, hänen
eukkonsa. „Niin, näkyyhän jo selwästi. että Jumalaarmossaan on uutteruutemme runsaasti siunannut,
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mutta en tiedä miksi minusta kumminkin aina tun-
tuu kuin kiwi olisi sydämelläni, enkä koskaan woi
siunauksesta oikein iloinen olla. Minusta tuntuu
waan alati, että meille wielä jollain lailla huonosti
käy!"

„Mitä tyhiää huolehdit, Liisa!" naurahti areu-
limics ja'tapnttcli hymänlnhtoisesti waimoaan olalle,
..Mitäpä sitä enaän tapahtuisi, kuka meitä wahin-
goittaisi? Ulihuomcnna alamme leitl»un ja sirpit
owat teräwät tuin pnrtawniset, elä siis enää sure
ja murehdi ollenkaan".

»Kyllähän kaikki hywin käy, jos Jumala suo!"
wastasi waimo huokaustaan pidättäen. ..Mutta huo-
lestani en pääse ennenkuin wilja on aitan hinkalossa".

..Niinipä wain, te naiset huolehditte aina tur-
haan, sepä tietty ja sinunkin huoliisi, Liisa,
olen jo tottunut", naurahti arentimies. ..Kärsiwälli-
syyttä tarwitaan ja kunhan Jumalan suoma sato on
korjattu, niin kyllä nauran sinun turhanpäiwäiselle
pelollesi. Mutta katsohan, tuolta tulee looseppimme
heinäkuorman ajae». Katsopas, Liisa! Kelpo nuo-
rukainen poikamme on ja kunnon maanwiljelijä hä-
nestä tulee marinaan in. Katsohan maan, kuinka hy-
wästi hän jo osaa hewosta ajaa, maikka ei ole kuin
kuudennellatoista! Katso, miten taitawasti hän nur-
kan kiertää kuormallaan erittäin taitawasti sii-
hen ei kykene yksikään poika koko kylässä, ja !yllä
saat olla Joosepista ylpeä".

„Niin olenkin, niin olen", myönsi Angerin wai-
mo ja hänen hiukan suruwoittoiset kaswonsa kirkas-
tui, ..Jooseppi on iloni ja ylpeyteni, ja jokainen
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äiti iloitsisi sellaisesta pojasta. Onko luosta hywastä
pojasta edes koskaan meille mitään wastusta? Ikäi-
sekseen hän on aina ahkera, aina puuhassa, aina
tarkka! Wieläpä itse opettajankin täytyi häntä kiit-
tää, waikkei tai hänestä mieluista ollut, että loosep-
pimme oli etewämpi hänen Runsaansa. Ia entä
nyt, kun hän koulun käytyään ryhtyi maanwiljelys-
töihin, ihan täytyy ihmetellä, kuinka taitawasti
ja kunnollisesti hän kaikki työnsä toimittaa".

„Niin, niin, Liisa, kyllä hänessä totta tosiaan
on maanwiljelljän wikaa", myönteli isä tyytywäi-
sesti päätään nyökytellen. „Senpätähden haluaisin-
kin sydämestäni nähdä hänet omalla tilallaan".

„Se toiwonnehan woipi helposti toteutua, naa-
purini", lausui muuan wieras, joka oli kuullut aren-
timiehen wiimmeiset sanat. „Lähtekäähän waan niin
kuin monet tuhannet lähtewät sinne, missä maa on
halpaa ja missä pienelläkin rahalla pystyn ostamaan
tumallisen tilan, ehkäpä suuren howmtin. Amerika
ei ole niin kaukana, ettei sinne muutamissa Miikoissa
ehtisi, ja jahka sinne on päässyt, niin elää herroiksi.
Niin, niin, töllistelkää maan, naapuri, kyllä mi-
nulla on tosi mielessä ja itsekin olen monesti tuu-
minut heittää tämän opettajatoimen kenen hywänsä
muun haltuun ja Ransani kanssa Ameritaan lahteä.
Toista siellä sentään on tuin täällä totona".

Arentimies puisti päätään, „Ol,siko teistä, opet-
taja, todella niin helppoa irtautua kotoisesta turpeesta,
johon olette kiini kaswaneet? En tosin tiedä, mutta
arwelenpa, että sydämmeni ei tuota kestäisi, jos isäksi
pitäisi jättää isänmaani, joka minulle jotapäiwäisen
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leipäni antaa. Eiköhän liene wiisainta pysyä omassa
maassa".

„Waan minun periaatteeni on: Ilki idi
Mtrik, toisin sanoin: Missä hywa on olla, siellä
on isänmaasi!" waitti opettaja hiukan iwallisesti hy-
myillen. „Ransani ajattelee samoin kuin minä, sillä
hän on wiisas ja älykäs poika. En haluaisi kum-
minkaan ihan yksin matkalle lähteä, sillä uutisasun-
non perustaminen wieraassa maassa on aina hel-
pompi useammalle kuin yhdelle. Mitä tuumitte, naa-
puri, ettekö lähde mutaan? Te ja keuties moniaat
muutkin naapurit".

Arentimies Anger katsoi hymyillen mainioonsa:
„Mitä arwelet, Liisa? Totta on, mitä opettaja sa-
noi maiden helppoudesta siellä, silla itsekin olen lu-
kenut jo monta hywää kirjaa siirtolaisuudesta ja jo-
kaisessa on sanottu, että muutamalla tuhannella mar-
kalla jo woi ostaa melko ison talon".

..Uskonhan kyllä", wastasi hänen waimonsa har-
taasti, „uskon kuitti mitä hywää opettaja jo on
meille siitä merentakaisesta maasta kertonut, mutta
parempi pyy piwossa kuin kaksi oksalla, Sanohan,
isä kulta, mitä meiltä täällä kotimaassa puuttuu,
jotta pitäisi olla tyytymätön ja jotain parempaa lai-
wllta? Monihan kyllä on meitä rikkaampi, maan
lieneeköhän siltä onnellisempi? Ei ole, isä! Tyy-
tykäämme maan siihen, mitä Jumala on meille ar-
mostaan suodut, sillä siinä on yllin kyllin onneksem-
me. Olemmehan terweitä, arenlitilamme elättää meitä,
tilanomistaja on hywa herra, ei sorra meitä, Jumala
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on ahkeran työmme siunannut, mitäpä enää muuta
kaipaisimme?"

Arentimies Anger nyytaytti päätään tyytywäi-
sen näköisenä". „Hywin puhuit ja järkewiisli, eukko,
ihan kuin sydämestäni", lausui hän. „Kuulitte, naa-
puri, mitä siitä arwelette?"

„Arwelenpa", mustasi opettaja, „että kyllähän
nyt kaikki on hywin, mutta kuka takaa, että sellai-sena pysyy? Saattaapa tulla tatowuosi, karjalle
käydä onnettomasti, arentimaksu kukaties korotetaan
niin suureksi, että sitä on työläs teidän maksaa, et-
tehän sitäpaitsi loskaan woi olla warma siitä, ettei
uusi tilanhaltija aja teitä tilalta pois. Kuka tietää
miten meidän jo huomenna käy? Sainpa tietoja
pääkaupungista; isäntämme, wanha kreiwi, on hy-
win sairas, ja kunhan hän kuolee, niin kyllä täällä
paljo muutoksia tapahtuu. En tosin tunne wanhan
treiwin perillistä, mutta tuskinpa saatte enää niin
hywäa isäntää kuin nykyinen on".

„Totta on, aiwan niin", kiitteli arentimieskin,
„kreiwi on aina ollut ystäwällinen ja hywä isäntä,

ja toiwoupa, ettei hän ole niin sairas tuin kerrotte.
Ia sitäpaitsi, jos me welwollisuutemme täytämme ja
ja arentimaksut rehellisesti ja säännöllisesti maksam-
me, niin ei uusikaan isäntä ajane meitä tilalta pois".

„Toiwotaan niin", arweli opettaja. „Mitä mi-
nuun itseeni tulee, niin olen paljo huonommalla ti-
lalla tuin te. Palkkani tuskin riittää, jos olisin yk-
sinäinen mies, ivaan minunhan on pidettäwä huolta
Ransastanitin. Mitä pojasta tässä maassa tulee?
Hänen äitiwainlljansa jättämä pieni omaisuus ei häntä
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täällä hyödytä mitään. Waan Amerikasia, tuolla
meren takana, se ehkä oikein käytettynä runsaita kor-
koja täsmäisi. Ia eihän mikään estä isänmaahan
palaamasta, kun on siellä hankkinut kelpo pussin kul-
taa. Totta puhuen, naapuri rakas, aijon tosiaankin
Amerikaan lähteä, ja minusta tuntuu että wiisainta
olisi teidänkin yhteen matkaan lyöttäytyä. Mietti-
kääpäs tuota"!

„En rupea, en", kielsi arentimies", ..älkäät mi-
nusta tomeria toiwoto. En kalpaa rikkautta, olen tny-
tywäinen kunhan main rehellisellä työlläni toimeentu-
len ja niin kauan kuin Jumala armostaan suo mi-
nun täällä kotimaassani ansaita jokapäiwäisen lei-
päni, en Egyptin enkä Amerikan lihapatoja ikämöi.
Pysyköön omassa maassaan itsekukin ja koketoon re-
hellisellä työllään tulla toimeen!"

..Antaahan päiwän mennä, toisen tulla, ehkäpä
mielenne muutatte", tuumi opettaja. „Ia jos niin
käy, niin muistakaahan minua, naapuri. Jumalan
haltuun!"

Hän nyykäytti päätään jäähywäisiksi ja
Ajatuksissaan katseli arentimies Anger kauan hänen
jälkeensä.

„los hän olisi oikeassa, jos saisimme uuden, il-
keän, kowasydämisen, julman isännän, joka ei säälisi
meitä köyhiä ihmisiä, kuten lukuinen hywä kreiwim-
me, niin kyllä käwisi kehnosti", tuumiskeli arenti-
miehen waimo hetkisen perästä. ..Ajattelepa, Anger,
miten kolme nmotta jälelle päin pitkän tuimuuden
jälkeen tuli katowuosi, jottemme kyenneet arentimak-
sua suorittamaan, mitenkähän olisi käynyt, jollei
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kreiwi olisi ollut niin armelias? Joku toinen hänen
sijassaan olisi heti ajanut meidät pois tilalta. Mi-
käs sitten olisi tullut neuwolsi, Anger, mitä?"

»Jumala olisi sittenkin turmamme ollut", was-
tasi arentimies. „Ei Jumala ketään hylkää, joka
häneen turmaa! Kyllä hän meistä wastakin mur-
heen pitää. Älä nyt, äiti, wälitä mitään opettajan
tyhmistä jutuista. Kyllä tunnen hänen! Tahtoes-saan meitä Amerikaan katsoo hän enemmän omaa
kuin meidän etua. Millaisena hän ei siellä moi
juuri elämistä ulottaa, sillä hänen pitäisi siellä ryh-
tyä maata wiljelemäan, maan siihen hän ei pysty.
Waro ettei sinua kauniilla sanoilla petetä. Niinkuin
pilwi ei päälle tultuaan näytä niin synkältä tuin tai-
waanrannalla, ei onnikaan ole niin huikaisewa käsis-
tään kun katsoo kuin miltä se etäälle näyttää. Tyy-
tykäämme siis siihen mitä meillä on. Jos tawaraa
meillä ei olekaan järin paljo, niin on sitä kummin-
kin riittäwästi malttamattomiin tarpeisiimme".

Arentimiehen järkewät sanat waikuttiwat wai-
mon mieleen. „Olen tyytywäinen ja sydämeni poh-
jasta kiitollinen Jumalalle, jos Hän sallii meidän
menestyä eteenkin päin niinkuin tähän asti. Emme
muuta, ratas ukkoseni, haluakaan".

Siihen loppui haastelu sillä kertaa. Alkoikin jo
hämärtää ja piijat ja rengit tuliwat kotiin niityltä,
jossa oliwat heinänkorjuussa olleet, jonka wuoksi emän-
nän täytyi keittiöön kiiruhtaa nälkäisiä ja janoisia
heinämiehiä tyydyttämään. Pian huudettiinkin mäki
sisälle illalliselle. Arentimies wielä katsahti iltarus-
kon punaamia tähkiwiä mainioitaan ja lähti sitten
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pirttiin ryhtyäkseen isiltä perityn tawan mnkaan isän-
nän tehtäwiin pöydän ääressä. Tuli jo pimeä ja
pantiin warhain lewolle, jotta aamulla taas uusin
woimin työhön ryhdyttäisiin, eikä kunnon arentimies
Anger saattanut aawistaakaan kuinka kowa seuraa-
ma päiwä olisi.

Päiwän koittaessa oli hän taas jalkeilla tumal-
lisissa puuhissaan, toimitti mäen työhön ja tarkasti,
etteiwät lehmät hoidotta jäisi. Minkäänlaista tyy-
tymättömyyden aihetta hän ei huomannut, maan hä-
nen kaswonsa eiwät silti olleet iloiset, hänen tuimasta
tähystellessään. Ei tuulen henkäystäkään tuntunut,
aurinko näytti suurelta loistamalta pallolta taiwcian-
rannalla, taiwas oli sininen ja pilwetön, ilma ei ol-
lut wilpoinen, niinkuin aamulla tawallisesti, maan
helteinen ja painostama.

„Kyllä tulee kuuma päiwä tänään", mutisi aren-
timies itsekseen, „

auringon helteessä ei mäeltä työ
suju!"^

Puolen päiwän tienoissa alkoi taiwaalle keräy-
tyä harmahtawaa huurua, joka myötäänsä sakeni ja
werhosi auringonkin, ettei sitä kuin wähän kuumotti.
Hetken päästä katosi se kokonaan, uswaan ja länti-
seltä taiwaalta nousi synkkänä ja kammottawana sa-
wenkarwmnen piimi. Helle oli melkein sietämätöntä,
ja peltaäwin katsein tarkasteli Liisa uhkaaman nä-
köistä tmwasta.

„lumala meitä warjelkoon", lausui hän. Näyt-
tää tuleman loma ukonilma!"

„Kunhan ei pahempaa tapahtuisi", mustasi alla
päin arentimies. Hänen kaswoiltaan oli kerrassaan
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kadonnut iloinen luottawaisuus. »Jumala meitä ar-
mahtakoon, pilwi nousee päällo, mesiä alkaa jo
tipahdella. On hyivä, että karjakaan edes on suo-
jassa. Kuules, Jooseppi, käypäs katsomassa omatko
huoneen ikkunat tiini, itse katselen sillä aitaa onko
talossa muuten kaikki kuin olla pitää".

Jooseppi, joka wanhemviensa kanssa seisoskeli
portilla, totteli heti isänsä käslyä ja äiti lähti hä-
nen mukaansa. Isä käwi nawetassa, käski mäen olla
muroillaan ja kielsi kauas poistumasta jos sattuisi
joku onnettomuus.

Kun hän jälleen palasi pihalle kiiruhtaen pe-
loissaan oleman perheensä luokse sisälle, wälähti syn-
källä taiwaalla kirkas salama, kiemurrellen kuin tu-
linen käärme, ja sitä seurasi tärisyttäwä jyrähdys,
jota tuntui koko maata perustuksiaan myöten wapi-
suttawan. Samalla alkoi raskaasti sataa kimitetylle
pihalle. Satoi hetken aikaa kuin saamista kaataen ja
kowat tuulenpuuskat pieksiwät tuulenpuoleisia ikku-
noita. Aktia alkoiwat ikkunat rämistä, ikäänkuin nii-
hin olisi heitetty kourallisittain someroa, ja ennen
kuin arentimies Anger ehti huulet wavisewina ja
kalpeina huudahtaa: »Jumala warjeltoon meitä, sa-
taa rakeita", niin jo raekuuron sirpaleiksi särkemät
ikkunan lasit rämisten lensiwät sisään ja niiden mu-
kana paljo rakeita ja mettä. Ei aikaakaan, niin oli
koko huone meden mallassa, ja mamisten, itkien ja
woihtaten riippui Angerin waimo miehensä kaulassa,
joka silmät kauhusta jäykkinä katseli rajuilman rai-
woa. Kalpeana seisoi Jooseppi wanhempmnsa wie-
ressä.
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Kyllähän olikin maltoihinsa päässeitten luonnon-
woimien riehunta kauheata. Rakeita tuli tuin tur-
kin hihasta, myrsky suhisi ja ulwoi talon ympärillä,
raekuurojen wälistci knului ukkosen jyrähdytset, ja oli
kuin maa ja taiwas olisi mennyt nurin. Waan koh-
tapa tuhoa ja häwitystä tuottama ukonilma oli men-
nyt ohi ja aurinko alkoi taas paistaa hajaantumien
piimien lomasta. Mutta woi sitä häwityksen kau-
histusta, mikä aukeni arentimiehen perheparnn kyy-
neleisiin silmiin! Isä, äiti ja poika katseliwat pelon-
alaisina ympärilleen.

„Woi hirweätä, woi hirweätä!" päiwitteli äiti.
..Olemme hukassa!" isä huokaili ja Jooseppi

itki ääneensä.
Ia kyllähän oli itkun syytäkin! Paikka paikoin

oliwat pellot ja niityt jalkaa paksujen raekasojen pei-
tossa, kultaiset touot maata myöten ruhjotut, run-
saan sadon toiwo oli häwinnyt, puute, hätä ja kur-
juus irwisteli maan onnettomalle arentimiehen per-
heelle raadelluilta mainioilta, joista muutama tunti
sitten wielä oli toiwottu runsasta satoa.

„Oikein aawistin, oikein aawistin!" woihki Liisa
käsiään wäännellen. ,Mikä kauhea onnettomuus!
Muutamassa minuutissa olemme joutuneet teppiker-
jäläisiksi!"

Sillä wälin oli arentimiehen mielenkuohu ehti-
nyt asettua hiljaisessa rukouksessa Jumalan puoleen.
Olihan hän wielä äskeisestä kauhusta kalpea, mutta
hauen mielensä rohkaistui wähitellen niin että hän
kykeni heittoa waimoaan lohduttamaan.

„Herra antoi, Herra otti, Herran nimi olkoon
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tiitetty!" lausui hän juhlallisesti. Älä woiwottele äläkä
heittay toiwottomaksi, waimoni rakas, maan luota
Herraan, kyllä Hän jälleen kohottaa ylöskin, painet-
tuaan meidät niin sywään ja ankarasti rangaistuaan.
Kaikki, mikä hänen kädestään tulee, olipa hywää tai
pahaa, on meidän nöyrästi ja kärsiwälliiesti kannet
tllwa. Ken moi Jumalan aiwoitukset ja tarkoitukset
käsittää tai edes arwata? Ole siis turmassa, kyllä
Herra kaikki hywin tekee, maikkapa meistä sokeista
ihmisparoista ei aina- siltä näytäkään!"

„Mutta mitä, mitä meistä nyt tulee?" huolehti
waimo. „Koko runsas sato on häwinnyt, leipä on meiltä
mennyt, ja meidän pitää myödä kaikki kamaramme,
jos maan pitää arenti maksaa. Ia millä sitten eläm-
me? Oi, Jumalani, ankarasti olet meitä rangais-
sut!"

»Älkllät murehtiko teidän henkenne tähden, mitä
te syötte ja mitä te juotte: eikä ruumiinne tähden,
millä teitänne werhoitotte", lohdutteli Anger. „Herra,
joka ruokkii taiwaan linnut ja waatettaa pellon ruo-
hon, ei meitäkään suuressa hädässämme unohda.
Huomenna jo lähden tilanomistajan puheelle. Kun
hän tuulee, miten meidän on käynyt, hänen sydäm-
mensa kyllä heltyy. Älähän toiwoasi heitä! Jumala
elää wielä, ja Häneen tahdomme luottaa!"

Angerin waimo,oli towin murheissaan ja itku-
silmin. Suuresta wahingosta, jota oli tullut heidän
osakseen, ei hän niin pian toipunut, kuin olisi halun-
nut, eikä hän noudattanut miehensä lohdullisia sano-
jakaan. Koko päiwän itki ja päiwilteli maan; tur-
hat oliwat hänen miehensä ja Joosepin kokeet wi-
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rittää hänessä uutta toiwoa ja luottamusta. Kyy-
neleissä oli hänen silmänsä ja rypyssä otsansa wielä
seuraamana aamunakin, kun arentimies Anger sanoi
Mhywäiset lähteäkseen parin tunnin matkan päässä
olemaan pääkaupunkiin tilanomistajalta arentimaksuja
anteeksi pyytämään.

„Saathan nähdä", huokaili hän, „että matkasi
on turha! Waikka kreiwi onkin aina ollut meille
hywin hywä, niin ei hän tällä kertaa sinulle apua
eikä pelastusta anna. Tiedän sen jo, sillä onnetta
muus Harmoin yksinään tulee eikä Jumala ole wielä
kaikkia wihansa maljoja meidän kurjain päämme
päälle tyhjentänyt. Aawistan pahaa yhä, niinkuin
toissa päimänäkin ja liiankin warmasli tiedän, ettei
aawistukseni petä. Matkasi on turha, mieheni rakas,
usko minua!"

Arentimies Anger puisti päätään. „Minua su-
rettaa, Liisa", sanoi hän, „että sinä niin wähän luo-
tat Jumalaan ja kreimin hywyyteen. Mutta ole-
han kärsiwällinen, illalla palaan kotiin ja toiwon war-
masti tuomani hywiä sanomia, Kreiwi ei ole tyly
eikä armoton, kuten näyt luuleman, maan hywä ja
lempeä herra. Olen siitä mahwa, ettei hän hylkää
pyyntöäni, kun emme itse onnettomuuteemme syypäät
ole. Ole hywässä toiwossa! Kohtapa palaan! Sa-
noi, nousi hew.osensa selkään ja lähti ratsastamaan.
Kahden tunnin perästä saapui hän kaupunkiin ja
laskeusi hewosen selästä alas kreiwin talon kartanolla,
jossa hän oli usein ennenkin käynyt. Matkalla jo
hän oli tarkoin miettinyt kaikki, mitä hän kreiwille
sanoisi, ja oli warma siitä, että kreiwi mielellään
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hänen pyyntöönsä suostuisi. Eihän hän pyytäisi-
kään muuta kuin arennin maksun lykkäystä ensi wuu-
tcen. Kreiwi oli rikas, hywin rikas herra, oli aina
ollut ystawällinen hänelle ja muille arentimiehilleen,
ei kai hän nytkään nöyrää rukousta hylkäisi.

Niin astui arentimies Anger, sidottnaan hewo-sensa kiini, hywässä toiwossa kauniiseen taloon ja
kysyi heti palwelijaltll saisiko kreiwiä puhutella? Pal-
welija katsoi häneen silmät suurina.

.Mutta ihme ja. kumma, Anger, ettekö tiedäkään,
eitä armollinen herra on eilen aamulla kuollut?"
ivastasi tämä. „Lähetimmehän kohta ratsastajan ti-
lan pehtorille sanomaa wiemään".

Arentimiesparka seisoi kuin puusta pudonneena.
Huonompaa sanomaa hänelle tuskin olisi woinut il-
moittaakaan, sillä hän rakasti kreiwiwainajaa suuresti,
kaikesta sydämmestään, ja surua lisäsi wielä pelko,
ettei wainajan perillinen suostuisi hänen pyyntöönsä.
Hänen waimonsa synkkä aawistus ja pelko tarttui-
wat nyt häneenkin ja neuwottomana kysyi hän, keltä
nyt oli pyydettäwä arerUimaksu anteeksi tai ainakin
maksuajan pitennystä.

„Arentimaksu anteeksi tai maksuajan pitennystä?
Anger-parka!" lausui palwelija säälien. „Kumpaa-
kin lienee waikea saada. Uusi isäntämme ei ole sa-
manlainen kuin wanha. Hän on tyly, ylpeä ja itara
mies, sen me palwelijat olemme jo hywinkin saaneet
tuta. Puolet mäestä hän erotti pois, kun wanha
herra tuskin wielä oli kuollutkaan, ja meille toisille
hän on jo ilmoittanut, että palkkojamme pienenne-
tään. Hän soimaa meitä myötään roistoiksi ja kel-
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wottomiksi laiskureiksi. Useimmat meistä eiwät aijo
ollakaan tässä talossa kauemmin kuin palwelusai-
kamme loppuun, en minäkään toiseksi wuodeksi ru-
pea. Niin, Anger, kyllähän hywät ajat nyt owat
olleet ja menneet, kun rakas, hywä kreiwimme on
kuollut. Mutta kuinka te olette hätään joutuneet?
Minusta näyttiwät kylmänne runsasta satoa lupaa-
milta!"

Arentimies Anger kertoi millainen onnettomuus
oli häntä kohdannut ja säälien puristi palwelija hä-
nen kättään.

„Huonolta kuuluu, hywin huonolta!" lausui hän.
„Autuas isäntäwainajllmme ei olisi warmaankaan
ainoastaan osaa arentimaksusta anteeksi antanut,
maan wieläpä paljo muutakin hywää teille tehnyt.
Mutta on epätietoista miten uuden kanssa somitaan.
Hän on tyly, häijy ihminen. Waan teidän, Anger,
on kuitenkin käytäwä hänen pakinoillaan, ja käynpä
ilmoittamassa teidät, maikka minut sen wuoksi ta-
lostakin pois ajettaisiin.

.Mutta sanokaa kumminkin, Jussi, tuta uusi
isäntä oikeastaan on?" kysyi arentimies. „ja mistä
hän on kotoisin?"

„Hän on isäntäwainajamme kaukainen sukulai-
nen, eräs parooni Syltberg Tanskasta", wastasi pal-
welija, „Ennestään emme häntä tunne ollenkaan.
Hän on wllsta tänä kesänä tullut tähän kaupunkiin
ja asunut kreiwin luona. Nyt hän on perinyt krei-
win kaikki maatilat, kun ketään läheisempää suku-
laista ei ollut. Kohta opitte sitäpaitsi hänet lähem-
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min tuntemaan, Anger. Odottakaa maan hetkinen,
ilmoitan teidät tuossa paikassa".

Palwelija lahti talon sisähuoneisiin, mutta pa-
lasi pian ja wiittasi arentimiestä tulemaan mukaansa.
Sydän kurkussa seurasi mies parka häntä ja seisoi
hetkisen perästä paroonin edessä, joka tarkasti ja yl-
peästi katseli häntä kiireestä kantapäähän. Hänen
kaZwonsa oliwat tylypiirteiset eikä äänikään soinut
arentimiehen kormun ystäwälliseltä, kun hän kysyi:
„Kuka olette, mies, .ja mikä teillä on asia?" Kum-
minkin rohkaisi Anger mielensä, kertoi lyhyesti asiansa
ja pyysi, nöyrästi armoa arennin maksussa. Parooni
rypisti silmäkulmiaan.

„Sulaa waletta kaikki tyyni!" karjasi hän röyh-
keästi. „Kyllä tunnen teidät! Te arentimiehet koe-
tatte aina main pettää tilanomistajaa. Mutta minä
en olekaan niin tyhmä, että suostun teidän pyyntöi-
hinne. Uskokaa yhdellä sanalla: Jollette määräai-
kana maksa joka penniä arentimakiusta, niin ajetaan
teidät heti pois tilaltanne. Pitäkää se mielessänne.
Hywästi!"

Wiimmeisiä sanoja sanoessaan hän wiittasi oween
päin, mutta hädässään ja tuskassaan ei arentimies An-
ger häntä ymmärtänyt, maan rukoili roielä mesissä
silmin arennin maksun lykkäystä, samalla makuuttaen
rehellisyyttään ja »vilpittömyyttään.

»Sanoinhan jo", karjasi purooni hänelle, »jol-
lette maksa, ajetaan teidät talosta pois pitemmittä
mutkitta! En ole tänne tullut teidän tapaisten »vei-
jarien petettäwäksi. Tiehenne menkää paikalla! On
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minulla muutakin tekemistä kuin joutawia ruikutuk-
sianne kuunnella!"

„No niin, suokoon Jumala teille anteeksi, että
ajatte meidät kodista ja maalta puille paljaille", sa-
noi arentimies Anger suutuksissaan häwittömästä koh-
telusta, jota oli saanut kokea. „Älköön teidän tar-
witko koskaan kenenkään Teitä korkeamman ja mah-
tawamman edessä seisoa samanlaisessa asemassa', kuin
minun nyt teidän edessänne!"

„Ulos, ulos, häwitön mies!" ärjyi raiwoissaan
parooni. „Mos paikalla tai kutsun palwelijani ja
heitätän teidät ulos. Sukkelaan!"

Arentimies parka huomasi selwästi, ettei hänen
onnistuisi pehmittää tuota armahtamatonta sydäntä.
Hän pidätti kyyneleitään ja poistui horjumin aske-
lin. Palwelija odotti ulkopuolella ja puhutteli häntä
sääliwäisesti,

„Näen jo, että on käynyt kuten pelkäsinkin", sa-
noi hän. „Unger parka! Mutta älkäähän olko mil-
länneknän! Saahan muualtakin maata arennille,
ja kyllä helposti löydätte toisen paikan, missä pa-
remmin menestytte".

Arentimies Anger puisti komin huolestuneen nä-
köisenä päätään, „Rahatta ja puoltolauseitta ei saa
maata missään!" wastasi hän, „Olen häwiölle jou-
tunut mies! Jumala auttakoon onnetonta waimoani
ja poikaani!"

Epätoiwoissaan ja mieli masennuksissa nousi
hän hewosen selkään ja palasi totiinsa, Heli kun
waimo näki miehensä kaswot, tiesi hän pahan aawis-
tuksensa toteutuneen. Tuska sndämmessä maikka hy-
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my huulilla ojensi hän miehelleen kätensä ja sanoi:
,Mä ole pahoillasi, Isä ratas, kyllä Jumala ei meitä
wielä hyljännyt ole!

Ihmeellistä, Waitka tuo heikko waimo oli äi-
män lohduton ja toiwoton niin kauan kuin heidän
kohtalonsa ratkaisu oli ollut epätietoinen, niin muut-
tui nyt, kun pahin oli tapahtunut, hänen mielensä
rohkeaksi, wieläpä rohkeammaksikin kuin miehensä, jota
hänen wuoro nyt oli lohduttaa.

„loku päätös on tehtäwä, isä rakas", lausui
hän muutamia päiwiä myöhemmin, kun arentimies
itämissään ja äänettömänä istui nojatuolissa uunin
edessä lattiaan tuijottaen, „Kun apua saamatta em-
me moi maatilaa arennilla pitää, niin on meidän
jotain muuta' mietittäwä. Mieleeni juolahti opetta-
jan tuonnottainen puhe, ja itsekseni olen sitä mietis-
kellyt. Entä jos möisimme kaikki tawarnmme, niin
karttuisi siewonen summa, josta säästyisi wielä mak-
samattoman arentimakson suoritettuamme tuhatkunta
markkaa. Emme sillä kyllä kykenisi nykyistä tilaam-
me tai jotain muutakaan pitkäksi aikaa wuokraamaan,
mutta ehkäpä ne riittäisiwät uuden kodin perustami-
seksi wieraassa maassa. Meidät ajetaan pois kodista
ja konnuilta, isänmaassa ei meillä ole minkäänlaista
toiwoa toimeentulosta, ei kai silloin ole määrin, jos
käännymmekin sille selin ja lähdemme sinne, missä
toiwomme rehellisellä työllä jokapäiwäisen leipämme
ansaitseman. Jumalan awulla woimme tarkoituk-
semme saawuttaa, ja ehkäpä Herran siunaus ulot-
tuu niinkin pitkälle, että me, maikkakin ehkä wästa
wanhoilla päiwillä, woimme kotimaahan palata ja
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täällä wiimmeiset päiwämme wiettää. Mietipäs sitä,
isä rakas! Minun suhteeni saat olla huoleton; min-
kälaisen päätöksen tehnetkin, uskollisena tomerinasi py-
syn!"

Arentimies kuunteli tarkasti waimonsa tyyntä
ja järkewää puhetta, ja hänen lamautunut olentonsa

wirkosi, sameat silmät kirkastuiwat ja sydämmellisen
herttaisesti tarttui hän waimonsa käteen.

„Liisa", lausui hän, »oletko woinut sieluni aja-
tuksia lukea? Juuri samaa, josta puhuit, olen mi-
näkin itsekseni mietiskellyt ja pelännyt, ettet siihen
suostuisi. Nyt esitit sinä itse sitä minulle. Niin,
oikeassa olet, se hetki on tullut, jota opettaja en-
nusti, olemmehan suoraan sanoen tarkoitetut ta-
losta ja tilalta, isänmaassa emme woi mitään
tehdä poikamme emmekä oman tulewaisuuden tur-
waamiseksi, mielestäni on siis aika lähteä johon-
kin toiseen paikkaan ponnistelemaan ja rehkimään.
Puhelen opettajan kanssa siitä. Emmehän me kum-
panenkaan ole wielä niin wanhoja, ettemme pystyisi
raskastakin työtä tekemään, ja Joosepista meille on
kelpo apu, sillä yhtä hywin kai hän siellä meren ta-
kanakin welwollisuutensa täyttää kuin täälläkin. Oi-
keassa olet, Liisa! Ajat omat muuttuneet ja mei-
dänkin on Jumalaan turwaten uusille urille lähdet-
täwä. Menen, opettajan puheille!"

Tuumasta toimeen! Arentimies lähti koululle,
kertoi opettajalle asiansa ja sanoi olemansa walmis
Amerikaan lähtemään. Opettaja kowasti ilostui ja
pudisti hywällä mielin ja hymysuin hänen kättään.
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„Paraaseen aitaanpa tulitte, hywä naapuri", sa-
noi hän. ..Katsokaahan, juuri olen lukenut erään
kirjan etelä-ameritalaisesta Perun waltiosta ja ha-
luni muuttaa sinne Andeswuorien juurelle on saa-
nut uutta yllykettä. Maa on hedelmällistä ja on
komin huokeahintaista; ilmanalaakin sanotaan lauhaksi
ja terweelliseksi. Toimeen helposti tulee, ja jos onni
niin suosii että löytäisi hopeasuonen, niin on muu-
tamissa wuosissll rikas mies. Sellaista on jo usein
sattunut, ja moni- rutiköyhänä sinne mennyt on mil-
joonapohattana palannut. Ottakaa kirja mukaanne,
naapuri, ja lukekaa se. Kunhan olette sen sisältöön
tutustua ehtineet, niin sitten tarkemmin neuwotellaan.
Minun päätökseni on järkähtämätön, lähden Pe-
ruun! Ajatelkaa, naapuri, jos hopeasuonen löytä-
mään sattuisimme! Mikä onni se olisi!"

„En aarteita halua, kunhan maan ahkeralla
työllä kunnollisesti toimeentulen", ivastasi arentimies.
„Se ja poikani turwattu tulewaisuus omat ainoat,
joita Jumalalta rukoilen".

„Kylläpä toimeenne omat »vaatimattomat, to-
della wlllltimattomat, naapuri, enkä epäile ollenkaan
niiden toteutumista", lausui opettaja. „Minä puo-
lestani tuumin: kuta enempi, sitä parempi. Kultaa
ja hopeaa ei ihminen moi koskaan kylliksi asti saada!,,

„Waan minä puolestani sanon: Tyytywäisyyttä
ei ole koskaan kylliksi, sillä se on parempaa kuin
kuollut metalli", waluutteli arentimies. „Mutta mi-
täpä siitä, kullakin on omat mielipiteensä! Otan kir-
jan mukaani, herra opettaja, ja puhutaan sitten enem-
pi, kunhan olemme sen lukeneet".
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Illalla lukiwat arentimies ja Jooseppi wuoro-
tellen äidille kirjaa, ja kun he kaikin oliwat perehty-
neet sen sisältöön, neuwotteliwat he mitä oli tehtäwä.
Asiaa katseltuaan puolelta jos toiselta päättiwät he
lopuksi lähteä Peruun Isä olisi tosin ollut haluk-
kaampi lähtemään Pohjois-Ameritaan, mutta kun
hänestä oli mutawampi opettajan seurassa lähtemi-
nen kuin yksinään, ja kun Etelä-Amerikassakin maa
näytti hywältä ja ilmanala suotuisalta, kallistui hän
lopuksi jälkimmäisen puolelle. Seuraamana päiwänä
ilmoitti arentimies päätöksensä opettajalle.

„Olemme siis yhtä mieltä", lausui tämä tyy-
tywäisesti. „Ensi kewääseen lähtö jääpi, mutta mei-
dän on käytettäwä tämä aika hywätsemme ja koe-
tettllwa oppia hiukan espanjan kieltä, jotta sikäläis-
ten asukkaiden kanssa puheessa toimeentulemme. Se
on pääasia". .

Samaa mieltä oli arentimies Angerkin ja hän
ryhtyi nyt todenteolla matkawalmistuksiin. Opettaja
hankki tarwittawat kirjat ja Harma oli se ilta, jona
hän ei Ransllpoitansa kanssa olisi ollut arentimiehen
perheen luona, jossa kumpikin perhe espanjan kieltä
uutterasti opetteli. Kun tewään tullen lumi muo-
rilta suli, oliwat kaikki sitä tieltä siksi oppineet, että
hätätilassa woiwat ajatuksensa ymmärrettäwästi lau-
sua. Toisten ahkeruus ja opettajan apu se tulotsit
niinkin hywitsi sai.

Angerin asiat oliwat jo selwinä. Hiljoilleen
oli hän myynyt tawaransa ja maksanut pennin päälle
arentimakson. Wieläpä oli häneltä jäänytkin tuhan-
tisen markkaa, jotka riittiwät matkarahoiksi Ameri-
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taan ja maakappaleen ostamiseen. Opettaja oli nur-
kansa toiselle luowuttanut, joten mikään ei enään
ollut lähtöä wiiwyttämässä. Ärentimiehen perhe sa-
noi jaähywaiset ystäwilleen, jotka toiwottiwat sy-
dämmestään onnea matkalle. Kaikki surkutteliwat
kunnon wäen lähtöä ja olisiwat mielellään suoneet
heidän jäämän kotimaahan, Waan auttamaankaan
he eiwät, itämä kyllä, kyenneet, joten täytyi antaa
heidän mennä. Nämät lähtiwätkin raskaalla sydä-
mellä, ja heidän mieltään suretti ero isänmaasta
kotoisesta liedestä ja turpeesta, ero kaikesta, mikä
heille oli ollut rakasta ja kallista. Äiti itki kylläkin
katkeria kyyneliä, tun hän wiime kerran astui kotoi-
sen kynnyksen yli, ja alakuloinen oli isänkin mieli.
Kumminkin pysyi hän tyynenä ja lohdutteli äitiäkin.

„Ole tyyni, Liisa", sanoi hän hellästi, „emme-
hän me lähde kewytmielisyyden ja ylpeyden tähden.
Jumalan tahtohan se on, joka pakottaa meidät läh-
temään, ja nöyrästi on meidän taiwaan suomaan
kohtaloon taiwuttawa. Herra tietää mitä hän tekee
ja kyllä hän meidän parastamme aina karkottaa".

Opettajaa ei ero niin huolettanut kuin hänen
towereitaan. Ei hän siitä wälittänyt mistä hänen
oli luowuttawa, waan hänen ajatuksensa har-
huilimat maan tulewaisuudessa, joka hänen mieles-
sään kangasteli hywin loistamana. Hän rakenteli
mitä ihanimpia tuulentupia ja mielessä pyöri maan
suuret aarteet ja rikkaat „hoveasuonet", joita ihan
warmaan löytäisi. Warma oli hän siitäkin, että hän,
jos niitseen tulee, muutamain wuosien perästä pa-
laa isänmaahan rikkaana, hywin rikkaana miehenä,
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Ransa poika oli yhtä hywässä toiwossa. Silmät
ahneudesta palaen kuunteli hän isänsä kertomuksia
hopea-aarteista, joita' tämän sanojen mukaan oli Pe-russa kaikkialla maassa, jottei tarwinnut muta kuin
hiukan etsiä ja maata kaiwau niitä löytääkseen. Aren-
timies Anger sitä mustaan naureskeli tuollaisille tuu-
mille ja piti niitä pelkkinä tuulentupina. Itse hän
ei enempää toiwonut kuin kunnollista toimeentuloa.

..Kawahtataat, ystäwä", sanoi hän monta ker-
taa opettajalle, tun tämä uneksi wieraan maan sum-
mattomista aarteista, ..tawahtakaa sellaisia hou-
reita, silla ne woiwat wielä katkerasti pettää. Usko
Jumalaan ja rehellinen työ luomat tyytywäisen mie-
len ja lopuksi wielä siunausta. Kaikki muu on tur-
huutta. Kyllähän jokaisessa hedelmällisessä maassa
on kultaa ja hopeaa; on osattawa maan oikealla ta-
ivalla, uutterasti sitä sieltä hankkia eikä jonninjouta-
lvalla aarteenkmwamisella".

Opettajan ja hänen poikansa mieliin eiwät nuo
järtewät mietteet pystyneet, maan rakenteliwat he
yhä waan tuulentupiacm. Wihdoin Angerkin heitti
puhelut asiasta sikseen, kun hän huomasi, että ne ei-
wät sen enempää waikuw. Kumminkin säilyi rauha
ja ystäwyys perheiden wälillä, maitta molempien
toiweet ja matkan tarkoitus oliwat ihan erilaisia.
Kokemus wasta luonnollisesti osottaisi tummalla pa-
rempia. Nyt wielä kumpikin iloitsi uskoen parem-
man osan »valinneensa.
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11.

Mieraalla maalla.

Onnellisen merimatkan perästä saapuiwat siirto-
laisemme Perun rannalle ja nousiwat maihin Kallaon
satamassa sekä jatkoiwcit matkaansa pysähtymättä
Perun pääkaupunkiin Limaan, jossa aikoiwat hiukan
wiiwähtäa tiedustellakseen mistäpäin saisiwat maata
ostaa. Heille sattuikin hywä onni.'" Huomasiwat
näet sen rawintolan isännän, jossa asuiwat, syntype-
rältään oman maalaiseksi, joka oli heille hywin ystä-
mallinen. Kuultuaan heidän aikoman Peruun aset-
tua maata wiljelemään hän ilosta huudahti: »Noin-
pa auttaa teitä! Talossani on muutamia Miik-
koja asunut eräs espanjalainen herra, nimeltään Ra-
miro. Hänellä on kaunis maatila laujan laaksossa
lähellä Miton kylää. Löydettyään Pascon läheltä
hopeasuonen, jota aitoo rumeta taiwamaan, möisi
hän halusta maansa, talonsa, karjansa ja kaikki. Tila
sopisi hywin teille. Se on kauniissa seudussa Andes-
wuorien juurella, maa on hedelmällistä ja ilman-
ala terweellisintä koko Perussa. Jos tahdotte, ru-
pean hieromaan kauppaa Don Ramiron kanssa".

Opettaja oli hywin kiihotsissa, etenkin kun wielä
tuuli isännän puhuman hopeasuonen löytämisestä ja
hänen teki mieli paikalla ostaa tuo tila. Mutta
arentimies Anger oli hiukan warowaisempi ja tah-
toi ensin saada tarkoin selwille laakson aseman ja
etäisyyden ja mnytäwänä oleman tilan suuruuden. Ra-
wintolan isäntä, herra Keller, kertoi kaikki minkä tiesi
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ja kutsui lopuksi myyjän tulemaan itsensä kaupasta
sopimaan. Don Ramiro tulitin.. Hän oli wilpittö-
män suora ja jaloluontoinen. Selwin sanoin kertoili
hän maatilastaan, millä paikalla se oli, kuinka suuri
y. m. sanoi sen oleman päälle tuhannen tynnyrin-
alan niin että Angertin oli ihmeissään. Hänellä
oli wielä jälellä sen werran rahoja, että hän jak-
saisi opettajan kanssa tilan ostaa, ja wieläpä
jäisikin jonkun werran, jotta woisi jotain tarwekaluja
ostaa, niinkuin aseita sekä metsästystä että puolus-
tusta warten, jos millit alkuasukkaat joskus sattuisi-
wat päälle hyökkäämään.

„Hywin Harmoin sellaista tapahtuu", selitti Don
Ramiro, ..mailta kyllähän sentään on hywa olla wa-
ruillaan. Kun on aseita, niin muutamat päättawäi-
set ja rohkeat miehet kyllä tytenewät willijoutot kar-
koittamaan, etenkin kun pysyy naapuriensa, Miton
kyläläisten kanssa, hywissa wäleissä. Ne omatkin
kelpo mäkeä eikä minulla, maitta olenkin kymmenen
wuotta heidän naapurinansa asunut, ole mitään wa-
littamisen syytä. Ia yhden ainoan kerran maan
niinä kymmenenä wuotena omat intiaanit kimppuum-
me hyökänneet ryöstäakseen meidät, maitta onnistu-
matta. Muutamat hywin tähdätyt laukaukset osotti-
wat heille, että olimme Varuillamme ja he pakeni-
wat ehkäpä wielä ainaiseksi, tosta eiwät tuon
erän perästä ole uutta yritystä tehneet".

Don Ramiron makuutuksista huolimatta oli Liisa
intiaanien talia hiukan lewoton. Tilan ostaminen
näytti kuitenkin niin edulliselta, eltä intiaanit unoh-
tuiwat. Opettaja tahtoi kaupan heti päättää ja sa-
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maa mieltä oliwat muutkin. Isä Anger maan ei
tahtonut päätökseen päästä. ,

..Kunhan sen saisi nähdä", tuumi hän. .„Gihän
sikaa säkkiin osteta. Tietämättä tehty kauppa woi
olla epäedullinenkin".

..Oikeassa olette", huomautti Don Ramiro. .Men-
kää katselemaan maatilaa. Jos se teitä miellyttää,
niin ottakaa se haltuunne. Sitä warten kirjoitankin
teidän mukaanne kirjeen pehtorille, jotta hän näyt-
täisi teille kaikki paiko>t. Waan jollei se miellytä
teitä, niin woittehan mennä muualle. Talon hintaa
ei tarwitse heti maksaa, sitten wasta, kun olette ti-
lan tarkastaneet. Neljän wiikon perästä käyn Mi-
tossa ja saatammehan silloin kaupat tehdä".

Tuohon Don Ramiron wilpittömään ja omaa
woittoa pyytämättömään esitykseen suostui Anger-
kin lopulta.

»Samapa se", lausui hän, »neljän wiikon pe-
rästä teemme kaupan tai saatte antaa meille anteeksi
että olemme turhanpäiten teitä waiwanneet".

„Hywä on", mustasi Non Ramiro. „Olen ma-
kuutettu, että tila Mitossa teitä miellyttää. Näke-
mään asti! Hetken perästä saatte pehtorille mene-
män kirjeen".

Istäwällijesti terwehtien poistui espanjalainen,
ja arentimies ja opettaja ryhtyiwät wiiwyttelemättä
matkllhllnkkeisiin. Heidän isäntänsä, Keller, oli ystä-
wällisesti heille apuna kaikessa, opasti heitä sellai-
siin paikkoihin, mistä sai ostaa helpoimmalla paraita
tawaroita, piti huolta, etteiwät wietkaat kauppamie>
het saisi heitä pettää ja neuwoi heitä kaikella taivalla.
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Illalla oltiin kaikesta selwillä. Don Ramironkin kirje
pehtorille oli jo kirjoitettu, kun he palasiwat rawin-
tolaan, .jotta oltiin kaikin puolin malmitta seuraa-
mana aamuna lähtemään matkalle tulemaan kotiin.
Muutaman päiwän matkustettuaan saapuiwat he
onnellisesti laujan laaksoon, jonka hopeankirkaitten
purojen kostuttamalle ja korkeiden muorien ympä-
röimälle tasangolle heillä oli aikomus asettua.

Puolissa oli päiwä kun he saapuiwat Miton
kylään. Heille neuwottiin Don Ramiron maatila,
joka oli neljännestunnin matkan päässä kylästä. Ds-
täwällisesti lausui heidät terwetulleiksi tilan pehtori
saatuaan isäntänsä kirjeen. Talo, jonne heidät wie-
tiin, ei kyllä ollut komin iso eikä komea, mutta oli
kumminkin siksi tilawa, että sai kunnolliset yösijat,
ja aitassa oli tarpeeksi ruokaa ja juomaa wäsyneille
ja nälkäisille matkamiehillemme.

Kun jo alkoi hämärtää, eiwät he luonnollisesti
moineet tarkastella enää samana päiwänä taloa, ti-
luksia ja karjaa, maan täytyi Angerin jättää se toi-
mi seuraamaksi päiwäksi. Kumminkin huomasi hän jo
pehtorin »vastauksista kysymyksiinsä, ettei tilanomis-
taja ollut liikoja laskenut kiittäessään maata ihanaksi
ja hedelmälliseksi. Sen tähden käwikin hän perhei-
neen tyytywäisenä lewolle. Mutta opettaja poiki-
neen ei malttanut nukkumaan rumeta, puheli maan
pehtorin kanssa ja tiedusteli häneltä olisiko kukaties
jotain toiwoa laaksosta löytää rikkaita hopesuonia.
Se rikkauden himo, joka opettajassa kysymyksiä teh-
dessä ilmeni, sai pehtorin hymyilemään. Awuliaasti
hän kumminkin kertoi kaikki minkä tiesi.
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„Nämät seudut", lausui hän, „eiwät uäytä niin
hopearikkailta kuin monet muut paikat Perussa, ku-
ten esimerkiksi Cerro de Pascon tienoot, jossa on
löydetty hywin tuottamia suonia, wieläpä kirkkaita ho-
peakappaleitakin kelteisillään maan pinnalta. Epäi-
lemättä näiltäkin ympäristön muorilta kyllin tarkka-
silmäinen möisi suuretkin aarteet löytää. Ia kyllä-
hän tosin yksi ja toinen on sattunut niitä löytämään-
kin, mutta wiisaamui on kumminkin pelloistaan ja
karjastaan huolta pitää tuin muorilta, rotkoista ja
laakson sopukoista malmia etsiä. Harmoin ja sil-
loinkin melkein sattumalta maan on sellainen etsijä
mitään löytänyt. Toista luullakseni olisi, jos onnis-
tuisi päästä moniaitten näillä mailla asumien intiaa-
nien kanssa niin hymäksi tuttawaksi, että saisi heidät
ilmoittamaan salaiset aarrepaiktansa. Joukossa on
monta sellaista, jotka rikkaitakin kaiwoksia tietämät,
mutta eiwätpä mitenkään rupea niitä walkoihoiselle
ilmaisemaan. He tietämät näet hywin, että muorien
kaiwamisestll olisi maan kowaa työtä ja wähän hu-
wia, joten »itämätkin parempana antaa aarteiden
olla maassa kätkössä ja käyttämät niitä hywäkseen
maan suurimmassa tarpeessa. Vuosisatoja on tieto
mitä rikkaimmista hopeasuonista kulkenut heissä pe-
rintönä aina isältä pojalle mitä suurimpana salai-
suutena, mutta wielä ei ole, kuten jo sanoinkin, yh-
denkään walkoihoisen onnistunut houkutella umpimie-
lisiltä intiaaneilta heidän salaisuuttaan, eipä edes pa-
lowiinaklllln, jota he niin halusta ja intohimoisesti
juomat, tuossa suhteessa mitään waikuta. Ältaät
siis, hywä herra, ruwetkokaan hopesuonia etsimään,



30

turhaa työtä se kumminkin on. Ia miksikäpä ru-
peaisittekaan? Kohtalaisella uutteruudella saa täällä
maasta niin runsaan sadon, että huoleti toimeen tu-
lee".

Höröllä törmin kuunteli opettaja jokaista peh-
torin sanaa. Ihä waan suuremmaksi kaswoi rikas-
tumisen himo hänen sydämmessään. Sama oli Ran-
sll pojankin laita, joka oli hänkin melkeinpä hengit-
tämättä kuunnellut. Molemmat pyysiwät he pehto-
ria wielä kertomaan löydetyistä hopeasuonista ja suu-
rista aarteista muka, mutta tämä kieltäysi jyrkästi,
maikka ystäwällisesti.

.M enää tänä yönä, arwoisat herrat, jos su-
waitsette", hän kieltäytyi. „On jo myöhäinen, tar-
witsette lepoa. Onhan meillä imelä monta päiwää
niistä puhua, Hywää yötä, herrat! Hywää yötä!"

Intohimoisten aarteenetsijäin täytyi sillä kertaa
siihen tyytyä ja kiihkoaan hillitä koettaa. Pehtori
neuwoi heille wuoteet ja toiwotti heille erotessoan
wirkistäwää lepoa. Mutta se toiwotus ei toteutu-
nut. Opettajan ja hänen poikansa kiihtyneessä mie-
likuwituksessa .wäikkyiwät waan satumaiset aarteet,
joiden löytämiseen ei tarwittu kuin onnellista sattu-
maa, ja ne karkoittiwat wirkistäwän unenkin heidän
silmistään. Wihdoin pääsiwät he nukkumaan, mutta
sittenkin wielä pyöriwät mielessä waan haaweellifet
unikuwat, jotka heidän mertaan tulistuttiwat ja her-
moja tnhoittiwat. Kun aamulla Angerin woimakas
ääni heidät herätti, toipuiwat he lopulta ja tuliwat
yhtä uupuneen näköisinä kuin eilen ja taswot kal-
peina ja welttoina siihen huoneeseen, missä toiset
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heitä odottiwat aamiaiselle, jonka pehtori jo warain
oli laitattanut.

..Koetetaanpa joutua", sanoi Anger. ..Ennen
en saa lepoa, kuin olen maatilan päästä päähän

Kyllä kai tekin, Wagner ystäwäni, olette
niin utelias".

, Opettaja nyökäytti päätään, söi nopeasti pari
..tortillasta" (litteää paistettua maissikakkua) ja joi
äänettömänä suklaansa. Sitten seurasi hän poikineen
ja Angerin perheen kanssa pehtoria, joka oli ystä-
wällisesti luwannut rumeta heille oppaaksi.

Kokeneen maanwiljelijän silmin tarkasteli Anger
joka paikkaa, jonka läpi kulkiwat. Hän huomasi, et-
tei Don Ramiro ollut liikoja laskenut, maataan kiit-
täessään. Wiljawa maa kaswoi runsaasti kahmia,
maissia, tupakkia, appelsiineja, banaaneja ja anaanak-
fia, ja huomasi aiwan hywin, että tilan tuotannon
woisi kaksi, kolme kertaa suuremmaksi nykyistään
tehdä. Sitäpaitsi arweli pehtori, että läheisistä met-
sistä woisi kerätä hywän joukon kiinapuun kuorta,
palsamia, hywänhcijuista pihkaa, hunajaa ja mahaa,
jotka Liman kaupungissa saisi yhtä hywin kaupaksi
kuin pellonkin tuotteet, ja että tilasta woitaisiin saada
suuremmatta waiwatta koko joukon runsaampi sa-
to. Anger mieltyi yhä enemmän maatilaan ja lau-
sui suoraan mielipiteensä opettajalle.

..Koetetaanpa joutua", sanoi Anger. „Ennen
en saa lepoa, kuin olen maatilan päästä päähän

Kyllä kai tekin, Wagner ystäwani, olette
niin utelias".

..Aijon tänne jäädä", sanoi hän, „Mitä te,
naapuri Wagner, tuumitte?"

„Ihan samaa kuin tekin", mustasi opettaja ar«
welematta, maikka hän kulkiessa oli maan hätäisesti
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wiljelyksiä katsahtanut, „Tänne jäämme, warma se
on".

Palatessa kuleltiin muutamien ruo'ista raken-
nettujen majojen siwu, joiden seinät oliwat sawella
rapatut. Katto oli maissin oljista ja palmun leh-
distä.

„Mitäs majoja nuo owat?" kysyi Anger peh-
torilta.

„Ne omat niiden kristittyjen intiaanien asuntoja,
jotka Don Ramirolle omat päiwäpalkalla työtä teh-
neet", wastasi pehtori. „Neuwoisin teitäkin, herra,
heidän kanssaan sopimuksen tekemään. He tuntemat
maan ja wiljelystawat. Jos heitä hywin kohtelee,
omat he uskollisia ja rehellisiä työmiehiä, ja palkka-
kin on wähäinen työhön nähden, sillä he tulemat
itse niin wähällä toimeen. Kun antaa heille kappa-
leen maata, josta saamat mmssi- ja coca-tarpeensa,
niin ei muusta paljo tarwitse puhuakaan".

„Minäpä puhelen joskus heidän kanssaan", sa-
noi Anger.

„Niin minäkin", lisäsi siihen Wagner, jonka sil-
mät intiaaneista puhuttaessa oliwat alkaneet kiilua,

„Ahaa!" ajatteli hän itsekseen, „jos intiaanit
asuwat meidän maallamme, niin ei liene mahdoton
saada heitä mielisuosiolla tai pakolla salaisuutensa il-
maisemaan. Malttia maan! Kyllähän joku heistä
kertookin wielä minulle missä hopeaa on".

He kulkiwat edelleen. Tähän saakka oliwat he
ivaan nähneet kahwipensaita, joita oli talon ympä-
rillä ja lähistöllä, ja hedelmäpuita laajoilla maissi-
wllinioillll, banaaneja puron rannalla,, joka lirisi laak-
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son läpi, setä tuimilla ylhäisemmillä ja päiwänpais-
teisilla paikoilla useoita anaanaspuu-ryhmiä, joiden he-
delmien mehu kuumissa maissa on niin terweellistä
ja wirkistäwää. Päästyään intiaanimajojen ohi saa-
puiwat he alllwille maille ja siellä nätiwät metisillä
puron rannoilla wihreitä ruowostoja, joita Anqer
ihmeissään katseli.

»Mitä nuo oivat?" kysyi hän. »Eihän tuo tu-
mallista ruokoa ole? Omatko ne ehkä sokeriruotoja?"

»Oikeinpa arwasittekin", wastasi pehtori, »ja
tuolla hiukan etempänä, korkealla kummulla, on ra-
kennus, jossa ruowoista makea sokerimehu pnriste-
talln. Kaikki owat hywässä tunnossa. Don Ra-
miro ylpeili lamallaan aina sillä, että piti tilansa
mitä paraimmassa tunnossa, ettekä kehnoja kauppoja
tee, jos tilan ostatte".

»Olenkin jo warmasti päättänyt kaupat tehdä,
sillä tila on parempi tuin luulinkaan", wastasi An-
ger tyytywäisenä. »Mitä sinä, Liisa, arwelet? Luu-
letko woiwast täällä onnellisena asua?"

»Luulen warmasti", wastasi Liisa sydämmelli-
sesti. „ Missä tahansa sinä, ukko ratas, olet tyyty-
wäinen, siellä minäkin olen onnellinen".

„Entä sinä, Jooseppi?" kysyi isä.
„Olen ihastunut tähän rikkaaseen kauniiseen luon-

toon", wastasi Jooseppi reippaasti. »Kyllähän mi-
nusta kaikki wielä näyttää oudolta eikä liene ai-
wan helppo luullakseni tottua uusiin maanwiljelys-
ja työtapoihin, mutta uskonpa kumminkin, isä

rckkas, ahkeruudella ja hywällä tahdolla niistä suoriu-
tumamme ja kykyni mukaan kaikissa apunanne olen".
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„No sitten olen, Jumalaan luottaen, ihan huo-
leton", lausui isä. ..Täällähän on kaikkea, mitä toi-
meentullaksemme tarmitsemme, ja jos ahkeroita olem-
me, niin woimmeva kentiesi enemmänkin kokoon saa-
da, ehkäpä niinkin paljon, että wielä kerran woimme
palata kotiin, jota tumminkaan ei koskaan muiswsta
haihdu".

„Toiwon niin minäkin, olenpa marinakin siitä,
että päämääränne saamutatte", sanoi pehtori, joka
myös oli puheen kuullut. „Kun on maan ahkera,
säästäwäinen, warowa ja wiisas, niin kyllä täällä
menestyn. Älkää maan pilwentakaisia rumetko toi-
womaan! Hywin Harmoin sellaiset toiweet toteutu-
mat".

..Eiwät ehkä usein, maan toisinaan kumminkin",
mutisi itsekseen opettaja. „Ia paljohan se riippuu
miehestakin. Malttia maan! Ensin pehtorilta tar-
kat tiedot ongin ja sitten intiaanien kimppuun käyn.
Kummahan on, jollei tamalla tai toisella onnistu".

Koko tila oli tarkastettu jo ja seurue palasi tar-
kastusmatkalta taloon. Samana päiwänä wiela so-
pimat Anger ja opettaja tiluksien jaosta, Wagner
luowutti Angerille suuremman osan, maikka tämä ei
woinutkaan heti kaikkea maksaa, läännössumman toi-
woi hän kumminkin muka kykenewänsä suorittaa
heti kun ensimmäisen sadon korjatuksi saisi. Asuin-
rakennusta päätettiin toistaiseksi yhteisenä pitää, kun-
nes Anger ehtisi omalle maalleen oman talon raken-
taa. Pehtorikin suostui Angerin kehotuksesta joksi-
kin ajaksi toimeensa jäämään, jotta uutisasukkaat työ-
tapoihin tottua ehtisiwät, ja jo seuraamana päiwänä
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Anger, Jooseppi ja Liisa työhön ryhtyiwät. Lupa-
simat intiaanitkin entisillä palkkaehdoilla palwelukseen
jäädä, ja wiikon muutamisen päästä oli Anger poi-
kineen pelto- ja hedelmäwiljelyksen perille jo jotakuin-
kin päässyt. Isosti entisestäkin kokemuksesta apua
oli, mutta paljo siihen pehtorinkin neuwot ja ohjeet
auttoiwat.

Kun Don Ramiro maäräpäiwänä tilalle saapui,
niinkuin oli luwannut, kaikki jo hywässä kunnossa
oli. Kauppasumman saatuaan ja tilan wiljelyksiä
katsellessaan hän kummiinsa joutui. Toinen puoli
näytti näet oleman hywasti hoidettua ja hywässä
kllswukunnossa, mutta toinen ilmeisesti Hiljoilleen rap-
piolle menossa.

„MM tähän on syynä?" kysyi hän.
Anger kohautti maan olkapäitään, mutta peh-

tori tuimasti wirkkoi: „Ei se mikään ihme ole.
Nuo pellot omat herra Wagnerin, joka poikineen
enimmäkseen maan hopeasuonia etsiskelee muka eikä
juuri paljo macmwiljelyksestä wälitä. Jos hän mie-
lii kauan samalla lamalla jatkaa, niin ei hänellä
maasta suuria toiweita ole".

111.

Ingan aarre.

Niin käwikin kuin pehtori oli sanonut. Ange-
rin perheen pelloilla ahkerasti raataessa kuleskeli opet-
taja ivaan poikineen ympäristön muorilla ja laak-
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soissa ja wiipyi usein useampiakin päiwiä kotoa pois-
sa. Alusta alkaen oli hän wälinpitämätön ollut maa-
osuutensa hoidosta, pehtorilta ja sittemmin intiaa-
neilta oli maan tiedustellut läheisten muorien metal-
lirikkautta ja silloin aina sellaista kuulemaan sat-
tunut, joka hänen himoaan yhä yllytti. Ei pehtori
eiwätta intiaanitkaan sitä salanneet, että ympäristön
muorissa oli suuri hopeasuoni, mutta edellinen ei
tiennyt eikä jälkimmäisiä saanut rukouksilla eikä lu-
pauksilla paikkaa tarkemmin ilmoittamaan. Leikkiä
waan laskiwllt herra Wagnerin ahneudella ja Hu-
wikseen häntä aina kertomuksillaan kiihoittiwat niin
että hän melkein järkensä menetti. Ihmeellisiä ker-
tomuksia he jutteliwat hänelle wuortensa rikkauksista
muka, ja näyttipä wielä yksi tai toinen hänelle sil-
loin tällöin arwokkaitll malmikappaleitakin, joita edel-
lisenä päiwänä sanoiwat läheisyydestä murtaneensa,

mutta minkäänlaisilla rukouksilla ei heitä saanut
paikkaa ilmaisemaan. Opettaja koetti mummeista kei-
noaan. Eräänä päiwänä kutsui hän muutamia in-
tiaaneja asuntoonsa, kestitsi heitä ruoalla ja juomalla
ja tarjosipa wielä rommiakin niin paljon kuin juoda
jaksoiwat siinä toiwossa, että jokutaan heistä juopu-
neena salaisuuden kertoisi.

Intiaanit kertoiwat, kuten tawallisesti, wuoris-
ton satumaisista aarteista, kun tulinen, huumaama
juoma oli kielet liikkeelle saanut, mutta turhaan opet-
taja wiittllustakaan wartoi, joka hänet oikeille jälille
saattaisi. Kun hänen ei onnistunut warowaisia kie-
liä saada salaisuutta kertomaan, koetti hän intättä-
mällä intiaaneja puhumaan saada ja wäitti, että he
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oliwat walehdelleet, jo. ettei heidän muorissa hopea-
suonia löytynytkään. Mutta erehdys hänelle tuli
luullessaan intiaanien wäittelyinnossaan suurimman
salaisuutensa ilmaiseman.

„MM teidän tarkoituksenne, herra, oikeastaan
on?" kysyi eräs harmaapäinen intiaani. „Woisin
kertoa sellaista, joka teitä wielä enemmän ihmetyt-
täisi kuin kaikki tähän asti kuulemanne. Kuulkaa-
han! Huancayon suuressa kylässä, joka on muuta-
mien penikulmien päässä tästä maatilasta, asui wuo-

sia sitten eräs fransiskaanimunkki. Hän oli hywä
mies ja aina ystäwällinen weljillemme, jotka häntä
mkastiwat ja weiwät hänelle usein metsän riistaa,
woita ja juustoa. Mutta hänellä oli yksi suuri mi-
kä, oli näet intohimoinen pelaaja ja menetti usein
kaikki rahansa wiimmeiseen penniin. Kerran pela-
si hän kaikki huomaansa uskotut rahat, ja pelko
häpeästä, joka häntä warmasti kohtaisi, jos rikos il-
mi tulisi, teki hänet toiwottomaksi ja synktämieliseksi.
Silloin tapasi hänet eräs metsistämme ja sääli hän-
tä setä tiedusteli surun syytä. Isä kertoikin pu-
lansa.

»Jollei se, kummi, sen kummempi ole, niin ol-
kaa huoleti", sanoi hän, »ennenkuin huomenilta on
käsissä, olette pelastettu".

Munkki ei uskonut; mutta ennenkuin seuraama ilta
oli toi tuin toikin punanahka lupauksensa mu-
kaan hänelle pussillisen puhtainta hopeamalmia. Hy-
wä isä pääsi huolestaan, ja hänen ilonsa oli niin
suuri, että »veljemme teti wielä useat kerrat samoin.
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Muttaei munkki siihen tyytynytkään enää maan
kuta enemmän sai, sitä enemmän wielä halusi. Niinpä
pyyteli hän eräänä päiwänä punaista miestä otta-
maan hänet jonkun kerran mukaansa kaiwokseen ja
onnistuikin wiekotella weljemme rukouksiinsa taipu-
maan. Punainen mies tuli yöllä kahden tomerin
kanssa munkin asunnolle, sitoi hänen silmänsä ja nosti
hänet selkäänsä sekä kantoi häntä muutamia tuntia
mutkitellen wuoristoon. Wihdoin saawuttiin kaiwok-
selle ja munkki laskettiin matalanlaisesta kaiwoksen rei-
jästä alas. Siellä paistoi mitä ihanin hopean hohde
hänen silmiinsä, jotka alkoiwat himoisasti kiilua. Pu-
nainen mies näki selwästi, että hän mietti jotain
wiekkauttll löytääkseen intiaanein awutta rikkaan kai-
woksen. Wiekas oli munkki, maan wiekkaamvi wielä oli
punainen mies. Hän piti tarkoin silmällä isää ja
huomasi, miten tämä palatessa wiektaasti tiputteli
rukousnauhastaan helmiä aina tawan takaa tielle,
jotta seuraamana päiwänä niiden awulla kaiwokselle
osaisi. Mutta punainen mies poimi tarkoin joka
helmen pois ja antoi munkin asunnolle päästyä koural-
lisen niitä tälle, wirkkoen: „Isä, nauhastasi owat
helmet tippuneet, mutta onneksi olen ne löytänyt!"

»Näette siis, että, muorissamme on kätkössä aar-
teita. Huancayon kirkkoherrakin moi sen teille todis-
taa".

„Ia tumminkaan en sitä usko ennenkuin omin
silmin näen", makuutti opettaja ylpeästi.

Intiaani puisti päätään.
„Woisin näyttää teille jotain muutakin kuin mi-
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Helmisen hopeasuonen", wastasi hän, - „sillä minä
tiedän, missä Ingan aarre on kätkössä",

„Ingan aarre, mikä se on?" kysyi opettaja suk-
kelasti. „Kertokaa minulle siitä, mies!"

..Haluttuako teidän kuulla siitä, herra?" wastasi
intiaani wakawasti. ..Parempi olisi, ettette kuulisi,
sillä saatte wielä katua sitä. Kullan himonne yltyy
waan yhä suuremmaksi ettekä tumminkaan woi kos-
kaan sitä tyydyttää. Jätetään asia sikseen".

„Ei, ei, kerro maan kaikki, mitä aarteesta tiedät",
pyysi opettaja kiiwaasti.

»Kuulkaa siis", alkoi intiaani kertoa.
aikaan, kun walkoiset muukalaiset kaukaisesta maasta
tuliwat suuren weden yli Ingan maltakuntaan, hal-
litsi Atahuallpll lapsiaan. Muukalaiset oliwat woi-
makkaitll ja Mllhtawia, ja isämme urhoolli-
sesti ja sitkeästi heitä masitaan taisteliwat, eiwät he
kumminkaan woineet mitään muukalaisten soturien
kauheille tuliluikmlle ja leimuamille säilille. Ata-
huallpll keräsi sotilaansa Caxamarcan luo ratkaise-
maan taisteluun; kuolemaa halweksien he taisteliwat,
Inka etumaisena, mutta heidät taas maitettiin. Ju-
malat oliwat sen niin päättäneet. Paljo sotilaitam-
me kaatui, Inka itse joutui wihollistemme wangiksi
ja wietiin Caramarcaan. Hädissään lupasi hän wi°
yöllisten johtajalle, julmalle Franzista Pizarrolle, ää-
rettömät lunnaat, jos pääsisi wapaaksi. Hänen wan-
kikomeronsa oli kaksitymmentäkatsi jalkaa pitkä ja
seitsemäntoista jalkaa leweä. Sen lupasi Atahuallpll
täyttää puhtaalla kullalla piiruun asti, jonka Pizar-
ro miekallaan seinään piirtäisi. Valkoisten kullan-
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himoinen johtaja suostui ehdotukseen, ja Atahuallpa
pyysi erästä uskottua ystäwäänsä luunaskullat hank-
kimaan. Mutta eipä Inka ystäwineen saanuttaan
Caxamarcasta ja sen ympäristöltä kokoon kuin puo-
let kultamäärästä. Silloin lähetti Inka lähettilään
Cuztoon noutamaan kuninkaallisesta aarrekammiosta
lisää Jultaa, ja tämä palasi Cuzkosta Caxamarcaan
mukanaan yksitoistatuhatta laama-eläintä, joista jo-
kaisen selässä oli sata naulaa kultaa. Silloin tapah-
tui kuulumaton rikos, jota ikuisesti on walkoihoisille
häpeäksi. Ennenkuin laamat kuormineen ehtiwät Caxa-
marcaan saapua, rikkoiwat he sopimuksensa häpeäl-
lisesti ja hirttimät Inka Atahuallpan. Rikos tehtiin
Diego de Allmangran ja dominikaanimunkin Vincen-
de de Valwerden neuwosta. Alläät ihmetelkö, herra,
tarkkoja tietojamme tapauksesta. Sanoma siitä kulki
suusta suuhun, ja lastenlapsemme saamat sen yhtä
tarkasti tietää kuin mekin. No niin. Kamala teko
oli tehty ja kauhunscmom.ll lewisi niin nopeasti tuin
kulowalkea kautta koko maan. Murhatun Ingan lä-
hettiläskin kuuli sen ajaessaan rastastuormaisia laa-
mojaan Kesti-Perun ylängön poikki. Hän oli silloin
juuri näillä seuduilla tuon pienen Miton kylän la-
hettywillä. Kuultuaan kauhun sanoman puratti hän
heti juhtainsa kuormat, kätki kullan turwalliseen pii-
lopaikkaan ja käski seuralaiseensa hajautua ympäri
maan. Siinä kuulitte kertomuksen Ingan aar-
teesta".

„Msitoistlltuhatta juhtaa, ja jokaisen selässä sa-
ta naulaa kultaa, sehän on mahdotonta, sinä waleh-
telet!" huudahti opettaja kalpeana ja melkeinpä hen-
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gittämään kytenemätönnci, niin waltawasti oli näet
waikuttcmut häneen tieto tuosta äärettömästä kullan
paljoudesta, jonka armoa hän tuskin jaksoi käsittää,
»Valehtelet! Koko maailmassa ei ole niin paljo
kultaa!"

„Matteo ei koskaan walehtele', wäitti intiaani
ylpeästi. »Kulta on mannassa tallessa Miton ylän-
göllä, ja moni meistä tietää paikankin, jonne esi-
isämme sen kätkiwät".

»Mutta miksette sitten hae käsiinne tuota suun-
natonta aarretta, jos kerran paikankin tiedätte, mis-
sä se on?" uteli opettaja. »Waletta, sulaa waletta
kaikki tyyni! Ia jospa siinä olisikin perää, että kul-
taa jolloinkin on maahan laimettu, niin kyllähän toi-
set kädet omat jo aikoja sitten sen pois kaiwaneet".

„Erehdytpa", intti Matteo intiaani kylmästi.
„Wsikään meistä ei kultaan koske, jota wiimmei-

sen Inkamme meri on tahrannut; mutta eiwätpä
maitoistenkaan kädet, joiden isät kuninkaamme sur-
maslwllt, koskaan aarteeseen koste. Tarpeeksi on jo
puhuttu! Ei enää siitä haastella".

Turhia oliwat tumminkin intiaanin yritykset lo-
pettaa keskustelu. Opettajan kullanhimo oli hywin
kiihtynyt ja hän halusi maan yhä enemmän muta
tuulla puhuttaman Ingan aarteesta. Melkein pol-
ioillaan pyyteli hän intiaania wielä enemmän aar-
teesta kertomaan, lupasipa hänelle suuren tynnyrin
„tuliwettä", jos ilmoittaisi hänelle paikan, minne
aarre on kätketty. Tyynenä katseli Matteo opettajan
kullanhimon wääristämiä kaswoja ja pudisti epää-
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wästi päätään. Äkkiä alkoi hän kuitenkin pahaen-
teisesti hymyiUä ja kohotti kättään.

»Kuulkaahan, herra", sanoi hän. „Koskaan ei
Matteo ilmaise sitä mitä hänen isänsä pyhänä sa-
laisuutena omat säilyttäneet, mutta te olette ys-
täwällmen punaisille miesparoille, annatte heille ruo-
kaa ja juomaa, puhelette heidän kanssaan kuin wer-
taisienne kanssa eitä Matteo kiittämätön olekaan.
Luulette minun perättömiä sanoja puhuneen hy-
wä, jos tahdotte Ingan aarteen nähdä, niin Matteo
lähtee sen teille näyttämään".

Opettaja huudahti ihastuksesta. Aarteen näke-
minen oli hänestä melkein samaa tuin sen omistami-
nen. Epäselwiä haaweita äärettömistä rikkauksista
alkoi liikkua hänen mielessään. Aarre hänen on näy-
tämä! Kätköpaikan selwille saamiseksi on wiekkaus
tarpeellinen. Eikä hänestä tuntunutkaan komin wai-
kealta, ei ainakaan mahdottomalta, intiaanin pettä-
minen tämän walppaudesta huolimatta. Ia pahem-
massa tapauksessa, jos hän todella omin silmin aar-
teen näkisi, niin kukapa häntä woisi estää wätiwal-
taa Matteolle tekemästä, heittämästä hänet maahan, si-
tomasta kapulan hänen suuhunsa ja surmaamasta heti,
jos wastarintllll yrittäisi? Kukapa tässä maassa »vä-
littäisi turjan intiaanin katoamisesta? Äkkiä oli hä-
nellä suunnitelma walmis. Ensiksi juottaisi hän mu-
ka Matteon suomuksiin ja sitten toimittaisi niin, että
hänen poikansa Ransa seuraisi heitä. Kun heitä si-
ten tulisi taksi, molemmat wielä salaa aseilla warus-
tettuina, yhtä mustaan, niin kyllähän Matteon muka
helposti woittaisi, ja hän kiitteli kiittelemastä väas-
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tyäänkin Matteota. Intiaani katseli häntä teräwästi
ikäänkuin olisi tahtonut lukea hänen salaisimmattin
ajatuksensa, ja taas ilmaantui omituinen hymy hä-
nen tuimille huulilleen.

„Hywä on", lausui hän. „Kolmen päiwän pe-
rästä syntyy uusi kuu. Olkaa kymmenen aikana yöl-
lä wlllmiina, tulen silloin teitä noutamaan. Kum-
minkin on teidän suostuttlltva kulkemaan side silmil-
lä ja luwattllwll olla wäkiwaltaa yrittämättä sekä
täyttämättä minkäänlaista wietkautta yksin paikalle
osataksenne".

Opettaja lupasi kaikki mitä waadittiin, itsekseen
kumminkin ajatellen, että pitäisi lupauksensa ainoas-
taan siinä määrin kuin hänestä sittemmin edulliselta
näyttäisi. Matteo antoi toisille intiaaneille merkin
ja he lähtiwät kaikin herra Magnerin asunnosta ma-
joihinsa. Synkästi katseli opettaja heidän jälkeensä
ja alkoi Me puhutella poikaansa.

„Olet keskustelumme kuullut, Ransa!" lausui
hän.

»Sanaakaan ei ole minulta huomaamatta jää-
nyt", ivastasi nuori, ikäisekseen suuritaswuinen ja
woimatas nuorukainen kulumin silmin, joista kuwas-
tui yhtä suurta kullan himoa, kuin isänkin intohi-
mosta werestäwistä silmistä.

.Mitäs arwelet Ingan äärettömästä aarteesta?"
kysyi opettaja.

»Meidän on se saatama haltuumme", ivas-
tasi poika kamalan päättäwästi. .Meidän, maik-
kapa Matteo ei koskaan majaansa palaisikaan! Seu-
raan sinua, isä, silloin".
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..Oikein, poikani!" lausui opettaja ja kertoi ly-
hyesti Ransalle äskeisen suunnitelmansa. Ransa hy-
wäksyi sen kerrassaan ja molemmat rohtmsiwat he
toisiaan uhkayritykseen anastaa millä hinnalla tahan-sa Ingan aarteen.

Seuraamat kolme päiwää tuntui opettajasta lop-
pumattoman pitkiltä, sillä hän odotti intohimoisella
ahneudella sitä hetkeä, jolloin Matteo oli luwannut
hänelle aarteen näyttää. Kolmannen päiwän ilta-
puolella warusti hän itsensä ja poikansa pienillä la-
datuilla rewolwereilla, jotka helposti moi waatteiden
taskuun piilottaa, sekä teräwillä wäkipuukoilla, jotta
he wöihinsä pistiwät. Siten Varustettuina odotti-
wat he tärsiwällisesti Matteota.

»Eiköhän warmuuden wuoksi pyydetä Angeria
ja hänen poikaansa Jooseppia mukaan?" kysyi Ran-
sa, kun warrottu kymmenes tunti alkoi lähestyä.

„Ei", wastasi opettaja jyrkästi. ~Gi heidän
tarwitse tietää mitään Ingan aarteesta. Miksikäkö?
Kyllähän me kahdenkin wanhan intiaanin kanssa toi-
meentulemme, ja silloin on Ingan aarre kokonaan
meidän kahden eikä meidän tarwitse laskea ketään
siihen osalliseksi".

..Oikeassa olet. isä", hoksasi Ransakin. ..Sanoa
paukautinhan sen aiwan umpimähkään. Ei, ei! ko«
tonaan on meidän saatawa haltuumme aarre!"

Opettaja nyykäytti hywäksymästi päätään eikä
puhunut enään mitään, kuunteli maan yön hiljaisuu-
dessa awatun ikkunan ääressä Matteota tulemaksi.
Kappaleen aikaa hän turhaan odotti. Wihdoin al-
koi askelten kopinaa kuulua, ja heti sen jälleen erotti
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hän tuikkimien tähtien himmeässä walossa hahmoa
pitkästä ihmisestä.

„Matteo!" lausui hän hiljaisella äänellä, „tauan-
pa sinua on pitänyt odottaa".

„N kauemmin kuin määrä oli", wastasi in-
tiaani. „Kello on silloin kymmenen kun tuo tähti
alkaa näkyä wuoren yli. Oletteko walmis, herra?"

„Olemme, Matteo! Ei kai sinulla ole mitään
sitä wastaan, että poikani seuraa meitä?"

„Se on mastoin sopimusta", wastasi intiaani
mittaillen. „Waan samapa se, tulkoon maan, mutta
hänenkin pitää antaa silmänsä sitoa samoin kuin tei-
dänkin, herra! Tulkaa nyt, jos malmitta olette".

Iloissaan intiaanin myöntywäisyydestä astui-
wat molemmat huoneesta ulos. Mutta aiwan wä-
hää he eiwat ällistyneet, kun yhden intiaanin, Mat-
tson, asemasta astui heitä wastaan ja ympäröitsi
heidät ikäänkuin maasta kohonneina wiisi muuta har-
teikasta intiaania.

„Petosta!" lausui opettaja kykenemättä hain
tuskin rmwoaan hillitä. „

Lupasit ylsin tulla, Mat-
teo!"

»Ingan aarteen lupasin maan teille näyttää ja
siihen olen walmis", ivastasi intiaani kylmästi. „Olen-
pa wiela luwannut poikanne Ransantin mukaanne
tulla. Mikä tässä petosta on? Jollette tahdo läh-
teä, niin älkää, ei me teitä pakota!"

„Ei, ei, hywä Matteo, olin ajattelematon", kii-
rehti opettaja lausumaan. «Lähdetään nyt maan,
olemme walmiit".
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.Mutta ensin omat silmät sidottawat", sanoi in-
tiaani. „Ia woi teitä jos uskallatte siteen pois ot-
taa tai edes siihen koskeakaan ennen kuin lupa an-
netaan! Warma kuolema on silloin edessänne. Si-
tokaa!"

Isä ja poika iunsiwat äkkiä, että heidän päit-
tensa ympäri heitettiin werho, jotta oliwat kuin sä-
kissä, ja tähtien tuike muuttui pilkkopimeäksi.

„ Aseita!" lausui silloin eräs intiaani kolkolla
äänellä.

..Arwasinhan sen", sanoi Matteo iwallisesti. »Ot-
takaa ne pois heiltä!"

Se oli pian tehty, ja salaa hammasta purren
näki opettaja aikeensa raukeaman. Selwästi huoma-
si hän nyt ettei Matteon walppautta ollut niinkään
helppo pettää, ja häntä alkoi melkein pelottaa, huo-
matessaan aiwan awuttomana olemansa intiaanein
mallassa, melkeinpä halutti ennemmin kotiin palata
kuin Ingan aarretta nähdä. Mutta kamalan suu-
reksi yltynyt ahneuden himo tarkoitti pian pelon, ja
hän lohdutteli itseään sillä, että joku suotusa tapaus
woisi ehkä wielä saattaa hänet oikeille jätille. Hä-
nellä oli maan kiire joutua, ja intiaanein keskellä,
jotka häntä ja Ransaa warowasti taluttiwat käsistä,
lähdettiin Miton ylängöille päin. Ääneti kuljettiin, ai-
wan hiljaa. Opettaja koetti wiekastella ja laski as-
keleitaan, mutta huomasi pian, ettei siitä mitään hyö-
tyä olisi. Polku kääntyi näet milloin oikealle mil-
loin wasemmalle ja nousi alussa jokseenkin jyrkästi
wuorelle sekä kulti siellä taas suoraan tasaista maa-
ta. Oli siis saawuttu ylängölle. Silloin käweltiin
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nopeammasti, ja opettajan juuri arwellessa oleman
sydänyö» seudut hän kuuli, Matteou äänen käskemän
pysähtyä. Intiaanit seisahtiwat ja Matteo alkoi pu-
hutella maitoisia seuralaistaan.

„Lewähtäkää hiukan, herrat!" sanoi hän. „Olem-
me perillä, mutta meidän pitää tehdä muutamia wal-
mistuksia ja sytyttää tulisoihdut, ennen kuin aarteen
teille näytämme. Olkaa maan rauhallisia, älkääkä
unohtako warotusta silmien siteeseen koskemisesta.
Teitä wartioidaan tarkasti!"

Wiimmeiset sanat lausuttiin niin matamalla ja
uhkaamalla äänellä, että mieletöntä olisi ollut epäillä
niiden wilpittömyytt>>. Ransa ja hänen isänsä wa-
roiwatkin sen tähden, eiteiwät siteeseen koskisi; mutta
molemmat he sen sijaan jcinnittiwät korwiaan kuul-
lakseen jonkinkcmnlaistll kohinaa tunteakseen toisella
kertaa paikan. Opettaja tunnusteli maatakin, johon
hän yöllisestä kulusta wäsyneenä oli heittäytynyt le-
päämään, mutta hänen käteensä ei tuntunut muuta
kuin heinätupsuja, joita koko ylänkö kaswoi. Hänen
mieleensä juolahti repäistä pari kolme heinätupsua,
mutta hän heitti sen siksi kuin Matteo kutsuisi heitä
taas liikkeelle.

Se tapahtui kumminkin wasta kappaleen ajan
perästä, sillä hywäkin tunti lienee kulunut heidän
paikalle saapumisestaan, kun Matteon ääni wihdoin-
kin kuului.

„Tulkaa", lausui hän, "tie aarteen luo on felwä".
Opettaja ja Ransa nousiwat ylös, eikä ensin

mainittu unohtanut aikomustaan, maan repäsi lähim-
män ruohotupsun itselleen. Mutta juuri kun hän
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oli sen tehnyt, tunsi hän tarttuman käteensä jakuuli
mataman äänen uhkaawasti lausuman karmaansa sa-
nat: ..Henkenne tähden, herra, älkää koettako
enää mitään sellaista!"

Samalla otettiin häntä kiini molemmista kasi-
marsista ja talutettiin nopeasti pois. Noin sata as-
kelta kuljettuaan tunsi hän hengittämänsä toisenlaista
ilmaa kuin raitista puhdasta ulkoilmaa, kosteaa
ja ummehtunutta ikään kuin kauan umpinaisessa huo-neessa ollutta. Samalla muuttui ilma kolakaksi, niin
että hänen ruumistaan wilu karsi. Hän arweli hei-
dän oleman kaiwosaukon tapaisessa käytäwässä, jota
myöten luolaan mentiin ja hän näkikin pian luulon-
sa todeksi.

„Olemme perillä", sanoi Matteo. „Woitte ot-
taa siteet silmiltänne pois, hywät herrat".

Mdellä tempauksella repäsiwät opettaja ja Ran-
sa siteet vois ja näkiwät olemansa leweässä, korkeas-
sa ja pitkässä luolassa, jota monet tulisoihdut walai-
siwat. Opettaja parkasi, hänen poikansa horjui ja
lankesi polwilleen maahan. Matteo intiaani ei ol-
lut walehdellut, heidän silmiensä edessä oli ää-
rettömät määrät kallisarwoista, keltaista metallia,
osittain harkkoina ja rahaksi lyötynä, osittain monen-

laisina kulta-astioina sikin sokin wiskottuina läjiin
toistensa päälle kuin mitäkin joutawia tiwenmuku-
roita.

»Kultaa, kultaa, kaikki kultaa", änkytti opettaja
läähättäen. .Mutta ei! Se on petosta, perkeleel-
listä silmäin kääntämistä! Kaikki tuo ei woi kultaa
olla, sillä noillahan woisi kuningaskunnankin ostaa!"
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»Käykää lähemmäksi, herra, ja tarkastakaa, niin
näette, että kaikki on kultaa, puhdasta kultaa!" lau-
sui Matteo, huulillaan hymy, joka ei kokonaan salan-
nut sitä wihaa, jota hän mielessään tunsi kullanhi-
moista maltoista miestä kohtaan.

„Woitte tutkia näitä harkkoja, rahoja ja astioi-
ta miten haluatte, warastaa niitä maan älkää yrit-
täkö! Ingan aarre on pyhä eikä sitä saa Warkau-
della saastuttaa!"

Opettaja kumartui ja otti kultakasasta yhden
harkon, tunnusteli sen painoa käsissään, tarkasteli
sitä kaikin puolin eikä enää epäillytkään että tässä
todella oli Ingan aarre. Metallin wäri ja paino
poisti kaikki epäilykset. Nuo metallitasat oliwat to-
della kultaa, puhdasta kultaa. Suuria kallisarwoi-
sia jalotiwiäkin wälktyi ja kimalteli tulisoihtujen kirk-
kaassa walossa harwinaisista astioista, joita oli ym-
päriinsä mullin mallin kuin mitäkin sawiastioita.

„Kultaa! Oikea» ja puhdasta kultaa!" änkytti
hän ja tuijotti hurjin katsein edessään olemiin ääret-
tömiin rikkauksiin. Hänen poikansa Ransa oli yhtä
hämmästyksissään,

„Isä, pieni osa tuosta kullan paljoudesta tekisi
meidät ijäksi onnellisiksi", soperteli hän saksan kielellä,
jota intiaanit eiwät ymmärtäneet. „ Malta mieles,
isä. Meidän on keino keksittäwä saada tämä aarre
haltuumme. Häwytöntä, että hän oli meitä wiekkaamvi
ja otti aseemme. Hänen kanssaan yksin olisimme
kyllä toimeentulleet ja noiden kaikkien muidenkin kans-
sa, jos meillä olisi aseemme. Mutta nyt, mel-
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kein raiwosta huudan, nyt olemme niin monen
ympäröimänä heidän mallassaan!"

„Malta, malta, poikani", mäsiäsi opettaja hil-
jaa katsellen lakkaamatta ahnaasti suurta aarretta,

„wäkiwallalla luultmvasti ei mitään aikaansaada,
marsinkaan nyt kun yliwoima on mustassamme, mut-
ta »viisaudella ja Viekkaudella ainakin lopuksi pääs-
tään perille. Tiedämme jo, että aarre on säätämissä
ja jollemme omalla etsimisellä tätä luolaa enää löy-
täisikään, niin ei Matteolla kumminkaan aina ole
kuten tänään yliwoimaa puolellaan. Kärsiwällisyyt-
tä ja malttia waan! Ennemmin tai myöhemmin
saan hänet käsiini ja silloin ei säästetä minkään-
laisia kidutuksia, jotka maan woiwat pakottaa hänet
salaisuutensa ilmaisemaan. Aarteen kyllä wielä
saamme!"

Sanottuaan tuon kaiwoi hän kädellään wielä
terran kultakasaa, katsahti wielä kerran ahnain sil-
mäyksin kiiltelewiä astioita, lukemattomia kultahark-
koja ja kultarahaläjiä ja heittäysi sitten äkkiä maa-
han Matteon jalkoihin,

„Matteo", ähkyi hän raskaasti huohottaen, „an-
na minun pienen pieni osakaan näistä aarteista ot-
taa mukaani! Miksikä niiden hyödyttömästi on maas-
sa maattawa? Tuhannes osa noista rikkauksista te-
kisi minut onnelliseksi! Rukoilen sinua, Matteo, lah-
joita minulle sitä, mitä itse ja weljesi pidätte hal-
pana ottaa!"

„Glä tuhlaa turhanpäiten sanojasi, herra", mus-
tasi intiaani hywin tylysti, waan sen ohessa ilois-
saan niistä tuskista, joita oli kullanhimoiselle walto-
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ihoiselle sen aarteen näkemisestä, jota hän ei koskaan
saisi haltuunsa, Matteo wihasi walkoihoisia, jolta
oliwat hänen heimonsa kutistaneet, sitä rääkänneet
ja melkein orjuuteen snösseet. Senpä tähden hän
iloitfikin sydämmestään aina kun woi jolletikaan ki-
rotun suwun jäsenelle kostaa.

..Katselkaa maan, niin paljon kuin haluatte,
herra", jatkoi hän, ..hurmatkaa waan itsenne tuon
kullan kimaltelulla, mutta älkää wähäätään toiwoto,
että hitustakaan siitä milloinkaan käsiinne joutuu.
Toistan wielä kerran teille, wiimmeisen Ingan aar-
re on pyhä eikä sitä koskaan saa saastuttaa maitoi-
sen miehen täsi, niiden jälkeläisten, jotta Ingan hä-
peällisesti murhasiwat!"

„Mutta enhän minä olekaan werentiimoislen
espanjalaisten jälkeläinen, jotta kansasi kukistiwat",
tiiwasteli opettaja. „Esi-isäni asuiwat Saksanmaalla,
tankana Espanjasta, eikä yksikään heistä ole koskaan
teille mitään pahaa tehnyt. Ia minä, Matteo, ra-
kastan intiaaneja, rakastan kansaasi, rakastan sinua
ja olen aina sinulle ystäwyyttä ja hywyyttä
nut, halusta olen jakanut kanssasi laitti, mitä itsel-
läni on ollut. Mietipäs nyt, Matteo hywä! Muis-
tele, kuinka monta palowiinalasia olet kädestäni jo
saanut; älä enää kuhnaile, maan anna minullekin osa
rikkaudesta, jonka täyttämisestä saat määrätä. Kuu-
lehan, hywä Matteo! Anna nyt minulle pieni osa
näistä aarteista, niin minä olen aina ystäwäsi ja
suojelen sinua maitoisilta weljiltäni, jos he pahaa
sinulle tehdä tahtoisiwat!"
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„Matteo kykenee itse itseään suojelemaan eikä
ole walkoisen miehen suojeluksen tarpeessa", ylpeili
intiaani. „Mutta riittää jo! Olette, herra, aarteen
nähneet ja aika kuluu. Ennen päiwän koittoa on
meidän ehdittäwä tilalle takaisin. Lähdetään siis
pois! Sitokaa taas heidän silmänsä. Aika kuluu!"

Turhaan koetti opettaja wielä kerran liikuttaa
rukouksillaan intiaanin kiwikowaa sydäntä. Tämä
käänsi waan kylmästi hänelle selkänsä, ja hänen wiit-
tauksestaan heitettiin molempien walkoihoisten päit-
ten ympärille peite ja heidät talutettiin säwyisällä,
maikka wastustamattomalla woimalla luolasta ulos.
Opettaja oli melkein tukehtua nuhasta ja kiukusta
ja raiwosta kuohui Ransankin mieli ja suuresti ha-
lutti häntä käyttää nyrkkejään neljä kertaa lukuisam-
pia intiaaneja wastaan. Mutta kun wäkiwallan on-
nistumisesta ei ollut minkäänlaisia toiweita, hillitsi
hän halunsa ja seurasi, kuten isänsäkin, wastustele-
mattll taluttajiaan. Pian oliwat he taas raittiissa
ilmassa taiwasalla. Samoin kuin tullessa piti hei-
dän nytkin jonkun aikaa istua ja odottaa kunnes in-
tiaanit oliwat ehtineet luolan aukon tarkoin tukkia.
Sitten lähdettiin palaamaan tilalle takaisin. Samoin
kuin tullessa taluttiwat intiaanit nytkin walkoihoisia.
Ia kun päiwa alkoi kajastella itäisellä taiwaanran-
nallll ja tähtien wälke taimaalla himmetä, saapuiwat
he kaikki onnellisesti opettajan asunnolle. Matteo ir°
roitti siteet walkoihoisten silmiltä, toiwotti heille pil-
kallisesti wirkistäwää lepoa waiwaloisen yötisen mat-
kan perästä ja poistui nopeasti seuralaisineen.



„Mene waan!" kiukutteli opettaja heidän jälkeen-
sä, „tulee wielä sekin päiwä, jolloin minäkin saan
ilkkua, ja moi silloin sinua, jollet salaisuuttasi ilmoita!"

Häristäen Matteolle takaa pain nyrkkiä meni
hän Ransan kanssa sisälle huoneeseensa sekä heittäysi
wuoteellensa. Waan ei isä eikä poika päässyt uneen,
maikka koettiwat. Ingan aarre pyöri yhä heidän
mielessänsä ja kuohutti heidän mertaan. Unessa-
kin kummitteli se wielä ja ähkien kieriskeliwät he
muoteillaan aina tawan takaa turhaan tawoitellen
ahneudesta tutisemilla käsillään äärettömiä rikkauksia,
Ingan aarteesta, siitä ainoasta asiasta he niinikään
aamulla lewottomasta unesta toinnuttuaan puhuiwat.
„Minun täytyy se saada!" sanoi opettaja niin kama-
lan pontewasti, että selwään huomasi hänen päättä-
neen saada se omakseen maikkapa hengen kaupalla.

Jos Matteon tarkoitus oli ollut kiihottaa wal-
koihoisten kullanhimoa ylimmilleen, min oli hän tar
toituksensa woittanut. Tyydyttämättömän kullanhi-
mon tuskat raateliwat opettajan ja hänen poikansa sy-
däntä, tulistuttiwat heidän mertaan ja tekimät heidät
melkein mielipuoliksi. Varmastikaan eiwät pääsisi en-
nen rauhaan kuin kullanhimonsa täysin tyydytetyksi
saisiwat. Ehkäpä Matteo oli juuri sitä tarkoittanut-
kin kostaakseen muka kirotuille walkoihoisille, joita
salaa wihasi.
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IV.

MKos

Ei isä eikä poika saanut ollenkaan lepoa. Kai-
killa toimillaan ja pyrinnöillään he waan tahtoiwat
sen paikan saada tietoonsa minne Ingan aarre oli
kätketty. Ennen oliwat hopeasuonia etsineet, nyt kul-
jeskeliwat koko ylängön ristiin rastiin etsien sitä luo-
laa, jossa Matteo oli heitä käyttänyt, Ihtään kal-
lioseinää eiwät he tutkimatta jättäneet, koputteliwat
jokaista kallionrintaa wasaroillaan ja raapimat niitä
teräwilla kuokillaan ja purkimat jokaisen kiwiröyk-
tiön, jonka mahankaan luutimat peittämän luolan
aukkoa. Olisiwatpa maan puoleksikaan niin ahke-
rasti pelloillaan raataneet kuin kimimöhkäleitten kans-
sa myhjäsimät, niin olisiwat he marinaankin, maikka
eiwät tietystikään suurta rikkautta, kumminkin tyy-
dyttämän toimeentulon ja huolettomat päiwät saa-
wuttaneet. Mutta se ei heidän mieleensäkään juo-
lahtanut. Liian pitkäpiimäiseltä tuntui heistä ot-
sansa hiessä jotapäiwäisen leipänsä hankkiminen ja
penni penniltä säästäminen. Kullanhimon pahahenki
oli heidät saanut kynsiinsä ja piti heitä mallassaan.
Rikkaiksi halusiwat he päästä yht'äkkiä, upporikkaiksi,
rikkaammiksi kuin maailman kuninkaat! se oli hei-
dän halunsa, toiwonsa ja pyrintöjensä tarkoitusperä.
Mikään muu, parempi ja järkewämpi, ei heistä sille
merioja metänyt. Kunnon Angerin »varotuksista ja
selityksistä ja hywää tarkoittaman ja rehellisen peh-
torin puheista he wiisi weisasiwat, korkeintaan yl-
peästi lausuiwat, että kyllä he itse itsestään muka
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huolen pitämät. Ingan aarteesta he eiwcit halais-
tua sanaakaan hywää tarkottawille ystäwilleen wir-
kanneet. Pelkäsiwät näet Angerinkin ja Joosepin ru-
peaman sitä etsimään. Siten pysyikin näille käsittä-
mättömänä noiden kullanhimon sokaisemien ihmisten
rauhaton harhaileminen ja etsiminen.

Kumminkin toettiwat he kykynsä mukaan estää
opettajaa kokonaan köyhtymästä tai siirtää ainakin
hiukankaan tuonnemmaksi köyhtymistä, joka warmas-
tikin seuraisi, jollei Ransa eikä hänen isänsä ryhtyisi
enemmän kuin tähän asti maanwiljelyksestä huolta
pitämään. Kun ensimmäinen jotenkin runsas sato
oli korjattu, ei opettaja eikä hänen poitansakaan uu-
destaan kylwämistä enää ajatellut eitä edes huolta
pitänyt nuorien pensasten ja taimien hoidosta An-
ger ja Jooseppi koettiwat kyllä alussa heidänkin wil-
jelyksiään hoitaa, mutta kun oli omista sokuriruoko-
ja maissimainioistaan sekä pumpuli- ja kahwe istutuk-
sistaan yllin kyllin tekemistä, täytyi heidän lopulta
heittää naapurin wiljelykset oman onnensa nojaan.
Luonnollinen seuraus siitä oli se että wiljelykset jäi-
wat takapajulle ja pellot joutuiwat rikkaruohon mal-
taan. Angerin perhe ymmärsi hywin, ettei lalo
kauan tuollaista menoa kestäisi, ja Anger itse päätti
opettajalle wakaiset sanat lausua. Hän menikin siinä
tarkoituksessa eräänä aamuna opettajan pakinoille
ja tapasi hänet juuri kun hän wasara ja kuokka olalla
oli lähdössä jokapäiwäisen tapansa mukaan ylängölle.

..Heittäkää nyt edes täksi päiwaksi turha etsimi-
senne, naapuri rakas", kehotti hän. ..Pankcmt työ-
kalunne syrjään ja lähdetään wiljelytsiä katselemaan".



56

Opettajalla ei näyttänyt oleman wähääkään ha-
lua tehdä kuten Anger tahtoi, mutta töniä ei anta-
nut perään, niin että naapurin wasten tnhtoaantin
täytyi suostua. Anger näytteli hänelle ensin omat
wiljeluksensä, jotka olimat erittäin rehewäkaswuisia,
runsasta satoa lupaamia. Sitten wei hän opettajan
tämän omille maille ja pyysi häntä wertailemaan mo-
lempia peltoja keskenään.

„Mitäpä niissä on wertaamista", murahti opet-
taja. ..Luonnollisestikaan eiwät nämät moi näyttää
samanlaisilta kuin teidän »viljelykset, minun pellois-
tani kun ei kukaan huolta pidä. Enkä minä siitä
wälitäkään! Minusta ei ole talonpojaksi! Kunhan
maan löydän mitä etsin, niin minusta nähden toto
tämän maarojun saa ottaa ken haluaa. Luulenkin
päässeeni jo oikeille jälille. Mutta maikkapa en olisi
päässytkään, maikka huomaisinkin wielä kerran ereh-
tyneeni, niin mitäpä siitä, etsisin sitä uutterammasti.
Hywästi, naapuri! Olen jo liiankin paljo aikaa me-
nettänyt hukkaan, joutamaan lörpöttelyyn maissi- ja
tahwisadosta, alkaa jo olla kiire wuoristoon!"

„Wartotaapa hiukan, hywä naapuri!" sanoi An-
ger, pidätellen häntä. „Kuunnelkaahan kerrankaan
minua rauhallisesti ja muistelkaa täällä wieraassa
maassa wiettämäänne elämää ja ajatelkaa minkälai-
seksi se wastaisnudessa muodostuu. Minkä, Juma-
lan nimessä, luulette oleman seurauksena, jos eteen-
käsin menettelette samalla tawalla tuin tähän asti?
Ajatelkaapa, tänne tullessamme olitte rikkaampi kuin
minä, nyt jo olette koko joukon omaisuuttanne hä-
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wittäneet ja rahcmnetin olette aiwan hyödyttömästi
maahan kiinnittäneet. Sillä mitä auttaa teitä hedel-
mällinen maa, jollette koeta sitä hyödyksenne käyttää?
Huomatkaa sitä paitsi, naapuri, että olette minulle-
kin melko ison summan welkaa niistä monesta mais-
siwakasta ja kahwisäkistä, joita talouteenne olen an-
tanut, sekä wiljelyksienne hoidosta, jotka nyt omat
jo rikkaruohon mallassa. Älkäähän suuttuko, naapu-
ri, en niistä muistuta welkoakseni teiltä saamistani,
maan saadakseni teidät ymmärtämään, mikä lopulli-
nen seuraus tähänastisista pyrinnöistänne on. Vel-
kaannutte yhä enemmän, entiset rahanne loppumat
ja pakostakin sorrutte köyhyyteen. Malttakaa siis
mielenne, naapuri! Wielä ehditte laiminlyöntinne
korjata. Heittäkäat wasara ja wuorikuokka pois ja
tarttukaat lapioon, wiljelkäät kaunista maatanne kuin
kelpo maanwiljeliä konsanaan, niin näette että wa-

Hiljoilleen kaswaa iloksi itsellenne ja
kaikille ystäwillenne. Tehkää niin, naapuri rakas".

Angerin puhe oli niin sydämmellistä, ettei opet-
taja mitenkään woinut tylysti wastata. Synkän nä-
köisenä katsoi hän eteensä maahan ja pudisti pää-
tään.

„Ette, naapuri, sitä ymmärrä!" lausui hän.
»Antakllllhan minun ivaan aikeitteni perille pyrkiä.
Jos onnistuu ja onnistua minulle täytyy!
niin sitten nmsta nauran huolillanne. Ia jollei on-
nistu, niin ei maani tuosta mihinkään karkaa. Kyllä
se elättää minut sittenkin yhtä hywästi kuin teidän
maanne nyt elättää teitä. Ei sanaakaan enää, naa-
puri! Älkää turhan päiten wmwaa nähkö! Tiedän
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mitä tahdon ja siitäpä teillä tuskin lienee minkään-
laista aawistustakaan. Hywästi, minun täytyy jou-
tua ylängölle!"

Katsahtamattakaan Angeriin kääntyi hän tälle
selin ja poistui nopein askelin. Anger katseli hänen
jälkeensä niin kauan kuin häntä näkyi.

»Onneton mies", huokaili hän, noin jatka-
malla joutuu hän warmasti perikatoon. Ia kum-
minkaan ei olisi wieläkään myöhäistä alkaa uutta
elämää. Kuinka surkea on sentään joutua noin ko-
konaan kurjan himon, alhaisen ahneuden orjaksi. Pal-
jo parempihan olisi warma toimeentulo kuin alitui-
nen rauhattomuus ja mahdottoman tawoitteleminen.
Oi, Jumala, suo minulle tyytywäinen mieli, jotten
kiusauksiin lankeaisi!"

Naapurinsa taipumattomuudesta ja itsepäisyy-
desta suruissaan palasi hän perheensä luo ja kertoi
heille tulokset keskustelustaan Wagnerin kanssa,

„Him, onneton, on kokonaan sokaistu", walitteli
hän. »Jollei Jumala auta häntä näkemään, niin
emme me ihmiset mitään woi! Hän tawotttelee waan
epätietoista woittoa ja halweksii tiettyä leipää, jonka
ahkeruudellaan warmaan saisi hankituksi. Pidetään
me, Jooseppi, häntä waroittawana esimerkkinä ja
ponnistellaan kaksin werroin! Ken tietää, eikö naa-
puri pian tarwitse apuamme, jollei tykkänään tahdo
perikatoon joutua. Siispä onkin meidän warustau-
duttawa, jotta hätäpäiwän tullessa woimme häntä
auttaa".

Jooseppi, tuo kaunis, ahkera nuorukainen ei tar-
winnut sellaista kehotusta. Omasta halustaaan ja
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wanhempainsa rakkaudesta hän teki työtä minkä jak-
soi, ja Jumala siunasi hänen ja hänen wanhempainsa
ahkeruuden. Mä paremmin oppimat he maata wil-
jelemään ja tuntemaan, mitkä wilja- ja kaswilajit seu-
dun ilmanalassa paraiten wiljellä tannattimat. Toi-
nen sato olikin jo paljo runsaampi kuin ensimmäi-
nen, joka jo sekin oli ollut jommoinenkin. Karjakin
menestyi oiwallisesti kunnon maanwiljeliän huolelli-sessa hoidossa ja yhä useampia intiaaneja täytyi
Angerin palwelutseensa palkata woidatseen asianmu-
kaisessa tunnossa pitää laajenemistaan laajenemia
mainioitaan.

Tyytywäinen hän intiaaneihin olikin. He teki-
wät työtä halivasta palkasta, ja kun hän kohteli ai-
na heitä hywästi ja ystäwällisesti eitä koskaan koh-
tuuttomia wlllltinut, niin rakastiwat he häntä ja erit-
täinkin rMäwällistä nuorukaista, Jooseppia, eiwätkä
juuri koskaan huolimattomia olleet tai tehtäwiaän
laiminlyöneet. Erittäinkin Matteo, joka tawallisesti
ei walkoihoisia wähääkään rakastanut eikä kunnioit-
tanut, oli mieltynyt ahkeraan ja stiwoon nuorukai-
seen, jota ryhtyi kaikkiin töihin eikä edes waiteimpia
eikä kowimpillkaan kammoksunut. Monta oiwaa neu-
woa hän antoikin hänelle eikä Jose siksi intiaa-
nit Jooseppia kutsuiwat halweksinut niitä. Wcm-
ha Matteo tunsi tarkalleen paikkakunnan edut jahai-
tat setä seudun ilman waihtelut. Aina osasi hän
oikealla hetkellä istuttaa sokuriruowot, kylmää mais-
sin tai niistä sadon korjata, puuwillat noukkia ja
kahwepenslllln kallisarwuiset hedelmät kokoon kerätä.
Opettipa hän Josen paulojakin panemaan ja pyy-
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dyksiä wirittämaän monenlaisille maukastihaisille wil-
liotuksille ja neuwoi hänelle kalaisimmat paikat pu-
rossa ja kylän lähellä olemissa lammikoissa seka pie-
nessä järwessä. Jooseppia kummastuttiwat nuo
ystäwyyden osotukset ja ihmettelipä hän niitä suo-
raan Matteollekin. Mutta tämä ei siitä mitään wä-
littänyt.

„MM ihme se on?" wastasi hän maan. „Te,
Jose, ja isänne ette ole ylpeitä ettekä kullanhimoisia,
kuten useimmat muut walkoihoiset. Se se minua
miellyttää. Tilallanne asumien weljieni 010 on pa-
rempaa kuin useampien muitten toisilla tiloilla asu-
mien ettekä te petä heitä palkan maksussa, kuten muut
tilanomistajat. Olette itsekin nhkeroita ja liikutatte
reippaasti käsiänne ettekä intiaani-raukoilla yksinään
kaikkea teetä. Jos walkoihoiset kaikki olisiwat sellai-
sia kuin te, olisi moni seikka tässä Jumalan suosi-massa maassa paremmalla kannalla. Työskennelkäa-
hän waan kuten tähänkin asti, Jose, niin Matteo on
teille aina ystäwällinen, maikka hän muutoin mi-
haalin walkoihoista tulokkaita".

Jooseppi tyytyi tuohon selitykseen ja seurasi mie-
lellään wanhan intiaanin neuwoja. Ajan oloon heis-
tä tuli hywät ystäwat. Tuntikausia istuiwat he
usein juttelemassa keskenään, Jooseppi kertoili in-
tiaanille kaukana suuren Valtameren toisella puolen
olemasta kodistaan ja Matteo puolestaan jutteli kan-
sansa muinaisesta mahtawuudesta, kansansa, joka
wuosisatojen wieriessä oli sittemmin juoppuoden ja
malkoihöisten yhä yltymän sorron tähden niin suu-
resti turmeltunut. Mutta, tumma kyllä, ei hän Jo-
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selle koskaan puhunut mitään Ingan aarteesta, maik-
ka niin mielellään oli opettajalle sen näyttänytkin.

Parisen wuotta kului samaan tapaan. Angerin
perhe oli alati yhtä uutterassa työssä, opettaja Wag-
ner poikineen etsi yhtä itsepäisesti Ingan aarretta ja
laiminlöi kaiken taloudenhoidon.

Seuraukset alloiwatkin näkyä. Uuttera Anger
tuli mainion hywäsii toimeen ja häneltäriitti maan
tuotteitakin myytäwäksi Limaan. Waan opettajan
käwi kuten warowa naapuri aikoja sitten oli ennus-
tanutkin. Rahat oliwat lopussa ja maaosuutensa oli
niin wiheliäisessä tunnossa, että hän hädin tuskin
jokapäiwäisen leipänsä siitä sai. Anger woi laskes-
kella, että hän noin wiisi kuusi wuotta yhtä mittaa
llhteroituaan woi jo rumeta toden teolla miettimään
alati ikäwöimäänsä kotimaahan palaamista. Kaikki
sellaiset mietteet oli opettajan pakko nyt jo ainaiseksi
mielestään tarkoittaa. Ne warat, joita hänellä oli
ollut Euroopasta tullessaan, oliwat loppuneet ja yhä
synkemmän näköisenä hiiwiskeli hän ympäristöllä, yhä
hurjemmin ja uhtaawammin katseli Matteota, joka
yhdellä ainoalla sanalla, yhdellä ainoalla wiittautsella
olisi woinut, jos olisi tahtonut, hauet kurjuudesta pe-
lastaa.

Eräänä iltana puheli hän kahden kesken poikan-
sa kanssa ja hiljaiseen yöhön asti näkyi tuli hänen
huoneestaan. Siitä yöstä alkaen näytti isän ja po-
jan mieli muuttuneen. Ainakaan eiwät sen jälteen
enää niin usein hyödyttömiä rettiään tehneet, ivaan
pysytteliwät enemmän kotona. Anger iloitsi jo heis-
sä tapahtuneesta muutoksesta, mutta, paha kyllä, ei-
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wät hänen hywät toimeensa toteutuneet. Sen sijaan
että olisiwat ryhtyneet, kuten Anger aiwan warmasti
luuli, tästä lähtien etupäässä tilansa wiljelyksistä
huolta pitämään, wetelehtiwät he waan joutilaina
ja marsinkin intiaanimajojen tienoilla oleiliwat ja
waimoin sekä lasten kanssa jutteliwat. Joskus ih-
meeksi maan otti toinen tai toinen heistä lapion tai
kuokan käteensä, mutta heitti sen silloinkin nähtäwäs-
ti tyllissään pian pois.

Kunnon Angerista tuntui kaikki tuo aiwan kä-
sittämättömältä, mutta eipä hän tietänytkään, mil-
laiset heidän aikeensa oliwat.

Wäjyksissään turhasta etsimisestään ja harhai-
lemisestaan luuli opettaja keksineensä uuden keinon,
jolla toiwoi Matteon ja toisten intiaanien salaisuu-
den perille pääsewänsä näiden »vaiteliaisuudesta huo-
limatta. Luuli näet nuoremmilta, amomielisiltä lap-
silta ja waimoilta osaamansa wietotella tiedot, joita
wanhemmilta ei saanut ongituksi. Useita kertoja jo
oli hän huomannut että Matteo tai joku muukin in-
tiaani hiipi toisinaan yöllä majastaan ja palasi
wasta päiwän sarastaessa, suuri mytty tai täysinäi-
nen säkki muassaan. Samoin oli hän huomannut,
että jokaisen sellaisen retken perästä elettiin aina ta-
wallista paremmin siinä intiaanimajassa, josta mies
oli liikkeellä ollut. Noista hawainnoistaan päätteli
hän, eikä siinä erehtynytkään, että köyhät intiaanit
yötisillä retkillään tännwät hakemassa joko hopeamal-
mia jostain salaisesta kaiwoksesta tai kenties kultaa-
kin luolasta, jossa Ingan aarre oli kätkössä. Min
tuumin poikansa kanssa oli hän päättänyt joskus
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wöijyä Matteota, hiipiä hänen perässään ja sopi-
massa paikassa hyökätä hänen päällensä. Jos hän
olisi yksin ja awuttomana heidän mallassaan kerran,
niin kyllä kai hänet sitten saisi joko uhkauksilla tai
kidutuksilla wihdoinkin waiteliaan suunsa awaamaan
ja Ingan aarteen piilopaikan ilmaisemaan.

Se se oli todellinen syy heidän oleilemiseensa
intiaanimajcjen läheisyydessä. Ia maikka yritykset
wiekotella wllimoja pettämään puolisoitaan ja lapsia
pettämään isiään oliwat kailki myttyyn menneet, ei hei-
dän wlllppautensa kumminkaan laimentunut, maan pi-
tiwät he lakkaamatta yötä päiwää silmällä intiaani-
majojen omia.

Eräänä yönä, jolloin kuu paistoi jokseenkin kirk-
kaasti pilwettömältä taiwaalta, oli Ransan wahti-
wuoro. Hän makasi tiheän pensaikon pimeässä mar-
jossa lähellä Matteon asuntoa. Yhtäkkiä kuuli hän
hiljaista rapinaa ja kun hän rupesi tarkastelemaan,
näki hän Matteon majastaan tuleman, Warowai-
sesti silmäili wanha, wiekas intiaani ympärilleen ja
nyykäytti tyytymäisen näköisenä päätään, kun ei mi-
tään epäiltäwää huomannut. Hetkisen tarkasteli hän
opettajan taloa ja huulensa mutisiwat epäselwiä sa-
noja. Lukittuaan majansa owen lahti hän sitten le-
wollisesti ylängölle päin astelemaan. Ranfa makasi
liiklumatonna ja seurasi waan silmillään intiaanin
liikkeitä. Hän huomasi, että tällä oli olkapäällä pak-
su, teräwäkärkinen rautakanki ja kainalossa joko yksi
tai useampi tyhjä sätti. Liikkumatta odotteli hän
kunnes Matteo ehti eräälle hänelle tuttuun paikkaan
ylängölle wiewälle polulle, ryömi sitten äänettömästi
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ja nopeasti pensaikkoa isänsä asunnolle päin ja pui-
kahti hiljaa sinne sisälle.

„Isä!" sanoi hän nopeasti ja puisteli tätä ol-
kapäästä, „isä herättää! Matteo lähti juuri rauta-
kanki ja säkki mukanaan ylängön kaukaisimpaan kor-
peen! "

Sukkelaan hypähti opettaja vystöön,
„Oliko hän yksin?" kysyi hän.
„Ihan yksin, isä! Näin hänen lähtemän sitä

polkua, jota sanomme Guanaco-poluksi!"
»Sepä mainiota!" huudahti opettaja iloissaan,

„Nyt hän ei ainakaan kynsistämme pääse, Guanaco-
polkuhan menee ylängön kaukaisimpaan korpeen, missä
ei ole yhtään ihmisasuntoa, eipä edes paimenetkaan
koskaan siellä kulje, niin ettei hän mistään apua saa.
Joudu, poikani! Kuni wainutoirain on meidän seu-
rattawa hänen jälkiään ja hetken perästä saa hän
tuntea kouramme niskassaan. Kyllähän me olemme
tällä kertaa sinua, Matteo, wiektaammat!"

Puhellessaan otti hän puukon ja rewolwerin,
jota wiimetsi mainittu riippui seinällä walmiiksi la-
dattuna, Ransa seurasi hänen esimerkkiään, warus-
tautuen hänkin aseilla. Sen tehtyään lähtiwät he
ulos m lukitsiwllt owen sekä päästiwät irti koiran,
joka oli witjoilla kiinni. Opettajan koiraa nuorasta
taluttaessa lähtiwät he kiireesti rientämään sinne
päin, jonne Ransa oli nähnyt Matteon menemän.

Heti kun he pääsimät wuoristoon nousemalle po-
lulle opasti opettaja koiraa intiaanin jätille. Koira
löysikin jälet pian, sitä kun oli <o kauan siihen har-
joitettu, ja lähti muristen nuorassa eteenpäin rientä-
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mään. Opettaja ja Ransa koettiwat sitä seurata
niin sukkelaan kun maan woiwat jyrkällä polulla.
Waiwaloisen käwelyn perästä saopuiwat "h? wihdoin
ylängölle, jota kuu walaisi kalpealla walollaan. Siellä
wiiwähtiwät he hetkisen huoaistakseen. Waanien tar-
kasteliwat he laajaa tasankoa ja opettaja huomasikin
jonkun matkan päässä tumman haamun, joka warjo-
maisesti liikuskeli ylängöllä.

..Katsopa tuonne", neuwoi hän pojallensa, „tuolla
hän on. WarowoZti pitää meidän häntä seurata,
jottei taakseen katsoessaan huomaisi meitä. Hiljaa,'
Karo! Et saa ääntä päästää, wiisas koira! Mei-
dän pitää, Ransa. koettaa saada intiaani kiini ho-
peakaiwoksen aukolla tai itse luolassa. Eikä hän
meiltä karkuun pääsekään, jollemme maan hutiloi,
maan olemme Maroillamme. Lähdetään jo, Ransa,
mutta kulje niin kumarassa kuin woit!"

Hiljaa haukahtaen lähti koira taas menemään;
kuono maassa seurasi mii'as eläin tarkasti Matteon
jälkiä ja opettaja saattoi olla warma siitä, ettei se
niiltä eksyisi. Siitä syystä häu ei alituisesti tarkas-
tellutkaan intiaanin liikkeitä, maan koetti kiiruhtaa
koiran perässä. Toisinaan maa» hän kohousi pys-
töön nähdäkseen wieläkö Matteo näkyisi.

Dhtäkkiä katosi hän tumminkin näkymistä.
„Hän on jo ehtinyt piilopaikalleen", sanoi opet-

taja äänellä, joka wapisi knllanhimosta ja miekkaan
juonensaonnistumisen synnyttämästä ilosta. „Nopeasti
nyt maan eteenpäin! Warowaisuus on jo tarpee-
tonta, sillä enää hän ei moi meitä nähdä. Usn, Karo,
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usu! Kuin pantteri ruohoa jyrsimän antiloopin päälle
on meidän hänen kimppuunsa hyökättäwä!"

Molemmat nousiwat kumarasta asennostaan pys-
tyyn ja lähtimät ollenkaan waromatta nopeasti juok-
semaan intiaanin perään. Juostuaan noin wiisifa-
taa askelta pysähtyi koira äkkiä ja alkoi hiljaa mu-
risten nuuskia erästä kallion lohkaretta. Waikka
opettaja koetti usuttaa ei koira lähtenyt eteenpäin,
pyöriskeli maan hänen ympärillään ja katseli häntä
kulumin silmin.

„Ahaa, ymmärrän, Karo", hoksasi silloin opet-
tajakin. „lälet omat loppuneet ja tähän lähitie-
noille on intiaani piiloutunut, maikka jälkeäkään hä-
nen piilopaikastaan ei näy".

Kaikin woimin koetti hän siirtää kallion lohka-
retta, mutta se ei hiewahtanutkaan. Turhaan tutki-
mat he Ransan kanssa paikkaa, minkäänlaista auk-
koa tai sywennystä he eiwät löytäneet, josta Mat-
teo maan alle olisi woinut mennä. Hän näytti jäl-
jettömästi häwinneen, ikäänkuin maa olisi awautu-
nut, niellyt hänet ja jälleen sulkeutunut.

»Kylläpä ne lurjukset omat wiekkaasti luolan
suun peittäneet", kuiskasi opettaja pojalleen. „Olem-
mehan jo hyminkin monta kertaa tällä paikalla käy-
neet emmekä koskaan ole aawistaneetkaan, että täällä
se aarre olisi kätkössä. Ia kumminkin se näyttää
täällä oleman. Kun Matteo terran tässä paikassa
häwisi, niin tottakai hän tässä taas näkymiinkin tu-
lee, Warrotllllnhan ja waanitaan Jos hetken olem-
me kärsiwällisiä, luulen warmaan ihanan palkinnon
saamamme. Menehän sinä, Ransa, parikymmentä
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askelta syrjään tästä kiwilohkareesta! Itse menen
toiselle puolelle. Pidetään sitten molemmin tarkasti
silmällä kallion lohkaretta ja näitä ympäristöjä. Hyö-
kätään heti kun intiaani tulee näkymiin hänen pääl-
lensä, kaadetaan hänet ja sidotaan näillä nuorilla,
jotka sitä wasten mukaani otin. Ole waruillasi, Ran-
sa! Heti kun huudan „Päälle!" hyökkää hänen kimp-
puunsa."

„Ole huoleti, isä, kyllä sen teen", makuutti Ran-
sa. „Wihaan näet suuresti sitä wanhaa lurjusta,
joka on meitä niin paljo pilkannut ja nenästä wetä-
nyt. Kyllä hän saa nyt tutustua nyrkkeihin»!"

Kumpikin asettui paikalleen, painautui kiwiseen
maahan ja rupesi hiewahtamatta tarkkaamaan kiwi-
lohkaretta. Kiihkeän kullanhimon raatelemat sydäm-
met sykkiwät loivasti. Molemmat oliwat he päättä-
neet tarpeen maatiessä käyttää aseitakin, jos intiaani
itseään puollustaa koettaisi. Huolellisesti tutti sen
tähden Ransa rewolwerinsa ja irroitti puukon tupes-
ta. Niin pitkälle oli näet kullan ja aarteiden himo
jo saanut heidät, etteiwät rikostakaan kammoksuneet,
jos maan oli toiwoa himo tyydyttää.

Laajalla kuun walaisemalla ylängöllä oli kaikki
aiwan hiljaista; ei läheltä eikä kaukaa kuulunut muu-
ta ääntä kuin wäijyksissä olewain walkoihoisten hen-
gitys: tuulen henkäystäkään ei tuntunut; koko seutu
näytti autiolta ja tyhjältä juuri kuin wasta olisi
Luojan käsistä walmistunut.

Ainakin tunti oli jo kulunut siitä kuin opettaja
poikineen paikalle saapui eikä wielä mitään merkkiä
näkynyt siitä että Matteo olisi lähellä ollut. Heitä
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alkoi jo huolettaa, että hän olisi jotain maanalaista
täytäwää myöten ainakin päässyt liwahtamaan, kun
koira tuli äkkiä rauhattomaksi ja alkoi werestäwin
silmin wainuta kallion lohkareeseen päin. Samalla
kuuli opettaja hiljaista kolinaa maan alta. Heti sen
jälkeen näkiwät hän ja Ransa kumpikin kallion loh-
kareen, jota opettaja kaikin woimin ponnistelemalla-
kaan ei ollut hiewahtamlllln saanut, werkalleen ja
äänettömästi kohoaman ja syrjälleen wyörähtäwän.
Kiwen alla oli synkkä aukko, josta kohosi ensin Mnt-
teo intiaanin pää, sitten lemeät hartiot ja tukemat
käsiwarret. Ne kohottiwat aukon reunalle raskaan
sakin. Wielä kerran katosi intiaani kokonaan pimeään
aukkoon, mutta tuli taas pian näkymiin uudelleen
ja asetti rautakangen säkin wiereen. Sen jälkeen hy-
pähti hän notkeasti itsekin ylös ja pahaa aawista-
matta kumartui kiwen wiereen nähtäwästi aikoen
wierittää sen aukon päälle. Mutta sitä juuri tahtoi
opettaja estää hänet tekemästä, maksoi mitä maksoi.

„Päälle!" karjasi hän hurjasti pojalleen, ja sa-
massa tunsi Mntteo äkk ä tartuttaman itseensä kiinni
kahdelta puolelta, tunsi miten neljä woimatasta kou-
raa puristeli häntä ja paiskasi »vastustamattomalla
woimala hänet maahan.

Hän huudahti pelastuksissaan. Mutta heti toi-
pui hän hämmästyksestään ja reuhautti jalopeuran
woimalla hyökkääjät pais päältään. Hän hypähti
maasta ylös, tartlui kiwilohkareeseen, wieräytti sen
jonkunlaisen wipusimen awulla aukon suulle, tarttui
kanteensa ja asettui uhkaaman näköisena puollusla-
maan itseään hyökkääjiä wastaan. Kaikki tuo tapah-
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tui muutamassa silmänräpäyksessä. Jo heilahti hä-
nen kädessään olema pelättäwä kanki uhkaawasti
opettajan päätä kohti ja hetkinen wielä, niin olisi se
ollut murskana, siUoin pamahti pyssyn laukaus
uiman intiaanin takana, woimakas mies horjui, ras-
tas rautakanki putosi hänen kädestään ja itsekin ly-
histyi hän woihlaten maahan.

..Jumalan tähden, Ransa, sinä ammuit hänet!"
huudahti opettaja.

„Sinut pelastaakseni, isä!" wastasi nuorukainen
tylmäwerisesti ja heitti rewolwerin pois sekä kumar-
tui tarkastelemaan oliko Matteossa ollenkaan henkeä
enää, „Hän näyttää kuolleelta, ihan hengettömältä!"
lausui hän nopeasti. „Sen parempi meille, sillä kun
hän kumminkin terran meidät tunsi, ei henkemme
olisi enää turmassa ollut. Muistathan, isä, mitä hän
itse on kertonut meille intiaanein salakawalasta kos-
tosta, jos heidät sattuisi, kuten hänet nyt, kohtaa-
maan Valkoihoiset niin huolellisesti salaamansa mal-
misuonen luona. Matteo kaatui taistelussa. Ei mei-
dän sen takia tarwitse huolehtia".

Waikka kullanhimo olikin muistuttanut opetta-
jan sydäntä, kammotsutti häntä kumminkin hiukan
jallainsa juuressa makaaman ruumiin näkö.

„lumalani, määrin olemme tehneet!" woiwotti
hän. ..Kunniallista taistelua se ei ollut maan
murha!"

,Mä puhu murhasta mitään, isä", pöyhteili
Ransa. „Hän olisi tappanut sinut, jollen olisi
häntä ampunut!"
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.Mutta mehän ensiksi hänen päällensä hyökkä-
simme, joten kumminkin olemme murhaajia!" ivastasi
opettaja, jota teko tuntui kaduttaman. „Woi, mik-
semme ole paremmin tullanhimoammc hillinneet, et-
tei se olisi meitä noin pitkälle saanut! En minä hä-
nen kuolemaansa halunnut, maan ainoastaan aartei-
taan!"

„Mintäpä sille enää tekee, tehty on tehty!" loh-
dutteli Ransa. „Hänen aarteensa, ainakin osa niistä,
on hallussamme ja kuolemaanja on hän itse syypää.
Miksi hän teti mustarintaa, maitta näki että meitä
on kaksi häntä yhtä mustaan! Ia hänhän on sitä-
paitsi kurja intiaani maan. Kuta hänestä wälittää?
Karjalaanhan maan hänen ruumiinsa hiukan syr-
jään!"

„Muttll minne sen panemme? Jos joku sat-
tuisi sen löytämään! Jos intiaanit saamat tietää,
että olemme hänet tappaneet!"

„Eiwätkä saa, isä! Puolen tunnin matkan
päässä tästä on muuan rotko, jossa Harmoin tai ei-
pä juuri koskaan käy ketään ihmistä. Kannetaan
ruumis sinne ja heitetään alas. Jos hänet sattu-
malta sieltä löydettäisiinkin, niin kuka woisi mait-
taa, että me hänet ampuneet olemme? Ei kukaan
moi meitä epäillä. Tarttukaahan käsiksi, isä! Kun
hän kerran on rotkon pohjassa, niin kyllä hän sil-
loin on iäksi kadonnut!"

Rllnsan esitykseen oli pakko suostua. Salaisella
kammolla tarttniwat he yhdessä Matteon hermotta-
maan ruumiiseen ja laahasiwat sen poikki ylängön
rotkon äyräälle, jonka pohjassa lorisi metsäpuro.
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Diskataan alas!" kuiskasi opettaja käheällä
äänellä. Heilahdus maan ja ruumis lensi sywäyksen
jyrkältä äyräältä alas sywyyteen kuului oksien
katkeilemista meden luiskahdus sitten kaikki
waikeni kuoleman hiljaiseksi. Hengittämättä kuunte-
limat molemmat walkoihoiset. Kuun kalwakassa ma-
lassa näyttiwät heidän kaswonsa kalman kalpeilta.

»Palataan takaisin", kehotti opettaja wihdoin
poikaansa. „Se työ on tehty, mutta meillä on wielä
muuta tekemistä ennen aamun koittoa. Matteon
säkki ja tankikin omat pois korjattawat".

Ransa nyykäytti myöntymästi päätään ja he
lähtiwät molemmat takaisin kallion lohkareelle. Ää-
nettöminä, kumpikin ajatuksissaan, asteliwat he rin-
nakkain. Kallion lohkareelle saawuttuaan näkiwät he
kaiken oleman ennallaan,

„Wieläkö me tänä yönä koetamme lohkaretta
siirtää ja kaiwokseen tunkeutua?" kysyi Ransa isältään.

„Gmme", ivastasi tämä. „On jo kohta aamu
käsissä. Eunen päiwän koittoa on meidän ehdittäwä
kotiin, jottei kukaan poissaoloamme huomaisi. Ota
sinä sätki, Ransa. Se on wielä ehkä meille tarpee-
seen, kun toistamiseen tänne tulemme".

„Mutta katsotaan, isä, ensin mitä sälissä on",
huomautti Ransa. „Kyllä obsi katkera pettymys,
jollei siinä sattuisikaan olemaan mitä luulemme ole-
man ja mitä etsimme".

Napisemin käsin irroitti hän sidettä, jolla sälin
suu oki kiinni sidottu. Saatuaan sen auti pisti hän
kätensä säkkiin ja nosti sieltä malmikappaleen.

Iloisesti huudahti hän silloin:
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„Gipäs luulomme ollutkaan turha. Katsopas,
isä, miten puhdasta hopeaa!"

Kyllä alkoiwat silloin opettajan silmät kiilua,
kun hän kuun »valossa tarkasteli walttywää kappa-
letta.

..Puhdasta hopeaa, totta tosiaan!" lausui hän
wapisewalla äänellä. „Kyllä kai se on rikas kaiwos,
josta tuollaista malmia löytää. Tyhjennä säkki,
Ransa".

Poika pudisti säkin tyhjäksi ja sieltä putosi hei-
dän eteensä melkoinen läjä kiiltäwää metallia. Säkki
ei ollut iso, maan sitä kalliimpi sen sisältö oli.

..Wihdointin olemme väämäärämme saawutta-
neet!" iloitsi opettaja. ..Tuossakin on jo muutamain
satojen markkojen armosta hopeaa ja kuinka paljo
sitä mahtaneetaan olla tuon kallion lohkareen alla!
Me olemme rikkaita, Ransa, warmasti upporikkaita.
Kunhan tuolta tylliksemme olemme hopeaa nostaneet,
palaamme kotiimme Euroopaan! Ollaanhan nyt
maan warowaisia eikä mitään lörpötellä, jottei ku-
kaan salaisuuttamme arwaa! Tule, poikani. Huo-
menna tulemme päiwäseen aikaan tänne takaisin.
Kun on maloisa, niin ehkäpä saammekin kallion loh-
kareen syrjään wieräytetytsi".

He paniwat malmikappaleet takaisin sätkiin, poi-
mimatpa wielä tarkoin joka sirusenkin maasta poiss
jottei niiden kautta mitään ilmi tulisi. Ransa nosti
sitten sätin Voimaltaille hartioilleen ja opettaja otti
koiran rautarihmasta kiinni ja niin lähdettiin no-
peasti täymään kotia tohti, jonne he saapuiwat noin
tumia ennen auringon nousua. Intiaanimajoissa nu-
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tuttiin wielä, kun he niiden siwu lulkiwat. Uksikaan
ihmissilmä ei heitä huomannut. Mutta tuhannet ja
taas tuhannet taiwaalla kirkkaasti tuikkimat tähdet
eiwät nähneet ainoastaan arkoja, peloissaan rientä-
wiä murhamiehiä, maan myöskin miehen ruumiin
wiruwan rotkon pohjassa puron partaalla.

V.

Hopeeckmwos

„Aamulla kun aurinko taas tuon surkean yön
perästä kirkkailla säteillään maailmaa walaisi, tuli-
wat opettaja ja Rcmsa näköjään aiwan huolettomina
huoneestaan ulos ja asteliwat Angerin pelloille päin,
missä tämä poikansa ja muutamien intiaanien kanssa
ahkerasti kahwipensaitten kanssa puuhaili. Heillä oli
pyssyt muassa seka sitäpaitsi tumalliset kapineensa,
wasarci ja kuokka, ikäänkuin olisiwat muka metsällemenossa ja samalla retkellä malmia etsiä aikoiwat.
Anger pudisti päätään kun näki heidän tuleman.

„Ettekö, naapuri wielä ole päässeet mielettö-
mistä toiweistanne?" kysyi hän opettajalta, „Luu-
lisi kumminkin teidän jostustaan kyllästymän tuohon.
Olettehan jo kuukausimääriä turhaan maita ja kal-
lioita myllöstäneet ja hopeaa etsineet. Milloin, mil-
loin tulette järkiinne ja koetatte oikealla tumalla toi-
meentuloa ja sisäistä tyytywäisyyttä saawuttaa?
Awattaahan maan silmänne jakatsokaa ympärillenne
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Sillä olemmehan me tässä silmäinue edessä esimerk-
kinä siitä, että ahkeruus ja sitkeys lopulta kauniisiin
tuloksiin ihmisen saattaa. Naapuri, rukoilen teitä,
pankaa pyssy ja kuokka pois ja tarttukaat lapioon
ja minä, wanha Anger, jonka suusta ei wielä kos-
kaan ole tahallista wilpillistä sanaa päässyt, minä
makuutan että maatilanne on wuoden ja yön kulut-
tua yhtä hywässä kunnossa tuin meidänkin tila, silla
me kaikki, niin monta kuin meitä täällä on, autamme
ja ohjaamme teitä mielellämme. Miettikääpäs, naa-
puri, sitä ja ajatelkaa ivanhan totianne ja elämänne
iltapuhdetta, jonka moitte siellä tyytywäisenä wiet-
tää, jollette työtä arastele ettekä uutterasti ahkeroi
jonkun aikaa. Ia siihen asti tun kotimaahamme ky-
kenemme palaamaan, woimme täälläkin elää ja olla
onnellisia ja tyytywäisiä".

Sanottuaan tuon ojensi hän opettajalle wilpit-
tömästi kätensä, mutta tämä ei siihen tarttunut.

.Minusta se on lujan pitkäpiimäistä", ylpeili
hän. ..Kyllähän minäkin wielä päämääräni saawu-
tan ja silloin saamme nähdä, kumpi meistä, tekö wai
minä, pikemmin ja rikkaampana wanhcmn kotiin va-
laa! Enkä ole nytkään luoksenne tullut saarnojanne
kuuntelemaan, maan teille ilmoittamaan, että poikani
kanssa wiiwymme ehkä pari päiwää poissa. Älkää
ihmetelkö siis, jollei meitä huomennakaan wielä to-
tona näkyisi. Hywästi siksi!"

Niine sanoineen kääntyi hän ja lähti Ransan
kanssa menemään.

„Ette ole. oikealla jälellä!" tuumiskeli Anger,
mutta ei koettanuttaan enää naapuria pidättää, waan
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ryhtyi ahkerasti työtänsä jatkamaan, sillä hän oli
oppinut tarpeeksi hywin tuntemaan tämän omapäi-
syyden.

Riwakasli asteliwat opettaja ja Ransa ylängölle,
jonne yöllä olimat intiaania seuranneet, ja löysiwät
helposti kallion lohkareen, joka oli halutulle aarteelle
wiewän aukon päällä. Lohkare olisi pitänyt saada
syrjään siirretyksi, mutta maikka he kuinka ponniste-
liwat ei kiwi hiewahtanutkaan.

„Kyllä tässä on joku taitawasti tätketty wipu-
laitos", tuumi opettaja ja koetti etsiä sitä. Turhaa
etsiminen tumminkin oli, ja kun hän oli aikansa ha-
puillut ja tutkistellut kiweä, ilmoitti hän wiimein
aikomansa maitta millä keinoin hopeakaimokseen
päästä.

„Kiwi on syrjään saatawa, Ransa, maittapa
kappaleiksi räjäyttämällä", sanoi hän. „Otintin jo
kotoa lähtiessä sitä warten mukaani ruutia".

Sanottu ja tehty. Vitkastelematta ryhtyiwät
he työhön ja saiwatkin pian poratuksi kallion lohka-
reeseen tarpeeksi sywän reijän. Se täytettiin ruutilla,
aukko tukittiin tarkoin, niin että jäi ainoastaan hy-
win pieni reikä sytytyslankaa warten. Sen toiseen
päähän pistettiin tuli ja opettaja ja Ransa lähtiwät
juoksemaan etemmätsi määrälliseltä paikalta odottamaan
räjähdystä. Pian ehtikin tuli ruutiin, pamahdus,
kowa kuin kanuunan jyrähdys, tärisytti ilmaa ja ki-
lven seutu peittyi pölyyn ja sawuun. Silloin tiiruh-
tiwat aarteen taiwajat paikalle ja heidän ilohuutonsa
ilmoitti että räjähdyttäminen oli onnistunut. Loh-
kare oli syrjään wyörähtänyt ja sen sijalla ammotti
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kaiwoksen pimeä aukko. Riemuiten syleiliwät isä ja
poika toisiaan.

„K>mhan kukaan waan ei olisi kuullut pamah-
dusta", pelkäili Ransa.

„Ole huoleti!" lohdutti opettaja. „He siellä al«
haallahan luulemat meidän metsästelewän, ja jos kuu-
liwat, niin luulemat sitä waan pyssyn pamahdukseksi.
Laskeutaan sukkelasti alas, Ransa! Wihdoinkin pi-
tää meidän katsoa, mitä hywää olemme onnistuneet
löytämään!"

,Mutta siellä on pimeä, isä!" huomautti Ransa.
„Niin onkin, poikani, siksipä otinkin mukaani

pari klliwoslamppull ja öljypullon", mustasi opettaja.
„Näet, että olen kaikki muistanut".

Kaiwoslamput sytytettiin ja walaistiin niillä
pimeää aukkoa. Silloin nökiwät he huonosti tehdyt
puiset tikapuut. Ransa laskeust niitä myöten edellä
alas ja isä seurasi perässä. Laskeuduttuaan noin pa-
rikymmentä porrasta tuliwat he muutamalle penger-
mälle, jossa näkiwät kaikenlaisia lyökaluja, sekä joi-
takin öljyllä täytettyjä kaiwoslamppuja.

»Katsopas, Matteollll on hywät warustukset",
huomautti opettaja. »Täällähän on kaikki työkalut
mitä malmin irroittamiseen tarwitaan. Kun meillä
kumminkin on itsellä aseet, emme näitä tarwitse. Eteen-
päin, Ransa!"

Pian löysiwät he toiset tikapuut, ja sitten kol-
mannet. Sen jälkeen saapuiwat he wuoreen porat-
tuun knytäwään, joka loiwasti painui sywyyteen.

„Tässa on tie, joka wiepi aarteen luotsi",
iloitsi opettaja ja lähti painumaan eteenpäin. Ransa
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tiiruhti mukaan, sillä käytäwä oli niin leweä, että
siinä moi kulkea kaksi henkilöä rinnakkain. Ilma
siellä oli raitista ja puhdasta, josta moi päättää,
että kantaman aukkoa joko usein awattiin tai oli se
muuten yhteydessä ulkoilman kanssa.

Kuu he oliwat muutamia minuutteja käwelleet,
korkein ja laweni käytäwä ja pian sen jälkeen saa-
puiwat aarteen etsijät tilamaan luolaan, jonka sei-
nistä taiwoslampun walo toisin paikoin heijasteli
kirkkaasti takaisin. Huumautuneena pysähtyiwat opet-
taja ja Ransa. Sitten pääsi heiltä kummaltakin
yhtä aikaa ihastuksen huudahdus. He riensiwät kai-
woslamppuineen sellaiselle paikalle, mistä walo woi-
makkaimmin ja kirkkaimmin heijasteli ja seinää tar-
kastellessaan huomasiwat edessään erittäin rikkaan
hopeasuonen, josta kimalteli melkein puhdasta ho-
peaa sellaisilta paikoin, mistä kimeä oli louhittu pois.

„O!emme löytäneet!" riemuitsi opettaja ihastu-
neena. „Tuon suonen rikkaus on ääretön! Olemme
rikkaita kuin kuninkaat, Ransa! Pari woimakasta is-
kua maan wasarallani ja hopeaa wyöryy läjittäin jal-
koihimme. Lyödäänhän, Ransa, jotta saamme käsin
onneamme koetella!"

Samalla kohotti hän wasaransa ja iski sillä woi-
mainsa takaa hopeasuonen wieressä olemaan kiween,
saadakseen hopeaa sitten helpommin irroitetuksi. Ran-
sakin pani kaiwoslamppunsa maahan ja alkoi hakata
isänsä kanssa. Iskut olimat niin woimakkaita, että
kappaleita seinästä sinkoili, ja puolisen tuntia hukat-
tuaan oli opettajan jaloissa jo melkoinen kasa arwo-
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kasta hopeamalmill, jota katsellessa hänen sydäm-
mensä ilosta sykki.

Nämät kaikki omat meidän omiamme, Ransa!"
riemuitsi hän kopeloiden wapisewin käsin malmikap-
paleita. „Gika ainoastaan nämät tässä, maan kaikki
mitä wielä näistä seinistä irroitetuksi saamme, kaikki'
se hopean paljous, mikä tästä suonesta löytyy. Kaikki
on se meidän! Kaikki, kaikki! Koko maailma!"

Mies oli kuin mieletön, niin waltaawasti '.vai-
kutti häneen löytämänsä hopean paljous. Ei hän sinä
hetkenä ajatellut ollenkaan kamalaa rikosta, jonka
awulla oli aarteensa löytänyt. Ihtä wähän sitä
myös muisti Ransa, joka silmät ahneudesta palamina
seisoi kumarassa ja nosteli ja tunnusteli käsissään
irroitettuja hopeamalmikappaleita.

„En waihtaisi tätä luolaa saksalaiseen herttua-
kuntaan!" innotteli hän. „Nnn, isä, olemme rikkaita,
ja kaiken maailman onnen woimme saawuttaa! Kuka

rohkenee meitä enää halweksia ja hywiä neuwojaan
meille antaa? Ei kukaan, kaikkein »vähimmän wihe-
liäinen Anger, jonka täytyy hiki hatussa raataa woi-
dakseen kurjaa henkeään elättää japari markkaa wuo-
dessa säästöön panna!"

Opettaja kohautti halwetsiwasti olkapäitään.
„Kurja mies parka!" arweli hän. „Mutta kuulehan,
poikani", wirlahti hän äkkiä ja pyörähti katselemaan
luolan muitakin seiniä, „emmehän wielä tiedä, kuinka
suuri rikkautemme on. Tutkitaanpas muitakin sei-
niä!"

He ottiwat kaiwoslamput käsiinsä ja tarkasteli-
wat niiden walossa seiniä ympäriinsä. Kiwisessä sei-
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nässä risteili hopeasuonia kuin lankoja werkossa. Ei
näyttänyt olewan waikea irroittaa isojakaan hopea-
määriä. Kaikkea tuota ihaillessa huomasi opettajan
teräwä silmä eräässä luolan kulmassa matalan loke-
ron.

»Mika tuolla on!" ihmetteli hän. »Siitähän
näyttää lähtemän käytäwä wielä sywemmäksi maan
sisälle. Meidän pitää ottaa selko siitä. Rnnsa! Minä
menen edellä!"

Kaiwoslllmpulla tietä «alaisten tunkeutuiwat
he kumarassa käytäwään. mutta muutaman askeleen
kulettulllln woiwat taas käwellä suorina, sillä käy-
täwä tuli korkeammaksi ja leweämmäksi. Noin Vii-
dentoista askeleen päästä saapuiwat he toiseen luo-
kaan. Selittämätön oli se ihastuksen huudahdus, joka
silloin opettajalta pääsi. Todellinen Ingan aarre,
jota hän oli niin kauan etsinyt, oli näet hänen edes-
sään. Ransa seisoi hämmästyksestä mykkänä hänen
wieressään ja tuijotti keltaiseen, kiiltämään kultaan.

»Kaikki on meidän!" huudahti hän hetken päästä
intohimon tukehduttamalla äänellä. »Intiaanin sur-
maamisesta olemme saaneet runsaan palkkion! Mitä
onni, että wartioitsimme ja seurasimme häntä!"

»Niin, mikä onni!" änkytti opettajakin, „Niin
suuri, että tuskin woin sitä käsittää!"

»Katsotaanpa, eikö turmiosi palauta sinua ta-
juntaan!" kaikui silloin synkeä, luolan katosta päin
kuuluma ääni. »Nyt on, te ahnaat, meriset murha-
miehet, kullanhimonne tyydytetty, mutta samalla kun
luulette täysin siemauksin onnestanne nauttimanne,
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samalla saatte tyhjentää perikatonne kalkin. Elämänä
ette tästä luolasta pääse!"

„Pyhä Jumala, Matteon ääni!" parkasi opet-
taja kauhistuneena.

„Niin onkin, Matteon ääni!" toisti intiaani pil-
kallisesti. „Matteon, jonka te luulitte kuolleena rot-
kossa wiruwan! Mutta kuulanne osui huonosti, pui-
den tuuheat oksat estiwät minut komin suurella wauh-
dilla rotkon pohjaan syöksemästä ja puron wilpas
mesi sai minut toipumaan ja palautti osittain woi-
mani. Warmasti tiesin, mistä teidät löytäisin. Olette
löytäneet Ingan aarteen. Saatte nyt löydöstänne
nauttia niin kauan kuin henki keuhkoissanne wirtaa.
Koston hetki on tullut kuulkaa miten poispääsy-
tienne suljetaan!"

Kuului kowa jyräydus ikäänkuin koko maa olisi
pirstoiksi mennyt, luola ja käytawät kaikuiwat jy-
meästi sitten tuli aktia kuoleman hiljaisuus.

„Nyt se on sulettu!" huusi Matteo. „Perika°
tonne on marma. Luolan suu on tukittu! Silmänne
eiwat koskaan enää saa nähdä auringon waloa!"

„Armoa, armoa Jumalan tähden, Matteo!" ru-
koili opettaja epatoiwossaan ja kuoleman tuskassa,
Ransa waipui mamisten ja woihkien polwilleen,

„Ette tekään armoa minulle antaneet", jymisi
Matteon ääni kamalasti, „Teillä on nyt sitä mitä
halunneet olette! Miksi ette totelleet waroitustani?
Ainahan minä teille sanoin: Ingan aarre on pyhä!
Woi sitä, joka siihen koskee! Woi teitä nyt!"

Wiimmeiset sanat lausuttuaan katosi luolan ka-
tossa oleman aukon päällä ollut pimeä haamu. Tus-
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km nyrkin mentllwllstä reijästä kuumotti silloin hiu-
kan päiwän waloa pimeään maanalaiseen huoneeseen,

,Matteo! Matteo!" kirkui opettaja räikeällä ää-
nellä, »Säästä henkemme ja pidä kaikki nämät aar-
teet! Wannomme ettemme enää niitä tawoittele!"

Noihin toiwottomiin huutoihin ei kuulunut min-
käänlaista wllstaustll ja woihkaten waipui opettaja
maahan poikansa wiereen.

Siina käden ulottumilla oliwat nyt nuo ääret-
tömät aarteet, joita he niin uupumatta oliwat etsi-
neet. Mutta mitä hyödytti heitä nyt kaikki nuo rik-
kaudet ja kullanhimonsa tyydytetyksi saaminen? Luo-
lan aukko oli suljettu, itse oliwat he maan voween
haudatut, eiwätkä woineet ollenkaan pelastusta toi-
woa, sillä he tunsiwat Matteon ja hänen leppymät-
tömän wihansll malloista kohtaan. Walitus, tuskan
parahdukset, oiykiminen täytti luolan ja aina tawan
takaa olisi tarkkaama korwa kuullut pauketta, jonka
synnyttiwät epätoiwon woimalla luolan sisäseiniin is-
ketyt wllsaran lyönnit. Sellainen kuuntelema korwa
löytyikin. Ylängöllä kirvisellä maalla makasi Mat-
teo intiaani heikkona ja woimattomana, kykenemättä
mitään omaksi pelastuksekseen tekemään. Tuskin jak-
soi hän aina tllwantakllll hiukan päätään kohottaa
kuunnellakseen kamalaa, heikosti maan alta kuulu-
maa porua. Ei armon, ei säälin mimahdustakaan
näkynyt hänen tuskan määristämillä kaswoillaan,
joille kuolema näytti jo leimansa painaneen. Toisi-
naan kun sywyydestä kuului oikein hurja, syädntä
wihlowa parahdus, hymyiliwät hänen sinertawät
huulensa pilkallisesti. Haawa, jonka Ransan am-
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punia kuula oli tehnyt, oli huonosti sidottu eikä näyt-
tänyt päältä nähden oleman paljon toiwoa sen pa-
ranemisesta. Matteon laihat jäsenet oliwat rilli
ruhjotut. Hän ei kyennyt itseään auttamaan, parin
askeleen päähän aukosta maan hädin tuskin ryömiä
jaksoi. Wiimmeinen ponnistus, minkä kykeni teke-
mään, näytti olleen kostonsa toimeen paneminen ja
Ingan aarteen pelastaminen. Tarkoituksensa oli hän
saawuttanut, mutta elämänsä pääkin näytti oleman
lähellä. Hän tunsikin sen eikä koettanutkaan maltta-
matonta kohtaloa pois torjua. Taidottomana jäi hän
makaamaan uhriensa haudan päälle eikä tietänyt piii-
wäin eikä öiden kulusta mitään. Wäyän aikaa wie-
lä, niin korpit ja kotkat tulemat raatelemaan hänen
lihaansa ja sirottamat hänen luunsa ympäri ylän-
köä. -

..Kummallista", tuumi muutamia päiwiä myö-
hemmin Anger pojalleen Joosepille, ..neljä wiisi
päiwää on kulunut jo naapuriemme katoamisesta ja
Matteonkin, jota sen jälkeen ei myöskään ole näky-
nyt. Luulen, että he omat yhdessä metsästämään
lähteneet, ja alan jo aprikoida heille jonkun onnetto-
muuden tapahtuneen".

.Mahdollista se kyllä on", myönteli Jooseppi.
..Mutta mitä woimme tehdä? Emme tiedä, mistä
päin heitä etsisimme, maitta halusta kyllä heitä ha-
kemaan lähtisin".

„Olen minäkin jo sitä tuuminut. Muistin myös
heidän koiraansa", jatkoi Anger. ..Kenties sen awulla
heidän jälkensä löytäisimme, jos irti laskisimme. Jos
wielä otettaisiin pan intiaania mukaamme ja tuolla
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ylängöllä ristiin rastiin kulettaisiin, niin olisimme ai-
nakin tehneet, minkä woimme welwollisuutemme täyt-
tämiseksi".

.Malmis olen lähtemään", makuutti Jooseppi.
„Ia kyllä intiaanitkin lähtewät, kun heidän heimo-
laisensa etsimisestäkin on kysymys. Milloin lähde-
tään, isä?"

„Heti, miiwyttelemättä ollenkaan", wastasi tä-
mä. „Waruslahan itsesi aseilla poikani, minä puhe-
len sillä aikaa ystäwiemme, intiaanien, kanssa".

Tuntia myöhemmin oli jo pieni hywillä aseilla
ja monenlaisilla tarweaineilla warustettu miesjoukko
matkakunnossa ja lähti ylängölle päin. Anger oli
päästänyt koiran kahleista ja sitonut sen nuoraan.
Hurjaa kyytiä samosi se eteenpäin ja opasti miehet
suoraa päätä kallion lohkareen luo, missä Ransa oli
Matteon merta wuodattanut. Ahtäkkiä huudahtiwat
intiaanit kauhusta. Melkein yhtä aitaa huomasiwat
he näet lähellä kallion lohkaretta lomalla maalla wi-
ruwan Matteon hermottoman ruumiin.

..Matteo! Sinäkö? Ia tuollaisessa tilassa!"
ihmetteli Anger rientäen kuoleman luo. „Mitä si-
nulle, ystäwii hywä, on tapahtunut? Miten raadeltu
ja haawoissll!"

Jooseppi ei paljoa puhunut. Hän polwistui
intiaanin wiereen, tutti hänen tilaansa ja puisti su-
rullisena päätään.

„ Huonosti on asiat! Meidän
täytyn wiedä hänet kotiin ja koettaa, woiko häntä
pelastaa", lausui hän wihdoin. ..Ottataat hänet sy-
liinne ystäwät ja kantllkaat hänet pois täältä".

Matteo teki heiton kieltelewän liikkeen.



84

-„Älkäät liikuttako minua!" kuiskasi hän. „Gi
minua woi enää auttaa. Kuolema karmii jo luitani,
ja tahdon tänne tuolla, juuri tähän paikkaan".

Waiktll hänen äänensä olikin heitto ja hiljainen,
kuului se tumminkin niin laskemalta ja warmalta,
ettei hänen tahtoaan wastustettu. Kumminkin koetti
Jooseppi sitoa hänen monia haawojaan. Silloin
huomasi hän selässä pyssyn kuulan tekemän haawan-
tm.

„lumalani, kuta tuon on tehnyt?" parahti hän.
„Ransa herra!" sai Matteo sanotuksi. „Hän

ja isänsä omat murhaajiani kostamatta en kum-
minkaan kuole!"

,Missä he owat? Sano, Matteo, missä he
omat?" hätäili Anger. „Ia mitä on tapahtunut?
Oi, velkaan, kauheaa! Woi, Matteo, omatko hekin
kuolleet?"

„Eiwät wielä", wastasi intiaani. „Waan pa-
rempi olisi heille, jos jo olisiwat. Heidän hautansa
on sulettu eikä enää aukene".

Anger pyysi yhä hartaammin saada tarkempaa
selkoa, mutta paatunut intiaani ei rumennut mitään
wirkkamaan. Sen sijaan puheli hän kotwasen hei-
molaistensa kanssa intiaanein kielellä, jota Anger ja
Jooseppi eiwät ymmärtäneet. Tarkkaamina tuunte-
liwat miehet jokaista hänen sanaansa ja heidän tas-
woillaan kuwasteli wuoroin hämmästys, nuha, kiukku,
uhka ja lopuksi hurja woiton riemu. Kun Matteo
oli puhumasta lakannut, tarjuiwat he ilosta ja hyp-
peliwät hurjasti Matteon ympärillä. Haawoitettu
hymyili tyytywäisenä: mutta äkkiä koukistuiwat hä-
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nen jäsenensä suonenwedon tapaisesti, suusta pääsi
puoleksi tukahdutettu walitushuuto, silmät pyöriwät
kamalasti ja ennenkuin kukaan ehti hänelle awuksi
rientää, ojaisi hän jäsenensä ja oli kuollut. Intiaa-
nit herkesiwät loilottamasta ja surumielin katseliwat
Anger ja Jooseppi miehen ruumista, joka, maikka
ylipäänsä lieneekin wihcmnut walkoihoisia, oli kum-
minkin heitä kohtaan ollut aina, kuolemaansa saakka,
uskollinen ja awulias.

„Him on kuollut!" wirktoi Anger. „Rauha
tomullensa! Mutta mistä löydämme nyt ne toiset,
joita etsimässä olemme?"

„Ette niitä löydä koskaan, herra!" wastasi wa-
kawasti Matteon sukulainen, Juan Santos nimeltään.
„Palatkaa kotiin, herrat! Älkää kyselkö, älkääkä tut-
kiko mitään. Huulet, jotka yksin waan olisiwat woi-
neet salaisuuden paljastaa, owat ijäksi sulkeutuneet.
Matteo oli oikeutta harrastama mies, hän on kosta-
nut ansion mukaan. Poistukaa täältä! Näettehän,
etteiwät walkoiset weljenne täällä ole".

„Ainllkaan he eiwät kaukana tästä ole", intti
Anger. „Enkä minä poistu ennenkuin olen koetta-
nut heitä etsiä",

„Gtsikää sitten, herrat!" wastasi Juan Santos
tylysti. „Gmme me estä teitä",

Anger ja Jooseppi kuleskeliwat koiran kanssa
useampia tunteja ylängöllä silla aikaa kun intiaanit
wnlmisteliwat Matteota hautaamaan. Mutta koiran-
kaan awulla eiwät he löytäneet jälkeäkään kadonneista,
jotta oliwat haudatut sumalle maan sisään. Jön
lähestyessä palasiwat he wihdoin surullisina kotiinsa
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saamatta wähintäkään selkoa maanmiehistään ja naa-
pureistaan,

Wllsta kolmen tai neljän päiwän perästä pala-
siwat intiaanit ylängöltä majoihinsa. Tapahtumasta
ylängöllä eiwät he sanaakaan hiiskahtaneet. maikka
epäilemättä tarkoinkin tunfiwat opettajan ja hänen
poikansa kohtalon. Ei Joosepin eitä hänen isiinsä
rukoukset saaneet heitä sitä paikkaakaan edes ilmaise-
maan, missä kuolleiden tomu lepäsi.

„He omat kuolleet!" wastasiwat he kaikkiin kysy-
myksiin. ..Unohtakaa heidät, herrat, olkaa makuute-
tut, että he itse omat syypäät kohtaloonsa. He omat
joutuneet katalan himonsa ja syntisen sekä petollisen
tekonsa uhriksi. Enempää ette saa tietää! Suumme
on lukossa".

Muuta eiwät intiaanit ilmaisseet eikä opettajaa
eitä hänen poikaansa kuulunut takaisin tilalle, jonka
wiljelykset, kuten ainakin isännättömän talon, peleh-
tyiwät ja pensastuiwat.

Sywästi suri Angerin perhe kadonneita, entisiä
naapureitaan; sillä maikka he koskaan eiwät olleet-
kaan woineet heitä erittäin kunnioittaa, oliwat he
kumminkin ystäwiä ja maanmiehiä, ainoita, joiden
kanssa moi entisistä ajoista juttmlla. Heidän hä-
wiamisensä perästä leimahti siirtolaisten sydämmissä
uuteen liekkiin toti-ikäwä, joka koskointaan ei ollut
ihan sammuksissa ollut. Ia monet kaihoisat katseet
heittiwät he sille taiwaanrannalle, jossa päin maitta
kaukana, kaukana meren takana oli se ranta ja se
maa, missä heidän kieltään puhuttiin ja missä tam-
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mimetsiköt humisiwat ja wihreät kuusikot kummuilla
huojuiwat.

„Kunpa olisi siellä!" huokaili jokainen itsekseen,
ja päiwä päiwältä suuremmaksi ja waltawammaksi
kaswoi sekä wanhempllin että pojan sielussa ikäwä
kotimaahan.

IV.

Juan Santos.

Woi olla noin wuosi kulunut opettajan ja hä-
nen poikansa häwiämisestä, kun Jooseppi eräänä il-
tana istui ajatuksiinsa Vaipuneena muutamalla tilan
lähellä olemalla kummulla, josta moi nähdä kaikki Vil-
jelykset. Mutta ei hän tällä kertaa kukoistamia ti-
luksia katsellut, maan mietiskeli itsekseen, kuinka kauan
hänen ja wanhempainsa wielä pitäisi työtä tehdä ja
säästää, jotta wihdoinkin kotimaahan woisiwat pa-
lata. Hänen laskujensa tulos ei ollut ilahduttawa,
silla monet wuodet wielä kestäisi ennenkuin he oli-
siwat saaneet kerätyksi summan, jola riittäisi matka-
kustannuksiin Saksan maalle ja siellä wielä pienen
tilan ostoon. Surullisena paininkin hänen katseensasen tähden maahan.

Silloin hawautti hänet haaweistaan hiljainen
lyönti olkapäälle, ja hämmästyksekseen näki hän edes-
sään Juan Santoksen, joka Matteon kuoleman jäl-
keen oli tullut yhtä hywäksi Joosepin tuttawaksi kuin
ennen oli Matteo ollut.
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„Olette alakuloinen, herra", lausui Juan ystä-
wällisesti, „ja useita »viittoja jo olette olleet, sen olen
huomannut. Juan Santos on ystäwänne, mik-
sette usko hänelle huoltanne?"

„Kun sinä et kumminkaan möisi meitä auttaa,
hywä Santos", mäsiäsi Jooseppi huoaten.

»Kukapa tietää", wäitti intiaani hymyillen. »Ker-
tokaahan nyt maan minulle kaikki asianne, Jose
herra".

Juan Santoksen sydämmellinen puhe waikutti
niin Jooseppiin, että hän empimättä kertoi hänelle
huolensa.

»Isäni wanhenee wanhenemistaan", sanoi hän
lopuksi, „eikä äitinikään ole enää niin reipas kuin
entisinä aikoina. Pelkään että kuolema heidän silmän-
sä ummistaa ennenkuin lieidän wiimmeinen ja rak-
kain toiwonsa toteutuu, toiwo nähdä jälleen kotimaa
ja elämänsä ehtoopäiwät siellä tyytyw öisinä wiettää
Muutamat tuhannet markat riittäisiwät heille waati-
mattoman elämän mieltämiseen meren tuolla puolen
wanhassa kotimaassa, maan maikka kuinka ahke-
roitu ja säästäwäisiä olemme koettaneet olla, emme
kumminkaan ole saaneet kerätyksi puoltakaan tarwit-
tawasta summasta, ja ken tietää kuinka kauan wielä
kestää ennenkuin sen säästetyksi saamme",

Juan Santos hymyili taas.
.Mitä te turhaa walitatte, herra!" lohdutteli

hän. »Unohdatte kokonaan, että tilanne armo on
ahkeruutenne kautta ainakin kymmenkertaiseksi kohon-
nut. Jos haluatte sen myydä, saatte siitä warmaan-
tin niin suuren summan, että toiwonne toteuluu".
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»Mistäpä sellainen ostaja löytyy?" tuumi Joo-
seppi huoaten. »Olen kyllä sitäkin ajatellut, mutta
aina olen kumminkin tullut siihen päätökseen, että
olisi hulluutta sellaista toiwomaan rumeta. Vara-
kas mies ei halua näin etäisiin seutuihin asettua ja
köyhä taas ei kykene kauppasummaa suorittamaan".

»Minäpä tiedän, herra, yhden ostajan", ilmoit-
ti silloin Juan Santos. »Jos teillä todella on halu
jältää maamme, niin lupaan minä wiikon kuluessa
tästä päiwästä lukien maksaa teille täyden hinnan ti-
lastanne tiiltäwillä hopealangoilla."

Joosepin silmät wälähtiwät ilosta, mutta sitten
pudisti hän surullisena päätään.

.Mahdotonta, hywä Santos! Mahdotonta!"
epäili hän. »Lasket waan leikkiä minulle".

„En tosiaankaan leikkiä laske, herra", makuutti
Juan. »Olkaahan maan tärsiwällinen muutamia päi-
wiä, niin näette".

Sen sanottuaan poistui hän pitemmittä selityk-
sittä eikä häntä seuraamina päiminä tilalla näkynyt.
Jooseppi ei oikein tietänyt uskoisiko wai ei intiaanin
puhetta. Toistaiseksi päätti hän olla kumminkin man-
hemmilleen mitään Santoksen tuumista hiiskumatta
ja toimitti maan wäsymättä tehtäwiään.

Kuusi puimaa kului eikä Juan Santosta kuulu-
nut palaamaksi.

Seitsemäntenä päiwänä ilmestyi hän yhtäkkiä
useampien seuralaisten kanssa Angerin asuntoon juuri
kun perhe oli kokoontunut päiwälliselle.

„Tässä olen nyt, Jose herra", sanoi hän, „ja
tuossa on" samalla wiittasi hopealankoihin, joita
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kumppaninsa hänen wiittauksestaan oliwat useampia
Joosepin eteen asettaneet, „ja tuossa on hinta ti-
lastanne, jos mielii olette halukas sitä myömään.
Woitte punnita tangot,— ne omat raskaita ja kyl-
lin arwokkaita waatimattoman toiwonne toteuttam:-
seksi".

Vanhemmat katsoiwat hämmästyneinä milloin
Jooseppia, milloin Juania, milloin taas hopeatankoja
ja oliwat tapahtuman johdosta aiwan ymmällä, kun-
nes Jooseppi selitti heille asian. Sanomaton ilo mal-
tasi silloin isän ja äidin ja ilosta itkien syleiliwät
he toisiaan. Heidän jo kauan salaa kytenyt toiwonsa
oli toteutunut, he saamat wielä nähdä kotimaansa,
elää wiimmeiset päiwänsä armaassa isänmaassaan.

„Mutta kuka se ostaja on, joka tilastamme noin
paljon antaa?" kysyi Jooseppi wihdoin intiaani ys-
täwältään. „Me kiittäisimme häntä, sillä tällä kau-
palla tekee hän meille todella suuren hywän työn".

„Gi se kiittää kannata", wastasi Juan Santos
lewollisesti. „Hän maksaa maan teille näiden mai-
den todellisen armon mukaan, jotka te uutteralla ja
sitkeällä ahkeruudellanne olette tehneet Perun kau-
neimmiksi Viljelysmaiksi. Ahkeruuttanne on teidän
siis kiittäminen onnestanne, sillä nämät hopeatangot
omat sen hedelmiä. Ottakaa hopeanne, palatkaa ta-
kaisin kotimaahanne ja eläkää siellä onnellisina ja
tyytymäisinä!"

Kyllähän Jooseppi arweli että Juan Santos
itse oli rakkaudesta heihin tilan ostanut, mutta Juan
ei myöntänyt sitä. Ihtä wähän sai Angerin perhe
minkäänlaista warmaa tietoa siitä tuin entisten naa-
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puriensa lopustakaan, jotka yhdessä heidän kanssaan
oliwat Euroopasta tulleet. Juan Santos ei rumen-
nut mitään selittämään.

„ Älkäähän siitä huolehtiko, Jose herra, mistä
hopea on tullut", sanoi hän maan. „ Siinähän jo
on tarpeeksi, kun tiedätte sen omalla ahkeruudellanne
ansainneenne. Sallikaat minun olla ääneti ystäwis-
tänne! He oliwat oman kohtalonsa seppiä, kuten te
olette onnenne. Kukin saa niittää mitä kylmää. Ia
roarmllllntaan ette koskaan unohda tässä maassa ko-
kemuksestanne oppimaanne oppia, että hiljaisella, maa-
timattomalla, uupumattomalla ahkeruudella menestyy
paljon paremmin ja on onnellisempi kuin ahnaalla
kullan ja aarteiden etsinnällä. Jos ystäwänne olisi-
wat olleet sellaisia kuin te, niin olisiwat he yhtä on-

nellisiakin. Mutta Suuri Henli maksaa jokaiselle an-
sionsa mukaan, sillä hän on yhtä oikeutta harrastama
kuin mahtumakin!"

Muutamia unikkoja myöhemmin jätti Angerin
perhe Perun ja lähti laiwalla kotimaahansa. Onnel-
lisesti pääsiwät he Saksaan, josta he sydämmestään
Jumalaa kiittiwät. Anger osti rahoillaan pienen sie-
wän maalaistalon jotenkin läheltä entistä wuolrati-
lllllnsa. Wanhllt ystäwät ja tuttawllt toiwottiwat
hänet ja omaisensa sydämmellisesti terwetulleiksi.

Hänen hartain toimeensa on toteutunut. Hän
wiljelee isänmaatansa ja tietää, että pojalleen jää
oma tupa omalle maalleen, josta kukaan sydämme-
tön tilanomistaja ei moi häntä häätää pois. Sen
enempää hän ei ole koskaan toiwonut eikä Jumalalta
pyytänyt ja tuon waatimattoman toiwon toteutumi-
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nen tekee hänet ja hänen perheensä onnelliseksi. M-
sikään heistä ei kaipaa Ingan aarretta, sillä he tie-
tämät, että nöyryys ja uskollinen ahkeruus tekee ih-
misen onnellisemmaksi kuin rikkauden ja kullan himo.
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