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Ensimmäinen ilta.

Katri. Nyt taas on täällä talvi! Jääkää
hyvästi kaikki puut ja kukat! Puolen vuoden ku-
luttua saan taas nähdä teidät.

Mari. Jatervetullut sinä, rakas kehruurukkini,
sukankutimeni, ja te, rakkaat kirjani, lyhentämään
pitkiä talvi-iltoja. Oh! nuo muutamat talvikuukau-
det kuluvat kylläkin pian.

Kustaa. Minä puolestani tiedän aivan hyvin,
mitä hyötyä talvikausi on minulle tuottava.

Mari. Toki säästänet meidät alinomaisesta so-
•atemppujen harjoittamisestasi.

Kustaa. Sitä en voi luvata: koska minusta
tulee sotamies, niin täytyy minun jo aikaisin har-
joitella asetemppuja.

Katri. Vaan ethän kuitenkaan sitä tehne täällä
huoneissa, toivon minä ?

Kustaa. Noh ei; maanala ei kelpaa täällä;
enkä voisi täällä panna toimeen minkäänlaisia mit-
tauksia. Eikä äitikään juuri siihen suostuisi. Sohva
ja akuttimet, kuvastin ja lasikaappi saisivat kyllä
merkkejä taistelusta. Lasimestari olisi ainoa, joka
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Kustaa. Ja minä järjestän kasvikokoelmaani.
Katri. Jos minulle kehrääminen ei tahdo su-

jua, niin silvin herneitä ja papuja.
Mari. Oikein niin, rakas Katri. Tiedät, ettei

isämme koskaan ole iloisempi, kuin jos kaikki hä-
nen ympärillään ovat. täydessä työssä.

Erkki. Ja kuinka hauskasti hän silloin kertoo!!
Katri. Ja käyttää niin hauskoja komppasa-

noja.
Samassa palvelustyttö tuli huoneeseen katta-

maan pöytää ehtoollista varten. Pian isä ja äiti
saapuivat; molemmat silmäilivät iloisesti lapsiaan
ja nämä katsoivat isäänsä toivossa, että hän kertoisi
heille jotakin. Noh, lapset, eikö paha sää teitä
säikähytä ? isä vihdoin kysyi.

Mari. Noh, ei! Talvenhan joka tapauksessa
pitää tulla, ja mitä ankarampi se on alussa, sitä
lauhkeampi on se loppupuolella.

Kustaa. Ja hyvä talvikortteeri sitten ! Muonaa-
ja tovereita on, niinkuin olla pitää, ja silloin kyllä
voi kestää, vaikkei saakaan marssia eikä asua leirissä.

Katri. Ja kylmä sää pitää meidät kaikki niin
hauskasti yhdessä. Kuinka ihanaa on, kun istumme
takkavalkean ääressä ja kuuntelemme isän kerto-
muksia !

ISÄ. Niin, jos olette kilttiä ja ahkeria, niin
kerron teille jonkun huvittavan kertomuksen.

Iloisena ja tyytyväisenä tämä kunnon perhe
söi yksinkertaisen illallisensa. Eivät lapset koskaan
olleet niin ikävöineet sen loppua. Tiesiväthän, mikä
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heitä odotti. Heidän johtui mieleensä edellinen talvi,
jonka pitkät illat huolimatta myrskyistä ja pyryil-
moista niin huomaamatta ja hauskasti olivat kulu-
neet loppuun. Ruoka oli nyt korjattu pöydältä.
Jokainen lapsista asettui paikalleen. Kaikki ryhtyi-
vät työhönsä, ja äänettömyys syntyi huoneessa.

Isä. Noh lapset mitä mieluimmin tahdotte
kuulla ?

MARI. Oh, rakas isä, sen te itse parairamiten
tiedätte. Muistattehan, kuinka monta hauskaa mat-
kaa teidän seurassanne olemme ympäri maailmaa
tehneet tietysti ajatuksissamme. Suurempaa huvia
ei koskaan voi löytyä.

Kustaa ja Katri. Niin, matkalle, mat-
kalle !

ISÄ. Noh, hyvä, lähtekäämme tänään oikein
pitkälle matkalle. Tahdotteko seurata mukana uupu-
matta ?

Kustaa. Minä ainakaan en jää jälkeen. Kyl-
lähän muutkin pysynevät suorassa rivissä.

ISÄ. Hyvä. Pysykää sanoissanne. Mutta
vielä yksi seikka. Voimme tänään lähteä kahdel-
lekin matkalle ja saatte itse valita, kumpi teitä
enemmän miellyttää. Voin näet kuljettaa teidät
maapallomme kylmimpiin seutuihin, missä ikui-
nen jää peittää meret, missä on alinomaa lunta
ja pakkasta; seutuihin, joissa ette pitkiin kuukausiin
näe aurinkoa, mutta joissa se taas yhtä pitkän ajan on
aina näkyvissä. Tahi myöskin matkustan kans-
sanne Afrikan ympäri Intiaan ja Ceylonin saareen,
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missä täytyy taistella tiikerien ja suurien jättiläis-
käärmeitten kanssa. Teistä itsestänne riippuu, kum-
paa tahdotte valita.

Katri. Rakas äiti, määrätkää te. Voisihan
helposti tapahtua, että oltaisiin eri mieltä, ja siten-
hän kuluisi pitkä aika väittelyihin.

Äiti. Teenkö niin, isä ?

Isä. Taitaa olla parasta.
Äiti. Noh, lähtekäämme sitten pohjoiseen päin.

Kertomus tulee paljoa havainnollisemmaksi, kun
lumi tuiskuaa akkunaa vastaan ja torninviiri vinkuu.
Ei teidän tarvitse muuta kuin astua akkunan tykö,
niin saatte selvän käsityksen, minkälaista niissä seu-
duissa mahtaa olla.

Katri. Ja vielä parempi, että ainoastaan aja-
tuksissa kärsimme pakkasta.

Isä. Tuo esille kartta! Levitä se tänne pöy-
dälle. Kustaa, minkä maan kartta tämä on ?

Kustaa. Pohjois-"Wenäjän. Tuossa on Narva,
tuossa Smolensk, missä isot tappelut taisteltiin.
Mutta Pultavaa ei näy.

ISÄ. Sen tähden, että tämä on ainoastaan Poh-
jois-Wenäjän kartta. Mitä maita näkyy tässä kar-
tassa, Erkki ?

Erkki. Lapinmaa, Novaja Semlja, ja niiden
välissä Arkangelin lääni.

Isä. Oikein. Onko ilma siellä lämmin ?

Kustaa. Ei, paukkuvan pakkasta; vaan mei-
dän ei tarvitse tuntea sitä, koska ainoastaan ajatuk-
sissa matkustamme.
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Isä. Niin, siellä on hyvin kylmä. Sen jo huo-
maa paikkakunnan leveysasteesta. Sitä paitsi lisää
kylmyyttä Jäämeren läheisyys ja ne avarat suot,
joita löytyy näissä seuduissa. Metsiä siellä on hyvin
vähän ; kylmyys ehkäisee kasvullisuutta ; silmä ei
näe minkäänlaisia vuoria, vaan tasaisia erämaita,
jotka melkein kokonaan ovat asumattomia.

Katri. Jumalan kiitos, etten asu siellä.
Äiti. Kyllähän sinulla on syytä niin sanoa.

Vaan jos olisit syntynyt ja kasvanut siellä, niin
voisit elää siellä yhtä tyytyväisenä kuin täälläkin.

Isä.. Mitä vielä näet kartassa, Mari ?

MARI. Vienan lahden.
Isä. Oikein ! Se on Jäämeren lahti, johon las-

kee yksi Wenäjän tärkeimpiä jokia, Wiena, ja jon-
ka rannalla on Erkki, mikä kaupunki ?

ERKKI. Arkangel, kaupunki, joka on tunnettu
vilkkaasta kaupastaan pohjoisilla merillä.

Isä. Hyvä ! Nyt ollaan määrätyllä paikalla ja
voimme siis lähteä matkalle.

Katri. Onnea vaan!
Kustaa. Ja hyvää myötä tuulta, sillä luulta-

vasti lähdemme merelle päin.
Isä. Joku aika sitten asui Arkangelissa san-

gen varakas kauppias nimeltä Osarow. Hänellä oli
yksi ainoa poika, livana, kelpo, hyvä poika, joka
oli tunnettu väsymättömästä ahkeruudestaan ja ha-
lustaan saada oppia kaikkea, joka saattoi olla hänelle
hyödyksi. Minkä elinkeinon hän oikeastaan valitsisi,
siitä ei hän vielä itsekään ollut varma; senpä täh-
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den hän opetteli kaikkea, mikä hänen käsityksensä
mukaan ehkä tulevaisuudessa saattaisi tuottaa hä-
nelle hyötyä. Hän tiesi, että hyödylliset tiedot ei-
vät koskaan olisi vahingoksi kellekään. Osaro-
win veli, joka myöskin oli kauppias, kuoli, ja liva-
nan isä otti veli-vainajansa pojan taloonsa. Veljek-
set olivat aina eläneet hyvässä sovinnossa ja ol-
leet todellisia ystäviä; ja tämä ystävyys kulki
perintönä poikiin, niin että Yrjö, se oli orvoksi
jääneen pojan nimi, kasvatettiin yhdessä livanan
kanssa. Pian molemmat pojat, jotka olivat saraan-
ikäiset, eivät voineet olla erillään toisistaan. Yrjöllä
oli monta hyvää ominaisuutta: hän oli ahkera,
tottelevainen, siveellinen sanalla sanoen, hän olisi
ollut yhtä rakastettava poika kuin orpanansa-
kin, jollei häntä olisi yksi vika pilannut. Hän
oli näet jossakin määrin kevytmielinen, ja tämä
esti häntä menettelemästä vakavuudella ja mie-
len lujuudella. Toisena hetkenä hän saattoi olla
vakuutettuna jonkun asian tärkeydestä, mutta kohta
pienimmästäkin aiheesta voi hän nauraa koko asialle.
Hän oli valmis lupaamaan ja aikoikin silloin pitää lu-
pauksensa, mutta seuraavassa silmänräpäyksessä oli
kaikki unhotettu. Tekojensa seurauksia hän hyvin
vähän ajatteli. Hän ryhtyi tekoihin, joitten tuotta-
mia seurauksia hän ei koskaan punninnut, ja joita
hän usein sai katua. Molempien poikien piti, isän
toivomuksen mukaan, ruveta kauppiaiksi, mutta
Yrjöä ei haluttanut istua kauppakonttoorissa las-
kuja ja kirjeitä kirjoittamassa, vielä vähemmän
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palvella yleisöä kauppapuodissa. Vanha Osarow oli
viisas ja järkevä mies. Hän muisti, kuinka monen-
laisia mielipiteitä ja taipumuksia Jumala oli ihmisten
sydämmiin istuttanut. Usein hän oli huomannut, että
lapset olivat tuileet onnettomiksi sen tähden, että van-
hemmat olivat pakottaneet heitä ammattiin, johon
heillä ei ollut halua. Koska hän huolehti molempien
poikien onnea, niin hän tarkasti tutki heidän molem-
pain taipumuksia, jatuli siihen päätökseen, että molem-
milla oli voittamaton halu nähdä maailmaa ja oleskella
pitkillä matkoilla. Hän selitti heille, kuinka hiljainen,
tyyni kotielämä on suloinen; hän kuvaili vilkkaasti ja
räikeästi niitä epämukavuuksia javaaroja, joille mat-
kustajat ovat alttiina; vaan kaikki turhaan. Molem-
mat olivat reippaita, voimakkaita, uskaliaita nuoru-
kaisia. He ansaitsevat kiitosta siinä suhteessa, että
noudattivat haluansa ja taipumustaan, koska olivat
täysin vakuutetut siitä, että tällä tavalla paraiten
voisivat olla joksikin hyödyksi. Ei ihminen ole kos-
kaan onnettomampi, kuin silloin, kun hän ei ole oike-
alla paikallaan. Mutta palatkaamme livanaan ja
Yrjöön. Suurimmalla kunnioituksella ja sävyisyydellä
livana isällensä ilmoitti Voittamattoman halunsa,
pyysi isän suostumusta ja lupasi tuottaa hänelle tule-
vaisuudessa kunniaa. Osarow näki, kuinka har-
taasti hän sitä toivoi, ja antoi suostumuksensa.

Mari. Minkä ammatin he siis valitsivat ?

Kustaa. Kuinka sitä saatat kysyä! Näen
heidät molemmat viheriäisessä, venäläisessä univor-
mussa sotamiehinä tappelutantereilla.
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ISÄ. Erehdyt suuresti.
Mari. Heistä tuli varmaaD kauppiaita jateki-

vät semmoisina pitkiä matkoja.
ERKKI. livana ja Yrjö olivat ehkä tieteelli-

sesti oppineita nuorukaisia ja lähtivät siis löytö-
matkoille.

ISÄ. Molemmat olivat he ihastuneet laivoi-
hin ja laivaliikkeeseen; molemmat tahtoivat he
merimiehinä tuottaa kunniaa isänmaallensa ja itsel-
lensä saavuttaa kuuluisan nimen merimatkojensa
johdosta. Tämän takia olivatkin he, etenkin livana,
lukeneet paljon semmoista, joka on välttämätöntä
siilien tarkoitukseen.

Katri. Tarvitaanko siihen sitten niin paljon
tietoja ?

Kustaa. Kuulithan, että livana tahtoi tulla
kuuluisaksi. Hän ei tahtonut olla halpana merimie-
henä, vaan kohota arvossa, ja silloin sota-aseitten
pitää olla hyvässä kunnossa, ettei jouduta häpeään.

Erkki. Hänen tuli siis osata mittausoppia,
tähtitiedettä, luonnonhistoriaa ja maantiedettä, puhu-
mattakaan vieraista kielistä.

KUSTAA. Sen lisäksi hänen täytyi osata uida,
miekkailla, ampua ja olla tottunut kaikenlaisiin ruu-
miinharjotuksiin, ettei hän ensi hädässä nääntyisi.

Katri. Semmoisista minä en paljoa välittäisi.
Kustaa. Sen kyllä uskon ; vaan eihän sinun

tarvitsekaan lähteä merelle.
Isä. Vanhalla Osarowilla oli paljon ystäviä,

niin että hänen oli helppo saada molemmat nuoru-
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kaiset merikadeteiksi keisarilliseen kadettikouluun
Pietarissa.

Katri. Mikä kadetti, merikadetti on?
Isä. Niin kutsutaan nuorukaisia, joita julki-

sissa oppilaitoksissa varta vasten opetetaan upsee-
reiksi. Kadettikoulu on hyvin hyödyllinen laitos
niille, joilta puuttuu varoja omin neuvoin oppia, mitä
tarvitsevat tulevaan ammattiinsa. Valtion kustan-
nuksella he saavat opetusta, vaatteita, ravintoa ja jo
lapsena pitää heidän täyttää sotamiehen velvollisuu-
det. Merikadetit oppivat etupäässä, mitä laivaliik-
keeseen kuuluu, niin että he meriupseereiksi tultuaan
ymmärtävät ammattiaan. livana jaYrjö otettiin oppi-
laiksi tähän laitokseen. Molemmat tulivat tunnetuiksi
ahkeruudestaan ja huolellisuudestaan. Näitten heidän
hyvien ominaisuuksiensa tähden annettiin anteeksi
monet kevytmieliset kujeet, joita Yrjö ja livana-
kin, toisen viekoittelemana, usein panivat toimeen.

Kolmivuotinen oppimäärä oli nyt suoritettu,
ja nuorukaiset palasivat takaisin syntymäseudul-
lensa. Kaikki, varsinkin Osarow, olivat iloiset heidän
tulostansa. Molemmat odottivat nyt, että he nimitet-
täisiin palvelemaan merivarustukseen.

Katri. Merivarustus, mikä se on ?

Isä. Tällä nimellä ymmärretään kaikkea, mikä
kuuluu valtakunnan meriasioihin, laivat, väestö, ly-
hyesti sanoen kaikki mitä laivaliikkeeseen kuuluu.
Olla merilaitoksen palveluksessa on siis sama kuin
työskennellä sotalaivoissa tahi laivastossa, niinkuin
niitä yhdellä nimellä kutsutaan.
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Tämmöistä nimitystä odottelivat nyt molem-
mat nuorukaiset saadaksensa todellisuudessa näyttää,
mitä olivat oppineet.

Arkangel on, niinkuin tiedetään, melkoinen
kauppakaupunki ja miltei ainoa satama Jäämeren
rannalla. Täällä nähdään kaikkien kauppaa teke-
vien kansojen laivoja ja meriväkeä, ja erittäin-
kin oleskeli siellä paljon Englantilaisia, jotka, niin"
kuin matkakertomuksista tiedätte, harjoittavat erit-
täin suurta kauppaliikettä. Eihän minun tarvitse
sanoakaan, että livana ja Yrjö etsivät kokeneitten
työmiesten tuttavuutta, siten laventaaksensa omia
tietojaan.

Kerran he tapasivat englantilaisen merikatteinin,
jonka laiva oli satamassa, ja joka vaan odotteli myö-
tä tuulta lähteäksensä matkalle. Tämä mies oli hyvin
taitava ammatissaan ja hänen haastelunsa huvitta-
va; sen lisäksi hänen käytöksensä oli siivo ja vie-
hättävä. Hän niin suuressa määrässä saavutti nuo-
rukaisten suosion, että molemmat lausuivat toivo-
muksensa hänen seurassansa englantilaisella laivalla
saada tehdä pitkän matkan. „Tämä halunne kyllä-
kin pian voi tulla täytetyksi," katteini vastasi. „Tu-
lette vaan mukaan, ja minä vastaan siitä, että matka
minun laivallani on tuottava suurta hyötyä teille.
Minä ehkä lähden löytömatkalle Pohjoisnavalle. Eh-
käpä uskallan ryhtyä tähän matkaan".

Nämä sanat herättivät molempien poikien mat-
kahalua. Heidän mielestänsä olisi nyt hyvä tilaisuus
tyydyttää kauan tukahutettu toivomuksensa. Ja vielä
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enemmän heitä viehätti se, että matka tehtäisiin
englantilaisella laivalla, sillä englantilainen meri-
varustus oli nyt niin korkealla kannalla, ettei
mikään merillä kulkevista kansoista voinut siinä
suhteessa astua sen rinnalle. Englantilaiset laivat
olivat kauniit; niiden varustus ja väestö kelpasi
malliksi muille kansoille. Se, joka perinpohjin tah-
too oppia laivaliikettä, menköön palvelukseen eng-
lantilaiseen laivaan.

Laivan katteini huomasi molempien nuorukais-
ten levottomuuden. Hän kertoi heille matkastaan,
ja jokainen hänen sanansa lisäsi livanan ja Yrjön
halua saada ottaa osaa siihen. Koska eivät vielä
olleet varsinaisessa palveluksessa, ei heidän ollut vai-
kea saada ero. Merilaivaston ylihallituksella, johon
suuremmaksi osaksi kuuluu sotalaivojen päälliköitä,
ei ollut mitään sitä vastaan. Päinvastoin se näki
mielellään, että kaksi nuorta, etevää miestä tahtoi
englantilaisissa laivoissa kehittyä, tullaksensa suu-
reksi hyödyksi isänmaallensa. Saostuttiin siis ker-
naasti heidän eronhakemukseensa. Suurempia vai-
keuksia vanha Osarow teki. Hän rakasti isänmaa-
tansa niin suuressa määrässä, ettei hän tahtonut, että
nuorukaiset palvelisivat missään muussa laivastossa
kuin venäläisessä, ja kielsi heitä lähtemästä ulkomaa-
laisissa laivoissa. Heidän olisi nyt pitänyt totella;
mutta;, pahakyllä, Yrjön kevytmielisyys voittilivanan
epäilykset Suruissaan isän vakavasta kiellosta sat-
tuivat he eräänä iltana samaan seuraan, englantilaisen
katteinin kanssa. Tämä tietysti taas alkoi puhua mat-



kasta, ja nuorukaiset tunnustivat, ettei isä tahtonut
sallia heidän tulla mukaan.

On ikävää huomata heikko kohta ihmisessä
jota muuten kunnioittaa. Tarkoitamme katteinia
hän neuvoi heitä isän tietämättä lähtemään matkalle.
„Korkeintain kolmen kuukauden kuluttua olette taas
täällä," hän selitti; r ja olen vakuutettu siitä, että
isänne on kiittävä minua, kun olen houkutellut teitä
niin hyödylliselle matkalle. Hyvin usein tapahtuu
omassa maassani, että rikkaitten vanhempien pojat
salaa lähtevät semmoisille matkoille ja avoimin sylin
heitä tervehditään kotiin tullessaan. JEihän minulla
ole mitään pahoja aikeita tällä matkalla; emme ole
merirosvoja, ja meidän tarkoituksemme on kaunis ja
jalo, jonka tähden kaikki keinot sen saavuttamiseen
ovat hyväksyttävät".

livana oli kahden vaiheella ja mietiskeli asiaa,
muttaYrjö tavallisellakevytmielisyydellään houkutteli
häntä, niin että hän vihdoin suostui. Molemmatantoi-
vat katteinille kättä vakuutukseksi, että yöllä laittaisi-
vat kapineensa kuntoon ja päivän koittaessa olisivat
laivassa.

„
Odotamme ainoastaan sopivaatuulta," kat~

teini sanoi, „eikä se enää kauan voi viipyä."
„Teidän täytyy siis valmistua, niin että minä

hetkenä tahansa voin nostaa ankkurin ja levittää
purjeet."

Katri. Nostaa ankkuri, mitä sillä tarkoitetaan ?

Erkki. Sillä tarkoitetaan, että meren pohjalla
olevat ankkurit, jotka pitävät laivaa, niin että se
ei voi liikkua paikaltaan nostetaan, sen kannelle.

16
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Isä. Alinomaa kstteiuin odotellessa myötä-
tuulta, kului vielä pari päivää. livana olisi ehkä
tunnustanut kaikki isällensä ja matka siten rauen-
nut, tyhjään ; mutta Yrjö osasi kiihottaa livanan ylpe-
yttä ja kunniantuntoa, niin, että hän todella valmis-
tihe matkalle ja määrätyn päivän aamuna oli lai-
vassa. Hän jätti isällensä kirjeen, missä hän' pur-
kasi koko sydämmensä, pyysi anteeksi tottelematto-
muutensa, jonka syyksi hän sanoi olevan voittamat-
toman matkustus-halunsa, sekä pyysi isänsä siu-
nausta ja esirukousta.

Luulenpa siis, että annamme anteeksi hänen
vikansa ja teemme hänelle seuraa matkalla.

Mutta on jo myöhäinen; menemme siis levolle
ja lähdemme huomenna matkalle.

Toinen ilta.

Jo kauan olivat lapset istuneet töittensä ääressä.
Tytöt kehräsivät, Erkki jaKustaa katselivat karttoja,
perinpohjin tutustuaksensa niihin seutuihin, joihin
heidän isänsä aikoi heitä kuljettaa. Tätä tehdessään
he väittelivät, tietysti niinkuin hyvin kasvatetut

Talvikausi Huippuvuorilla. 2
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lapset tekevät, ettei heidän» pieni väittelynsä muutu
toraksi ansaitsivatko livana ja Yrjö anteeksi-
saamista vai ei, he kun salaa jättivät isänsä ja hyvän-
tekijänsä. Marin jaKatrin mielestä heidän tekonsa
oli anteeksiantamaton. Erkki oli vähän epävarma;
halu oppia jotakin uutta jatulla hyödyksi maallensa
puolusti jossakin määrin tämmöistä hairahdusta.
Kustaan mielipide oli, että livanan ja Yrjön, joitten
silmäin edessä haamoitti niin kaunis päämäärä, olisi
jo aikaa sitten pitänyt ryhtyä tähän tekoon. Vaan
tämmöisestä mielipiteestä sisaret häntä morkkasivat.
Kustaa kyllä huomasi, että hän oli mennyt liialli-
suuksiin, vaan, niinkuin usein tapahtuu, hän ei tahto-
nut peruuttaa sanojansa.

Hän kuului niihin luonteisiin, jotka eivät kos-
kaan tahdo myöntää olevansa väärässä, vaan puolus-
tavat mielipidettänsä, niin kauan kuin jollakin pe-
rusteella voivat sen tehdä.

Vanhempain tulo teki lopun tästä vähäisestä
kinasta, ja he toivoivat sydämmestään, ettei koskaan
kukaan lapsista joutuisikiusaukseen tekemään mitään
heidän tahtoansa vastaan.

Isä. Pysähdyimme eilen illalla Arkangelin
satamassa olevaan Juno-nimiseen laivaan. Jo tähän
aikaan tehtiin useita matkoja Pohjoisnavalle päin toi-
vossa, että kulkemalla pitkin Aasian tahi Ameriikan
rantoja löydettäisiin tie Itä-Intiaan. Ei kenellekään
olisi tämmöisestä tiestä ollut suurempaa hyötyä kuin
Arkangelin kauppiaille, jotka sitten lyhempää tietä
olisivat päässeet Kiinaan ja Intiaan. Kuka teistä
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voi, katsomatta karttaan, selittää, mitä teitä nämä
kulkivat Itä-Intiaan.

Erkki. Minä. Heidän piti kulkea Norjan ran-
taa, sivu Tanskan ja Hollannin, Englannin kanaa-
lin kautta Hanskan, Espanjan ja Portugalin sivutse
Gibraltarin salmesta Wälimereen ja Suesin kanavan
kautta Punaiseen mereen. Ennenkuin viime mainit-
tu kanava oli avattu laivaliikkeelle, oli pakko kulkea
pitkin Afrikan länsi-rantaa Hyväntoivon niemelle
ja sieltä Intian valtamerta Ceylonin saarelle tahi
vielä kauemmaksi Sumatraan tahi Kiinaan saakka.

Isä. Oikein. Kuka tietää toista tietä ?

Mari. Toistako tietä ?

Katri. Löytyykö mitään toista tietä?
Isä. Noh, mitä tietä kulki ystävänne Kotzebue,

josta pari vuotta sitten puhuimme ?

Erkki. Oh, nyt tiedän. Samaa tietä kuin äs-
ken, aina Espanjaan saakka, mutta sieltä kääntyen
länteenpäin Etelä-Ameriikkaan, jonka itäistä rantaa
hän kulki Magalhaesin (lue: mahaljaangsj salmen
kautta ja sieltä, jättäen Chilin ja Perun oikealle
puolelle suoraan Itä-Intiaan.

Isä. Voitte helposti arvata, kuinka halukkaasti
livana jaYrjö lähtivät tälle matkalle. Ankkuri nos-
tettiin ; navakka kaakkois-tuuli pullisti purjeet. Yhä
nopeammin laiva halkaisi Wienan-meren aaltoja ja
ennen pitkää oltiin avaralla Jäämerellä. Pojat tekivät
nyt ensimmäisen merimatkansa; elämäntapa laivassa
•oli heille uutta, outoa. Kaikkia, mitä näkivät, tun-
sivat he tosin jo ennestään, koska olivat käyneet
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koulua sitä varten, vaan toista, kuin kirjoista lukea
oli nähdä sitä todellisuudessa, Englantilaiset lai-
vat ovat tunnetut ankarasta järjestyspidostaan ja
että jokainen mitä huolellisimmin suorittaa tehtä-
vänsä. Jo tämäkin nuorukaisia miellytti. Laivakin
oli uusi, kauniisti ja tukevasti rakennettu. Kaikki
oli puhdasta, sillä joka päivä pestiin ja siivottiin
kaikkialla. Likaa ei kärsitty ja jokainen pienempi-
kin tila käytettiin määrättyyn tarkoitukseensa. Sen
lisäksi kunnon katteinin ja koko väestön käytös an-
saitsee kaikkea kiitosta. Katteini oli yhtaikaa ystä-
vällinen ja vakava, hyvä ja ankara. Hän tiesi aina
pitää hyödyllisessä toimessa miehensä, joita oli neljä-
kymmentä. Jo tätä ennen hän oli tehnyt pari matkaa
Arneriikkaan ja Itä-Intiaan, joista matkoista hän
nuorille ystävillemme kertoi monta huvittavaa ja
opettavaista kertomusta. Mieltymyksellä he istuivat
kuunnellen katteinin juttuja, hartaasti toivoen itse-
kin saavansa ottaa osaa semmoisiin seikkailuihin.
He seurasivat häntä hänen matkoillaan, ottivat osaa
hänen vaaroihinsa ja moniin seikkailuihinsa, purjeh-
tivat hänen seurassansa pitkin tuntemattomia me-
riä, laskivat maalle asumattomille saarille, katselivat
merkillisiä paikkoja sekä oleskelivat suurissa kau-
pungeissa vieraissa maanosissa.

Molempien nuorukaisten toimeen kuului vapaa-
ehtoisina avustaa laivan kahta sotaupseeria.

Nämä, samoinkuin katteini, olivat kelpo mie-
hiä, tieteellisesti oppineita, jotka pian tulivat hy-
viksi ystäviksi poikien kanssa.



21

Kustaa. Voin helposti käsittää, kuinka onnel-
lisia he mahtoivat olla, kun saivat seurustella semmois*
ten miesten kanssa. Se joka olisi saanut olla hei-
dän sijassansa!

Äiti. Siihen kyllä olet tilaisuudessa manner*

maallakin. Jos etsit, löydät aina hyviä ihmisiä, jotka
kohtelevat sinua samalla tavalla, kuin molemmat
upseerit kohtelivat nuoria ystäviämme.

Isä. Lähdetään eteenpäin. Jokaisena joutohet-
kenä livana ja Yrjö oleskelivat kajuutassa, kuunteli-
vat, katteinin selityksiä, lukivat hänen kanssansa
matkakertomuksia, katselivat karttoja, harjottelivat
piirustus-ja laskentotaitoa. Semmoisista oppilaisista
tulisi kyllä kunnollisia merimiehiä.

Suotuisten tuulten vallitessa katteini ensin suun-
tasi matkansa pohjoiseen päin ja purjehti suuren, au-
tion Novaja Semlja-saaren ympäri. Hän olisi kyllä
voinut kulkea tämän saaren ja Siperian välissä ole-
van salmen kautta, vaan laivakulku salmessa on
vaarallinen, sillä siellä on matalikkoja, hietariuttoja,
kiviä ja särkkiä.

Katri. Särkkiä, mitä ne ovat ?

ISÄ. Särkkä on veden alla oleva pitkä jono karia,
jotka ovat hyvin vaaralliset merillä kulkijoille. Taval-
lisesti ne ovat likellä rantaa, josta väliin ulottuvat
kauas merelle ; mutta usein niitä tavataan keskelläkin
merta. Myrskyssä niitä ei näy, ainoastaan tyynellä
säällä. Aallot taittuvat niitävastaan jasiinä muodostuu
samanlainen maininki kuin merenrannalla. Merenkul-
kijat välttävät semmoisia paikkoja, niin paljon kuin
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mahdollista. Ennemmin he tekevät suurenkin mat-
kan, kuin antautuvat vaaraan, etenkin tuntematto-
milla seuduilla

Matkustajamme olivat nyt Novaja-Semljan poh-
joisella puolella ja kääntyivät täältä itään päin. Pian
lähestyivät he Aasian pohjoisinta niemekettä, jokaon
luettava maapallon pohjoisimpien paikkojen jouk-
koon. Vastoin kaikkea luuloa oli matka tähän saakka
käynyt hyvin onnellisesti. Aurinko paistoi lämpi-
mämmin, kuin mitä tällä leveysasteella saattoi odot-
taa. Jäätä tavattiin tuskin ollenkaan ja yli kahta
kuukautta pitkä päivä

Katri. Mitä puhutte, isä? Kahden kuukau=
den päiväkö ?

IsÄ. Niin, kaksi kuukautta kestää päivä täällä
juhannusaikana; mutta joulun tienoilla on yö yhtä
pitkä. Kahteen kuukauteen ei aurinkoa näy tai-
vaalla.

Katri. Siellä pitäisi meidän unikekojerame
olla, niin ei heidän tarvitsisi valittaa, että aurinko
nousee liiaksi varhain. Vai miten, Kustaa ?

Kustaa. Seinällä on kuvastin, Katri. Et si-
näkään ole juuri varhaisimpia aamusilla.

Katri. Noh, älkäämme jankatko siitä asiasta.
Uni on suloinen lahja. Mutta kuulkaa, Erkki ja
Kustaa, voisitte tehdä Marille ja minulle pienen, sie-
vän palveluksen.

Erkki. Mitä se sitten olisi ?

Katri. Niin näetkää, tiedän kyllä, että päi-
vien ja öitten pituus vaihtelee, riippuen maitten eri
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asemasta, sekä että napojen kohdalla toinen puoli
vuotta on yö, toinen puoli päivä. Vaan mistä niin ...

Isä. Siitä sinulla ei ole selvää käsitystä. Sen
kyllä uskon. Kuulkaa, Erkki ja Kustaa, koettakaa,
osaatteko selittää sisarillenne sen seikan.

Erkki. Saammepa nähdä huomenna. Minun täy-
tyy ensin ajatella, millä tavalla voisin tehdä sen oi-
kein selvästi.

Isä. Se on-kokonaan teidän omassa vallassanne
ja minua suuresti ilahuttaisi, jos keksisitte jonkun uu-
den selitystavan. Vaan nyt eteenpäin matkallam-
me. Täällä Aasian pohjoisimman niemen edustalla oli
katteiniila kaksi tietä valittavana. Toinen oli jatkaa
matkaa itään päin Aasian ja Ameriikan välitse.

Katri. Sitä tietähän me kerran matkustimme ys-
täviemme Cookin. Kotzebuen ja NordenskökTin seu-
rassa.

Kustaa. Aivan oikein. Silloin katteini voisi
poiketa Jpkuuttien ja Tschuktsehien luo käymään.

Mari. Ja saada ruoakseen hylkeenpaistia hyl-
keenrasva-kastikkeen kanssa.

Kustaa. Maistuisi ehkä yhtä hyvältä kuin he-
vosen liha, johon Napoleonin ison armeijan täytyi
Veräjällä tyytyä. Sieltä matka kävi Behringin-
salmen kautta.

Katri. Oh, nyt tunnen tien aivan hyvin.
Karntschatka, Aleutin saaret, Jaapani, Kiina
kaikki nämä maat seuraavat perätysten.

Isä. Oikein. Katteini mietiskeli, lähtisikö hän
tälle matkalle. Kesä oli kohta kulunut, talvi läheni
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lähenemistään; Aasian pohjoinen ranta oli hyvin vähän
tunnettu ja; monta.vaaraa uhkasi siellä. .Luultavastikat-
teinilla ei ollut suurta halua talvehtia Kamtschatkalla
niin kaukana omasta maastansa, Englannista. Hän
päätti siis kääntyä takaisin, viettää talven Arkangelis-
sa jaseuraavan kesän alussa koettaa, eikö olisi mahdol-
lista löyTää uutta tietäßaffinin meren kautta. Katteini
kääntyi siis takaisin ja purjehti toisen kerran tuon
pohjoisen niemekkeen ohi. Nyt pakkanenkin lisään-
tyi, rannikoilla vesi jäätyi, lumi ja sumut tekivät il-
man himmeäksi, ja katteini sai olla hyvin varovainen
voidaksensa saada laivansa vahingoittumattomana
Arkangeliin. Mutta usein, on vähäpätöinen seikka
syynä siihen, että parhaimmat, järkevimmät suunni,
telmat kukistuvat; kokemus, jonka katteinitume ja
meidän ystävämme nyt tekivät ja jonka jokainen
ihminen joskus on tilaisuudessa tekemään.

Unohdin' kertoa teille, että katteini Arkange-
lista otti mukaansa perämieheksi venäläisen mie=
hen, joka perusteellisesti ymmärsi hoitaa tehtäviään.
Hänestä tuli pian livanan ja Yrjön hyvä ystävä-
Katteini ja koko väestö panivat suurta arvoa häneen
hänen tietojensa takia. Upseerit istuivat kerran ka-
juutassa haastellen kaikellaisista, kun outo kohina ja
jyske saapui heidän korviinsa, ja he selvään kuuli-
vat, kuinka perämies käski laskemaan alas purjeet
ja kaikki pysymään paikoillansa. Katteini ja up-
seerit juoksivat kannelle. „Mikä, on ?." katteini ky=
syi. „Kauhea myrsky kaakostapäin," vastattiin. „Voi,

jos meillä nyt olisi aukea meri edessämme".



25

Laiva keinui ja viippui kauheasti aina kotv
keammalle kohoavilla aalloilla; joka silmänräpäyk-
sessä myrsky kävi kiivaammaksi, jylinä lisään-
tyi ja aallot nousivat tavattomaan korkeuteen. Vä-
listä laiva keinui niiden harjoilla, välistä painui se
alas syvyyteen. Päivän valo oli tykkänään kadonnut;
kukaan ei voinut varmuudella ohjata laivaa, sillä
kova myrsky sai läheiseltä maalta toisen suunnan ja
heitteli laivaa kuin keveätä lastua. Katteini, muu-
ten niin kokenut merimies, kävi levottomammaksi,
kuin mitä hän koskaan oli ollut, hän kun ei tuntenut
merta eikä lähellä olevaa maata. Jos semmoinen
myrsky olisi sattunut suurella, avonaisella, merimie-
hille tunnetulla merellä, niin se olisi ollut vähem-
min vaarallinen. Silloin ei tarvitse peljätä kareja,
matalikkoja eikä hiekkasärkkiä ; vaan siellä, missä he
nyt olivat, oli kaikki nämä peljättävissä. Kaikkiin tar-
peenvaatimiin keinoihin ryhdyttiin, mutta oli mah-
doton hallita laivaa; täytyi jättää se omaan val-
taansa. Pimeys teki heidän tilansa vielä kauheam-
maksi, sillä paksu, veden pinnalla leijaileva sumuja
mustat pilvet muuttivat päivän pimeäksi yöksi. Aallot
kuljettivat heiluavaa laivaa kokonaan tuntemattomiin
seutuihin. Toinen ei ymmärtänyt toisen puhetta,
niin kova oli myrskyn pauhina, jota lisäsi aaltojen
loiske laivan kylkejä vastaan. Kahden.vuorokauden
kuluessa merimiehet tekivät kaikki, mitä heidän voi-
massaan oli, kunnes myrsky taittoi suurmaston, joka
kauhealla jyskeellä kaatui kannelle, ja suuressa mää-
rässä pidätti laivan kulkua.
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„Nyt emme voi sen enempää tehdä," sanoi kat-
teini, nöyrästi alistuen kohtaloonsa. „Nyt ei ihmi-
sen voima voi mitään ; jollei Jumala meitä auta, niin
me kaikki näissä aalloissa saamme hautamme."

Millä mielellä livana ja Yrjö kuulivat nämä sa-
nat, voitte helposti arvata. He eivät koskaan olleet
tehneet pitempää merimatkaa, eivät koskaa nnähneet
suurempaa myrskyä. Ainoastaan matkakertomuksista
olivat he kuulleet, minkä semmoisista asioista tiesivät
ja sanomattani ymmärrätte, ettei paraskaan selitys
siitä vastaa todellisuutta.

Suljettuina laivan pimeään ruumaan, väsyneinä,
voimattomina, saamatta silmänräpäykseksi unta sil-
miinsä, olivat nuo onnettomat nuorukaiset epätoivon
vallassa. Heitä ei odottanut muu kuin likeinen, varma
kuolema. Jokainen tyrskyvä aalto, jokahyökkäsi laivaa
vastaan, julistitämän kauhean tuomion heille. Epätoi-
vossaan he vihdoin toivoivat, että kaikki jo olisi ohitse,
kaikki päättynyt, sillä kuoleman tuska on kiusallisempi
kuin itse kuolema. Kumpikin oli vaiti, toinen ei voinut
lohduttaa, eikä rauhoittaa toista, sillä siihen tarvitaan
itselläkin levollisuutta. Salaman nopeudella laiva lensi
aaltojen läpi; myrsky vaan yltyi yltymistään, aallot ul-
voivat aina vaan kauheammin, ja loppua odotettiin.

Yhtäkkiä laiva sai -kovan täräyksen, niin että
kaikki kellahtivat toisiansa vastaan. Vielä kerran
nousi se pystyyn, syöksyi taas alaspäin ja jäi sitten
paikallensa, ikäänkuin olisi se ollut muurattu siihen.

Vaaii koska jo on myöhäinen, lopetan täksi il-
laksi. Huomenna saatte kuulla, miten kävi.
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Kolmas ilta.

Enhän tarvinne vakuuttaa teille, nuoret luki-
jani, että kaikki-neljä lasta, Erkki, Kustaa, Mari ja
Katri, mitä suurimmalla mielerjännityksellä odotti-
vat saavansa kuulla, mimmoisen lopun äsken kerrot-
tu tapaus sai. Koko seuraavana aamuna he haaste-
livat siitä, sekä arvelivat, miten livana-raukan ja
hänen ystävänsä oli käynyt. Mutta Erkki muisti
lupauksensa, jonka hän oli tehnyt, nimittäin selittää
sisarilleen, mikä on syynä öitten japäivien eri pituu-
teen. Hän ja Kustaa olivat luvanneet tehdä sen ; isän
luottamus ja sisarien tiedonhalu kiihoittivat heitä ja
he olivat ylpeät niin kunniakkaasta tehtävästä.

Erkillä oli mietiskelevä luonne ja sen, minkä
hän taisi, taisi hän perusteellisesti. Hän oli näet
sitä mieltä, että kaikkia pitää oppia hyvin tarkasti,
eikä koskaan saa tiedoissaan pysähtyä puoli tielle
Niin ei ollut Kustaan laita. Tosin hän saattoi usein
käsittää jotakin asiaa paljon helpommin, kuin hidas-
luontoinen Erkki; mutta sen sijaan hän pian unohti
paljon, joka jäi pysymään veljeD päähän. Etenkin oli-
vat molemmat paljon edistyneet maantieteessä; kartto-
jen katseleminen ja tutkiminen ei tuottanut heille vai-
vaakaan he tekivät sen huvikseen. He istuivat kartto-
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jensa ääressä yhtä suurella halulla, kuin muut lapset
huviksensa katselevat kuvia ja tauluja. Mutta he eivät
ainoastaan tunteneet maita ja meriä, virtoja javuo-
ria, vaan myöskin maapallon suhdetta kiertotähtiin
ja toisiin taivaanpalloihin, seka niiden kiertoa ja
asentoa aurinkoon. Heidän isänsä, jota nämä tieteet
suuresti miellyttivät, oli myöskin herättänyt pojis-
saan innostusta samoihin tieteisiin. Hän ei siis vaa-
tinut liikoja, kun hän käski heitä selittämään sisa-
rille syyn yllä-mainittuun asiaan. Sillä tavalla hän
itse saattoi parhaiten huomata, ymmärsivätkö pojat
oikein, mitä heidän piti muille selittää.

Vaikka molemmat pojat olivatkin uteliaat kuule-
maan onnettomien merenkulkijain kohtalosta, niin ha-
lusivat he kuitenkin vielä hartaammin voida pitää
lupauksensa. Varsinkin Erkki mietiskeli koko seu-
raavan aamun, miten hän voisi suorittaa tehtävänsä.
Hänen veljensä Kustaa auttoi häntä uskollisesti tässä
asiassa. Molemmat ajattelivat vaan samaa asiaa Tytöt
nauroivat usein huomatessaan, kuinka veljet kulki-
vat syvissä mietteissä. Katri sanoi heille monta
pilkallista komppasanaa, ja ehkä Erkki ja Kustaa jo
olisivat luopuneet kaikista yrityksistä, jollei isän
luottamus o''isi estänyt heitä siitä.

■ Vihdoin pitkien keskustelujen "ja kokeitten jäl-
keen - isä jätti heidät tahallaan yksin antamat-
ta heille pienintäkään viittausta olivat selityk-
seen tarvittavat apukeinot valmiit. Mari ja Katri
kutsuttiin huoneeseen. Isä tuli itse oikaisemaan ja
täydentämään, raita pojat eivät ehkä aivan selvästi
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olleet käsittäneet. Erkki ja Kustaa olivat toisesta
päästä korottaneet isoa pöytää, niin että se oli sa-
massa suunnassa eli, niinkuin Erkki tieteellisellä ni-
mellä sitä kutsui,, yhdensuuntainen maapallon ra=
dan kanssa.

Keskellä pöytää oli suuri kullattu omena kiin-
nitetty puikolla, jonka yläpäästä lähes metrin pitui-
nen nuora riippui. Nuoran toiseen päähän oli pallo
sidottu. Pöytään oli liidulla vedetty ympyrä, jonka
kehä oli yhtä suuri kuin nuoraan sidotun pallon rata.
Molemmat tytöt huomasivat, että kullattu omena
tietysti kuvaili aurinkoa ja pallo maata. Mieltymyk-
sellä isä näitä laitoksia katseli, sillä siitä hän sai
sen todistuksen, että Erkki ja Kustaa oikein olivat
käsittäneet asian.

Professorin katseella Erkki astui pöydän luo.
„Mari ja Katri" hän alkoi, „tehän tiedätte, että
aurinko on liikkumatta ja että maa pyörii sen ym-
päri, tehden tämän matkan vuodessa ?"

Mari. Ja sen lisäksi tulee muutamia tunteja.
Erkki. Jotka liitetään Helmikuuhun karkaus-

vuotena joka neljäs vuosi niin että ajanlasku py-
syy oikeassa! Nyt ensin näytän teille, missä suun-
nassa maa pyörii auringon ympäri, ja pian itse kum-
mastelette, kuinka niin selvään ja helposti voitte kä-
sittää, mikä on syynä öitten ja päivien eri pituuk-
siin. Omena kuvailee aurinkoa, joka seisoo liikku-
matta tämän kehän keskellä; pallo taas tarkoittaa
maata ja on sen keskelle vedetty viiva.

Mari. Se luultavasti kuvaa päiväntasaajaa.
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Kustaa. Juuriniin. Tässä näette kaksi kir-
jainta, P. ja E., jotka merkitsevät Pohjois- ja Etelä-
napaa. Muuten huomaatte pallossa muutamia kyhäyk-
siä, joilla olen tahtonut kuvailla eri maanosia.

Katri. Niin, jos on hyvä mielikuvitus, voi
jotensakin aavistaa, mitä ne merkitsevät. Tässä on
Eurooppa eikö niin ?

Kustaa. Aivan oikein.
Erkki. Kuulkaa nyt tarkasti! Tässä maapallo

on nyt paljon alempana aurinkoa. Sen pohjoinen puo-
lisko on käännetty aurinkoon päin. Tietysti au-
rinko, maan tässä asennossa ollessa, enemmän jakau-
emmin valaisee pohjoista puoliskoa kuin eteläistä.
Pohjoisnavan seutu on kokonaan valaistu, jota vas=
toin etelänapa on pimeä.

Katri. Aivan oikein ja selvää.
Kustaa. Pohjoisella pallonpuoliskolla on nyt

siis kesä ; aurinko on korkeimmillaan, päivät pisim-
mät. Mutta, ottakaa vaari! Maa alkaa kulkun-
sa. Pitkin tätä liituviivaa tekee se kiertonsa au-
ringon ympäri ja kääDtyy siinä samassa itsensä ym-
päri kerta vuorokaudessa, josta, niinkuin tiedätte,
päivän ja yön vaihtelu syntyy. Koko pohjoinen puo-
lisko, etenkin napa, tulee yhä kauemmas auringosta.

Erkki. Maapallo nousee aina korkeammalle,
kunnes se on auringon tasalla. Pohjoinen pal-
lonpuolisko on päivä päivältä enemmän poistunut
auringosta ja saanut siltä yhä vähemmän valoa.
Päivät siten lyhenevät, yöt muuttuvat pitemmäk-
si, kunnes maa Syyskuun 23rna päivänä on
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samalla korkeudella, kuin aurinko, jolloin päi-
vät ja yöt ovat yhtä pitkät; silloin meillä on
syksy. Maa poistuu nyt kauemmaksi, nousten yhä
korkeammalle. Meistä tietysti näyttää siltä, kuin
aurinko painuisi alemmas maapalloon verraten. Au-
rinko nyt ei enään valaise pohjois-napaa, ja mitä
likempänä napaa joku maa on, sitä pitemmät
siellä ovat yöt .ja lyhemmät päivät. Aivan vas-
takkaiset ovat asiat etelä-puoliskolla, jota aurinko
nyt kokonaan valaisee.

Kun maapallo Joulukuun 22 päivän vaiheilla on
päässyt ylimmälle paikalle, on meillä lyhin päivä ja
talvi. Tästä alkaen maa taas alenee, aurinko näkyy
notisevaa korkeammalle, päivät pitenevät, ja Maalis-
kuun 21:nä päivänä on maa samalla korkeudella kuin
aurinko, jolloin yöt ja päivät ovat yhtä pitkät. Sil-
loin meillä on kevät. Maa painuu nyt alemmas ja
aurinko tulee korkeammalle, kunnes maa Juhannuk-
sen aikana on siinä paikassa, josta alotimme. Nyt
on pisin päivä ja suloinen kesäaika.

ISÄ. Hyvin olette tehneet tehtävänne ja minä
toivon, että sisarenne ovat teitä ymmärtäneet. Mut-
ta vielä tahdon lisätä: kuinka pitkä maan rata au-
ringon ympäri oq, voitte päättää siitä, että me kul-
jemme eteenpäin avaruudessa lähes kolme peninkul-
maa joka sekunnissa.

Katri. Sepä on hyvää vauhtia.
Isä. Ja matka, jonka inaa tekee auringon ym-

päri, on laskettu lähes 90 miljoonaksi peninkulmaksi.
Mutta palatkaamme nyt noitten onnettomien luo,
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jotka eilen jätimme niin vaaralliseen tilaan. Kauhea tä-
rähdys, ankara törmäys, äkkinäinen seisahdus ja lai-
van kylkiä vastaan tyrskyvien aaltojen pauhina ja
kohina syöksivät kaikki laivassa olevat mitä suu-
rimpaan epätoivoon. Itse katteinikin, rohkea ja us*

kalias merimies, joutui epätoivoon. Hänen tavallinen
mielenmalttinsa jätti hänet tässä kauheassa silmän-
räpäyksessä. „Jumala armahtakoon meitä \ u huusi
hän kokonaan tuskasta mieletönnä. „01emme joutu-
neet karille ja parin silmänräpäyksen kuluttua laiva-
hylky vajoo pohjaan ! Kauhistuksella kaikki kuuli-
vat tämän kuolemansanoman ; kovimmassa pelossa
he vartosivat silmänräpäystä, jolloin laiva hajoaisi,
palkit irtaantuisivat liitoksistaan, vesi syöksyisi si-
sään ja kuohuvat aallot viskaisivat kaikki hajalle.
Pari kauheaa minuuttia kului, ennenkuin nuo on-
nettomat tulivat tuntoihinsa. Katteini oli ensim-
mäinen, jonka sydämmeen rohkeus ja mielenmaltti
palasivat. Reippaan perämiehen seurassa hän lähti
kajuutasta. Molemmat menivät he alas laivan lastiruu-
maan ja huomasivat ilokseen sen olevan aivan kui-
van, joka todisti, ettei laivaan ollut tullut vuotamaa.
Merivesi olisi muuten tunkeunut sisään ja koko ruu-
ma täyttynyt vedellä. Myöskin huomasivat he, ettei-
vät aallot enää olleet niin raivoisat ja siitä he aivan oi-
kein päättivät, että myrsky, joskin ei kokonaan
tauonnut, oli kuitenkin paljon helpottanut. Ilois-
saan ja täynnä uutta toivoa juoksivat he peloissaan
olevien toveriensa luo antamaan heille osaa uuti-
sesta, joka tänä hetkenä oli iloisin, minkä he saat-
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toivat saada. Nyt uskalsi rohkea perämies avata
yhden suljetuista tykinaukoista.

Katri. Mitä ne tykinaukot ovat?
Isä. Kustaa, se selitys kuuluu sinun ammat-

tiisi.
Kustaa. Tykinaukot ovat laivassa samat, kuin

ampumareijät vallissa eli linnoituksessa, nimittäin
läpiä, joista tykkien suut tulevat näkyviin. Ne ovat
varustetut luukuilla ja ne voidaan sulkea, niin että
korkeat aallot eivät aukoista pääsisi tunkeumaan
laivaan.

Isä. Nyt perämies aukaisi tämmöisen. Hän
näki kirkkaan tähtitaivaan päänsä yläpuolella. Täh-
tien heikossa valossa hän saattoi eroittaa suuren,
avaran, liikkumattoman tasangon, joka katosi ääret-
tömyyteen. Perämies ihmetteli, minkä tähden vesi
toisella puolella laivaa oli aivan liikkuumaton, vaikka
se sen toisella puolella pauhasi kauheasti. Hän
huusi tovereitaan. Kaikki kokoontuivat laivan kan-
nelle —.

Katri. Eikö laivan ylimpää osaa kutsuta kan-
neksi?

Isä. Kutsutaan. Sitä voi verrata kattoon, ai-
noastaan sillä eroituksella, että se on laakea. Suu-
rilla (aivoilla on monta kantta, jotka samoin kuin
huoneuksissa eroittavat eri-kerrokset toisistaan. Niin
voitte kuulla puhuttavan „kolmikansisista", jolla ni-
mellä tavallisesti ymmärretään suurta sotalaivaa.

Lähdettiin nyt ylimmälle kannelle. Kylmä, rai»
tis ilma virkistytti heitä kaikkia, he kun olivat

Talvikausi Huippuviwrila S
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viettäneet niin monta päivää umpinaisessa kajuu-
tassa. Mutta kuinka suuresti he säikäktyivätkään,
huomatessaan, että suuri pinta, jota perämies oli
luullut tyyneksi mereksi, olikin ääretön jääkenttä.

Katri. Oliko se sitten niin kauheaa? Minun
mielestäni tämä oli parempi, kuin että laiva olisi
törmännyt karille.

ISÄ. Ei, jäähän ajautuminen on paljon vaarab
lisempaa kuin maata vastaan, sillä se ainakin pysyy
paikallansa ja pahimmassakin tapauksessa voi siellä
löytää jonkun rotkon tahi luolan, joka antaa suojaa
ja lämpöä; ehkäpä lähteenkin, jonkun pensaan tahi
eläimen, joka kelpaa nälistyneille ruoaksi; vaan mi-
tään semmoista ei tapaa tyhjällä jääkentällä. Sa-
massa silmänräpäyksessä kun haaksirikkoiset pääsi-
vät kannelle, nousi lyhyen päivän aurinko, josta
pieni osa kohosi näköpiirin yläpuolelle, niin että
nuo ihmisraukat oikein saattoivat huomata, kuinka
surkea heidän tilansa oli. Kolmella puolella laiva-
hylkyä oli jääkenttä; neljännellä puolella meri to-
siaan vielä aaltoili, mutta virta ajeli mukanaan ää-
rettömiä jäälaakoja, jotka pysähtyivät aukon suu-
hun, ja selvästi saattoivat laivassa olijat huomata,
että tie aavalle merelle pian olisi ummessa. Heidän
perikatonsa näytti välttämättömältä; sillä ei tarvit-
taisi muuta, kuin että suuri jäälohkare törmäisi lai-
vaa vastaan, niin se särkyisi pirstaleiksi. Ja vaikka
he pääsisivätkin tästä satimesta, niin tämä ei juuri
heitä hyödyttänyt, koska laivansa oli semmoi-
sessa kunnossa, ettei sitä voitu ohjata, saatikka sit-
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ten lähteä sillä ehkä pitkällekin matkalle; nuo on-
nettomat kun eivät ensinkään tietäneet, missä koh-
dalla Jäämerta he olivat. Jos myrsky asettuisikin
ja heidän onnistuisi päästä aukealle merelle, niin oli
maininki kuitenkin niin korkea, ettei laivahylky
kestäisi sitä vastaan. Sanalla sanoen, heidän peri-
katonsa näytti aivan varmalta. Ensi hetkellä kun
heille tuli selvä käsitys surkeasta tilastaan, olivat
he joutua epätoivoon. Kaikkialla näkivät he vaan
vaaraa ja kuolemaa, ei missään vähintäkään pelas-
tuksen toivoa. Ihminen tämmöisessä tilassa ei huo-
maa muuta kuin onnettomuuttansa; pelko karkottaa
hänen sielustaan jokaisen pelastuksen keinon. Vasta
sitten, kun hän on vähän malttanut mielensä, alkaa
hän tarkkaavaisuudella katsella ympärillensä; h?n
harkitsee tarkasti kaikki asianhaarat. Usein hä-
nen silloin onnistuu keksiä jokin uusi, tähän asti
tuntematon apukeino; hän alkaa taas toivoa —ja
herännyt toivo antaa hänelle uusia voimia, lisää hä-
nen toimintakykyänsä. Epätoivo katoaa, eikä tuo
onneton ole enää onneton. Niin meidän merenkul-
kijainkin oli laita, niinkuin odottaa voi rohkeilta
miehiltä, jotka eivät omasta huolimattomuudestaan,
vaan asianhaarain pakosta olleet joutuneet näin vaa-
ralliseen asemaan.

Parin tunnin kuluttua päättyi lyhyt päivä, jos
sitä tällä vuodenajalla ja tällä leveyspiirillä päiväksi
voi kutsuakaan. Katteini teki nyt laskujaan ja huo-
masi, että oltiin 75° pohjoisleveyttä.

Nyt oli Syyskuu; ainoastaan muutama viikko
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vielä, niin olisi täällä alinomainen yö, ja se seikka
lisäsi suuresti haaksirikkoisten murhetta. Katteini,
luja, rohkea mies, joka monilla matkoillaan oli tais-
tellut monia vaaroja vastaan ja niistä pelastunut,
sai ensiksi takaisin mielenmalttinsa ja rohkeu-
tensa. Hän kutsui koko väestön tykönsä. Ys-
tävät!" hän puhui," voitte helposti ymmärtää, että

mielelläni tahtoisin auttaa teitä tahtoisin auttaa
teitä vaikkapa uhraamalla oman henkeni. Mutta te
huomaatte, etten sitä voi tehdä. Olemme täällä Kaik-
valtiaan kädessä ja meidän pitää alistua hänen py-
hän tahtonsa alle. Jos hän tahtoo auttaa meitä, niin
kohotkoot jäävuoret ympärillämme vieläkin korke-
ammalle, aaltoilkoon meri vieläkin julmemmin, hän
sittenkin voi helposti auttaa meitä, jos hän sen par-
haaksi näkee. Vaan meidän pitää itsekin koettaa
tehdä parastamme.

Alakuloisuus ja epätoivo eivät hyödytä; päin-
vastoin ovat ne vahingoksi. Lähes kolme vuoro-
kautta olemme olleet ilman ruokaa ja unta. Mei-
dän ei pidä laiminlyödä ruumiillisia tarpeitamme,-
emmehän tiedä, kuinka paljon vielä tarvitsemme
voimiamme taistelussa vaaroja vastaan, joita emme
vielä tunne. Josruumis pysyy terveenä ja voimassa,
niin henkikin on virkeämpi ja toimeliaampi."

Hän käski nyt sytyttää kaikki lyhdyt. Keit-
täjän piti valmistaa hyvä, ravitseva ateria. Jokai-
nen sai kylläkseen ruokaa ja juomaa, jonka jälkeen
kaikkien piti panna maata riippumattoihinsa. Kat-
teini itse teki samoin, saamatta kuitenkaan silmän-
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räpäykseksi unta silmiinsä. Hänpä oli kaikkien näit-
ten onnettomien päällikkö; ne olivat hänen alamai-
sensa jariippuvia hänen huolenpidostaan. Hän tiesi,
että hänen oli pitäminen huolta heistä, ja tämä aja-
tus, ynnä pelko omasta hengestään, karkoitti unen
hänen silmistänsä.

Mari. Katteini oli varmaan hyvä ihminen.
Moni hänen tilassaan olisi vaan ajatellut itseään, huo-
limatta muista.

Isä. Totta kyllä hän oli hyvä ihminen, joka
tosiaan olisi ansainnut paremman kohtalon. Vaan
erittäin hänen mieltänsä painoi livanan ja Yrjön
onnettomuus. Hän muisti kehoittaneensa heitä mat-
kalle ja vielä lisäksi taivuttaneensa heidät lähte-
mään mukaan heidän isänsä tietämättä ja tahtomatta.
Heidän katseistaan hän huomasi, kuinka he katui-
vat tottelemattomuuttansa ja syyttivät siitä itseänsä.
Etenkin tuli hänen hyvää livau£l9. Säft li. Hän ei
voinut olla huomaamatta, kuinka kovin suruissaan
tämä oli. Myöskin hän huomasi, ettei pelko ollut
syynä livanan suruun, sillä hän oli rohkea nuoru-
kainen, vaan että katumus painosti hänen sydän-
tänsä, hän kun niin pahasti oli loukannut hyvää
isäänsä. livana nyt kernaasti myönsi, ettei hänen
tekoansa voitu puolustaa. Hän muisteli isä-rauk-
kaansa; omatunto, joka vaivaa ainoastaan silloin,
kun ihminen on tehnyt väärin, heräsi. Toisia saat-
toi lohduttaa ajatus, että heidän ammattinsa ja vel-
vollisuutensa olivat syösseet heidät onnettomuuteen,
vaan se lohdutus puuttui häneltä.



38

livana makasi hereillä vuoteellaan, kun toiset
nukkuivat. Vihdoin uupumus ja liiallinen voimat-
tomuus voittivat hänetkin; hän vaipui uneen, jota
paremmin voisi kutsua tainnukseksi.

Kuinka kauan hän oli maannut tämmöisessä
unen horroksessa, ei hän tietänyt, kun yhä vielä
valveella oleva katteini hänet herätti. „Annetaan
toisten nukkua rauhassa," katteini sanoi. „Ne ovat
onnelliset. Emme tahdo häiritä heitä."

„Mitä tahdotte, että minun pitää tekemän?"
livana kysyi nousten vuoteeltaan. „Seuraat minua."

„Mihinkä sitten?" livana kysyi.
„Levottomuuteni tähden en ole voinut ummis-

taa silmiäni. Minun pitää saada varmuus kohta-
lostamme. Huomaan, että päivä kohta valkenee.
Näin sen ollessani kannella. Myöskin olen havain-
nut, kuinka jäävuoret kasaantuvat aina korkeam-
malle laivahylyn ympäri. Meidän täytyy mennä
tähystämään, eikö missään voisi huomata maata."

Vielä puolittain unenborroksessa livana tart-
tui pyssyynsä. Suurella vaivalla kiipesivät molem-
mat laivan viereen jäätyneen jäävuoren huipulle.
Vasemmalla puolella näkyi aurinko, nousten vähän
näköpiirin yläpuolelle, vaikka jo oli keskipäivä;
pakkanen oli kova, ilma sumuinen. Suuri jää-
kenttä, jonka loppua silmä ei voinut eroittaa, leveni
äärettömän kuvastimen kaltaisena heidän edessänsä.
Tarkasti tutki katteini hyvällä kaukoputkellaan au-
tiota, elotonta avaruutta, ja kuka voikaan kuvata hä-
nen iloansa, kun hän kaukana läntisellä taivaanran-
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nalla selvästi eroitti maata, saattoipa huomata haja-
naisia vuoria ja kallioitakin.

Molemmat kapusivat he nyt alas jäävuorta ta-
kaisin laivaan. Useat miehistä olivat jo heränneet
ja istuivat surullisina ajatellen kovaa kohtaloansa.
„Luoteessa näkyy maata!" katteini iloisesti huudahti.
»Olemme nähneet sitä; voimme eroittaa vuoriakin !"

Tieto elähytti kaikkia ja herätti heissä uusia
toiveita. Vaikka vielä suuria vaaroja uhkasikin heitä,
vaikka heidän kohtalonsa olikin surullinen, niin
karkoitti täksi kerraksi tämä tieto kaikki heidän
huolensa. Uusi toivo täytti heidän sydämmensä kii-
toksella ja luottamuksella Jumalaan.

Erkki. Mutta oliko heidän pelastuksensa jo
niin varma, että he todellakin saattoivat iloita siitä?

Isä. Sitä ei ilon ensi silmänräpäyksessä ajat-
tele onneton, jonka sydämmeen toivo on herännyt.
Hänelle jo riittää, että hän voi toivoa; vähäinenkin
toivonsäde rauhoittaa sydäntä suurimmissakin vaa-
roissa. Haaksirikkoisemme olivat jo tyytyväiset,
kuullessaan tuon ainoan sanan: maa. Oliko se maa
autio, asumaton saari, paljaita hedelmättömiä kallioita,
löytyikö siellä ravintoaineita, tulisivatko he koskaan
tilaisuuteen sieltä palata isänmaahansa, sitä eivät
ensi silmänräpäyksen ihastuksessa ajatelleet. Siinä
kylläksi, että tiesivät maata olevan lähellä.

He siis päättivät jättää laivan. Vaan tämä ei
heti käynyt laatuun. Heidän kaikkien ei voinut
lähteä laivasta, eivätkä uskaltaneet jättää siinä ole-
via ruoka-aineita ja muita tarpeita. Sitä paitsi eivät
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he tunteneet tuota maata ja siksi päätettiin, että
aluksi vaan muutamat miehistä lähtisivät sinne. Se,
jokaoli valmis lähtemään, sai vapaaehtoisesti ilmoittau-
tua. Sekä livana että Yrjö tarjousivat tiedustelu-
matkalle. Heidän seuraansa yhtyi venäläinen perä-
mies, jonka jälkeen he, varustettuina ampuma-aseilla
sekä riittävällä määrällä ruoka-aineita ja muita tar-
peita, lähtivät matkalle. Ei voitu niin tarkalleen
määrätä, pitkäkö matka oli maalle. Laivan ja huo-
matun maan välissä oli kiiltävä jääkenttä, mis=
sä ei ollut näkyvissä yhtään ainoata esinettä,
joka olisi sopinut mitan määrääjäksi. Taivas oli pil-
vessä ja ilma vähän sumuinen. Meidän kolme mat-
kustajaa suuntasi askeleensa luoteeseen päin eli
siihen suutaan, missä maa ja vuoret ensikerran nä-
kyivät.

Kapineitten joukossa, jotka he ottivat mukaan-
sa, oli myöskin muutamia pikisoihtoja, sillä eivät he
niin tarkasti voineet tietää, löytäisivätkö he siellä
vuorenluolia ja pimeitä rotkoja. Sitä paitsi yö oli
pian tulossa. Mahdollista oli myöskin, että siellä
oleskelisi petoeläimiä, jotka, niinkuin tietty, ylimal-
kaan 1 kammoavat tulta. Oli heillä tulisoihdoillaan
vielä toinenkin tarkoitus. livana ja bänen toverinsa
aikoivat, jos löytäisivät jonkun asuttavan luolan tahi
majan, jollekin vuorenhuipulle asettaa palavan piki-
soihdon, siten antaaksensa merkin laivaan jääneille
tovereille. Tämä valo ilmoittaisi heille, että sopiva
asunto oli löydetty. Myöskin se kelpaisi tienvii-
taksi jälestäpäin tuleville.
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■Erkki. Mutta oliko toivoa, että siellä asunto
oli tavattavissa ?

Isä. Ainakaan se ei ollut mahdotonta; eivät-
hän he ensinkään tienneet, missä seudussa he olivat.
fle eivät tietäneet, oliko vieras maa joku osa Grön-
lantia tahi ehkä Norjaa, missä aina siellä täällä joku
maja olisi tavattavissa. Mutta otaksuttakoon, että
se olisi Huippuvuorten-saari niinkuin se myös
todellakin oli niiu ei tämmöinen varovaisuus sit-
tenkään olisi tarpeeton, sillä' kaikki] merenkulkijat
tuntevat kertomuksen, kuinka muutamat merimie-
het viettivät kokonaisen vuoden tällä asumattomalla
saarella. Ihmisraukat olivat jättäneet laivansa, joka
oli tarttunut kiinni jäähän; olivat lähteneet maalle
ja huomasivat palatessaan rantaan, että jää oli ka-
donnut sekä ettei laivaa enää ollut näkyvissä. Jo
kerta ennenkin oli onnettomia täällä viettänyt tal-
vea ja olivat he erääseen laaksoon rakentaneet it-
sellensä majan.

Erkki. Onko se oikein totta vai ainoastaan
satua, lapsenjuttuja ?

Isä. Ainakin pääasiassa on se totta. Löytyy
useita kertomuksia onnettomista merimatkoista, jotka
todistavat, että tämäkin kertomus voi olla todelli-
nen. Varmaan muistatte, että eräälle hollantilaiselle
miehelle, nimeltä Heemskerk, sekä Monk-nimiselle
tanskalaiselle kävi melkein samoin. Ja vielä sen
lisäksi katteini muisteli kuulleensa, että valaskalan-
pyytäjät, jotka usein kulkevat näillä seuduilla, sinne
tänne ovat rakentaneet mökkejä, missä tynnyrinte-
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tämiseksi. Oli siis hyvin luultavaa, että kolme niin
reipasta, uskaliasta miestä löytäisi jonkun näistä hök-
keleistä, johon tietä osoittava soihto johtaisi toisia.
Laivasta olisi sitten helppo kuljettaa kaikki tarpeet
uuteen asuntoon. Siten tultaisiin toimeen talven yli
ja odotettaisiin kesää, jolloin luultavasti joku laiva
saapuisi sinne ja kuljettaisi onnettomat takaisin
isänmaahansa.

Mielelläni kertoisin teille, kuinka he kaikki
taas kohtasivat toisensa ja heidän onnellisesta koti-
matkastaan, mutta ....

Äiti. Hyvä isä; on jo myöhäinen; olet tänä
iltana istunut kauemmin ylhäällä ja kertonut taval-
lista enemmän. Huomenna saatte, lapset, kuulla,
miten noiden ihmisraukkojen kä^i.

Katri. Toivoisin, rakas isä, ettette olisi sa-
noneet tuota viimeistä sanaa. Nyt minä koko yön
näen unta noista onnettomista.

Kustaa. Se on ainakin parempaa, kuin näh-
dä nälkää ja kärsiä vilua Huippuvuorilla.

42
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Neljäs ilta

Eihän minun tarvinne vakuuttaa teille, nuoret
lukijani, että Erkki, Mari, Kustaa ja Katri seuraa-
vana päivänä surunvoifctoisella uteliaisuudella odot-
tivat jatkoa kertomukseen onnettomien merenkulki-
joitten kohtalosta. Surullinen kohtalo, joka heitä
odotti, oli herättänyt lasten myötätuntoisuutta. He
olivat odottaneet, että onni kääntyisi, että kaikki nuo
onnettomat jälleen yhtyisivät; että hyvinä tovereina
voittaisivat talven kaikki hankaluudet sekä muut
heitä kohtaavat vaarat. He olivat toivoneet, että
pelastava laiva ilmestyisi, jokaveisi heidät isänmaa-
hansa, ja että livanaa ilolla vastaanottaisi hänen
isänsä.

Kaikki nämä ihanat toivomukset oli isän ainoa
sana

„
mutta" tehnyt tyhjäksi.

Katri. Haluan todellakin tietää, kuinka hei-
dän kävi, sillä näin unta, että he kaikki tavattiin
kuolleina asumattomalla saarella.

Kustaa. Niin kummallista! Jotakin sem-
moista minäkin näin unessa. Heidän piti tapella
karhuja ja susia vastaan.

Erkki. Eihän se ole pahempaa, kuin taiste-
leminen lämpimissä maissa jalopeurojen, tiikerien ja
jättiläiskäärmeiden kanssa.
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Mari. Kylläpä niinkin; mutta kuinka ihania
hedelmiä he olisivat löytäneet eteläisissä maissa!
He olisivat voineet perustaa puutarhoja ja istutuk-
sia, rakentaa asumuksia, niinkuin asukkaat Robin-
sonin saarella. Vaan mitä löysivät he Huippuvuo-
rilla ? Ainoastaan jäätä, lunta ja pakkasta.

Kustaa. Ja muona oli ehkä myöskin vä-
hissä.

Katri. Karhun ja valaskalan paisti ei mah-
tane olla kovinkaan maukasta.

Erkki. Eivätkä ne juuri kohta olekaan niin
otettavissa. Luuletteko, että kömpelö karhu antaa
yhtä helposti teurastaa itsensä, kuin Eobinson'in
Lama?

Kustaa. Kai se niin on. Toivon kuitenkin,
että käy paremmin, kuin mitä pelkäämme. Ihmi.
nen voi kestää paljon, erittäinkin ovat merimiehet
tottuneet kärsimyksiin.

Näin haastelivat lapset, kun isä ehtoollisen
jälkeen kävi istumaan, kokosi nuoret kuulijat ympä-
rilleen jakysyi lasten hartaasti odotellessa: „Kauasko
ennätimme eilen illalla?"

Katri. Tuohon kauheaan sanaan „mutta", se
on kokonaan häirinnyt ilomme.

ISÄ. Niin se oli. Jälkeenjääneitten onnentoi-
votusten saattamina perämies, livana ja Yrjö lähti-
vät laivasta. Pakkanen oli kova; mutta reipas as-
tuminen, lämpimät vaatteensa ja raskaat taakat,
joita he kantoivat, estivät heitä tuntemasta ankaraa,
läpitunkevaa kylmyyttä.
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Kustaa. Oliko heillä sitten niin paljon kan-
tamista ?

Isä. Oli kyllä; he tarvitsivat yhtä ja toista,
he kun eivät tietäneet, mitä maalla oli löydettävissä.
Heillä oli jokaisella mukanaan pyssy, miekka, ruu-
tia ja kuulia, eväspussi, leipää, sianlihaa, viinapullo,
tupakkia —.

Katri. Hyi!
Kustaa. Minkä tähden niin, Katri? He oli-

vat karaistuja merimiehiä, jotka, ollen kovassa työs-
sä, eivät voineet tyytyä teeveteen ja sokerileivok-
siiu. Heidän piti, samoinkuin sotamiesten, saaman
vankkaa ravintoa.

Isä. Vielä lisäksi heillä oli kirves ja ruatrassi.
Oli vielä pimeä, kun he lähtivät laivasta. Vasem-
malla puolella näkivät he taivaanrannalla heikon,
kirkkaan hohteen, joka ilmoitti, että lyhyt, ainoas-
taan muutamia tunteja kestävä päivä kohta alkaisi.
Tämän hohteen valossa nuo kolme ystävää jatkoi
kulkuansa samaan määrättyyn suuntaan ja he saa-
puivat onnellisesti saareen, oltuaan matkalla neljä
tuntia. Matkaa eivät voineet luulla niin pitkäksi,
mutta jääkenttä ja Valkonen lumi eksyttivät heitä
heidän laskennoissaan.

Katri. Jumalan kiitos, että he vihdoin sai-
vat astua kiinteälle maalle.

Erkki. Samoinkuin Robinson, joka hänkin
pääsi saareensa.

Isä. Olivatko nämät yhtä tyytyväisiä, kuin
Kobinson, jätän sanomatta. Robinson oli pelastettu
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varmasta kuolemasta. Hän oli saapunut saareen,
jonka ilmanala oli lempeä ja jonka kasvullisuudesta
hän tiesi saavansa riittävästi ravintoa.

Meidän vaeltajamme näkivät ainoastaan erä-
maan, huiskin häiskin singonneita kallioita. Siellä
ei mikään puu viheriöinyt, ei mikään pensas kuk-
kinut, ei kuulunut lintujen viserrystä puitten lat-
voissa eikä puron lirinää, sen kierrellessä läpi vihe-
riäisien niittyjen. He näkivät ainoastaan paljaita,
ryhmyisiä vuoriseiniä, jotka niinkuin harmaat rau-
niot töröttivät heidän edessänsä, ja joitten luonnolli-
nen väri jyrkästi erosi valkoisesta lumesta. Koko
luonto näytti ikäänkuin kivettyneeltä; kuoleman
hiljaisuus vallitsi tässä erämaassa. Ei variksienkaan
epäsoinnullinen raakkuminen keskeyttänyt tätä kau-
heaa äänettömyyttä. Ei ollut huomattavissa mitään
lepopaikkaa, ei mitään rotkoa eikä luolaa. Ei nä-
kynyt puutikkuakaan, jotta olisi voinut sytyttää
valkeaa, sen ääressä lämmitelläksensä.

Peloissaan ja surullisina he astuivat epätasai-
selle, jäätyneelle, pienillä kivillä peitetylle maalle.
Varovaisuus oli täällä sitä enemmän paikallaan, kun
kokenut perämies, sekä muitten matkakertomuksista,
että omasta kokemuksestaan tiesi, että julmia peto-
eläimiä, varsinkin jääkarhuja ja susia, oleskeli näillä
pohjoisnavan seuduilla.

Mari. Hauskoja naapureja! Niitten kanssa
ei käynyt eläminen sovinnossa.

Kustaa. Mutta eihän toki ne ole niin kovin
vaarallisia. Jos semmoinen riiviö tulee vastaan, tar-
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vitsee ainoastaan asettaa pyssyn suu sen turpaa vas-
taan, ja jos se ei ymmärrä rauhoittua, niin laukaisee
ja läiskis! siinä makaa pekka lumessa.

Isä. Seikkailijamme jatkoivat nyt kulkuaan
pitkin vuoriselännettä, missä siellä täällä nykyi auk-
koja, jotka katosivat kallioitten väliin. He päättivät
kulkea sisään likimmäisestä aukosta. Maa, jolla
kulkivat, oli liukas, jäänkaltainen, mistä seikasta
päättäen perämies luuli, että he kulkivat pitkin jää-
tynyttä puroa. Lyhyt päivä oli juuri alkanut, vaik-
ka he eivät auringosta nähneet mitään, se kun sai
ainoastaan korkeimmat vuorihuiput hohtamaan va-
lostaan. Laaksoissa vallitsi ikävä hämärä. Matkus-
tajamme näkivät edessään ainoastaan jylhiä, autioita
vuorenseiniä, jotka joka askeleelta muuttivat muo-
toansa.

livana ja Yrjö olivat sitä mieltä, että käännyt-
täisiin takaisin ja yritettäisiin kulkea toista tietä,
mutta perämies oli toista mieltä. „Tarpeeton etsimi-
nen ei hyödytä," hän sanoi. „Aikaa ja voimia me-
nee sillä hukkaan. Luuloni mukaan maja, josta
olemme kuulleet puhuttavan, on jonkun puron ran-
nalla. Jollemme löydä sitä, niin ehkä tapaamme
jonkun luolan tahi suojaa antavan rotkon, tahi
mikä on meille yhtä tärkeää, tien vuoriselänteen
korkeimmalle paikalle." Tämä oli tarpeellista, hei-
dän voidakseen jollekin huipulle pystyttää pikisoih-
don ilmoitusmerkiksi laivaan jääneille.

Majaa tosin eivät löytäneet; mutta kuljettuaan
puolen tunnin matkan eivät enää olleet näkyvissä



48

nuo kauhean jyrkät kalliohuiput. Vuoriselänne muo.
dosti nyt molemmin puolin kaljun seinän, joka ra-
joitti vähitellen levenevää laaksoa. Nyt livana äk-
käsi vuoren yläpuolella luolan, jonkunlaisen aukon
kalliossa, kellarin sisäänmentävän kaltaisen. Heistä
tuntui, kuin olisivat löytäneet aarteen tahi vieraan-
varaisen ystävän asunnon, niin tervetullut oli tämä
havainto. He olivat löytäneet, mitä hakivat, nimit-
täin katon päänsä päälle, suojan myrskyä ja lunta
vastaan. Luola oli noin pari, kolme metriä heitä
ylempänä. Vaivalla kiipesivät sinne ylös, toinen
auttoi toista ja niin onnistui heidäD päästä luolaan,
joka tosin ei näkynyt ulottuvan syvälle vuoreen,
mutta joka oli puhdas sekä kyllin suuri ja tilava
heidän majoittamiseensa. Vaaleanharmaa hieta peitti
pohjaa; seinät olivat sileät." Jumalankiitos! perä-
mies sanoi," tähän asti Jumala on meitä auttanut;
hän edelleenkin on oleva meidän puolellamme. Meillä
nyt ainakin on suojaa tuulta ja myrskyä vastaan."

„Nyt toverimme tulevat perässä sisustamaan
asuntoamme," Ivana lisäsi.

„Tahdomme nyt antaa ilmoitusmerkin," perä-
mies puhui. Sattui niin, että luola oli jotensakin
korkean vuorikartion yläpuolella, jonka huippu oli
poikkipuolin katkaistu. Vielä ei ollut aivan pimeä,
niin että, vaikka kiipeminen vuorta ylös olikin vaa-
rallista, meidän kolme seikkailjaamme ryhtyi siihen.
Heidän perille päästyään, valaisi laskeva aurinko
vielä heikosti ympäristöä. Vaan mikä näköala!

Katri. Kaunisko?
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Isä. Niin, tavallaan. Ystävämme seisoivat
korkeimmalla huipulla. Hajallaan hurjassa epäjär-
jestyksessä olivat kalliolohkareet, niinkuin kukistu-
neen palatsin rauniot, heitetyt sinne tänne, ja tätä
kivettynyttä maisemaa valaisi heikosti melkein ka-
toamaisillaan oleva aurinko.

Toisella puolella tätä kivikko-erämaata he huo-
masivat suuren jääkentän, jota olivat kulkeneet.
Kaukana palava tuli ilmoitti paikan, missä heidän
toverinsa olivat. Mukana olevan kaukoputken avulla
he selvästi näkivät jäällä palavan tulirovion, joka
valaisi jääkentästä nousevaa laivaa. Nyt he kiin-
nittävät muutamien kivien väliin tulisoihdon, jonka
he- heti sytyttivät. Suuremmaksi varmuudeksi antoi
Yrjö kolmen tulipommin nousta; puhtaassa, keveässä
ilmassa; nousivat ne tavallista ylemmäksi ja levitti-
vät kaunista valoa.

Mari. Mitä tulipommit ovat?
Isä. Kustaa, sen sinä voit paraiten selittää.

Se kuuluu sotilasammattiin.
Kustaa. livana tietysti ei voinut heittää sel-

laisia tulikuulia, joita öisin heitetään tykeillä pii-
ritetystä linnasta vihollisen yli nähdäksensä hänen
vehkeensä; mutta luultavasti hänellä oli semmoisia
raketteja, joita käytetään ilotulituksissa ja jotka nou-
sevat melkoiseen korkeuteen, leijailevat ilmassa
muutamia minuuttia kirkkaasti loistaen, sekä sitten
räjähtävät rikki.

Isä. Selvästi selitetty. Pimeänä yönä niitä voi
erottaa useamman peninkulman matkan päähän ja

Talvikausi Huippuvuorilla. 4
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niitä käytetään sodassa ilmoitus- ja tiedonantomerk-
keinä.

„Hyvä," perämies sanoi, „tuo keino ei ollut
hullumpi. Nyt emme toistaiseksi voi muuta tehdä
kuin vartoa, ovatko toverimme huomanneet merkin."
Ja tosiaankin nousi samassa silmänräpäyksessä kolme
tulipommia laivasta.

„Hyvä on," livana sanoi, „että ystävämme sai-
vat tiedon meistä. Nyt voimme palata korttee-
riimme". Varovasti astuivat he alaspäin; palava
tulisoihto valaisi heidän vaivaloista matkaansa ja
onnellisesti he saapuivat luolalle.

Laaksossa ollessaan olivat he tunteneet kosteaa,
läpitunkevaa kylmyyttä, vaan vuorella oli päinvas-
toin lempeä, leudompi ilma ympäröinyt heitä; sem-
moinen ilma, joka kovan pakkasen jälkeen ennustaa
suojaa. Kaukainen, kumea kohina kuului ja perä-
mies ennusti sään muutosta.

Erkki. Mutta talvihan oli tulossa.
Isä. Oli kyllä. Mutta näissä pohjoisissa seu-

duissa tapahtuu usein, että kesä päättyy tavatto-
milla myrskyillä sekä että nämä myrskyt vielä ker=
ran talven alkaessa ilmestyvät uudestaan, kun jo
on lunta ja jäätä. Taivas peittyy paksuihin, mus-
tiin pilviin, joista sataa lunta ja vettä. Mutta heti
taivaan seljetessä tulee mitä ankarin pakkanen.

Alakuloisina nuo kolme ystävää istui syöden
yksinkertaista ehtoollistaan; virvoittavaa juomaa,
lämmittävää tulta ke saivat olla vailla. Puukasa
olisi tehnyt heidät onnellisiksi. Silloin olisivat he
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voineet lämmitellä ja luola olisi ollut valaistuna ja
tämä olisi turvannut heitä petoeläinten hyökkäyk-
siltä. Harva sana lausuttiin; jokainen heistä toivoi
aamun pian koittavan, jolloin heidän ystävänsä
saapuisivat laivahylystä ja toisivat mukanansa kai-
ken, mitä heiltä vielä puuttui. Mutta siitä huoli-
matta ei tulevaisuus näyttänyt voivan tarjota heille
mitään muuta kuin ikävyyksiä ja vastuksia ja se-
kin vakuutus, että he muutaman tunnin kuluttua
taas olisivat yhdessä toveriensa kanssa, voi ainoas-
taan hyvin vähän rauhoittaa heitä.

Voi, noita onnettomia! Eivät he voineet tie-
tää, että tämä viimeinenkin, tämä heidän ainoa
toivomuksensa, sekin pian menisi myttyyn. Se
on kova kokemus, jonka jokainen ihminen silloin
tällöin elämässään saa kokea. Usein pettää ainoa
toivomme; onnellinen se, joka ei koskaan luota so-
keaan sattumaan.

Väsyneinä pitkästä matkasta jäälakeuksia pit-
kin ja kallioita ylös ja alas kiipeemisestä, uuvuk-
sissaan pakkasesta ja huolestuneina tulevaisuudesta
ystävämme vihdoin vaipuivat uneen, maaten lada-
tut pyssyt vieressään. Yhtäkkiä perämiestä herätti
outo ulvonta ja meteli. Äkisti hän kavahti seisoa!*
leen; aina vaan kauheammaksi kävi pauhina,.aina
pelättävämmäksi ulvominen.

Perämies herätti toiset. Säikähtyneinä lensivät he
pystyyn, luullen, joukon julmia karhuja olevan lähei-
syydessä. Oli pilkkosen pimeä; ei tähteäkään näkynyt.
He koperoitsivat luolan suulle —■ ja rnikä melske!
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Kauheasti myrsky ulvoi kallioitten välissä ja
ärjyi hirveästi laaksossa. Lumiränta ja sade rois-
kuivat heitä vastoin kasvoja, kun yrittivät katsah-
taa ulos. Koko luonto oli mitä kauheimmassa rai-
vossa, ja nuo onnettomat luulivat kuulevansa kau-
kaa ukkosen jyrinän. Vaikka perämies olikin levo-
ton, hän kuitenkin itsensä näyttämään tyy-
neltä. Hänet valtasi ääretön pelko, vaan hän ei tah-
tonut vähemmä.n kokeneilta ystäviltään riistää toi-
voa, jokavielä heitä elähytti. Aikanansa he kyllä saisi-
vat kuulla surullisen ja mieltä masentavan uutisen.

„Niin, onnellisia olemme me, kun saamme täällä
istua sateen suojassa," hän alakuloisesti sanoi. Hän
muisteli tovereitansa laivassa; ajatus, että he nyt
tässä kauheassa ilmassa pilkkopimeässä harhailivat
jäällä, sekä vakuutus, ettei tulisoihto kalliolla enää
voinut palaa, ahdisti hänen sydäntänsä. Töin tus-
kin hän saattoi salataJystäviltään, mitä hän pelkäsi.
Mahdotonta oli heidän |käydä katsomassa, vieläkö
tulisoihto paloi. Myrsky heittäisi syvyyteen jokai-
sen, joka nyt lähtisi luolasta ulos. Sitä paitsi olisi
ihan mahdoton nyt tämmöisessä pimeydessä kiivetä
vuoren huipulle,'.koska kulkeminen sinne päivän
valossakin oli ollut niin vaikeaa ja vaarallista.

„
Kaik-

kivaltias Jumala suokoon, etteivät ystävämme ek-
syisi!" hän melkein tahtomattaan huudahti. „Hä-
nen enkelinsä johdattakoon heitä heidän matkallan-
sa !" johonka toivomukseen hänen seuralaisensa täy-
destä sydämmestäj ottivat osaa, vaikkeivät käsittä-
neetkään täydellisesti hänen pelkoaan. He menivät
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takaisin luolan perälle. Huolimatta levottomuudes-
taan he pian vaipuivat uneen. Vasta myöhään nuo
onnettomat heräsivät; myrsky oli kokonaan asettu-
nut. Ilma oli selkeä ja puhdas, mutta kovin kylmä,
ja melkeinpä heidän päähänsä nousi ajatus, että yöl-
liset tapahtumat vaan olivat unennäköä. Tosin vielä
oli pimeä, mutta taivaan etelä-puolella näkyi valon
heijastus, joka ilmoitti auringon nuosua ja lyhyen
päivän tuloa. Ikävyydellä odottivat he tätä ja tus-
kin päivä koittui, niin he jo kiipesivät vuoren hui-
pulle, vaikka tänään hengenvaara oli vieläkin suu-
rempi, vuoren reunat kun olivat lumesta ja jäästä
käyneet hyvin liukkaiksi. Vaan mikä näky! Mikä
kauhistus!

Koko ääretön jääkenttä, jota pitkin edellisenä
päivänä olivat kulkeneet, oli nyt kadonnut. Korkeat
aallot vyöryivät eteenpäin ja särkyivät kuohuen ja
kohisten kallioita vastaan; ainoastaan muutama harva
jäälohkare ajelehti rannalla. Laivahylystä ei nähty
jälkeäkään.

Mari. Taivaan Jumala! Onneton kurja lai-
vanväestö!

ISÄ. Niin, tosiaan saatamme sanoa heitä on-
nettomiksi. Ei mikään ollut heille kuolemaa var-
mempi, joko se sitten kohtasi heitä, heidän kulkies-
saan pitkin jääkenttää, tahi heidän vielä ollessa lai-
vassa sen vajotessa.

Erkki. Mutta eikö joku osa laivasta tahi joku
ruumis ajautunut maalle?

Isä. Ei yhtään mitään.
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Mari. Tahi ehkeivät nuo raukat olleetkaan
eksyneet jäällä. Ehkä olivat astuneet maalle johon-
kin saaren toiselle puolelle.

Kustaa. Se ei voinut olla mahdollista, koska
saattoivat seurata palavan tulisoihdon valoa.

IsÄ. Valitettavasti ei heillä siitä ollut suurta
hyötyä. Tuuli oli paiskannut soihdon alas kalliolle
ja sammuttanut sen siihen ; tuskin muutama senti-
metri siitä oli ennättänyt palaa.

Suruissaan ja lannistuneina seisoivat nuo kolme
ystävää siinä. Omaa surullista kohtaloaan he eivät
nyt ajatelleet; he eivät nyt muistaneet muuta kuin
toveriensa onnettomuutta ja tiedottomuus heidän
kohtalostaan oli vieläkin pahempi, he kun eivät
tietäneet, olivatko nuo onnettomat jo vapautuneet
kaikista kärsimyksistään, vai olivatko he vielä elos*
sa ajelehtien avuttomina meren aalloilla. Ei kukaan,
näistä kolmesta puhunut sanaakaan; jokaista kiusa-
sivat surulliset aavistukset, joita he kammoivat il-
moittaa loisille. Kyynelsilmin he tähystivät sinne-
päin, missä muutama tunti sitten olivat laivahylyn
nähneet. Tuska painoi heidän sydämmiänsä, niin
että ne olivat pakahtua.

„Eivätköhän meidän vstävämme kuitenkaan77 *J

olisi voineet pelastua ? Ei se ole mahdotonta. Ju-
mala ehkä suo, että aivan odottamatta heidät ta-
paamme", perämies vihdoin puhkesi puhumaan, enem-
män virkistääksensä livanan ja Yrjön kadonnutta
rohkeutta kuin puhuen omasta vakuutuksesta. „Vaik-
kemme näkisikään heitä, niin heidän omansa ja mei-
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däu tähtemme toivon, että he olisivat turvassa. Ys-
tävämme voisivat sitten kotimaassa ryhtyä meidän
pelastamiseemme," livana, puhui, vaikka hän, samoin
kuin perämieskih, oli vakuutettu siitä, että toivo-
muksensa ei koskaan voinut käydä toteen.

Mari. Mutta, isä, minä olen toista mieltä. li-
vanan ja perämiehen ei olisi niin tykkänään pitä-
nyt heittäytyä epätoivoon, eivätkä niin kokonaan
olla vakuutetut siitä, että heidän toivomuksensa oli
mahdoton toteutua. Heidän olisi ainakin ollut vel-
vollisuus koettaa pitää kiinni toivoa niin kauvan
kuin mahdollista.

ÄITI. Tämä vakuutuksensa oli seuraus mielialasta,
jonka onnettomuus oli heissä synnyttänyt. Ihmisen
elämänvaiheet vaikuttavat suuresti hänen mielenlaa=
tuunsa, hänen mielipiteisiinsä. Se, jota onni paljon
suosii, käy helposti huolettomaksi, jopa usein kevyt-
mieliseksikin. Mutta ihminen, jota useasti on koh-
dannut suuria onnettomuuksia, tulee helposti pelku-
rimaiseksi; hän ei huomaa muuta, kuin kurjuuttansa ;

toivo luopuu hänestä ja hän aina pelkää pahinta.
Isä. Ainakin on niin ensi hetkeDä, jolloin on-

nettomuus tuntuu kipeämmästi. Vaan kun hän pää-
see harkitsemaan asiaa, niin herää hänessä uusi toivo.
Hän huomaa, että onnettomuudet ovat hänelle hyö-
dyksi, sillä ne pakottavat häntä hakemaan turvansa
uskonnosta, josta hän sen löytääkin.

Tosin perämiehellä ja livanalla oli byvin pie=
net toivon aiheet. Jos heidän ystävänsä eivät olleet
nousseet maalle saareen —ja siihen luuloon eivät
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he paljonkaan voineet luottaa olisivat he hukassa,
sillä rikkinäinen laivanhylky ei kauan voisi pysyä
koossa aaltoilevalla merellä, ei ainakaan niin kauan,
että se pääsisi rantaan. Ja kuinka merimies-raukat
voisivat ilman purjeita ja peräsintä ohjata laivaa?
Voimatta ryhtyä mihinkään pelastuskeinoihin piti
heidän katsella, kuinka myrsky tempasi laivan irti
jäästä, heitellen sitä kuohuvilla aalloilla, kunnes se
vihdoin musertui jäälohkareitfcen väliin tahi painui
alas meren syvyyteen.

Tämä toivottomuuden1 hetki oli varmaan kat-
kerin heidän elämässään. Nuo onnettomat, joitten
kauheaa kohtaloa he nyt itkivät, olivat heidän ys-
tävänsä. Jos näiden olisi onnistunut päästä saarelle
ja he olisivat tuoneet mukanaan ravintoaineita lai-
vasta, niin olisi ollut suurena lohdutuksena heille,
että be kaikki olisivat saaneet olla yhdessä. Sovinto
ja ystävyys olisi muuttanut erämaan hauskaksi olin-
paikaksi ; heidän yhdistyneet voimansa olisivat ke-
veämmin kantaneet taakan, yhdessä-010 olisi sulostut-
tanut työn, vaikka kuinkakin raskaan. Vaan nyt oli
ainoastaan kolme onnetonta yhdessä, tuskin päiväksi
varustetut välttämättömimmillä tarpeilla. Kuinka
voisivat he tulla toimeen lähestyvän, pitkän, mel-
kein puolen vuotta kestävän talven yli? Kuinka
torjua luotaan nälän ja pakkasen? Mistä löytää
suojelevan asunnon ja mistä saada lämpöisiä vaat-
teita ?

Iloisina ja täynnä toivoa olivat he pari tuntia
sitten lähteneet luolasta; onnettomina, epätoivossaan,
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Jumalan hylkääminä, siltä ainakin näytti pa-
lasivat he takaisin. Siinä olivat nyt viimeiset täh-
teet heidän mukaan otetusta ruokavarastostansa. Ei
kukaan heistä koskenut niihin, ei kenelläkään ollut
janoa eikä nälkää. He tunsivat, tiesivät vaan, että
olivat sanomattoman onnettomia. ■

Katri. Mikä kauhea tila! Eivät he koskaan
voineet tulla onnettomimmiksi! Minä en tosiaankaan
tiedä mitään, jota he tässä tilassa ollessaan voisivat
kutsua onneksi.

ISÄ. Kyllähän nuo raukat itsekin ensi sil-
mänräpäyksessä ajattelivat samaa kuin sinä. Mutta
tuskin oli ensimmäinen myrsky heidän sielussaan
asettunut, niin alkoivat tyynemmin ajatella kohta-
loaan, ja sitten huomasivat he pian, että heillä täs-
säkin arveluttavassa tilassa oli paljonkin syytä kii-
tollisuuteen Jumalaa kohtaan. Sehän jo oli onni, että
heitä ainakin oli kolme yhdessä, ollen kaikki hyvässä
sovussa keskenään javalmiit kaikin voimin auttamaan
toinen toistansa. Sitä paitsi olivat he terveitä, voi-
makkaita, nuoria miehiä,jotka saattoivat kestää paljon,
eivätkä niin helposti kukistuneet. He olivat reippaita
merimiehiä, jotka saattoivat monesta hädästä suoriu-
ua, toimeliaita, uutteria ihmisiä, jotka pontevasti ja
halulla taistelivat onnettomuuttaan vastaan. Heillä
oli siis ystävyyttä, hyvää tahtoa, terveyttä, voimia ja
hyvä omatunto, ja niin kauan kuin ihminen omaa
semmoisia etuja, niin hän ei ole kurja eikä hyljätty.

Tähän voi vielä lisätä, että he olivat hurskaita,
uskonnollisia ihmisiä, jotka pitivät Jumalaa ja hä-
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nen käskyjänsä silmäinsä edessä, jonka tähden myös-
kin heidän sydämmissään asui vakuutus siitä, ettei
Jumala hylkäisi heitä jaettä hänen viisautensa kyllä
keksisi keinoja heidän pelastumiseensa. Te tulette
rakastamaan heitä vieläkin enemmän, kun pian saatte
kuulla, että heidän kurjuutensa lisääntyy aina sie-
tämättömiin saakka, ja samassa määrässä enenee
saalinne heitä kohtaan.

Jätimme heidät luolaan. Kysymykseen, mikä
jokaisesta heistä oli niin tärkeä, nimittäin, miten
heidän toveriensa oli käynyt, liittyi toinenkin yhtä
tärkeä. Mikä on heidän nyt tekeminen ?_ Tämä ky-
symys syntyi heissä, niin pian kuin he rupesivat
ajattelemaan nykyhetken hätää ja toivotonta tule-
vaisuutta. Vaan tällaisen kysymyksen tekeminen
oli helpompi kuin vastaaminen siihen.

Perämies oli kokenut merimies, hän oli teh-
nyt monta merimatkaa, ja ollut muassa monessa vaa-
rassa, ja hän nyt rupesi ystäviensä pelastajaksi. Hän
oli viisas, toimellinen, vakava-luonteinen mies, jonka
vaara ensi silmänräpäykseksi kyllä saattoi tehdä
neuvottomaksi, vaan pahassakin pulassa hän pian
nosti ylös päänsä, rohkaisi mieltänsä, keksi uusia
apukeinoja ja sitten hän suoraan meni tietä, jonka
hän oli huomannut parhaimmaksi.

' Pari tuntia meidän kolme ystäväämme olivat
maanneet aivan toimittamatta mitään. Ei ollut vielä
kokonaan pimeä. Kuun sakara, jota he eivät myrs-
kyisenä ja sateisena yönä nähneet, ja tuikkivat täh-
det heittivät heikon, hämärän valon luolaan. Reipas
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perämies hypähti äkisti pystyyn. „Ystävät!" hän
sanoi, „en saata muuta kuin ihmetellä meitä kaikkia.
Kahta tuntia enemmän olemme nyt täällä istuneet
kädet ristissä. ' Ymmärrättehän helposti, ettei sem-
moinen kelpaa; johonkin meidän on ryhtyminen.
Siis eteenpäin! Vaan ensin pitää meidän saada
jotakin syötävää; minun on nälkä, me emme saa
pilata vatsaamme, jos mielimme pitää päätämme
hyvässä kunnossa. Syökäämme ensin ja lähtekäämme
sitten löytöretkille. Yö ei ole kovin pimeä. Me
olemme varustetut aseilla ja, mikä paras on, olem-
me rohkeita miehiä. Ehkä onnistumme tapaamaan
ystävämme, ja mahdollisesti löydämme majan tahi
jonkun toisen luolan ja jos ei kumpaakaan tapahdu,
niin saatamme me lohduttaa itseämme sillä, että ai-
nakin olemme tehneet, minkä voimme."

Karskin mieheD puheet ja esimerkki vaikutti-
vat molempiin toisiin; heidän mielensä kävi keve-
ämmäksi ja heidän rohkeutensa palasi. He häpesi-
vät arka mi el isyyttään ja pelkurimaista epäluotta-
mustaan Jumalan armoon ja omiin voimiinsa. Syö-
tiin vähäiset jätteet ravintoaineista; ei mitään jä-
tetty. „Nyt Jumalan nimessä vyötämme itsemme
ja lähdemme matkaan. Olen, Jumalan kiitos, syönyt
kylläkseui ja saanut uusia voimia," perämies sanoi.

Katri. Lähtivätkö he tosiaaDkin ulos, vaikka
oli pimeä yö?

Isä. Miks'eivät lähtisi? Ei ollut ihan pimeä
Kylmä ilma on puhtaampi ja tähdet loistavat kiric-
kaammin täällä kuin meillä. Lumikin levittää jon-
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kuolaista valoa ja kuu oli ensimmäisessä neljännessä.
Tästä seurasi, että vaeltajamme saattoivat erottaa
tieD ja välttää vaaroja, joihin pilkkopimeässä olisi-
vat voineet joutua. He astuivat vuoren kylkeä alas
laaksoon, mutta kääntyivät nyt vastakkaiseen suun-
taan. Tie kierteli alinomaa vuoriseinien välissä, joit-
ten yksityiset kallionhuiput muodostivat eriskum-
mallisia haamuja, seisoen molemmin puolin tietä
ikäänkuin kuvapatsaat. Heikossa valossa ne usein
saivat oikein kauhistuttavan ulkonäöD. Rohkeissa va-
eltajissa heräsi taas surullisia tunteita, heidän muis-
tellessaan, että nyt olivat tehneet lopun viimeisistä
eväistään. Turhaan perämies kertoi edellisistä rnat-
koistaan, vaan muisto niistä ei voinut poistaa hä-
nen eikä toisten levottomuutta. Hän koetti keksiä
kaikki keinot rohkaistaaksensa ystäviensä alakuloi-
suutta; vaan mitä jylhemmäksi seutu muuttui, sitä
enemmän hän huomasi, kuinka hänen oma luja luot-
tamuksensa hupeni. Vuoret muuttuivat yhä jyrkem-
miksi ja ryhmyisemmiksi, yhä vaan kauhistutta-
vimmiksi kävivät kalliot, ikäänkuin uhaten ro-
mahtaa maahan ja koko seutu heidän ympärillään
kävi yhä julmemmaksi. Ystävämme päättivät kui-
tenkin jatkaa matkansa, vaikka tie päättyisi mihinkä
tahansa. Vaan pian tuntui heistä ilma lauhkeam-
malta ja suloisemmalta; korkeat -vuoriseinät estivät
kylmää, purevaa viimaa. He huomasivat, että vuo-
renhuiput kävivät valoisammiksi ja kirkkaimmiksi,
josta he päättivät, että lyhyt päivä oli alkanut ja
aurinko noussut. Aivan odottamatta huomasivat he
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silloin edessään pienen, lirisevän puron, joka kirk-
kaana pulppusi kalliosta ja katosi taas toisen kallion
taakse. „Jumalan kiitos!" perämies virkkoi. „Yksi
meidän suurimmista tarpeistamme on nyt täytetty!
Jumala on edelleenkin auttava meitä!" Tämä löytö

rohkaisi kaikkien mieltä. Vesi oli hyvää, ja sitä
enemmän tervetullutta, koska heidän laivasta mu-
kanaan tuodut ruoka-aineet vaan olivat suolaista si-
anlihaa ja kuivaa leipää.

Pienikin menestys ilahuttaa onnetonta. Niin
täälläkin oli laita. Iloisina istuivat nyt ystävykset
puron rannalla olevilla kivillä juoden sen virkistävää
vettä. Perämies, joka oli hyvin tarkkaavainen sanoi
nyt: „En tiedä, erehdynkö, mutta minusta tuntuu,
kuin olisin ihmisten läheisyydessä."

Hän osoitti sormellaan muutamia kiviä, jotka
säännönmukaisesti olivat sovitetut niin, että ne
muodostivat pöydän ja istuinpaikkoja.

„Tämä on ihmiskäteen tekoa," hän lisäsi. Läh-
teen silmää on suurennettu ja tässä on ihmisen jäl-
kiä pehmeässä hiedassa. Joko on täällä muinoisina
aikoina asunut ihmisiä tabi on meillä onni vielä
tänään saada tavata uusia naapureita.

Erkki: Ellei vaan perämies mahtanut ereh-
tyä. Ehkä tämä oli ainoastaan mielikuvitusta.

Isä. Siihen hänellä oli liian paljon kokemusta.
Totta op, että luonto usein vuoriin ja kallioihin
muodostaa monta, erinnäköistä muotoa, joita ensi
katsannossa täydellä varmuudella luulisi ihmisten
tekemiksi. Niin e. m. tapaa torneja, pyramiideja,
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keiloja j. n. e., vieläpä eläinten ja ihmisten haahmoja
Vaan niin ei tässä ollut laita; he tulivat pian va-
kutitetuiksi siitä, että tämä oli ihmisten tekoa. Va-
eltajamme tulivat tästä vaan uteliaammiksi ja mie-
lenjännityksellä he tarkastivat ja tutkivat koko seu-
tua. He menivät pitkälle erääseen syvään rotkoon
ja huomasivat odottamatta olevansa suuressa, vuo-
rien sulkemassa umpilaaksossa.

Nyt oli täysi päivä. Ystävämme eivät kylläksi
voineet kummastella hajallaan olevia kiviä ja eris-
kummaisia kallionmuodostuksia. „Täällä ou ihmisiä
asunut tahi asuu heitä vieläkin", livana huomautti.

tässä on ihmisen jälkiä. Tuossa on las-
tuja, vaikkei puuta ole lähelläkään. Meidän täytyy
hakea tarkemmin."

Näin puhuen hän meni erään kallion toiselle
puolelle ja löysi laakeista, huolimattomasti päälle-
tysten asetetuista kivistä kyhätyt portaat, jotka nou-
sivat ylöspäin pitkin vuoriseinää. Hän huusi toisille,
jotka saapuivat paikalle, ja nyt astuivat he joten-
sakin mukavia portaita ylös, tullen polulle, joka
kierteli hajallaan olevien kivien välissä, ja jota pol-
kua he nyt kulkivat eteenpäin. Äkkiarvaamatta nuo
kolme ystävää seisoivat vuoren selänteellä. Vasta-
päätä heitä loisti täydessä ihanuudessaan matalalla
oleva aurinko. Heidän jalkainsa alla oli kaunis laak-
so, jonka toista puolta rajoittivat vuoret ja kalliot ja
johon mereltä päin pistäytyi vähäinen lahti. Sen
rannat olivat viheriäiset, muodostaen oikein ihanan
niityn, jonka läpi muutamia pieniä puroja juoksi.



Näköala oli kaunis ja virkistävä, sillä laakso oli au-
rinkoon päin, joka valaisi sitä. Taivas oli kirkas ja
pilvetön ; niityn viheriäinen väri, lahden pinta, tum-
mat kalliot, kaukaisten vuorien lumipeitteiset hui-
put, sininen taivaanlaki saivat aikaan mitä suloisim-
man värinyhdistyksen.

Mari. Kukapa olisi voinut odottaa semmoista
Huippuvuorilla ?

Isä. Niin oli asian laita kuitenkin. Korkeat
vuoret suojelivat laaksoa kylmiltä pohjois- jaitätuu-
lilta ja aurinko saattoi lämmittää sitä, koska se oli
avonainen etelää kohti. Kesäaikana olisi siis kuu-
muus tässä laaksossa melkein sietämätön.

Mitä kuitenkin eniten ilahutti ystäviämme, oli
suuri varasto kuivia puita lahden rannalla.

Erkki. Puitako ?

Isä. Kokonaisia isoja puita haaroineen ja juu-
rineen.

Erkki. Siten metsät ja puistot siellä mahtoi-
vat olla hyvässä kunnossa.

Isä. Metsät ja puistotko ? Koko saarella ei
kasva yhtään ainoata puuta, ei pensastakaan sen ver-
ran, että siitä voisi leikata itselleen keppiä.

Mari. Noh, mistä nuo monet, kuivat puut
olivat ?

Isä. Jumala on pitänyt huolta siitä, ettei näil-
tä metsättömiltä seuduilta puuttuisi puuaineita. Suu-
ret vuokset Ameriikassa hävittävät tulvillaan koko-
naisia metsäseutuja, tempaen mukanaan suurimmat-
kin puut ja kuljettavat niitä mereen, josta myrsky
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ja tuulet ajelevat niitä kaukaisten maitten ran
noille.

„Nyt emme saa pysähtyä puoli tiehen," perä-
mies keskeytti ystäviensä ilonosoituksia.

„ Jollei juttu
tynnyrintekijämajasta ole pelkkä satu, niiD täytyy
sen olla tässä laaksossa. Vielä kestää päivää lähes
kaksi tuntia ja näitä kahta tuntia meidän pitää
käyttää parhaimmalla tavalla." Kiireesti menivät
he alas laaksoon; tie oli paljon mukavampi, kuin
se, jota äsken olivat käyttäneet vuorelle noustessaan.
He saapuivat rannalle ja huomasivat, että siinä kas-
voi kuirimoa ja muita terveellisiä ruohoja, joihin he
panivat suurta arvoa.

livana keksi nyt hyvän keinon. Hän oli ve-
dessä huomannut pari suurta kalaa. „Päivä on nyt
loppumaisillaan," hän sanoi. „Eiköhän olisi parasta,
että kaksi meistä hakisi majaa tahi jotakin muuta
asuntoa, ja sillä aikaa kolmas koettaisi pyytää kaloja
ja. kantaisi kokoon kasan kuivia puita ? Ei viipyne
kauan, ennenkuin meidän on nälkä." livana tarjousi
huolehtimaan näistä toimista, toisten mennessä vuo-
ristoon päin. Nyt livana lähti toiselle puolelle lah-
tea, vaan tuskin oli hän kulkenut sataa askelta, niin
hän rannalla aivan vedenpinnassa näki jotakin, joka
kokonaan veti hänen huomionsa puoleensa.

Nousuvedestä syntyneessä lätäkössä kierteli
suuri lohennäköinen kala, joka kaikin tavoin yritti
päästä vankeudestansa läheiseen merenlahteen. li-
vanan lähestyessä, pelästyi kala äärettömästi, pieksi
pyrstöllään ympärilleen, ponnahti korkealle veden-
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pinnasta sekä pani veden semmoiseen kuohumiseen,
että livanan oli mahdoton saada muhkea kala kä-
siinsä. „Noh, noh, odotappas tuokio!" livana sanoi,
„kyllä sinut kohta kesytän!"

Näin puhuen hän otti kirveensä esille, veisteli
isosta puukappaleesta jonkunlaisen lapion ja kaivoi
sitten pehmeään hietaan kapean ojan, niin että vesi
lätäköstä juoksi."lahteen. Juoni onnistui hyvin; vesi
väheni yhä enemmän, ja kun livana, joka sillä aikaa
oli hakannut halkoja, tuli takaisin, oli lätäkkö aivan
kuiva. Läähöttäen ja riutumaisillaan kala makasi
kuivalla hietikolla. Pari kelpo iskua kirveen hama-
rasta tappoi sen; livana paraikaa sitä paloitteli,
kun perämies ja Yrjö palasivat. Kauan haettu mökki
ei löytynyt, vaan sen sijaan olivat he tavanneet
suuren avaran luolan, joka oli paljon soveliaampi
yökortteeriksi kuin se, missä olivat viettäneet edel-
lisen yön, ja jota eivät olisi löytäneetkään, koska jo
alkoi pimetä. Molemmin puolin oli siis jotakin mie-
luista heillä kerrottavana. livana näytti ystävilleen
komean kalan ja pienen puupinon; nämä taas ker-
toivat löytämästään luolasta.

Vielä suuremmaksi hyödyksi oli, että luola oli
hyvin lähellä ulkonevan kallion takana. Nyt ryh-
dyttiin työhön. Luolaan kannettiin suuri kasa puita,
eikä kalaakaan unohdettu, ja kun aurinko oli
laskenut, rupesivat he tarkemmin tutkimaan luolaa.
Sen keskelle viritetty valkea valaisi sen kokonaan.
Suureksi kummastuksekseen he selvästi huomasivat,
että ihmiskädet olivat ottaneet osaa luonnon työhön.

Talvikausi Huippuvuorilla 5



Toisella puolella oli monta kiveä hakattu istumasi-
joiksi ja pöydäksi. Seinissä oli syvennyksiä, ja ihan
selvään näkivät he, että luolan katto oli mustunut sa-
vusta; joka kaikki todisti, että luolaa oli entisinä
aikoina käytetty ihmisasunnoksi. Vaan muita jälkiä
be eivät tällä hetkellä löytäneet.

Jo ennen keski yötä olivat livana jaYrjö luo-
lan suuhun vetäneet muutamia paksuja puunrunkoja,
perämiehen silFaikaa vähäisellä valkealla paistaessa
useita kappaleita kalasta, jotka ensin suolattiin muu-
tamilla ruutirakeilla. Tämä illallinen oli heistä oi-
vallinen. Nyt livana jaYrjö virittivät luolan suussa
olevat puut, joka tapahtui varovaisuudesta, sillä ran-
nalla pehmeässä hiedassa olivat he huomanneet usei-
den suurten karhujen jalanjälkiä ja pelkäsivät,
että pedot yön kuluessa hyökkäisivät luolaan. Tar-
kotus oli, että palava, leimuava tuli ainakin aluksi
pitäisi kutsun]attomat vieraat poissa. Ladatut pys-
syt vieressään meidän kolme ystäväämme menivät nyt
levolle. Suloinen lämpö, jonkatuli aikaansai luolassa,
ehtoollinen ja vakava luottamus siihen, etteivät ol-
leet hyljätyt, vaikuttivat yhteensä sen, että he pian
nukkuivat. Silloin kuului äkkiä ....

Äiti. Ei tänään sen enempää, rakas isä. Kello
on lyönyt yksitoista. Huomenna, lapset, isänne
sanoo, mitä se oli.
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Viides ilta.

Täysikasvaneillekin ihmisille on epämielyttävää,
kun kertomus jostakin jännittävästä tapauksesta jää
kesken siinä silmänräpäyksessä, kuin uteliaisuus on
korkeimmallaan. Tietysti oli Erkin, Kustaan, Marin
ja Katrin laita sama. Heidän mielikuvituksensa oli
pingotettu äärimmäisiin; he eivät ajatelleet unta,
eivät tunteneet väsymystä, he olisivat mielellään is-
tuneet kuuntelemassa koko yön. Ilta oli heidän
mielestänsä kestänyt ainoastaan muutamia sekuntia,
kun kello osoitti, että keski-yö lähestyi.

Joutohetkinään seuraavana aamuna eivät he
muuta miettineet kuin kertomuksen jatkoa. Siitä
juttelivat he jakoettivat arvata, mitä eriskummallista
se saattoi olla, joka kuului luolan edustalla.

Väliin he kuvailivat, että osa luolasta olisi ro-
mahtanut alas; väliin taas, että odottamatta vieraita
ihmisiä, ehkäpä heidän laivaan jättämänsä ystävät,
olisi saapunut; väliin he pelkäsivät maanjäristystä
tahi jotakin muuta luonnonmullistusta. Vihdoin he
huomasivat, etteivät he kaikilla arvaamisillaan voi-
neet päästä asiasta selville. Vihdoinkin lähestyi ilta,
se hetki, jolloin isän oli tapana kertoa heille. Usein
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apset, vaasinkin Kustaa ja Katri olivat katselleet
kelloa. Isä istui nyt tavallisella paikallaan lapset
ympärillään.

ISÄ. Tahdon nyt sanoa teille, mikä se oli, joka
niin äkkiä peloitti ystäviämme. Rauhallisemmin ja
paremmin tyytyen kohtaloonsa kuin edellisenä päi-
vänä nukkuivat nuo kelpo ihmiset sikeässä unessa,
kun perämies, joka makasi likinnä luolan aukkoa,
hypähti pystyyn vuoteeltaan ja huutaen:
asiat eivät ole niinkuin olla pitää" herätti molem-
mat ystävänsä. Nämä syöksähtivät ylös, tarttuivat
pyssyihinsä, sekä olivat silmänräpäyksessä valmiit
tekemään vastarintaa.

He lienevät nukkuneet jotensakin kauan, sillä
luolan suussa palava valkea oli melkein kokonaan
sammunut, ja hiiluksessa leimusi silloin tällöin liekki.
Yrjö tahtoi kohentaa valkeaa ja lähti siis luolan
suulle lisäämään tuleen muutamia puita.

Vaan yhtäkkiä molemmat toiset kuulivat hänen
huutavan apua. He kiiruhtivat sinne ja näkivät,
miten äärettömän suuri valkoinen karhu karkasi Yr-
jöä kohti, ja kuinka tämä kirveellään, jota hän piti
kädessään, löi karhua päähän. Vaan tästä karhu
kävi entistä hurjemmaksi, se mörisi kauheasti jayhä
kiivaammasti ahdisti se Yrjöä; lyöden häntä käpä-
lällään kasvoihin, niin että hän horjui ja kaatui
maahan.

Katri. Mutta Jumalani, eikö mitään apua
tullut?

Kustaa. Toisillahan olivat pyssyt ladatut.
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Isä. Voitteko epäilläkään, etteivät kiiruhta-
neet avuksi! livana oli lähinnä; hän juoksi esille
ja laukasi pyssynsä]; kuula sattui karhua kylkeen, ja
tämä kääntyi raivoissaan livanaa vastaan, joka töin
tuskin saattoi estää petoeläimen hyökkäystä, kunnes
perämies riensi esille ja työnsi miekkansa kahvaan
saakka karhun vatsaan. Ärjyen peto vaipui maa-
han, sitten tahtoi se taas nousta. Mutta haava, josta
veri virtana pulppusi, ei sallinut sitä. Kauheasti
möristen karhu kierieli veressään; silloin rohkea
merimies astui lähemmäs, asetti pyssynsuun karhun
korvalle ja yhdellä laukauksella teki lopun viholli-
sen elämästä. Sillä aikaa livana koetti herättää
henkiin ystävänsä, joka säikähdyksestä ja karhun
käpälän iskusta oli kokonaan pyörtynyt. Perämies
pani nyt enemmän puita tulelle, mikä oli sitä enem-
män tarpeesta, koska kaukaa kuului useitten sa-
mansukuisten eläinten ulvontaa ja mörinää. „Hauska
seikkailu!" hän nauraen sanoi. „Se olisi saattanut
päättyä kylläkin pahoin!"

Onni oli, että meidän kolme ystäväämme olivat
ajatelleet kaikkia sattumuksia. Pieninkin varomat-
tomuus olisi voinut tuottaa yhdelle heistä, jollei
kaikille, kuoleman. livana ja Yrjö olivat vielä pe-
loissaan, sillä usein sattuu ihmiselle, kun vaara jo
on ohitse, että muisto siitä jälestäpäin pelottavam-
massa muodossa ja vilkkaampana astuu esiin. Pe-
rämies koetti poistaa tätä vaikutusta. „Asiasta on
meille sittenkin hyötyä", hän nauraen sanoi. „Unta
emme enää voi ajatella, mutta ei haitakaan, eikä
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ikävyys meitä vaivaa. Meillä on kylläksi tekemistä
Karhuntalja on hyvä olla olemassa, eikä paistiakaan
saa ylönkatsoa. Minä luulen ja toivonkin sitä, että
vasfedeskin saamme tehdä tuttavuutta semmoisten
vierasten kanssa."

Yrjö oli jo täydellisesti tointunut. Tulen va-
lossa he nyt kaikki ryhtyivät työhön ja kahden
tunnin kuluttua eläin oli nyljetty. Se oli tavatto-
man suuri, vaikka se, perämiehen luulon mukaan,
vielä oli nuori; nahan alla oli hyvin paksu rasva-
kerros. „Tosiaan oikein komea otus!" perämies tuu-
maili. „Ja heti ensimmäisenä päivänä tänne tultu-
amme saimme sen haltuumme. Jos näin jatkuu ja
jos joka neljäntenätoista päivänä saamme tämmöi-
sen paistin, niin emme kärsi mitään hätää tässä tal-
virajoituksessa.

Katri. Mutta syödäänkö todellakin karhunli-
haa? Siitä minä ainakin kiittäen kieltäytyisin.

Isä. Miksi niin? Pohjoisissa maissa syödään
paljon karhunlihaa; karhu, vaikka se onkin hurja
peto, on puhdas eläin.

Mari. Ja jollei niin olisikaan, niin on muis-
tettava, että nälkä on paras kokki.

Kustaa. Niin, jos vaan ranskalaisilla "Wenä-
jällä sodassa ollessaan olisi ollut karhunlihaa.

ISÄ. Perämies leikkasi auki eläimen; sisäl-
mykset ja semmoiset osat, joita ei voitu käyttää
heitettiin laaksoon. Toiset osat hakattiin paloihin,
ja vietiin luolaan; pari mehukasta kappaletta pais-
tettiin hehkuvilla hiilillä, ja niistä saatiin oikein
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maukas suurus. Ilma oli nyt käynyt selkeämmäksi,
vaikka auringon noustessa keveä sumu leveni laak-
son yli.

Tänään jäi aurinko entistä alemmaksi; silmin-
nähtävästi pienempi oli kaari, jonka se teki taivaan-
kannella. Punaisen-hehkuvan pallon kaltaisena se
näyttäytyi meren ja taivaanrannan yläpuolella, nou-
sematta siitä sen korkeammalle. Ajatuksiinsa vai-
puneena perämies katseli tätä näkyä. „Pelkään, u

sanoi hän," että parin päivän perästä kokonaan ka-
dotamme auringon näkyvistämme. Meidän täytyy
tarkasti käyttää se aika, joka meillä vielä on jäljel-
lä, jollemme pitkän talven kuluessa tahdo kärsiä
mitä suurinta hätää."

„Kyllä me olemme valmiit," livana vastasi.
„Sanokaa vaan, mitä meidän pitää tekemän."

livana ja Yrjö kävivät levottomiksi, kun huo-
masivat perämiehen mietiskelivän katseen. „Kaik-
kein ensiksi," tämä jatkoi, „pitää meidän koettaa,
onko onni meille niin suotuisa, että löydämme ma-
jan, josta on puhuttu. Jos se ei meille onnistu,
täytyy meidän ainakin hakea lämpöisempi, turvalli-
sempi ja mukavampi asunto, kuin tämä avonainen
luola on. Ruoka-aineita ja polttopuita pitää meidän
myöskin hankkia. Mutta älkää käykö alakuloi-
siksi. Talvi ei täällä ole niin pimeä, kuin se
useissa muissa paikoissa on. Kuu, tähdet, lumi ja
revontulet antavat meille aina sen yerran valoa,
että saatamme toimittaa monta tehtävää aurinkoa,
kovinkaan kaipaamatta."
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Hyvillä aseilla varustettuina lähtivät ystävämme
lyhyenä päivähetkenä ulos luolasta. He menivät
nyt etelään päin, missä vuoriseinä oli korkeampi,
kalliot jyrkemmät. Kulkiessaan he tarkasti ottivat
vaarin kaikista. He huolellisesti tutkivat jokaista
kallioitten välissä olevaa syvennystä. Kaikkialla
huomasivat he, että ihmisiä siellä oli liikkunut; vä-
liin löysivät kirveellä hakatun puukappaleen, väliin
taas hajalle heitettyjä osia jostakin rikki taitetusta
työaseesta, vaan missään ei näkynyt merkkiäkään
majasta.

„Kertomus mökistä on varmaan taru, satu, minkä
jotkut joutilaat ihmiset ovat sepittäneet," perämies
harmistuneena sanoi. »Meidän täytyy tänä talvena
tyytyä johonkin vallimajaan.

Katri. Mikä se on ?

ISÄ. Selitä, Kustaa.
Kustaa. Vallimajat ovat tulipommin kestäviä

holveja, jotka ovat rakennetut linnoituksen vallin
alle. Perämies käytti tätä sanaa vaan pilalla.

IsÄ. Niin juuri. Mitä likemmäksi ystävämme
tulivat lahden suuta, sitä korkeammiksi, jylhemmiksi
ja autioimmiksi kävivät kalliot. Näytti siltä, kuin
olisi luonto tähän asettanut vahvan, ylipääsemättö-
män rajan merelle.

„Mitä tuumailette, koettaisimmeko nousta jon-
kun kallion huipulle?" livana sanoi. „Ehkä näem-
me sieltä, mitä niin innokkaasti etsimme." Perä-
mies hyväksyi tämän esityksen. Hänen mielipi-
teensä mukaan pitäisi majan olla niin lähellä merta
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kuin mahdollista, osaksi siitä syystä, että sen asukkaat
silloin helpommin saattoivat sinne kuljettaa tarpei-
taan, osaksi siksi, että he mahdollisimman pian voi-
sivat huomata laivan lähestymistä, mikä taas olisi
vaikeampaa heidän asuessaan kauempana rannasta.

Rohkeasti he alkoivat kiivetä läheisimmän ja
korkeimman kallion sivua. Vielä oli päivä; näköala
oli sangen kaunis ja avara kauas ulos merelle, jossa
ajelehti äärettömän suuria jäälohkareita, mitkä lah-
den suuhun . olivat kasaantuneet korkeiksi jäärouk-
kioiksi. Vuoren-huippujen näköisiksi olivat ne sii-
hen likistetyt, muodostaen erinäköisiä, monenkaltai-
sia kuvioita, ja olisi tämä maisema, asiain toisin ol-
lessa, suuresti ihastuttanut ystäviämme. Vaan nyt
ei se voinut herättää heissä suloisia tunteita, he kun
siinä samassa muistivat kadonneita ystäviänsä ja
omaa surullista kohtaloansa. Aurinko painui mereen ;

kylmä tuuli, joka nyt alkoi puhaltaa, teki hengityk-
sen vaikeaksi ja väsytti heitä. Kukaan ei puhunut
sanaakaan; suruissaan ja alakuloisina aikoivat he
juuri lähteä alaspäin, kun Yrjö vielä kerran loi sil-
mäyksen ympärilleen ja kuka voi kertoa näitten
onnettomien iloa kaukaisessa leveässä laaksossa
huomasivat he jotensakin suuren ja lujasti rakenne-
tun majan.

Katri. Jumalankiitos! Minusta tuntuu, kuin
olisin itse löytänyt sen.

Isä. Ylhäältä vuorelta näkivät he, kuinka ma-
ja auringon viimeisten säteiden valaisemassa laak-
sossa seisoi nojautuneena vuoriseinää vastaan ja että
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syvä hauta, jonka ylireuna oli varustettu isoilla ki-
villä, oli kaivettu majan ympärille sillä puolella, jossa
vuori ei ollut suojana, sekä että haudan yli vievä
silta oli vedetty sen sisäpuolelle.

Voitte helposti minun sauomattanikin käsittää,
että ystävykset nyt saivat uusia voimia, uutta roh-
keutta; nopeasti ja reippaasti kiipesivät he alas vuo-
relta, jokainen tahtoi olla ensimmäinen, jokaastui tä-
hän niin kauan ikävöittyyn majaan.

Mari Oliko tämä sama maja, minkä tyn-
nyrintekijä oli rakentanut?

Isä. Sitä ystävämme eivät voineet sanoa. Ehkä
unohtivat he ajatellakaan sitä asiaa iloissaan, kun
olivat löytäessään, mitä niin he kauan olivat etsineet.
Yrjö hyppäsi alas hautaan, kiipesi suurella vaivalla
sen toista puolta ylös, ja työnsi vähän lahonneen
palkin, jota sopi käyttää siltana ystävilleen, valmis-
taaksensa heille paremman tien yli haudan. Suu-
rimmalla mielenjännityksellä katselivat he kaikkea.
Haudan sisäpuolella oli jonkunlainen muuri, raken-
nettu suurista latukkaista kivistä, joitten väliin oli
tukittu sammalia ja multaa. Tupa oli jotensakin
suuri; seinät, samoin kuin muuri, olivat litteistä ki-
vistä. Katto oli ruo'oista sekä paksulta peitetty sam-
malilla. Päädyn puoleisessa seinässä oli aukko, jota
sopi käyttää uuninpiippuna, ja läpi, jota saattoi sul-
kea puuluukulla. Ovi ja läpi olivat molemmat sul-
jetut. Ei kukaan vastannut heidän huutoonsa ja
koputtamiseensa. Heidän kulkiessaan majan ympäri
he huomasivat vuoressa suuren halkeaman, jonka
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kautta selvään merenpinta näkyi; seikka, jokaosoitti,
että rakentajat olivat olleet hyvin viisaita ja ym-
märtäväisiä miehiä, he kun rakensivat majansa niin
että he voivat asua tuulen suojaamassa laaksossa ja
samalla oli heillä vapaa näköala yli mereD, josta
heidän ainoa pelastuksensa oli odotettavana.

Yrjö veti pois luukun aukosta, kömpi majaan
sen katitta sekä. aukasi sisästä päin salvatun oven.
Ummehtunut, pilaantunut ilma kohtasi sisään tuli-
joita, ollen tämä paras todistus siitä, ettei maja mo-
neen vuoteen ollut asuttu. Heikossa ovesta ja au-
kosta tunkeutuvassa valossa ei voitu selvästi erottaa
huoneessa olevia esineitä. Perämies viritti sen täh-
den j'hden mukana olevista pikisoibdoista, joka nyt
valaisi huonetta ja samalla puhdisti epäterveellisen
ilman. Voimme hyvin ajatella, että täällä olevat
huonekalut eivät olleet monilukuiset eikä kalliit. Ei
näkynyt muuta kuin vanha pöytä, kaksi rahia sekä
muutamia ruostuneita työaseita. Muurissa oli syven-
nyksiä, joihin luultavasti oli aijottu asettaa seinäkaap-
peja. Siinä kaikki. Tulijat tunsivat itsensä toiveissaan
pettyneiksi. He olivat odottaneet löytävänsä täällä
kaikki, mitä tarvitsivat; vaan tämä toivo oli koko-
naan mennyt tyhjäksi. Surullisina seisoivat he siinä
ajatellen tulevaisuutta; eikä mahtane kukaan kum-
mastella, että he tuusivat itsensä erittäin onnetto-
miksi.

Perämieskin oli hyvin alakuloinen, mutta kui-
tenkin ensimmäinen, joka rohkaisi mieltänsä. „Maja
näyttää ulkoapäin suuremmalta", hän sanoi ja sil-
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maili tarkkaavaisuudella ympärillensä. Silloin sat-
tuivat silmänsä suureen palkkiin, joka toisen rahin
takana oli nojallaan seinää vastaan. Tämä oli osa
laivan peräsimestä ja niin syvään painettu maahan,
että tuskin suurimmallakaan voimien ponnistuksella
saattoivat he sen siirtää syrjään.

Nyt huomasivat he käytävän, joka heti ensi-
silmänräpäyksessä näytti ihmisten tekemäksi tahi
ainakin olivat ihmiskädet sitä suurentaneet. Pilaan-
tunut, ilkeä, melkein tukehduttava ilma kohtasi si-
sääntulevia; etteivät pyörtyisi, täytyi heidän vetään-
tyä taaksepäin. „Mutta minä tahdon tietää, mitä
kellarissa löytyy", perämies sanoi, ottaen latingin
pyssystään, johon hän nyt pani ainoastaan ruutia.
Hän kulki pari askelta käytävää ja laukasi pyssynsä.
Heikko laukaus kaikui holvissa ja ruudinsavu puh-
disti heti kuolettavan ilman, niin että he kirkkaasti
palavan tuiisoihdon valossa nyt voivat astua eteen-
päin holvissa. Mutta, mikä kauhistus!

Ukko pitkine lumivalkoisine partoineen istui
turkkiin puettuna nukkuen pöydän takana. Päänsä
oli hän nojannut tuolinselkää vastaan.

Mari. Nukkuiko hän ainoastaan? Elikö hän
todellakin?

ISÄ. Sitä meidän hämmästyneet ystävämme ei-
vät voineet tietää; ensi silmänräpäyksen pelossa he
eivät saattaneet tarkemmin tutkia asiaa. Muutamia
minuuttia he seisoivat vähän matkan päässä katsel-
len nukkuvaa, kunnes Tiskaisivat astua esiin ja pu-
hutella häntä. Eivät he saaneet sanaakaan vastauk-
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seksi; siinä hän istui liikkumattomana kuten kuva-
patsas. Vihdoin perämies lähestyi, valaisi tulisoih-
dolla ukon kasvoja ja huomasi, että se olikin ruu-
mis, että majan viimeinen asukas, istuen tuolillaan
oli siinä vetänyt viimeisen hengähdyksensä.

Vasta kun olivat tointuneet hämmästyksestään,
saattoivat he tarkemmin katsella erityisseikkoja.
Ruumis oli kova ja kuiva kuin muumia.

Erkki. Kuinka se oli mahdollista, kun muuten
jokainen ruumis mätänee, jollei se oli balsamee-
rattu!

Isä. Luultavasti oli paikan luonto syynä siihen.
On olemassa monta holvia ja luolaa, joissa ruumiit
eivät mätäne, vaan muuttuvat koviksi, kiinteiksi
muumioiksi; ja niin oli varmaan tämänkin kellarin
laita. Kuollut oli puettu turkkiin, joka ajan pitkään
oli käynyt aivan haperaksi. Hänen edessään pöy-
dällä oli tybjä juoma-astia, tinalautanen, mustetolppo
ja sen vieressä pari kynää sekä noin parikymmentä'
kirjoitettua arkkia sisältävä vihkonen. Mitähän
te lapset ensiksi olisitte tehneet, jos olisitte olleet
ystäviemme sijassa?

Erkki. Minä ainakin olisin lukenut, mitä pa-
pereihin oli kirjoitettu.

Kustaa. Mutta minä olisin haudannut ruu--
njiin.

Mari. Sen minäkin olisin tehnyt ja sitten pe-
rin pohjin tutkinut koko luolan.

Isä. Kustaa on oikeassa. Niin myös nuo kolme
ystäväämme tekivät. Olisi ollut inhottavaa ja ka-
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malaa kauan nähdä tuota ruumista. He löysivät
muutamia villa- ja karvapeitteitä; suurimpaan niistä
käärittiin ruumis; he kantoivat sen ulos majasta, ja
yhdistynein voimin heidän oli helppo kirveen jakä-
siensä avulla kaivaa hauta pehmeään hietaan ma-
jan lähellä. Kumma kyllä he olivat suorittaneet
tämän työn samalla tyyneydellä ja yhtä huoletto.
masti haastellen, kuin muita toimia tehdessään.
Vaan kun he menivät tupaan noutamaan ruumista,
silloin synkkämielinen tunne valtasi heidät, jom-
moista he eivät koskaan ennen olleet tunteneet. Kyy-
neleet juoksivat pitkin heidän poskiaan; silmät
maahan luotuina seisoivat he siinä. Ei kukaan
heistä puhunut sanaakaan. He hautasivat nyt lä-
himmäisen, joka oli heille aivan tuntematon ja joka
ei varmaankaan luullut täällä kuolevansa, eikä voi-
nut ajatella näiden kolmen vento vieraan tekevän hä-
nelle viimeisen palveluksen. „Kuka on tekevä
meille tämän palveluksen? Kuka meistä on ensim-
mäinen, kuka viimeinen?" jokainen kysyi itseltään

g

Kirkkaana kuutamo-yönä ystävykset peitti-
vät haudan laakealla kivellä. Perämies rukoili hau-
takummulla; vaan hetken perästä hän pyyhki pois
kyyneleensä, sanoen: ~-Nyt ei itku enää auta. On-
nelliset ovat ne, jotka nukkuvat maan povessa. Hän,
jonka hautasimme, on päässyt kaikesta; suokaamme
hänelle rauha."

Kostein silmin he katselivat tuntemattoman
hautakumpua. Heidän oma, hämärä tulavaisuutensa
joutui heidän mieleensä; alakuloisina ja suruissaan
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palasivat he majaan. „Ystävät !" perämies alkoi,
„emme vielä tänään voi ryhtyä mihinkään tutkimi-
siin majassa; olkaamme virkistyäksemme ulkona tai-
vasalla." Hän katsoi kelloansa. „Kello on kohta yk-
sitoista; aurinko on pian nouseva."

Perämies teki tämän esityksen tarkoittaen sillä
haihduttaa ystäviensä surullisia ajatuksia. Hän tiesi,
ehkä omasta kokemuksesta, ettei mikään vahingoita
ihmistä enemmän kuin suuri suru; hän tiesi, että
sureva ihminen käy kelvottomaksi kaikkeen työhön
ja toimeen sekä tulee onnettomaksi ja kurjaksi. Kai-
kesta tästä hän tahtoi estää ystäviänsä antamatta
heidän kuitenkaan huomata tarkoitustaan. Itse hän
meni takaisin tupaan sammuttamaan palavan tuli-
soihdon ja toi mukanansa ystäviensä pyssyt sekä
kirveen. Nyt he lähtivät raittiissa, kylmässä ilmassa
ulos laaksosta lahdelle päin, josta, niinkuin tiedätte,
suoraan etelässä saattoivat nähdä auringon nousun.
Kuura peitti vielä lumetonta maata; lahden rannassa
vesi jäätyi ohueksi jääksi, sillä ilma oli sangen kylmä.
Taivaanranta selkeni; tulipunainen kaari, joka il-
moitti auringon nousua, kävi yhä kirkkaammaksi.
Aurinko nousi merenpinnasta, mutta ainoastaan toi-
nen puoli sen kehästä tuli näkyviin, sitten se taas
painui meren jääkentän alle.

Surullisena perämies katseli laskeutuvaa aurin-
koa. „Ehkä viimeisen kerran tänä vuonna saimme
nähdä sinut!" hän synkkärnielisesti virkkoi. Perä-
mies, joka oli tehnyt useita matkoja napaseuduissa,
tiesi, ettei aurinko tällä leveysasteella ainakaan nel-
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jään tahi viiteen kuukauteen nouse. Hänestä tun-
tui siis tässä silmänräpäyksessä, ikäänkuin hän sa-
noisi jäähyväiset vanhalle, kokeneelle, uskolliselle
ystävälle. Ajatellessaan kaikkea, mitä hän ehkä on
saanut kokea ja kärsiä, seuraavan kerran aurinkoa
nähdessään, kävi hän alakuloiseksi, jota tunnetta
lisäsi muisto tuntemattoman hautaamisesta.

Nyt oudot äänet herättivät heidät yhtäkkiä
heidän synkästä mielialastaan. Muistatte, että luo-
lasta olivat heittäneet ammutun karhun sisälmykset
ja kelvottomat kappaleet alas laaksoon. Nyt oli
vieraita sinne saapunutpitoja pitämään. Kaksi suurta
karhua ja muutamia kettuja nautti hyvässä sovin-
nossa näitä herkkuja, huomaamatta meidän kolmen
ystävämme tuloa.

„Noh, mitä tuumailette?" perämies kysyi. „Us-
kallammeko hyökätä heidän kimppuunsa vai peräy-
dymmekö?"

livana ja Yrjö jättivät kysymyksen ratkaisemi-
sen kokeneelle perämiehelle, mutta lupasivat he vii-
meiseen saakka rohkeasti olla hänen apunansa.

„
Tais-

telu on tosin vähän vaaranalainen," perämies jat-
koi, „mufcta me tarvitsemme turkkeja ja muonaa.
Jos osotamme pelkurimaisuutta, niin nuo ilkiöt käy-
vät rohkeammiksi, ja me taas aremmiksi. Meidän
täytyy ryhtyä taisteluun; kyllä saalis palkitsee vaa-
ran." Varovasti he vetäytyivät ulkonevan kallion
taa miettiäkseen, miten soveliaimmalla tavalla teki-
sivät hyökkäyksensä.
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„Karhunajo ei ole minulle kokonaan tuntema-
ton niin että helposti voin antaa teille tarpeelliset
ohjeet," perämie.3 selitti. „Karhu on, varsinkin jää-
karhu, kummallinen otus, jota erityisellä tavalla pi-
tää kohdella. Se ei koskaan, niinkuin susi ja tiikeri,
tule suoraan vihollistansa vastaan, vaan astuskelee
mahtavalla arvokkaisuudella lähemmäs. Rohkeasti
ja vakavasti pitää mennä sitä vastaan ja ynseästi
katsoa sitä suoraan silmiin. Parin askeleen päässä
vastustajastansa nousee se möristen takajaloilleen.
Tässä asennossa se lähenee vitkalleen, kohottaa ja
levittää etukäpäliään kuoliaaksi rutistaaksensa vi-
hollisensa tahi kaataaksensa hänet maahan yhdellä
korvapuustilla. Juuri tässä silmänräpäyksessä tulee
pistää painetti sen rintaan; ainoastaan viimeisessä
hädässä saa laukaista pyssynsä."

Näin perämies selitti molemmille ystävillensä,
miten pitää menetellä hyökkäyksessä; ja koska heillä
oli painetit pyssyissään, saatto ivat he toivoa taistelun
päättyvän onnellisesti.

livanan ja Yrjön sydämmet tykyttivät tavallista
nopeammin, mutta kuitenkin he astuivat rohkeasti
eteenpäin. Kun he olivat noin neljänkymmenen
askeleen päässä pedoista, huomasi yksi ketuista hei-
dän tulonsa ja antoi tovereilleen merkin, niin että
kaikki ketut uskomattoman nopeasti karkasivat tie-
hensä. „Leikki alkaa onnellisesti!" perämies tuu-
maili. lähtee jo käpälämäkeen."

Kustaa. Mutta valioväki karhut!
Talvikausi Huippuvuorilla. 6
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Isä. Ne seisoivat paikoillaan. „Ho hoo! Ho
hoo! perämies nyt huusi. Totisina ja mahtavasti
nyt molemmat karhut nousivat takajaloilleen, alkaen
morista ja pyyhkien etukäpälillään verisiäkuonojaan.
Vielä ne seisoivat paikoillaan, tuimasti tuijottaen
kolmeen hyökkääjään. „Hohoo ! Ho hoo!" perämies
toistamiseen huusi ja heitti heitä kivellä. Tämä
suututti heitä; he kävivät raivokkaiksi, purkivat
kiukkunsa ensin kiveen, tonkivat sitten ärjyen hie-
tikossa ja lähtivät nyt hyökkäysmatkalle. Perämies
lähestyi pari askelta ; livana jaYrjö seurasivat häntä.

Nyt oltiin ainoastaan muutamia askeleita toi-
sistaan. Silloin vanhempi karhuista nousi pystyyn
koko pituudessaan ja löntysti perämiestä kohti ta-
kajaloillaan. Sen päästyä likelle, nosti se oikean
etukäpälänsä, yhdellä lyönnillä kaataaksensa vastus-
tajansa maahan.

Katri. Enpä olisi tahtonut olla perämiehen
sijassa.

Isä. Mutta perämies, joka piti paiDettinsa val-
miina, näkyi juuri odottavan tätä silmänräpäystä.
Hän otti nyt askeleen eteenpäin ja syöksi painetin
pyssynsuuhun saakka karhun molempien etukäpä-
lien väliin. Samassa pyssy laukesi. Pamaus säikä-
hytti toista karhua ja teki sen tarkkaavaksi. Mutta
tuskin se oli huomannut toverinsa kauhealla möri-
nällä kaatuvan maahan, sen valkoisen turkin tah-
rautuessa vereen, niin sekin tuli likemmäksi, jul-
masti kostaaksensa toverinsa kohtalon. Nyt livana
riensi esille; karhu, vaikka edellistä vähän pie-
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nempi, oli sitä paljon rajumpi ja teki samalla ta-
valla kuin se. Mutta livana oli ottanut tarkasti
vaarin perämiehen tempuista, jakarhu oli tuskin ojen-
tanut etukäpälänsä, niin sai se jo painotin rintaansa.
Taistelu ei kuitenkaan nyt ollut helppo. Pistos eh-
kei sattunut hengenvaaralliseen paikkaan, sillä karhu
kävi vaan raivokkaammaksi, ahdistaen yhä kiivaam-
min livanaa, niin että tämä vain suurella vaivalla
saattoi pitää puoltansa.

Silloin Yrjö riensi paikalle ja pisti painettinsa
karhun kylkiluitten väliin. Kauheassa vimmassa
kääntyi karhu häneen päin, mutta kellahti kumoon
maassa makaavan karhun yli, joka näytti olevan
kuolemaisillaan. Waan nyt tämä heräsi horrokses-
taan, ja molemmat eläimet hyökkäsivät toistensa
kimppuun niin vimmatulla raivolla, ettei sitä voi
kuvaillakaan. "Werisinä ja karjuen ne laahasivat
toisiaan kentällä —■ kauhea näytelmä!

Nuo kolme ystävää vetääntyivät taaksepäin;
he eivät voineet tehdä mitään asian ratkaisuun.
He olivatkin kaikki niin väsyksissään ja uupuneet,
että he tuskin jaksoivat mennä luolalle, sieltä nou-
tamaan sinne edellisenä päivänä jätettyäkarhuntaljaa.

Parin tunnin kuluttua olivat karhut heittäneet
henkensä. Pakkasesta huolimatta, rupesivat ystä-
vykset nylkemään karhuja, jokatyö kesti useita tun-
tia, mutta joka oli paras keino haihduttamaan hei-
dän surunsa. Taljoja ja lihoja kantaen palasivat he
nyt majaansa. Useita kertoja täytyi heidän kulkea
edestakaisin saman matkan, heillä kun oli niin
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paljon kantamista. Mutta sen työn päätettyä kävi-
vät he sittenkin vielä pari kertaa lahden rannalla
tuoden kotiin melkoisen määrän puita. Nyt kun
he mielestänsä todella olivat suorittaneet kelpo päi-
vätyön, istuutuivat he tuvassaan lämmittävän tak-
kavalkian ääreen syöden illallisensa ja haastellen
seikkailustaan molempien karhujen kanssa.

„Nyt ruvetaan tuumailemaan jotakin oikein
tarpeellista asiaa," perämies sanoi. "Nyt juuri olem-
me sopivalla mielenalalla sitä tekemään, kun olemme
ahkerasti tehneet työtä."

Mari. Mitähän se mahtoi olla?
ISÄ. Aivan samaan tapaan livana ja Yrjö ky-

syivät. „Nyt meidän pitää perin pohjin oppia tun-
temaan taloamme ja siinä löytyvät tavarat," perämies
vastasi. „Ennen kaikkia hankin meille valoa."

Katri. Mistä perämies luuli sitä saavansa?
Isä. Olet unohtanut, että pöydällä kuolleen

edessä oli lamppu. Tämän hän toi tupaan, sydäm-
meksi hän punoi palasen pumpulikangasta, jonka
hän repi nenäpyyheestään. Karhun rasvasta saatiin
öljyä, ja heillä oli kirkkaasti palava lamppu. Se
valaisi koko holvin, joka näytti ulottuvan sangen
kauas vuoreen. Ystävämme päättivät ensimmäiseksi
lukea pöydällä olevan kirjoitusvihon, toivoen saa-
vansa siitä heille tarkkoja ja tarpeellisia tietoja; ja
semmoisia he kyllä saivatkin, vaan vastedes saamme
kuulla, olivatko ne ystävyksille mieluisia. Suurim-
malla varovaisuudella livana kääri auki paperikäär
ryn. Käsiala oli selvää ja kaunista, kirjoitus- o i
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hollannin-kielinen, vaan onneksi livana ja Yrjö pe-
rinpohjin ymmärsivät tätä kieltä. Tämäkin taas to-
distus siitä, ettei ihminen koskaan voi oppia liiaksi.
Tässä kertomuksessa saamme vastedeskin yhä lisää
todistuksia siitä.

livana luki paperit ääneen ja käänsi ne perä-
miehelle, joka ei taitanut muita kieliä kuin omaa
äidinkieltänsä. Paperit sisälsivät meidän kolmen
ystävämme juuri hautaaman miehen ja hänen kym-
menen toverinsa historian.

Viisikolmatta vuotta sitten oli näet hollantilai-
nen laiva nimeltä Hyvä Toivo yhdessä muutamien
muitten laivojen kanssa lähtenyt valaskalanpyynti-
rotkelle ja saapunut 70° pohjoisleveydelle. Katteini
luuli, ettei pyynti täällä kannattaisi, jonka tähden
hän, vastoin perämiehen ja kokeneitten merimies-
ten neuvoa, päätti jatkaa matkaansa niin kauas poh-
joiseen päin, kuin oli mahdollista, vahvassa luotta-
muksessa, että onni siellä kävisi hänelle suotuisam-
maksi. Turhat olivat kaikki varoitukset, katteini
oli itsepäinen, hän rohkeasti heittäytyi suurimpiin-
kin vaaroihin.

KtrSTAA. Oiiko siellä sitten niin vaarallista?
Isä. Ei aina. Meri on siellä joskus vapaa jäistä,

vaan toisina talvina sitä peittävät äärettömät jääken-
tät. Väliin tapahtuu, että suuret jäälohkareet irtaan-
tuvat, ja onneton se laiva, joka joutuu semmoisten
roukkioitten väliin. Se pusertuu rikki niinkuin päh-
kinän kuori ja muserretaan pirstaleiksi. Onnetto-
man meriväestön pelastusta ei tarvitse ajatellakaan.
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Katteini vaan ei huolinut kaikista varoituksista.
Yöllä jätti hän salaa toiset laivat, joitten seurassa
hän tähän saakka oli purjehtinut. Hän laski suo-
raan pohjoiseen päin. Yaan "mitä järkevämmät oli-
vat ennustaneet, se tapahtui todellakin. Kaksi vuo-
rokautta hän jo, suotuisain tuulien vallitessa, oli
purjehtinut kiinteiden jääkenttien välissä, kun sää
muuttui, tuuli kääntyi, useita jääroukkioita irtaan-
tui äärettömästä jääkentästä ja ennenkuin laiva en-
nätti aukealle merelle, sulkivat ne paluumatkan.

Oli erityinen Jumalan armo, etteivät nämä
jäävuoret likistyneet yhteen, vaan muodostivat ikään-
kuin vähäisen, joka taholta suljetun lammen, missä
laiva uiskenteli niinkuin altaassa. Siinä olivat nyt
ihmisraukat vankeudessa. Peninkulmittain joka ta-
holle näkyi pelkkää jäätä, joka yhä enemmän sul-
keutui laivan ympärille ja ala, jolla se liikkui, kävi
aina pienemmäksi ja ahtaammaksi. Paluumatkaa ei
ollut ajatteleminenkaan. Mikä vielä lisäsi vaaraa,
oli se seikka, että paksu sumu peitti koko paikka-
kunnan, niin että tuskin saattoi nähdä muutamia
metriä eteenpäin laivasta. Nyt vasta katteini huo-
masi, kuinka pahasti hän oli menetellyt pannessaan
alttiiksi omansa ja väkensä elämän.

Useitten päivien kuluttua sumu haihtui, ilma
kävi raittiiksi, taivas selkeni; ja laivan väestö päät-
ti lähettää muutamia miehiä tutkimusmatkalle. Ehkä
löytäisivät he jonkun maan tahi. avonaisen paikan,
johon jäitse voisivat kuljettaa veneen, ja sieltä päästä
aukealle merelle. Kaksi miestä, varustettuina aseilla
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ja ruokatavaroilla, lähti laivasta. Onneksi he sat-
tuivat lähtemään semmoiseen suuntaan, että he pari
peninkulmaa kuljettuaan pääsivät maalle, ja vielä
sen lisäksi he eräässä laaksossa löysivät rappeutu-
neen majan. Nopeasti he kiirehtivät takaisin lai-
valle ja ilolla väestö kuuli olevan ainoastaan kah-
den peninkulman matka Norjan pohjoiseen rantaan
tahi Novaja Semljaan. Jos tämä oli totta, niin olisi
heidän helppo -sieltä päästä asuttuihin seutuihin ja
sieltä vähällä vaivalla takaisin isänmaahansa. Laiva
kiinnitettiin jäänreunaan, jarunsailla ruokatavaroilla
varustettuna väestö lähti maihin. Kaikkein ensiksi
katteini määräsi heidän olinpaikkansa pituus- ja le-
veysasteen, josta hän hämmästyksekseen huomasi,
etteivät olleet Norjassa eivätkä Novaja Semljassa,vaan
Huippuvuorten autiolla ja asumattomalla saarella.

Kustaa. Sen juuri arvasin. Noh, mihinkä
nyt ryhdyttiin ?

Isä. Ensiksi katteini sai hyvin ansaitut nuh-
teet. Kaikki olivat kovin onnettomia; he tiesivät,
että ainoa syy heidän onnettomuuteensa oli kattei-
nin ylpeä itsepäisyys ja sen tähden hän nyt katke-
rasti sai kärsiä heidän soimauksiansa.

Vaan pian he huomasivat, kuinka vähän tämä
auttoi; ja kun he näkivät, kuinka paljon katteini
sitä itse suri, niin he tyyntyivät, myöntäen olevan
paljon parempi tyytyä kovaan kohtaloonsa, kuin
napista sitä vastaan.

Erkki. Mutta olivatko tosiaan niin kovin on-
nettomia ? .Eikö joku laiva silloin tällöin saapunut
tälle saarelle ?
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IsÄ. Tähän aikaan kyllä usein niin tapah-
tuu, vaan silloin tuskin koskaan. Näitä pohjoisia
seutuja tunnettiin vähemmän kuin Afrikan sydän-
maita.

Nyt he antoivat katteinille anteeksi ja hänelle
luvattiin uudestaan kuuliaisuutta. He päättivät
asettua asumaan sinne ja järjestää asiansa mitä par-
haimmalla tavalla. He siis alkoivat purkaa koko
laivan. Laiva itsekin kansineen, mastoineen ja pur-
jeineen hajotettiin ja kuljetettiin paloittain reellä
jäätä pitkin maihin. Maja, joka siellä ennakolta oli,
pantiin uudestaan kuntoon; sen vieressä oleva holvi
suurennettiin kellariksi, ja tässä asunnossa niin lä-
hellä pohjoisnapaa ihmispoloisten täytyi viettää päi-
viään.

Katri. Noh, eikö heitä pelastettu, eikö tultu
hakemaan sieltä ?

Isä. Ei. Onnettomat täällä päättivät päivänsä;
.eikä kukaan heidän omaisistaan ole ikinä saanut
kuulla, missä maailman kolkassa heidän ruumiinsa
lepäävät. Heitä oli kaikkiaan yksitoista henkeä, jotka
kuolivat toinen toisensa perästä. Viimeinen elossa
oleva, juuri hän, jonka meidän kolme ystävämme
hautasivat, oli katteini itse, joka sai tuoa surullisen,
joskin jossakin määrin ansaitun kohtalon jäädä vii-
meksi eloon ja haudata hänen palveluksessaan ole-
vat miehensä, jotka hänen varomattomuutensa takia
olivat joutuneet onnettomuuteen.

Viisi vuotta asuivat he* täällä. Päiväkirja ker-
toi viimeiseksi katteinin omasta kivuloisuudesta.
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Luultavasti.se muuttui joksikin kovaksi taudiksi, ja
ehkä nälkä, jano tahi joku muu puute joudutti po-
loisen kuolemaa. Muuten lienee vainaja, lukuun ot-
tamatta hänen itsepäisyyttänsä, ollut perinpohjin hy-
vä, oikeinpa hurskas mies. Sen todistivat monet
lauseet hänen päiväkirjassaan, josta myöskin huo-
masi, että kaikki nuo onnettomat hyvässä sovinnossa
ja ahkerassa työnteossa olivat yhdessä viettäneet
päivänsä.

Katteini itse oli sangen sivistynyt ja oppinut
mies, joka otti vaarin kaikesta, ja jolta ei jäänyt
mikään huomaamatta. Hän omaksi ja muitten opiksi
kirjoitti muistiin, mitä luuli tärkeäksi, tehden siten
mitä suurimman palveluksen perämiehelle, livanalle
ja Yrjölle. Kirjoituksesta ei puuttunut mitään, joka
koski saaren asemaa ja sen luontoa. Ne harvat
kasvit, jotka kasvoivat siellä, olivat tarkasti selite-
tyt ynnä paikat, missä ne olivat tavattavissa. Myös-
kin kerrottiin siinä maan eläimistä ja kaloista sekä
paraimmista keinoista niiden pyytämiseen. Jokai-
nen luola, jokainen lähde oli mainittu, vieläpä lii-
tetty tähän taitavasti piirretty saaren kartta. Mies
oli siis kunnollisesti käyttänyt aikaansa.

Vieläpä tämän lisäksi hän oli niiden onnetto-
mien varalle, jotka kova onni mahdollisesti ajaisi
näille maille, kirjottanut ohjeita heidän terveytensä
hoitamiseksi.

Äiti. Eikö niiden joukossa ollut sekin ohje,
että oikeassa ajassa pitää mennä levolle.

Isä. Olipa kyllä.
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Äiti. Sitten, rakas isä, et varmaan tahdo olla en-
simmäinen, joka rikkoisi sitä sääntöä vastaan. Puo-
liyö lähestyy; huomen-illalla taas saavumme kaik-
ki Huippuvuorille. Tutkikaamme silloin jokaista
paikkaa.

Kustaa. Tekisin sitä ennemmin nyt heti.
Äiti. Joka odottaa jotakin hyvää, hän ei kos-

kaan odota liian kauvan. Hyvää yötä!

Kuudes ilta.

Seuraava päivä kului pian ja taas oli aika kä-
sissä, jolloin isän piti jatkaa kertomustansa. Lap-
set olivat hartaasti odottaneet tätä hetkeä; isä as-
tui nyt huoneeseen.

Isä. Niin iloisia ja tyytyväisiä te kaikki olette!
Mari. Olemme tässä tuumailleet, miten ystä-

vämme Huippuvuorilla menettelisivät saadaksensa
aikansa parhaiten kulumaan. Olemme parhaimman
ymmärryksemme mukaan järjestäneet heidän talou-
tensa; ja siksi olemme niin tyytyväisiä ja iloisia.
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ISÄ. Se ilahuttaa minua. Vaan minun täytyy
sanoa teille, että ystävämme eivät ensinkään olleet
iloisia; päinvastoin he olivat nyt alakuloisemmat ja
surullisenamat, kun he koskaan tätä ennen olivat ol-
leet.

Kustaa. Vaan miksikä niin? Löysivätkö he
ehkä vähemmän, kuin olivat toivoneet.

Isä. • Ei; he saivat paljon enemmän, kuin oli-
vat hakeneetkaan. Se oli jokin muu, joka kar-
koitti rauhan heidän sydämmistään. Arvaan, että
tekin huomaatte sen. Kertomus noista yhdestätoista
hollantilaisesta vaikutti tietysti hyvin ikävästi hei-
dän mielialaansa. Syntyihän itsestään heidän mie-
lissään kysymys: onko meidänkin käyvä samalla ta-
paa vaiko paremmin, kuin noitten poloisten? Pitääkö
meidänkin, koko maailman unhoittamina ja hylkää-
minä, täällä elää surullisia pMiviä kuolemaamme
saakka? Tähän vakavaan kysymykseen liittyi toi-
nenkin: kuinka paljon tuo onneton, jonka ruumiin
me hautasimme, lieneekään kärsinyt täällä yksinäi-
syydessä, ennenkuin tervetullut kuolema hänet tus-
kistaan vapautti? Kuka meistä jäänee viimeiseksi?
Kuinkahau paljon hänen kerran täytynee kärsiä ?

Kuka auttaa häntä hänen ollessaan taudissa ja viimei-
sessä kuolonkamppauksessaan ?

Ymmärrättehän, lapset, että nämä kysymykset
olivat sitä laatua, että paatuneinkin sydän niistä hel-
tyi.

Perämieskin kävi levottomaksi; rauha ja tyy-
neys, millä hän muuten kantoi onnettomuuksia, joi-
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hin hän ei itse ollut syypää, pakenivat hänen sy-
dämmestään. Suruissaan hän oli tuo kelpo mies, ja
yhtä murheelliset olivat hänen toverinsa. Ei kukaan
enää välittänyt koko paperivihosta. Välinpitämät-
töminä he katselivat talouskapineita, välinpitämät-
töminä tupaa ja kellaria. Onnellisina he pitivät to-
vereitaan, jotka saivat kuolla aalloissa tahi särky-
vässä laivassa. Nyt olivat he päässeet kaikista tus-
kistaan ; niillä oli ehkä kyllä ollut kauhea kuoleman-
hetki, vaan se oli kestänyt ainoastaan silmänräpäyk-
sen, jota vastoin heillä itsellään ehkä oli vuosikausia
kestäviä kärsimyksiä odotettavina. Jokainen toivo
pelastuksesta oli heiltä kadonnut; ja ihmetöihin ei
voinut luottaa.

Ystävämme menivät kuitenkin liian pitkälle su-
russaan ; sillä tiesiväthän he, että siihen aikaan usein
tehtiin matkoja napaseutuihin; ja heidän olisi pitä-
nyt ajatella, että laiva helposti voi tulla saaren tie-
noille. Vaan heidän epätoivonsa on anteeksi annet-
tava. Jokaiseen vaikuttavat suru ja onnettomuus
lamauttavasti varsinkin ensi-silmänräpäyksessä. Ih'
minen ei huomaa muuta kuin omaa kurjuuttaan ja
ajatus surulliseen tulevaisuuteen karkoittaa hänen
sydämroestään toivon ja rauhan.

Mutta pian onneton taas rohkaisee mieltänsä;
uusi toivo syntyy hänen sielussaan, luottamus ju-
malalliseen apuun karkoittaa pelon, ja mitä viatto-
mampi, mitä jalompi ihminen on, sitä pikemmin
hän malttaa mielensä.
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Perämies oli ensimmäinen, joka tointui. Hän
oli kokenut enemmän maailmassa, kuin molemmat
nuoremmat ystävänsä. Vuosien kuluessa hän oli op-
pinut, ettei mikään onnettomuus koskaan ole niin
suuri, kuin miltä se ensi-silmänräpäyksessä näyttää.
Hän oli monivaiheisessa ja vaaranalaisessa elämäs-
sään tullut huomaamaan, että laupias Jumala ei kos-
kaan hylkää onnetonta, ja että ihminen menettelee
viisaimmin ja parhaiten säilyttää rauhansa, ottaes-
saan tarkasti vaarin siitä hyvästä, joka hänellä on
jäljellä, ja jättäen Jumalan johtoon kaiken, joka ei
hänen huolestaan parane.

Yhtäkkiä johtui perämiehen mieleen lohduttava
raamatunlause ! „En tahdo hyljätä, enkä unhottaa
sinua, oli kerran eräs ystävä sanonut hänelle hänen
vanhempainsa haudalla. Ihanat, rauhoittavat sanat
olivat tehneet syvän vaikutuksen häneen; hän oli
saanut niistä voimaa janytkin ne virkistyttävät häntä.
Uuden toivon elähyttämänä hän nousi istuimeltaan.

„Ystävät!" hän alkoi, „ei ole meidän syymme,
että olemme joutuneet tähän maailman kolkkaan;
meidän ammattimme on saattanut meidät tänne.
Mutta tekisimme syntiä Jumalaa ja itseämme vas-
taan, jos menettäisimme rohkeutemme ja toivomme-
Reippaasti toimeen ! Koettakaamme tehdä elä-
mämme niin siedettäväksi, kuin mahdollista. Mei-
dän pitää ahkeraan tehdä työtä; se on varmin keino
alakuloisuutemme voittamiseksi."

Nämä huomautukset tekivät toisiin tarkoitetun
vaikutuksen.



94

„Niin, olet oikeassa!" Yrjö sanoi; „mihinkä en-
sin ryhdymme?"

Perämies vastasi: „
Tutkikaamme tarkasti koko

luola. Jo sekin on työ, joka haihduttaa surumme ja
joka voi tuottaa meille suuriarvoisia etuja."

Perämies otti lampun; tuskin hän oli astunut
pari askelta, ennenkuin hän huudahti: nenkö sano-
nut sitä, että löytäisimme monta hyödyllistä kapi-
netta !"

Hän oli huomannut suuren, kelvollisen laivan-
lyhdyn, jonka ulkonäöstä kyllä saattoi päättää, ettei
sitä pitkään aikaan oltu käytetty; mutta muuten
se oli hyvässä kunnossa. „Tarpeellinen kapine;" pe-
rämies tuumaili katsellen lyhtyä, se
heti kuntoon! Siitä meillä on suurta hyötyä." Leh-
dillä ja kuivilla sammalilla se pian saatiin puhtaaksi.
Perämiehen nenäpyyheestä saatiin sydän, karhun-
rasvasta öljyä ja parin minuutin kuluttua riippui
kirkas, kaunis laivanlyhty käytävässä ja valaisi sekä
tupaa että luolaa.

„Meidän edeltäjämme lienevät olleet ahkeria ja
väsymättömiä miehiä. He ovat tehneet työtä kuin
kunnon miehet," perämies sanoi katsellessaan ym-
pärilleen. „Ja, jollen erehdy, on tuossa kaksi ark-
kua," livana keskeytti hänen puheensa, „ne sisältä-
vät ehkä paljon, jota me tarvitsemme." He löysi-
vät vielä kolmannenkin arkun, kaikki varustetut
munalukuilla ja jotka he kirveellä aukaisivat.

He huomasivat, että nämä arkut olivat kattei-
nin tahi jonkun korkeampaa säätyä olevan matkus-
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tajan omia, sillä ne sisälsivät melkoisen määrän hie-
noja liinavaatteita ja muita vaateparsia.

Mari. Mutta oliko heillä oikeus näihin ? Saat-
toivatko he muitta mutkitta anastaa toisen omai-
suutta ?

Isä. Kyllä heillä oli oikeus ottaa, mitä he
täällä löysivät; ei kuitenkaan siksi, että he tarvitsi-
vat näitä vaatteita, sillä siinä tapauksessahan saat-
taisi jokainen, joka löytää toisen omaisuutta, pitää
sen ja puolustella itseänsä samoilla syillä. Täällä
oli kokonaan toinen syy. Mitä sinä, Erkki, luulet ?

Erkki. Minun luuloni mukaan eivät nämä
kapineet kuuluneet kenellekään. Jos niitä olisi jä-
tetty samaan paikkaan, eivät ne olisi hyödyttäneet
ketään, vaan ajan kuluessa menneet aivan pilalle.
Oli siis parempi, että ystävämme käyttivät niitä hy-
väkseen.

ISÄ. Oikein, Erkki. Ystäviemme velvollisuus
oli kuitenkin, että jos he kerran tulisivat takaisin
ihmisten pariin, he koettaisivat ottaa selkoa, missä
katteinin perillisiä löytyisi ja korvaisivat otetun
omaisuuden arvon. Ystäviemme rehellisestä luon-
teesta voimme päättää, että he juuri niin menette-
lisivät.

Siihen tulee lisäksi vielä välttämättömyys ja
tarve. He siis eivät ansaitse vähintäkään nuhdetta,
kun jakoivat kapineet keskenään ja siten pääsivät
suuresta murheesta.

Sen lisäksi siellä löytyi monta vekseliä japuh-
dasta rahaa. Nämä he jättivät koskematta, koskei-
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vät niitä täällä voineet käyttää. Heidän kävi siis
samoin kuin .Robinsonin, joka löysi kuitamöhkäleen.
Vaan sitä enemmän tervetullut oli toinen arkku si-
sällyksineen. Siellä oli roatemaatillisiä ja muita ko-
neita sekä moniaita kirjoja, joitten joukossa kaksi,
jotka tuottivat perämiehelle suurta iloa. Silmät
täynnä ilonkyyneliä hän painoi molemmat kirjat rin-
taansa vastaan.

Kustaa. Mitä kirjoja ne mahtoivat olla?
Isä. Venäläinen raamattu ja venäläinen virsi-

kirja. MiteD ne olivat joutuneet katteinin arkkuun,
ei kukaan voinut selittää. Hurskas, hyvä perämies
piti tämän todistuksena siitä, ettei Jumala ollut hyl-
jännyt häntä, vaan tahtoi sanallansa herättää luotta-
musta hurskaan miehen sydämmeen.

Arkkujen tyhjentämisestä, joka työ kesti pari
tuntia, oli se hyöty, että ystävämme pääsivät surul-
lisista ajatuksistaan ja tulivat paljon iloisemmiksi.
Yrjö, joka helposti joutui hyvälle tuulelle, kehoitti
ystäväänsä livanaa, että he kumpikin koettaisivat kat-
teinin univormua, joka oikein hyvin sopi heille kum-
mallekin.

Perämies vielä löysi toisenkin arkun, joka si-
sälsi teetä ja sokeria sekä tupakkaa. Vielä hän löysi
teekuppeja, kannuja ja kattiloita.

Katri. Siinähän oli kaikki, mitä teepöytään
tarvitaan.

Isä. Samoin hilpeä Yrjökin ajatteli. Ajatus
saada kupillisen teetä, tätä merimiesten lempijuomaa,
oli liiaksi houkutteleva, hänen voidakseen olla siitä
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muistuttamatta. Puuttui kuitenkin yksi välttämä-
tön asia, nimittäin vettä. Yrjö tarjousi menemään
lähteelle,joka, niinkuin tiedämme, pulppusi kalliosta
laaksossa. Hän meni sinne, mutta täyttä karkua
ja aivan säikähdyksissään hän palasi.

Yrjö oli tuskin avannut majan ovea, ennenkuin
hän huomasi, että ulkona raivosi kauhein myrsky,
minkä hän oli nähnyt. Lunta tulla tuprutteli ääret-
tömät määrät; hauta majan ympärillä oli jo melkein
täyttynyt; aina kiivaammaksi kävi pyryilma, ja
pian näytti siltä, kuin koko laakso, koko heidän ma-
jansa peittyisi lumen alle. Kauheasti myrsky ulvoi
laaksossa ja syöksi alas laaksoon lumikinoksia sen
ympärillä olevilta kallioilta. Puoli vuotta kestävän
yön alkaessa tapahtuu usein näillä seuduilla semmoi-
nen rajuilma ja tänään aurinko ensi kerran oli jää-
nyt näkymättä. Tänään siis alkoi pitkä, kauhea yö,
joka muuttui sitä pimeämmäksi, mitä paksummat
pilvet peittivät taivaankantta.

Yrjön täytyi luopua kaikista yrityksistä nou-
taa vettä. Rohkeutensa tähden hän olisi joutu-
nut mitä suurimpaan hengenvaaraan. Kuinka olisi
hän löytänyt laaksossa olevan puron, kuinka olisi
hän päässyt takaisin heidän asuntoonsa? Myrsky
olisi varmaankin heittänyt hänet alas vuorelta; hän
ei pimeässä olisi voinut erottaa rotkoja ja syven-
nyksiä kallioitten välissä, ja hänet olisi varmaankin
pian kuolema kohdannut. Vaan tästä hän ei niin-
kään säikähtynyt; mikä häntä enemmän peljäs-
tytti, oli, että_ hän heikossa hämärässä, ainoastaan

Talvikausi Huippuvuorilla. 7
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parin askeleen päässä edessään huomasi tavattoman
suuren, mustan karhun, joka ulvoen ja metristen
ponnisteli lumikinosten läpi sille puolelle hautaa,
missä maja oli.

Kustaa. Ahaa! Hän tahtoi tulla vieraisille
teetä juomaan. Mutta eikä Yrjö ruvennut sitä ah-
distamaan ?

Isä. Aseittako? Se olisi ollut liian rohkeata
ja tuottanut varman kuoleman hänelle. Kukapa
saattoi syyttää häntä pelkurimaisuudesta, vaikkahän
peljästyneenä juoksikin takaisin, kun hän rajuilmasta
jo muutenkin oli säikähdyksissä ? Ja suuresti hä-
nen ystävänsäkin peljästyivät, kun hän ilmoitti kut-
sumattoman vieraan tuloa. Tavallisuuden mukaan pe-
rämies ensiksi tointui. „Kajuilmaa emme voi muut-
taa, vaan pitää sitä hyvänämme semmoisena kuin
se on," hän sanoi, „mutta herra Kontiota meidän
pitää saada hengiltä pois, sillä jos hän pääsee pake=
nemaan, tulee hän uudestaan toveriensa seurassa
meitä tervehtimään."

Sen enempää sanomatta otti hän pyssyn tuvan
nurkasta, ja avasi oven juuri hyvään aikaan. Karhu
oli jo [melkein kokonaan päässyt haudan reunan
yli, yksi hyppäys vaan —ja vieras olisi seisonut
ovella.

Rohkea perämies astui likemmäs. Pamaus kuu-
lui* karhulla oli kuula niskassa jase kaatui maahan.

Erkki. Oliko se kuollut ?

Isä. Sitä reipas ampuja ei voinut tietää ; mutta
olisi ollut anteeksi antamatonta, jos ei hän olisi
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hankkinut varmuutta siitä. Hän otti siis esille pit-
kän metsästyspuukkonsa ja leikkasi poikki petoeläi-
men kurkun. Sitten hän jätti kaatuneen vihollisensa
makamaan hautaan. Laukauksen aikaansaama pa-
maus, joka tuvan avatun oven kautta tunki luolaan,
antoi aihetta tärkeään havaintoon.

livana, joka seisoi käytävässä ladaten pyssyänsä
kuuli, kuinka, pamaus jyrisevänä ukkosena kumisi
luolan seiniä vastaan, ja kauan viipyi ennenkuin ääni
vaikeni. Tästä hän päätti, että luola, jonka suussa
mökki oli, ulottui syvälle vuoreen. Hän ilmoitti ha-
vaintonsa toisille, jotka luonnollisesti olivat samaa
•mieltä. Tähän arveluun liittyi toinenkin. Saattoi
otaksua, että luolan edelliset asukkaat olivat tunte-
neet ja käyttäneet hyväksensä luolan sisimpää osaa;
oli siis luultavaa, että siellä vielä olisi paljon löy-
dettävissä, joka suuressa määrässä saattaisi parantaa
heidän tilaansa.

Tietysti ryhdyttiin heti tutkimaan asiaa; koska
•sen lisäksi sää teki mahdottomaksi työn-teon ul-
kona.

„Mutta vielä yksi seikka!" perämies huomautti;
„ensiksi pitää meidän saada saaliimme turvalliseen
paikkaan. Muuten tänne kyllä vieraita saapuu".

Kaikki kolme menivät siis hautaan, missä karhu
makasi lumella peitettynä. Suurta vaivaa tosin ky-
syttiin, ennenkuin he saivat karhun" haudanreunan
toiselle puolelle; mutta he ponnistivat kaikin voimin
ja vihdoin saivat he otuksen tupaan, missä he nyl-
kivät sen ja paloittivat lihan. „Pari viikkoa tämä
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saalis kyllä pitää meitä hengissä," perämies tuumaili,
„kyllä Jumala, pitää huolen meistä. Emme kuole
nälkään."

Nyt he hetkisen lepäsivät raskaasta työstä ja
ryhtyivät sitten työhön, josta toivoivat paljon, ni-
mittäin perinpohjin tutkimaan luolaa. Jokainen heistä
otti lampun käteensä edelläolijain peruissa he
olivat löytäneet useita semmoisia sekä kirveen
ja tulukset. Minkään erityisen aseen mukaan otta-
minen ei ollut heille tarpeen.

Luola oli heidän edessänsä avarana kuin tyhjä
kirkko tahi suuri sali. Korkeat, vahvat, luonnon
muodostamat kivipatsaat kannattivat avaran holvin
korkeaa kattoa. Pohja oli tasainen ja hiedan peit-
tämä. Monet jäljet todistivat entisten asukkaiden
paljon oleskelleen tässä luolassa. Seinät olivat ko-
vimpaa graniittia, toiset paikat niistä kimaltelivat
valkean valossa, toiset olivat tummat; ja edestakai-
sin liikkuvien ystäviemme varjot muodostivat kum-
mallisia haamuja paljaille kiviseinille.

Mutta mikä vielä enemmän herätti kolmen tut-
kijan huomiota, oli joukko erääseen nurkkaan kasat-
tuja poronsarvia.

Mari. Mutta minkä tähden oli se niin kum-
mallista ? Entiset asukkaat olivat varmaan ne sinne
heittäneet.

IsÄ. Mutta juuri se seikka veti huomiota puo-
leensa. Poro on napaseutujen asukkaille suuri lahja.
Niinkuin hevosta meillä, käytetään sitä tavaroitten
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kuljettamiseen ja matkoilla; sen liha on hyvin ra-
vitsevaa, sen maidosta saadaan juustoa ja voita, sen
taljaa ja sarviakin käytetään. Kaikki tämä johtui
perännehen mieleen hänen nähdessään näitä sarvia
Hän aivan oikein päätti entisillä asukkailla olleen
poroja ja nyt syntyi hänessäkin halu saada itselleen
pieni lauma näitä hyödyllisiä eläimiä. Toivo saada
tulevaisuudessa nauttia näitten eläinten tuottamaa
hyötyä ilahutti suuresti näitä kovan onnen lapsia.

Ystävämme seisoivat nyt luolan perässä. Siinä
ei näkynyt mitään aukkoa, mutta Yrjö huomasi hal-
keaman pimeänä ja mustana syventyvän kauem-
mas vuoreen. Pieniä kiviä oli halkeaman edessä;
näytti siltä kuin kukaan ei olisi käynyt tässä rot-
kossa, sillä kivet olivat siihen huiskin häiskin hei-
tetyt; ainoastaan vaivoin he pääsivät astumaan nii-
den yli.

„Pitäähän meidän kuitenkin ottaa selkoa, mitä
hyvää täällä löytynee", Yrjö sanoi ja kävi edellä
toisten häntä seuraiessa. Aukko vietti alaspäin; ys-
täviemme täytyi varovasti astua alaspäin pitkin hal-
keamaa. Vierinkivet, jotka kulkijain jalkojen alla ir-
taantuivat, tempoen mukanansa muita pienem-
piä kiviä, vierivät kauhealla kolinalla alas syvyyteen.
Kulkijain täytyi olla erittäin varovaisia, he kun eivät
voineet tietää, oliko aukon pohja syvälläkin. Perä-
mies, ollen hyvin varovainen, kehottikin toisia sii-
hen. Vielä muutamia askelia astuivat he tällä tavalla;
silloin tuli näkyviin uusi rotko, ioka oli niin matala,
että heidän siinä täytyi kulkea kumarruksissa. Nyt
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tapahtui, että Yrjö, joka kävi muitten edellä, kom-
pastui. livana, tahtoen pelastaa ystävänsä, sattui
asettamaan jalkansa irtonaiselle kivelle, mutta alkoi
sen kanssa luistaa alaspäin ja veti mukaansa perä-
miehen, jolle oli ojentanut kätensä saadakseen apua.
Samassa syntyi hirveä ryske. Irti päässyt kivi, joka
oli suuremman kalliokappaleen alustana, irtaantui
vierien pienemmän kiven mukana alaspäin, peittäen
rotkon aukon ja haudaten meidän kolme ystä-
väämme.

Seitsemäs ilta.

Niin surkeaa loppua kertomukseen eivät lapset
odottaneet. „Eiu , Kustaa sanoi seuraavana aamuna'
„sitä minä .en voinut ajatella. Luulin, ihmispoloisten
löytäneen luolassa ruumiin, josta he niin säikähtyi-
vät, tahi ajattelin siellä olleen karhun penttuineen
jonka kanssa ke joutuivat tappeluun."

Mari. Minä taas luulin, että he tekisivät jon-
kun merkillisen keksinnön tahi ehkä löytäisivät luo-
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lan, johon heidän kannattaisi useinkin tehdä huvi-
matkoja.

Katri. Ikävä kuitenkin, että nuo hyvät ih-
miset saivat sellaisen surman.

Erkki. Oh, se ei ole sanottu. Tietysti kaikki
päättyy hyvin. Sillä mistäpä isä muuten tietäisi
kertoa meille tämän kertomuksen? Eihän siellä ollut
ketään muuta saapuvilla, heidän tehdessään tuon ku-
perkeikan.

Tavallista suuremmalla ikävällä lapset tänään
odottivat iltaa. Heidän syötyään illallisen ja kaik-
kien istuen taas tavallisilla paikoillaan, sanoi Kustaa:
„01emrae hyvin paljon tänään ajatelleet Huippuvuo-
rilla olijoita."

Isä. Tahdotte ehkä mielellänne kuulla kerto-
muksen jatkoa.

Kaikki. Hyvin kernaasti; kertokaa, kertokaa !
Voipi helposti arvata, että isä mielellään nou-

datti hyvien lastensa tahtoa. Hän kysyi siis: „mi-
hinkä jätimme nuo kolme ystävää?"

KUSTAA. Suljettuina pimeään holviin.
ISÄ. Niin juuri. Nyt saatte kuulla, miten sit-

ten kävi. Kolmen onnettoman ihmisraukan tila oli
kauhein, jota saattaa ajatella. Vaarat, joihin olivat
joutuneet haaksirikossa tahi taisteluissa petoeläimiä
vastaan, olivat vähäpätöiset tämän rinnalla. Siinä
he makasivat pilkkopimeässä jonkunlaisessa kuole-
manhorroksessa. Perämies oli pahoin loukkautunut,
pudotessaan koviin ja teräviin kiviin. Kipu herätti
hänet jälleen tuntoihinsa javakuutti häntä, ettei hän
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nähnyt unta. Hän virkosi vähitellen ;!kauhea tapaus
tuli hänen mieleensä ja ääneensä hän huusi ys-
täviään. Kaiku hänen äänestään kajahteli tyhjässä
holvissa, vaan ihmis-ääntä ei kuulunut vastaukseksi.
Vielä kerran hän huudahti; kaikki oli hiljaa kuin
haudassa. Poloinen ei kuullut muuta kuin kiven
vierimistä pohjattomaan syvyyteen.

Jumala!" hän rukoili, „armahda
minua ja onnettomia ystäviäni! Me emme voi aut-
taa itseämme."

Silloin hän jotenkin likeltä kuuli valitusta,
ikäänkuin kuolemaisillaan olevan vaikeroimista. Vielä
kerran hän huusi, vaan ei saanut vastausta. Hänen
tuskansa suureni suurenemistaan; mutta hänen roh-
keutensa, hänen luottamuksensa Jumalaan ei koko-
naan jättänyt häntä.

Suurimmalla varovaisuudella hän ryömi terä-
vien kivien yli, haperoiden käsillään ja tunnustellen
vaarallista pohjaa, kun äkisti —■ ■Katrl. Mitä nyt, isä?

IsÄ. hänen kätensä sattui kauheaan,
karheilla harjaksilla ja karvoilla peitettyyn eläimeen,
joka liikkui hänen vapisevan kätensä alla.

Perämies, joka, niinkuin tiedätte, ei ollut juuri
mikään pelkuri, säikäktyi niin, että kän vapisi koko
ruumiissaan. Hiukset känen päässään nousivat pys-
tyyn; kylmä hiki peitti hänen otsansa ja useita mi-
nuutteja kului, ennenkuin hän malttoi mielensä, öit-
ten hän sai rohkeutensa takaisin; vielä kerran hän
varovasti tarttui outoon hirviöön. Hän tahtoi tietää,
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mikä se oli. Mutta arvaatte miesraukan säikähdyk-
sen, hänen saadessaan käteensä ruumiin jääkylmän
käden. Entistä enemmän säikähtyneenä peräytyi hänj
hän ei voinut muuta uskoa, kuin että peto oli sur-
mannut ja syönyt ihmisen, josta ainoastaan käsi oli
jäljellä.

Nyt hänen mielestänsä kuolema oli välttämätön
ja tästä vakuutuksesta sai hän semmoisen rohkeuden,
jonka kaiken toivon menettänyt usein tuntee, olles-
saan varma kuolemastaan. Vakavalla rohkeudella
hän taas ojensi kätensä ja sai käteensä livanan
metsästyslaukun, joka oli tehty mäyrännahasta.

Kustaa. Mutta millä kummallisella tavalla oli
livanan laukku joutunut sinne ?

Isä. Luonnollisimmalta tavalla maailmassa. li-
vana oli kaikeksi onneksi, ennenkuin hän lähti
maanalaiselle löytöretkelle, kiinittänyt selkäänsä ruo-
katavaroilla täytetyn metsästyslaukun. Hän oli pu-
dotessaan pyörtynyt pitemmäksi aikaa kuin perämies,
joka, tarttuessaan kiinni livanaan, ei ensinkään muis-
tanut metsäst3rslaukkua. Nyt alkoi livanakin liikah-
taa, hänestä tuntui, kuin heräisi hän paraasta unes-
ta; vaivalla hän pääsi tuntoihinsa. Perämiehen en-
simmäinen kysymys oli Yrjöä, johon kysymykseen
livana ei voinut vastata.

„Jos meillä vaan olisi valoa!" perämies sanoi.
„Minulla kyllä on tulukset," livana selitti.

„Vaan mitäpä hyötyä niistä on, kun lamppu on pu-
donnut kädestäni ? „Anna minulle tulukset," toinen
vastasi. „Minä isken kipinöitä; ehkä ne levittävät
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sen verran valoa., että löydän lamppusi." Kipinät-
tosin antoivat silmänräpäyksen kestävän valon, niin-
kuin salama pimeänä yönä, mutta tarkkaavalle liva-
nalle oli tämä valo tarpeeksi. Hän huomasi lampun
olevan vieressään. Vielä suurempi onni oli, että
lamppu oli pysynyt eheänä ja ettei karrmnrasvasta
sulatettu öljy ollut juossut pois.

Katri. Jumalan kiitos! Mihinkä he muuten
olisivat jaotuneet pilkkopimeässä yössä?

Isä. Varmaan olisivat he pian mitä surkeim-
malla tavalla kuolleet. Nyt lamppu paloi. Hei-
dän sydämmensä kävivät keveämmiksi, heidän pel-
konsa väheni; uusia toiveita pelastumisesta nousi
heidän sieluunsa. Valkean valossa saattoivat he
välttää monta vaaraa, joita he pimeässä eivät olisi
nähneet.

Vaan onnettomasta Yrjöstä ei näkynyt jälkeä-
kään. livana turhaan huusi häntä. He alkoivat
häntä etsiä. Lampun himmeässä valossa, jota paksu,,
pilaantunut ilma teki vieläkin himmeäminäksi, kul-
kivat molemmat eteenpäin. Erään kallion takana
huomasivat he Yrjön istuvan, kasvot verisinä, koko-
naan tiedotonna säikähdyksestä ja täräyksestä, hä-.
nen pudotessaan rotkoon. Kirkaisten yhtfaikaa ilosta
ja kauhusta livana syöksyi hänen luoksensa. Poika-
parkaa ei ensi aluksi tahdottu saada tointumaan.
Hieroen haavoitetun kasvoja pullossa jälellä olevalla
viina-tipalla, sai huolellinen perämies hänet vihdoin
virkoomaan. Molempien ystäviensä huutoja ei hän
ensinkään sanonut kuulleensa, eikä liioin huoman-
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neensa lampun sytyttämistä. Siihen määrään oli
äkkinäinen putoaminen häneltä riistänyt kaiken ta-
junnan. Hän tuli pian entisiin voimiinsa.'

Nyt, kun he taas olivat, yhdessä, alkoivat he
tuumailla, miten parhaiten pääsisivät pois luolasta.
Kaikki kiittivät onneansa, ettei kukaan heistä saa-
nut mitään erityistä vammaa .

Kai;ri. , Paitsi Yrjö-raukka!
Isä. Oh, naarmu otsassa ja toinen nenässä ei-

vät merkitse paljon; saattoivat olla iloisia kun ku-
kaan heistä Lei ollut murtanut jalkaa eikä käsivartta.
Miten semmoinen raukka siellä olisi tullut toimeen!
Nyt vasta huomasivat he, kuinka kauheaan paikkaan
olivat joutuneet. Vierinkivillä peitetty kalteva paasi,,
jonka loppua himmeässä lampun valossa ei voitu eroit-
taa, täytti suuren osan rotkoa, jonka sokkelot ja ko-
merot olivat verhotut paksuun pimeyteen. Nuo po-
loiset, jotka olivat tänne joutuneet, eivätkä voi-
neet odottaa mitään apua ulkoapäin, koettivat nyt
keksiä jonkunlaista keinoa pelastuakseen tästä kau-
heasta paikasta. Voitte kuvitella, kuinka surkea ys-
täviemme tila oli.

Ensiksi he koettivat,kiivetä vuoren seinää y]ös.
Nähtyään tämän mahdottomaksi, yrittivät he nostaa
paikaltaan laakeata kiveä, joka sulki luolan aukon;
vaan siinäkin suhteessa heidän vaivansa oli turha.
Kivet, joilla he seisoivat, olivat liikkuvia; ne vieri-
vät pois heidän aitansa, niin etteivät he saaneet lu-
jaa jalansijaa nostaaksensa niin raskaan painon.
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Heidän huomatessaan kaikki yrityksensä tur-
hiksi, nousi heidän tuskansa äärimmäisiin. Heillä oli
edessänsä varma kuolema. Holvessa oleva ummeh-
tunut ilma ja paha haju tekivät hengityksen ras-
kaaksi ja lisäsi heidän kuoleman tuskiansa. Kukaan
heistä ei puhunut sanaakaan.

„Kiveä emme saa nostetuksi", sanoi perämies
murheellisella, sortuneella äänellä. „Jollei löydy
muuta tietä ulos täältä, niin on tämä rotko oleva
hautamme." livana ja Yrjö eivät vastanneet mitään-
Molemmat epäilivät sitä enemmän pelastustansa,
kun he huomasivat perämiehen neuvottomuuden, ja
he tiesivät pitkästä kokemuksesta, että kun hän tuli
neuvottomaksi, silloin olisi suuri syy muittenkin ko-
konaan kadottaa rohkeutensa.

Mutta niin kokeneelta mieheltä saattoi odottaa,
että hän pian taas malttaisi mielensä ja sen hän te-
kikin, vaikka hän yhä edelleenkin oli levoton ajatel-
lessaan heidän surkeaa tilaansa.

jatkoi perämies puhettansa, „emme
vielä tahdo menettää rohkeuttamme; me tahdomme
ainakin tehdä, minkä voimme. Jumala, joka mei-
dät näkee, on auttava meitä. Jos löydämme pienim-
mänkin merkin siitä, että edeltäjämme ovat käyneet
tässä luolassa, niin on varma, että täältä on jokin
uloskäytävä."

Erkki. Mutta olisihan jotkut niistä voineet
joutua luolaan ja, löytämättä ulos, siellä saada sur-
mansa.
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ISÄ. Hyvinkin helposti olisi niin voinut käydä.
Ehkä perämies itsekin oli sitä mieltä. Hän puhui
ehkä vaan rohkaistaaksensa ystäviänsä.

Heidän onnekseen perämiehenkin lamppu löy-
dettiin, niin että heillä oli kaksi lamppua, joita pi-
dettiin palamassa karhun rasva! la, jota livanalla oli
mukanaan. nyt matkalle Jumalan ni-
messä," perämies kehotti ja kaikki kolme lähtivät
astumaan jyrkkää vietosta alas.

. Pari- sataa askelta olivat he kulkeneet, koettaen
välttää kaikkia mahdollisia vaaroja, kun he huoma-
sivat, että maa kävi tasaisemmaksi ja oli peitetty
hienolla hiedalla. Perämies oli ensimmäinen, joka
huomasi - seikan, mikä hänelle tällä hetkellä tuotti
suuremman ilon, kuin miljoonien arvoinen aarre.
Hän näki nimittäin selviä ihmisen jalanjälkiä hieti-
kossa.

Heidän sydämmensäkävivät keveämmiksi; uusia
toiveita heräsi heidän rinnoissansa. Vielä muutama
askel, käytävä teki polven oikealle kädelle, ja he kuu-
livat tippuvan veden loisketta sekä tunsivat tuskin
huomaamattoman ilmanvedon kasvoihinsa.

Kustaa. Oliko tämä niin tärkeää?
ISÄ. Ihmispoloisten asemassa se oli erittäin tär-

keää. Jo sekin seikka oli suuresta arvosta, ettei hei-
dän enää tarvinnut hengittää pilaantunutta, kosteaa
kellari-ilmaa, vaan virvoitti heitä nyt raitis, virkis-
tävä ilma;'ja sen lisäksi heitä elähytti yhä vahvempi
toivo päästä rapauteen. Eohkeammin he nyt jat-
koivat matkaansa. Aina lukuisemmiksi ja selveni-
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miksi kävivät ihmisten luolaan jättämät jäljet. Vih-
doin oli heidän edessään lähde, jossa pulppusi kris-
tallikirkasta vettä, vuotaen yli reunojen ja kadoten
kallion halkeamaan. Jumala, sinulle
olkoon kiitos ja ylistys tästä hyvyydestä"! perämies
huudahti. „Tässä olemme löytäneet, mitä meille
on kaikkein tarpeellisinta, nimittäin raitista lähde-
vettä."

Kaikki kolme joivat lähteestä ja virkistyivät;
siitä he saivat uusia voimia, ja päästä luolasta
kävi sitä varmemmaksi, koska he näkivät, että ihmi-
set olivat kivillä ja sammalilla padonneet lähteen ja
kiveen uurtaneet kourun liikanaiselle vedelle. Taas
he jatkoivat matkaansa ja seisoivat äkkiä kömpe-
lösti kyhätyn puuoven edessä.

Tämä ovi oli lujasti kiinni teljetty; vaan suu-
rella vaivalla heidän onnistui avata se. Suuri hie-
taläjä oli kasattuna sen eteen ja teki avaamisen niin
vaikeaksi Mutta kuinka meidän ystävämme hara-
ni ästyivätkään!

Kustaa. Saivatko he taas nähdä jonkun par-
taisen ukon ?

Katri. Peljästyivätkö he taaskin?
ISÄ. Ei, heidän kummastuksensa oli nyt iloi-

sempaa laatua. Paikka, mihin he nyt tulivat, näytti
heille niin tutulta. Siellä olivat he varmaan ennen-
kin olleet. Tarkemmin silmäiltyään ympärillensä,
huomasivat he olevansa erityisessä osassa omaa tu-
paansa, jota osaa he tätä ennen vaan pintapuolisesti
olivat tutkineet. Silmät täynnä ilokyyneliä he sy-
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leilivät toisiaan ja ihmettelivät onneaan. Heidän pe-
lastuksensa oli heidän mielestänsä ihmetyö, josta he
kokonaan saivat kiittää Jumalan laupeutta. Tätä
tunsi kaikkein hartaammin todellisesti hurskas pe-
rämies. Kädet ristissä hän sanoi: „Minusta tuntuu
kauhealta unelta, että olen ollut niin lähellä hautaa.
Olen monessa myrskyssä ja useissa meritappeluissa
ollut likellä kuolemaa, vaan en koskaan ole tunte*
nut semmoista kauhua, kuin tuolla maan alla olles-
samme.

Mari. Sitä en voi ymmärtää. Eikö tuntisi
suurempaa pelkoa myrskyissä ja meritappeluissa, kun
seisoo kuolemaa vasten silmiä?

Isä. L.uultavasti perämies oli rohkeampi me-
rellä, koska hän oli enemmän tottunut sen vaaroi-
hin. Ollessaan myrskyissä ja meritappeluissa oli
hänellä niin paljon tekemistä, ettei hän toimiensa
tähden ennättänyt ajatella vaaroja. Mutta kuoleman-
hiljaisuus, joka vallitsi holvissa, paksu, raskas ilma,
pimeys heidän ympärillään, hänen molempien seu-
ralaistensa pelko, täydellisesti tietämättömiä kuin
olivat paikan vaaroista jatuntematta tarvittavia kei-
noja päästäkseen täältä pois, kaikki nämä yhdessä
vaikuttivat, että hänen kauhunsa oli niin suuri.

Kiitollisena ja iloisena haki hän esille virsi-
kirjansa ja raamatun, jotka hän, niinkuin muistatte,
oli löytänyt hollantilaisen katteinin arkusta. „Ys-
tävät", sanoi hän livanalle ja Yrjölle, „te olette mo-
lemmat vielä nuoret, ettekä ole tähän asti vielä saa-
neet tuntea mitään kärsimystä ja koettelemusta; päin
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vastoin te olette eläneet ja kasvatetut rikkaudessa
ja ylellisyydessä. Minä olen nähnyt enemmän, kär-
sinyt enemmän, ja siksi saatan sanoa teille, että ai-
noastaan hurskas ihminen saa lohdutusta ja rauhaa
onnettomuudessa. Me olemme olleet likellä kauheaa
kuolemaa ; Jumala on meitä siitä auttanut. Älkäämme
olko kiittämättömien ihmisten kaltaiset, he kun kohta
unhottavat heille osoitetun hyvyyden."

livanan ja Yrjön puolelta ei tarvinnut pelätä
semmoista unhotusta. Heidän vanhempansa olivat
hurskaita, hyviä ihmisiä, jotka olivat hyvin kasvat-
taneet lapsensa, eivätkä olleet säästäneet varoituksia
ja hyviä esimerkkejä. Oli siis luonnollista, että li-
vana ja Yrjökin, hänen kevytmielisyyttään lukuun
ottamatta, olivat hurskaita ihmisiä. He suostuivat
ehdotukseen, että tätä päivää joka viikko vietettäi-
siin pyhäpäivänä, että he sinä päivänä eivät tekisi
työtä, vaan viettäisivät jonkunlaista jumalanpalve-
lusta. Muutamia virsiä veisattiin, luettiin raamatusta
pari kaunista lukua ja muuten kiitollisin sydämmin
muisteltiin heidän ihmeellistä pelastustaan. Vielä
kestivät myrsky ja rajuilma. Luolassa ollessaan
he eivät sitä kuulleet, mutta sitä kovemmin kuului
myrskyn pauhina mökkiin, jonka rappeutuneet sei-
nät eivät estäneet kylmyyttä pääsemästä sisään. li-
vana aukaisi toisen luukun; myrsky ulvoi kauheasti.
Kokonaisia lumikinoksia vieri vuorilta alas, uhaten
peittää koko laakson, kaikki oli verhottu pimeään.
livana astui luukun suulta alas lattialle. „Minä en
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ymmärrä, miks'emme ole luolassa", hän sanoi; „täällä
kylmässä tuvassa on mahdoton tulla aikaan."

Kaikki kolme menivät luolaan, pantuaan tuvan
Oven telkeen.

„
Vielä vähemmän tiedän syytä, miks'-

emme tee sitä, jota ensin aijoimme", sanoi Yrjö.
„Luulen, että kupillinen teetä nyt maistuisi hy-
vältä."

Näin puhuen meni hän lamppu kädessä läh-
teelle ja palasi pian, tuoden sieltä kattilan täynnä kir-
kasta vettä, livanan silPaikaa valkeata virittäessä.
Iloisina ja tyytyväisinä ystävät pian istuivat hcryry-
ävän teekannun ympärillä juoden teetä, joka oli heille
sitä suuremmasta arvosta, koska he Huippuvuorille
tultuaan eivät olleet saaneet mitään lämmintä juomaa.
Varsinkin perämies oli iloinen siitä, että olivat löy-
täneet lähteen, josta sai niin hyvää vettä. Ja tosi-
aan, tämä oli suuriarvoinen aarre. Sillä mistäpä muit-

ten kylmän talven kestäessä olisivat noutaneet vettä ?

Lähteelle, joka oli laaksossa vuoren toisella puolella,
he eivät aina voineet päästä; ja jos sinne pääsisi-
vätkin, niin olisi se ollut jäätynyt. Heillä ei olisi
ollut muuta vettä, kuin lumesta ja jäästä sulatet-
tua.

Kun tee oli juotu, alkoi perämies taas: „En ole
vielä väsynyt; muisto vaarastamme karkottaa mi-
nusta unen. Tiedättekö, mitä meidän nyt pitää te-

kemän? Me pidämme huonetarkastelun ja tutkimme
kaikki nurkat ja paikat talossamme.

Virkistyneinä hyvästä teestä he ottivat lamp-
punsa ja ryhtyivät innolla toimeensa. Majasta ei-

Talvikausi Huippuvuorilla 8
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vät enempää etsineet, vaikka he huomasivatkin siinä
olevan välikaton. Yrjö löysi eräästä vuorenrotkosta
tikapuut. „Tietysti näitä on käytetty johonkin tar-
koitukseen!" hän tuumaili, samassa kuin livana yl-
häällä melkein luolan katonrajassa huomasi tum-
memman paikan. .

„Tuota meidän pitää tarkemmin tutkia! Näyt-
tää siltä, kuin siinä olisi sisään-mentävä". Tikapuut
nostettiin sinne, vaan ne eivät ulottuneet kuin puo-
litiehen.

Katri. Sepä oli vahinko!
Isä. Miksi nuo kolme ystävää toivoivat niin

paljon tästä nyt löydetystä käytävästä, eivät he it-
sekään tietäneet. Sitä suurempi oli mielipahansa,
kun he pettyivät toiveissaan. Turhaan tarkastelivat
he vuorenseinää, toivoen löytävänsä jonkun syven-
nyksen tahi ulkonevan reunan, jonka avulla he voi-
sivat päästä otaksumansa aukon suuhun. Seinä oli
ikäänkuin sileäksi hakattu; ihan mahdotonta oli kii-
vetä sitä ylös. Pitkän ajan he koettivat sitä, kun-
nes väsymys pakotti heidät hakemaan lepoa. Vuo-
teillaan he makasivat lämmittävän, valaisevan val-
kean ympärillä, mutta virvoittavaa unta he eivät
saaneet silmiinsä. Yhä tuskallisempia aavistuksia
nousi heidän sydämmiinsä. Heitä odottava kauhea,
ankara talvi ja pitkä yö, heidän ravintoaineittensa
väheneminen, jota he eivät luulleet voivansa korvata,
poltinpuitten puute, sillä lumen peittäessä maata olisi
heidän vaikea löytää puita; nämät seikat kiusasivat
heitä tänään tavallista enemmän. Sitä paitsi johtui
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heidän mieleensä hollantilaisen katteinin surkea koh-
talo, samanlainen kohtalohan odottaisi sitä heistä.,
joka viimeisenä jäisi eloon. Surullisina makasivat
he kauan valveilla; kukaan heistä ei puhunut sa-
naakaan ; jokainen tunsi onnettomuutensakovuuden.
Heidän rohkeutensa pantiin kovalle koetukselle.

Mari. Ja minä luulin, että he jo kylläksi oli-
vat saaneet kärsiä.

Isä. Ei; vielä kovemmiksi heidän tuskansa,
kärsimyksensä ja hankaluutensa nuosisivat. Tähän
saakka olette te surkutelleet ystäviänne; vaan minä
aavistan, että heidän tilansa kävi tätäkin kurjem-
maksi ja onnettoman maksi.

Niin kauan kuin myrsky kesti ja se kes-
tikin useita vuorokausia uskalsivat he tuskin ol-
lenkaan käydä tuvassa, he kun pelkäsivät, että ko-
vat tuulenpuuskat voisivat sitä saada hajalle. Vih-
doin myrsky asettui; ilma muuttui puhtaaksi ja
kirkkaaksi; mutta nyt pakkanen nousi tavattomaan
määrään. Luolassa ollessaan he eivät sitä paljon
tunteneet; vaan nyt alkoivat heidän ruoka-aineensa
loppua, samoin oli laita poltinpuitten; karhunliha
oli jo loppuun syöty, eikä heillä ollut jäljellä muu-
ta kuin teetä, johon saivat vettä lähteestä.

Mihin oli nyt ryhtyminen ? Tämä oli kysy-
mys, jonka onnettomat usein tekivät ja johon ei ol-
lut muuta vastausta, kuin että heidän piti hankkia
itselleen uusia varastoja.

Ja niin nämä reippaat miehet tekivätkin. Oli
kirkas ja uskomattoman kylmä }7 ö taikka oikeam-
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min sanoen oli aina yö kun he lämpimästi puet-
tuina ja aseilla varustettuina lähtivät luolasta. Kuu,
tuikkivat tähdet ja leimuavat revontulet valaisivat
tien heidän kulkiessaan lumikenttää pitkin. Ilma
oli purevan kylmää, niin että tuskin saattoi hengit-
tää; lumi narisi heidän jalkojensa alla ja härmää
muodostui heidän hiuksiinsa ja vaatteisiinsa. Seutu
oli autio ja hiljainen; elävää olentoa ei näkynyt,
ainoastaan tummat kalliot pistäytyivät näkyviin lu-
mikinoksista. Henkensä uhalla ystävämme kiipesi-
vät ylös liukkaita kallioita ja taas alas ja siten saa-
puivat he laaksoon. Siihen pistäytyvän lahden ran-
nalla olivat puut, joita he veisivät kotiin poltto*
puiksi. Äärettömällä vaivalla he pienensivät pari
puunrunkoa, ne olivat pakkasesta käyneet kivenko-
viksi. Vielä vaikeampi työ oli heille kulettaa näitä
puita] kallioitten yli kotiin. Uupuneina he usein
vaipuivat lumelle ja ainoastaan pelko, että he kau-
heassa pakkasessa paleltuisivat kuoliaaksi, pakotti
heidät ponnistamaan kaikki voimansa, päästäksensä
perille. Peräti väsyneinä saavuttivat he vihdoin
viimeisen kalliohuipun, mistä he saattoivat nähdä
asuntonsa.

Mutta mikä kauhistus, kun he huomasivat, että
silta haudan yli oli rikottu.

Kustaa. Kuinka se oli mahdollista? Myrsky
ei ollut voinut sitä tehdä, nyt kun oli tyyni ja kau-
nis ilma.

Isä. Ei j mutta heidän poissa ollessaan oli
heillä käynyt vieraita. Varovasti he lähestyivät
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hautaa, jossa lumi nyt oli koko joukon painunut ko-
koon. Siellä tapasivatkin he vieraansa, nimittäin kar-
hun, joka luultavasti oli aikonut käydä lautaa pit-
kin, mutta sieltä luistanut hautaan ja möristen
turhaan yritteli kavuta haudan liukasta reunaa ylös.

Kustaa. Noh, nythän he saivat paistin.
Isä. Ei ollut niinkään helppoa sitä saada.

Heidän jäsenensä olivat kankeat kylmästä, ja he oli-
vat väsyksissään hakkaamistyöstä ja raskaan puu-
kuorman vetämisestä. Peto, raivoissaan turhista yri-
tyksistään päästä ylös haudasta, kävi vielä hurjem-
maksi ihmisiä nähdessään. Sen silmät kiiluivat
kuin tulikekäleet; möristen ja hampaitaan kiristel-
len piehtaroitsi se lumessa.

Kustaa. Mitä miehet nyt tekivät? Eikö ku-
kaan heistä hypännyt hautaan antamaan pedolle
kuolemaniskun ?

ISÄ. Se olisi ollut liian vaarallista ja yhtä vaa-
rallista olisi ollut antaa karhun lähteä tiehensä. Se
pian olisi tullut uudestaan vierailemaan, ehkäpä vielä
lisäksi tuonut mukanansa pari hyvää ystävää. Ja
tuskinpa se päästessään haudanreunalle olisi ajatel-
lutkaan pakoa.

„Sen pitää kuolla !u perämies sanoi ja ampui,
tähdäten karhun päätä. Mutta kuulasta sai se aino-
astaan pienen nirharnan, josta se vaan enemmän
kiukustui. Saattoipa peljätä, että vimmastunut peto
ponnistaen viimeiset voimansa, pääsisi haudasta, jol-
loin helposti jonkun ystävistämme olisi voinut käydä
huonosti.
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„Odottakaa, minä osaan paremmin!" sanoi am-
pumataidossa harjaantunut livana. Hänen kuulansa
sattuikin, ja karhu kaatui ärjyen lumelle. „Nyt an-
nan sinulle kuolinhaavan," Yrjö sanoi ja hypähti
hautaan huolimatta toisten varoituksista. Silloin
karhu nousi takajaloilleen ja hyökkäsi Yrjön kimp-
puun. Tuskin huomasi livana tämän, ennenkuin
hänkin, ennättämättä ladata pyssyään, hyppäsi alas
hautaan ystävänsä avuksi ja pisti painettinsa syvään
vihollisen rintaan. Pian he nyt saivat karhun hen-
giltä pois; kuolleena se makasi hangella, mutta ys-
tävykset olivat liian väsyneet voidaksensa heti viedä
saaliinsa majaan. Tuskin oli heillä kyllin voimia
asettaa siltalauta paikallensa; ja vasta pari tuntia
levättyään he lähtivät ulos asunnostaan etsimään
karhua, joka jo oli kokonaan kangistunut. Se laa-
hattiin tupaan, missä sen ruumis paloittettiin. Kii-
tollisina Jumalalle he katselivat lisättyä ruokavaras-
toansa.

„Kun tulevalla kerralla lähdemme muonaa hank-
kimaan," perämies esitti," on paras, että yksi meistä
jää kotiin, nostaa pois sillan ja pitää huolen siitä,
että toiset kotiin tullessaan saavat lämpimän ate-
rian." Tähän hyödylliseen ehdotukseen livana ja
Yrjö tietysti heti suostuivat. Molemmat selittivät,
että he mielellään olivat valmiit lähtemään tämmöi-
sille retkille, ja silPaikaa perämies, ollen vanhempi
ja jolle nämä matkat kävivät vaivaloisiksi, hoitaisi
kotiaskareet. Kiitollisuudella hänkin suostui tähän
ehdotukseen.
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„Mutta vielä yksi asia," perämies jatkoi, „te
ette saa jättää ruoka-aineitten hankintaa viimeiseen
hetkeen. Mitä enemmän varastoja meillä on, sitä
parempi."

Tämäkin neuvo oli livanan ja Yrjön mielestä
viisas, ja seurattava. Yhä enemmän huomasivat he,
kuinka hyvää, hän tarkoitti neuvoillaan.

Syötyään ja huoattuaan kaksitoista tuntia läh-
tivät molemmat orpaDukset taas uudelle retkelle.
Kumpikin aseilla varustettuina ja nuikaiaan kelpo
palanen paistettua karhunlihaa, lähtivät he matkalle
perämiehen neuvojen javaroitusten seuraamina. Tar-
kasti aikoivat he nyt välttää kaikkia tarpeettomia
vaaroja. Heidän mentyään perämies veti sillan hau-
dan sisäpuolelle, salpasi oven ja oli nyt yksinään.
Jo kauan hän oli halunnut saada olla pari tuntia
yksinäisyydessä. Hän tunsi itseänsä onnettomaksi,
vaan hän ei tahtonut näyttää mielentilaansa ystävil-
leen, jotka siitä vaan olisivat tulleet levottomiksi.
Ihminen, ollen suuresti murheissaan ja suruissaan,
näkee mielellään, että hän, kenenkään häiritsemättä,
joskus saa vaipua surullisiin ajatuksiinsa; hän siten
helpommin taas voi malttaa mielensä ja mietiskellä
tarpeellisia apukeinoja. Niin perämieskin nyt teki.
Hän otti esille raamattunsa ja virsikirjansa ja haki
lohdutusta sieltä, mistä ei kukaan onneton tarhaan
ole sitä hakenut, nimittäin Jumalan sanasta.

Eikä hän turhaan sitä hakenutkaan. Suru hä-
nen sydämmessään suli kuin lumikinos keväällä;
hänen mielensä kävi keveäksi, hänen luottamuksen-
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sa Jumalan rakkauteen lisääntyi ja hän tunsi, kuinka
levollinen, hiljainen rauha palasi hänen sieluunsa.
„Teidän taivaallinen isänne tietää, mitä tarvitsette;"
nämä sanat tekivät erittäin syvän vaikutuksen hä-
neen. „Niina

,
hän ääneensä huusi, mitä tar-

vitsemme; sinä olet auttava meitä ja antava meille,
mitä kaipaamme."

Yksinäisyys on ihmiselle hyödyksi, kun hän
tietää käyttää sitä oikein. Tämän tiesi perämies. Ilo-
mielin hän nyt ryhtyi työhönsä. Ensiksi hän asetti
tulelle kattilan täynnä puhdasta lähdevettä pannen
siihen ison kappaleen karhunlihaa. Keittämisen ai-
kana juolahti perämiehen mieleen, ettei kukaan ollut
vielä tutkinut tuvan yläpuolella olevaa ullakkoa.
Tikapuita pitkin hän kiipesi sinne, aukaisi kattoluu-
kun ja löysi sieltä suuren joukon kuivia sammalia
ja kuirimoita sekä muutamia hyväksi muokattuja
karhun- ja porontaljoja.

Kustaa. Noh, tuo löytö oli mitättömästä ar-
vosta.

ISÄ. Niinkö luulet? Aivan toisin perämies
ajatteli; sammalista ja eläinten nahoista saadaan
pehmoisia leposijoja. Kuinka iloisiksi tulevatkaan
toverini, kun he kotiin tullessaan saavat niin muka-
via vuoteita !" hän ajatteli. Vuoteita valmistaessaan
unhotti hän kattilan, joka alkoi kuohua. „01isipa
minulla nyt perunoita, kaalia, herneitä tahi papuja
panna keittoon," huokasi hän alakuloisena.

Mutta äkisti muisti hän kuulleensa, että Grön-
lannin ja Novaja Semljan asukkaat kuivattavat kui-
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rimoheinää ja käyttävät sitä, kauankin säilytettynä,
moka-aineena. Hän nosti siis kiehuvan kattilan tu-
lelta, toi ullakolta tarpeellisen määrän kuirimoita,
ja pani ne hyvin virutettuina kattilaan. Jo niiden
lemukin oli virvoittava. Kuivuneet lehdet turposi-
vat, ne saivat viheriäisen. kauniin värin ja levitti-
vät ympärilleen hajua, joka muistutti hapankaalia.
Perämies maisteli keittoaan. Euoka maistui oivalli-
selta, hänen keittotaitonsa tuotti hänelle kunniaa_
.Nyt hän alkoi ikävöidä ystäviänsä. Hän oli pahoil-
lansa, etteivät vieraansa jo saapuneet, ja kävi hän
kärsimättömäksi, mitä kauemmin he viipyivät.

Kuitenkaan hän ei hukannut aikaansa. Vielä oli
monta pientä tehtävää tekemättä, esimerkiksi pilhoa
kotiin tuotuja halkoja, joka työ kesti useita tunteja.
Eikä vieläkään kuulunut mitään pojista. Vihdoin
turhaan odotettuaan muutamia tuntia, kävi perämies
levottomaksi. Hän alkoi ajatella, että molemmat ys-
tävänsä mahdollisesti olivat eksyneet, että he avut-
tomina harhailivat ympäri saarta, tahi että he oli-
vat paleltuneet kovassa pakkasessa tahi muuten va-
hingoittuneet.

Hänen tuskallinen levottomuutensa lisääntyi
lisääntymistään. Häntä kauhistutti ajatus, että hä-
nen täytyisi yksinänsä tässä kolkossa erämaassa ku-
luttaa päivänsä. Ennen hän oli ollut tyytymätön ti-
laansa; päivät, jotka hän oli viettänyt ystäviensä seu-
rassa, tuntuivat hänestä nyt onnellisilta tulevaisuuden
rinnalla. Vähän päästä hän lähti ulos majasta, kuun-
nellen, eikö ketään lähestyisi, ja huudellen ystävi-
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änsä. Ei ketään kuulunut, kukaan ei tullut. Suu-
resti levotonna hän henkensä kaupalla nousi kor-
kealle kalliolle, laski siihen sylellisen kuivia puita,
jotka hän oli tuonut mukanansa, ja sytytti ne kirk-
kaaksi palavaksi rovioksi.

Katri. Minkä tähden niin?
ISÄ. Mahdollistahan oli, että molemmat ystä-

vykset olivat eksyneet, eivätkä löytäneet tietä. Siinä
tapauksessa oli kauas loistava valkea paras tulima-
jakka, jonka valoa he saattoivat seurata.

Vielä lähes kaksitoista tuntia perämies oli odot-
tanut, huutanut ja pitänyt valkeaakunnossa. Silloin
hänen tuskansa nousi korkeiramilleen. Hän soimasi
itseänsä siitä, että oli suostunut jäämään yksin kotiin.
Hän tiesi, että poissaolijat kyllä olivat kunnollisia
nuorukaisia, vaan että heilläkin oli nuoruuden taval-
lisia virheitä: uhkarohkeus ja varomattomuus. Kä-
det ristissä, ja epätoivoissaan hän väliin meni luo-
laan, väliin kallionhuipulle, muistamatta pakkasta
tahi vaaraa. Jumala", hän huudahti
„tnissä ovat poikaraukat? Pitääkö minun poloisen»
tässä erämaassa yksinäni elää surullisia päiviä?" Toi-
sinaan hän jo aikoi lähteä heitä hakemaan, vaan sit-
ten juolahti hänen mieleensä, että hän saattaisi kul-
kea jotakin toista tietä heitä tapaamatta, minkä täh-
den hän piti viisaampana jäädä kotiin. Vihdoin, kun
kaksi vuorokautta oli kulunut ja hän paleltuneena
ja väsyksissään vielä kerran kiipesi kallion huipulle
lisäämään puita sammuvaan valkeaan, kuuli hän
kaukaa -
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Äiti. tuskinpa kellon lyövän kahta-
toista, niin kuin me nyt.

ISÄ. Kaksitoista? Onko jo niin myöhää.
Äiti. On. Ja huomenna saamme tietää, mitä

perämies kaukaa kuuli. Hyvää yötä!

Kahdeksas ilta*

ISÄ. Jätimme eilen illalla perämies-poloisen
toisinaan seisomaan kalliolla, missä hän koetti yllä-
pitää valkeaa, toisinaan levottomana kulkemaan tu-
van ja luolan väliä, tuskalla odottaen ystäviänsä.
Nytkin hän oli kiivennyt vuoren huipulle. Ilma oli
kirkas ja selkeä, tähdet tuikkivat, kuu paistoi kirk-
kaasti, ja lumen peittämä laakso hänen edessänsä oli
aivan valoisa. Silloin hän kesken hiljaisuutta jayk-
sinäisyyttä äkkiä kuuli lumen narisevan vitkalleen
lähestyvistä askeleista. Pian näki hän nuo molem-
mat lähestyvän, joita hän niin kauan oli kaivannut.
Hän huusi heille, vaan ei saanut vastausta. Jo tämä
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seikka säikäbytti häntä, vieläpä enemmän heidän
hidas, jahnusteleva käyntinsä. Hän kiiruhti heitä
vastaan.

Vaan mimmoisessa tilassa hän tapasi heidät!
He olivat neljäkymmentäkahdeksan tuntia taistelleet
pakkasta vastaan jakärsineet paljon, heillä kun ei ollut
tulta mukanaan. He olivat todellakin eksyneet, läh-
teneet kulkemaan ihan toiselle suunnalle, kuin hei-
dän olisi pitänyt lähteä, eivätkä he varmaan olisi
löytäneet kotiin, elleivät olisi huomanneet kalliolla
palavaa tulta. Tuskin saattoivat he liikuttaa aino-
atakaan jäsentä, tuskin pääsivät he kävelemään.
Kädet ja kasvot olivat turvoksissa, kykenemättömiä
puhumaan kaatuivat he aivan uuvuksissaan maahan
majan edustalla.

Katri. Nytpä lämmittävä takkavalkea luolassa
teki heille hyvää.

.; ■ Isä. Se juuri olisi ollut heille onnettomuudeksi ;

semmoinen varomattomuus olisi ollut heidän tervey-
dellensä hyvin vaarallinen. Perämies hoiti potilai-
taan viisaammin. Ihan majan vieressä oli miehen-
korkeudelta lunta. Suurella vaivalla hän mursi rikki
kovaksi jäätyneen lumikuoren, riisui ystävänsä, jotka
tuskin saattoivat liikuttaa jäsentäkään ja hautasi hei-
dät lumeen.

Katri. Voi, kuinka vilu heidän mahtoi olla.
IsÄ. Vähemmän kuin luulet. Täällä perämies

antoi heidän maata lähes puoli tuntia. Silloin on-
nettomat tunsivat, kuinka heidän jäsenensä saivat
entisen notkeutensa takaisin; he virkosivat ja saat-
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toivat taas puhua. „Maatkaa vielä muutama mi-
nuutti," perämies sanoi, mennen tupaan, jossa otti
esille kuivia liinavaatteita japani teevettä tulelle, jon-
ka jälkeen hän palasi onnettomien luo lämmin villa-
peite mukanansa. Ensin hän auttoi livanan lumesta,
kuljetti hänet luolaan, pyyhki ja puki häntä kuiviin
vaatteisiin, sekä laski hänet lämpimälle, pehmoiselle
vuoteelle. Ei kulunut pitkä aika, ennenkuin Yrjökin
lepäsi yhtä lämpimästi. Kun he sen lisäksi joivat
kuumaa teetä, niin he pian virkistyivät ja nukuttu-
aan muutamia tuntia olivat he herätessään entisel-
lään.

Nyt perämies täydellä syyllä nuhteli heitä hei-
dän varomattomuudestaan. livana ja Yrjö olivat
tehneet väärin heittäytyessään vaaroihin, joista eivät
he pystyneet suoriutumaan, he kun uskalsivat läh-
teä seutuihin ja vuorensoliin, jotka olivat heille tun-
tomattomat. En tarvitse lisätä, että nämä nuhteet
sanottiin ystävällisellä äänellä ja kuunneltiin sävyi-
syydellä ja nurinatta.

„Mutta missä olette oikeastaan olleet ?" perämies
kysyi; mukaan tulitte vastakkaisesta
suunnasta". He nyt, että he kaukaa oli-
vat nähneet outoja, hirvennäköisiä eläimiä,ja likem-
pää tarkastettuaan olivat huomanneet niitä peuroiksi,
vaan he eivät päässeet kyllin likelle voidakseen
ampua niitä. livana ja Yrjö olivat ajaneet niitä ta-
kaa, metsästysinnossaan joutuivat he pois oikealta
suunnalta, ja ainoastaan kalliolla palavaa valkeaa sai-
vat he kiittää pelastuksestansa.
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perämies kysyi. ei muu-
ten ole tapana poistua niin kauas sijoituspaikoiltaan.
Jäkäliä, joita ne kuoputtelevat lumen alta itsellensä
ruoaksi, löytävät ne kaikkialta. Ne luultavasti asu-
vat jossakin luolassa näillä seuduilla." livana selitti

?

että sielläpäin saarta, missä he olivat käyneet, oli
pitkälle ulottuva jono jylhiä kallioita.

„Siellähän ne sitten asuskelevatkin, ja meidän
pitää piakkoin lähteä sinne niitä hakemaan. Mutta
nyt menemme kaikki kolme yhdessä; kahden kesken
en laske teitä enää lähtemään".

Perämies kertoi nyt toisille, mitä hän oli hei-
dän poissa ollessaan toiminut; että hän ullakolla oli
löytänyt sammalia ja taljat, joista hän heille oli lait-
tanut nämä pehmoiset vuoteet. „Mutta olen myöskin
tehnyt hyvin ikävän huomion" sanoi hän.

Hän oli nimittäin tarkastanut ruuti- ja kuula-
varastoa ja huomannut, että se oli hyvin vähissä,
tuskin oli ruutia kymmeneksi panokseksi. Ja hän
tiesi, että hänen ystävillään oli sitä vieläkin vähem-
män. Tästä kaikki kolme kävivät hyvin alakuloi-
siksi.

Katri. Oliko se sitten niin suuresta arvosta?
ISÄ. Olipa kyllä. Jos noilla poloisilla ei ollut

ruutia ja kuulia, niin eiväthän heidän pyssynsä ol-
leet suuremmasta arvosta kuin kelpo nuija. Milläpä
he sitten puolustaisivat itseänsä? Millä tappaisivat
he eläimiä ravinnokseen? Tämä puute sai heidät
suureen pulaan. livana ja Yrjö tarkastivat myöskin
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ruutivarastoansa ja huomasivat todellakin sitä vielä
vähemmäksi kuin perämiehen.

Nyt heidän piti keksiä toisia apukeinoja, toisia
aseita. „iintakaa minulle teidän ruuti- ja kuulavaras-
tonne," perämies sanoi ; „tahdomme huolellisesti sääs-
tää sitä suurimpaan hätään." Pyssynsä he puhdis-
tivat ja panivat ne seinään riippumaan, sillä nyt ne
olivat vähemmästä arvosta.

Kustaa. Mutta kuinka he nyt tästälähin tuli-
sivat toimeen ?

Isä. Hätä keinot keksii. Muistatte, että ystä-
vämme luolaan tultuaan olivat löytäneet monenlai-
sia veistinkaluja, joitten arvon he.nyt vasta käsitti-
tivät. Jokaista rautapalasta tarkastettiin huolellisesti
ja mietiskeltiin, mitä hyöt3'ä siitä mahdollisesti saat.
taisi olla. Kova kivi kelpasi alaisimeksi; vasara ja
pihdit heillä myöskin oli. Painetit taottiin suoriksi
ja kiinnitettiin kankiin, niin että heillä nyt oli kei-
häät, joilla hätätilassa saattoivat ahdistaa karhua.
Perämies, joka edellisillä pitkillä matkoillaan oli ol-
lut tilaisuudessa näkemään monenlaisia pohjoismait-
ten kansoja, muisti muutumilla heillä olevan jousia
■ja nuolia. Parhaimmasta puulajista vuolivat he näitä,
mutta tärkein osa aseesta vielä puuttui, nimittäin
luja jänne kaaren pingottamiseen.

Ihminen kuitenkin melkein aina keksii apukei-
noja, jos hän oikein käyttää järkeänsä; niin tässäkin
oli laita. Viimeiseksi tapetun karhun sisälmykset
olivat jäätyneenä möhkäleenä haudassa. Perämies
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toi ne tupaan, sulatti ne kuumassa vedessä, puhdisti
ne ja punoi suolista vankan, lujan jänteen. Koe on-
nistui paremmin, kuin oli odotettu, sillä tätä voitiin
hyvin käyttää jousen-jänteenä.

Yhtä hyvin onnistui nuolien valmistaminen.
Siihen valittiin raskain, lujin puu; ja ystävämme
tulivat pian niin taitaviksi taontataidossa, että he
varustivat nuolet pienillä terävillä rautakärjillä. Sul-
kien sijassa kiinnitettiin nuoliin hienoksi leikattua
puuta, ja tämä ase oli niin mainio, että he sillä
kun matkan päästä saattoivat lävistää laudan.

Tämä puute oli siis nyt poistettu; vaan pian
ilmaantui toinen, yhtä painava. Heillä ei nimittäin
ollut suolaa, jota välttäraättömästi tarvitsivat, keit-
täessään lihavaa, karkeaa karhunliha. Tähän asti he
olivat käyttäneet ruutia, vaan siitä täytyi heidän
täsfedes luopua.

Erkki. Mutta eivätkö he löytäneet mitään suo-
jamaista ainetta, joka jossakin määrin olisi vastan-
nut samaa tarkoitusta?

Isä. Kyllä olisivat löytäneet suolaisia aineita,
ja oikeaa suolaakin, jos olisi ollut toinen vuodenaika;
Merenrannoilla tavataan usein syvennyksissä myrskyn
sinne heittämää vettä. Kesän kuumuudesta ja ilman
vaikutuksesta haihtuu vesi ja jälelle jää suolamaisia
aineksia. Vaan kuinka ystäväraukkamme löytäisi-
vät semmoisia paikkoja pimeässä, vielä lisäksi kun
metrin paksuinen lumi peitti maan ? Perämies tiesi,
että sellaisia paikkoja oli olemassa, mutta hän kä-
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sitti myöskin, kuinka suuria hankaluuksia olisi niitä
löytäessä ja siksi hän ei ryhtynytkään siihen.

Oli onni, että hän oli löytänyt kuirimoheinää,
jonka happo osaksi korvasi suolan puutetta. Ter-
veydellekin se oli hyödyllinen ja esti monta tautia
jotka muuten helposti olisivat voineet heitä vaiva-
ta. Tarpeellinen liikkuminen, ahkera työ ja raitis
lähdevesi edistivät kukin puolestansa ystäviemme
terveyttä, vaikka heidän tulikin taistella niin mo-
nenlaisia puutteita vastaan.

Nyt] kylmin vuodenaika alkoi, nimittäin Tam-
mi- ja Helmikuu, jolloin heidän kurjuutensa nousi
korkeimmilleen. Pakkanen oli tavattoman kova, niin
että nuo ihmisraukat, vaikka he eivät vähääkään
olleet hemmoteltuja, tuskin sen verran saattoivat
kestää ulkoilmassa, että he saivat vedetyksi kotiin
tarpeelliset polttopuut, vaikka kulettava matka ei
ollut erittäin pitkä. Pitempiä matkoja ruoanhankin-
taa varten ei ollut ajatteleminenkaan, vaikka heillä
oli paksut ja lämpimät karhunnahka-turkit. He oli-

' sivat suoraan sanoen kuolleet nälkään, ellei Jumala,
joka ei koskaan jätä ihmistä avutta, kummallisella
tavalla olisi pitänyt huolen heistä. Laaksoon, missä
he asuivat, saapui usein vieraita.

Kustaa. Karhuja, arvelen; luultavasti oli niillä
aikomus tehdä likempää tuttavuutta ystäviemme
karissa.

ISÄ. Oli kyllä mahdollista. Nämä vieraat oli-
vat varmaankin saaneet vainua ihmisistä, tahi oliko
laakso lämpösempi, niin että petoeläimet siksi siellä

Talvikausi Huippuvuorilla. 9



kernaasti viihtyivät olkoon syy mikä tahansa, vaan
varma on, että meidän ystäviämme usein peljästyt-
tivät nämä eläimet, joitten mörinä ja ulvominen he-
rättivät heitä heidän sikeästä unestansa.

Mari. Kumma, etteivät karhut tunkeutuneet
majaan; semmoisilta ei voi vaatia paljon sivistystä.

Isä. Ei se ollut niinkään helppoa, sillä hauta
oli syvä ja leveä, ja sen laidat sangen jyrkät; silta-
kin oli aina nostettu pois. Tavallisesti karhu mols-
kahti syvälle lumeen haudassa. Silloin joku mie-
histä, varustettuina pitkillä, terävillä keihäillä hyp-
päsi alas hautaan ja pisti kuoliaaksi karhun, ampu-
matta ainoatakaan laukausta.

Tähän saakka kaikki kolin e, vaikka heidän ra-
vintonsa olikin huonoa, olivat saaneet nauttia hyvää
terveyttä; mutta nyt kova koetus läheni heitä; hei-
dän ystävyytensä liitto oli raueta. Perämies, joka
oli toisia paljon vanhempi, sairastui äkisti. Hänen
ijällensä liialliset ponnistukset, huono ruoka, hänen
ikävänsä vaimoansa ja lapsiansa, ja suru tulevaisuu-
desta kaikki nämä yhdessä vaikuttivat haitalli-
sesti hänen terveyteensä. Sairaana ja lähellä kuo-
lemaa .makasi hän vuoteellaan, voimatta ottaa osaa
helpoimpaankaan työhön. Voitte helposti käsittää,
kuinka levottomat nuorukaiset olivat, heidän näh-
dessään, miten tuskanhiki nousi sairaan otsalle, ja
kuullessaan hänen valituksiaan ja huokauksiaan,
voimatta häntä auttaa. Kädet ristissä ja silmät täynnä
kyyneleiltä, seisoivat he sairaan vuoteen vieressä;
hän oli ollut heille ystävää enempi, hän oli ollut

130
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heille kuin isä. Hurskaimmatkaan lapset eivät har-
taammin voi lohduttaa ja huojentaa isänsä tuskia,
kuin livana ja Yrjö tekivät, hoitaessaan rehellistä
to7eriansa. He lukivat hänelle raamatusta ja virsi-
kirjasta sopivimmat ja enimmin liikuttavat luvut.
Suurimmalla halulla he koettivat hankkia kaikkia,
mitä sairas vaan lausui haluavansa; he eivät tunte-
neet janoa, ei nälkää eikä väsymystä; he olisivat
kernaasti tahtoneet kärsiä sairaan sijassa. Mutta
Jumala näytti aikovan lähettää heille vieläkin ko-
vempia koetuksia, sillä heidän hartaimpaa rukous-
taan ei kuultu.

livana, valvoen pitkiä hetkiä ystävänsä vuo-
teen ääressä, oli kerran väsymyksestä nukahtanut,
Yrjön silFaikaa mennessä noutamaan vettä lähteestä.
Silloin livanaa herätti tuskallinen ähkyminen ja
kummallinen korina. Hän katsahti sairaaseen, joka
samassa hengetönnä kaatui taaksepäin vuoteellaan
ja sitten makasi liikkumattomana silmät ummessa,
kuolleen levollinen, hurskas ilme kasvoilla. livanan
peljästynyttä huutoa kuullessaan, Yrjö kiiruhti pai-
kalle ja jäi säikähtyneenä seisomaan vuoteen eteen.
Vaikka he molemmat jo kauan olivat peljänneet tätä
hetkeä, vaikutti se kuitenkin heihin niin kipeästi,
etteivät he pitkään aikaan saattaneet puhua sanaa-
kaan, eivätkä ajatella ainoatakaan selvää ajatusta.
Vihdoin katkerat kyyneleet antoivat vähän helpoi-
tusta heidän raskaille sydämmillensä. Molemmat
olivat he polvillaan vuoteen vieressä, jossa makasi
jalon miehen, heidän paraimman ystävänsä ruumis.
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kuolleen levätä rauhassa!" li-
vana liikutettuna sanoi. „Hän on meitä onnelli-
sempi. Hän on päässyt kaikesta siitä, mikä meillä
vielä on koeteltavana." Näin sanoen hän suuteli
kuolleen kylmiä huulia. raittiiseen
ilmaan," Yrjö esitti; „pitkiä aikoja olemme oleskel-
leet luolassa raskaassa ilmassa. Täällä oleminen her-
mostuttaa meitä liiaksi".

He peittivät ruumiin karhuntaljoilla, ottivat
keihäänsä ja jousensa, ja salvaten oven sisältäpäin,
ryömivät he ulos luukusta, sekä kuljettuaan haudan
yli, nostivat he sillan paikoiltaan. Alussa sanaakaan
puhumatta kulkivat he eteenpäin ilman tiettyä pää-
määrää, vaan vähitellen he alkoivat haastella toisil-
lensa kuolleesta ystävästään ja omasta surustaan.
Tuskin he, huomasivat kovaa pakkasta. Kuljeskel-
lessaan he joutuivat seutuun, jossa eivät olleet en-
nen käyneet, nimittäin jäätyneen merenlahden toi-
selle puolelle, jonka rannalle oli kasaantunut joukko
ajojäitä. Sieltä johti vuoristoon päin selvään huo-
mattava tie. Lumi oli sotkettu ja siinä näkyi hir-
ventapaisten eläinten jälkiä. Ihmeissään tästä 'he
kulkivat eteenpäin pitkin tietä. Kallioitten välissä
huomasivat he vähäisen luolan ja päättivät levähtää
siellä pari tuntia ja tehdä sinne valkean heidän
lämmitelläksensä, koska kuivia puita ja risuja löy-
tyi siellä kosolta. He kokoilivat niitä yhteen ja ai-
koivat juuri virittää valkean, kun kaukainen kolina,
joka lähestyi heitä, herätti heidän huomiotansa.
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Katiri. Varmaan taas tuli karhuja vieraile-
maan.

Kustaa. Ja heillä kun ei ollut pyssyjä, niin
vieraat tulivat hyvin sopimattomasti.

ISÄ. Ei ollut niin tällä kertaa. Vieraita kyllä
tuli, mutta ne olivat tervetulleet. Iso joukko peu-
roja tuli juosten pitkin lumikenttää ja suuntasi mat-
kansa suoraan solatietä ylöspäin. Huomatessaan puu-
läjän, polkivat eläimet jaloillaan,niinkuin niiden ta-
pa on pelästyessään, ja lähestyivät sitä arasti, kun-
nes yksi niistä uskalsi tehdä rohkean hyppäyksen
puukasan sivu, sitten jatkaen matkaa; toiset seura-
sivat samalla tapaa ja nuoiennopeasti riensivät
kaikki eläimet solatietä ylöspäin. Pian olivat ne
kadonneet luolassa lymyävien nuorukaisten näkyvistä.

livana sanoi. „Onkohan peuroilla
tässä läheisyydessä olinpaikkansa? Ehkä solatie juuri
vie sinne?"

„Saammehan nähdä, miten asian laita on, jos
seuraamme jälkiä,"Yrjö vastasi. eläin-
ten perässä; ehkä saamme jonkun niistä siepatuksi
kiinni".

Unohtaen valkean palamaan ja pakkasesta huo-
limatta seurasivat he jälkiä. Äkkiarvaamatta joutui-
vat he umpilaaksoon, jota jyrkät seinät joka taholta
ympäröivät. Tämä ahdas laakso oli jotensakin pimeä;
eikä sieltä näyttänyt olevan muuta uloskäytävää
kuin solatie.

Peuroja ei kuitenkaan ollut näkyvissä; livana
ja Yrjö tosin seurasivat heidän jälkiänsä, mutta
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niitä saattoivat he huomata ainoastaan niissä paikoin,
missä oli lunta; vaan pian he tulivat vuoren juu-
relle, jossa maa oli lumeton, ja siinä tietysti kaikki
jäljet katosivat. Molemmat kummastelivat, mihinkä-
eläimet olivat joutuneet.

Mari. Palasivatko pojat tyhjin toimin ta-
kaisin ?

IsÄ. Ei; kyllä heillä oli parempi onni. Ttoh-
kea Yrjö tutki muutamia pimeitä rotkoja ja kiipesi
jyrkkiä kallioita ylös. Vihdoin hän huusi toveril-
lensa, että eläimet olivat piilossa jossakin luolassa,
sillä hän oli hiedassa nähnyt niiden jälkiä ja hän
sanoi selvästi kuulevansa eläinlauman pelästyneenä-
tunkeutuvan yhteen kohtaan luolassa.

„01e varoillasi!" livana huusi hänelle. „Jos
pelokkaat eläimet yhfäkkiä syöksyvät ulos luolasta,
niin tykkäävät ne sinut alas kalliolta ja siinä saat
surmasi."

„Ei mitään vaaraa," Yrjö vastasi. „Mene ta-
kaisin solatielle ja tuo tänne niin paljon puita, kuin
jaksat kantaa."

livana teki niin. Luolan suuhun viritettiin
nyt suuri valkea ja solvaan kuulivat he säikähty-
neitten eläinten tunkeilevan aina kauemmas luolan
peräpuolelle.

Kustaa. Mutta mikä hyöty oli valkeasta?
Isä. Luonnostaan jo arat eläimet tulivat siitä

vaan pelokkaimmiksi, ja oli siten helpompi saada
niitä kiinni. Sitä paitsi valaisi valkea luolaa, ja
molempien toverien oli helpompi etsiä eläimiä.
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Mitä likemmäs livana ja Yrjö lähestyivät peu-
roja, sitä enemmän nämä pakenivat ja tunkeutuivat
seinää vastaan. Ystävykset seurasivat niitä varo-
vasti, mutta äkisti Yrjö hypähti esille tarttuen kiinni
yhden peuran jalkaan.

Kustaa. Minä kuvailen, miten se mahtoi
hyppiä.

ISÄ. Ei ensinkään. Se seisoi aivan liikahta-
matta, sillä aikaa kuin Yrjö, jonka mieleen juolahti
ajatus ottaa se elävänä mukaan, eikä sitä tappaa,
hihnalla sitoi yhteen sen takajalat. livana oli yhtä
taitava, hänkin oli saanut peuran kiini elävänä.

„Tule nyt!" Yrjö sanoi. Toiset saavat va-
paasti juosta pois; emme tahdo estää niitä lähte-
mästä."

He lähtivät nyt luolasta, menivät vähän sivulle
ja vartioitsivat uloskäytävää. Kului hetkinen, en->
nenkuin eläimet tulivat näkyviin. Vihdoin yksi
peura tuli luolan suuhun, se silmäili arasti ympäril-
leen, astui muutamia askelia eteenpäin, katseli taas
joka taholle ja lähti sitten laukkaamaan vuorta alas.
Meluten koko lauma seurasi sitä.

Turhaan livana ja Yrjö odottelivat sidotuita
eläimiä, vaan niitä ei näkynyt. He menivät takai-
sin luolaan, jossa näkivät molemmat sidotut porot
seisovan lähellä toisiaan. Niitten vieressä oli kol-
mas, paljon pienempi, joka vasta hiljan oli saanut
sarvenmerkkiä. Sidotut eläimet pysyivät aivan le-
vollisina ja katselivat säveästi ja luottamuksella li-
vanaan ja Yrjöön, että he päättivät ottaa ne mu-
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kaansa elävinä. He päästivät irti eläinten takajalat,
mutta sitoivat toisen etujalan hihnalla kiinni sarviin.

Kesyinä ja vastustamatta vanhemmat porot an-
toivat taluttaa itseänsä, nuoren vapaana hyppiessä
heidän vieressään.

Kotimatkalla, joka kesti monta tuntia, oli liva-
nan ja Yrjön huomio Kokonaan kiintynyt eläinten
hoitamiseen ja kulettamiseen, eivätkä he ollenkaan
muistaneet, eivätkä puhuneet kuolleesta ystävästään.
Tälä ei ole pidettävä todistuksena kovasta sydäm-
mestä eikä ystävyyden puutteena. He olivat täy-
dessä puuhassa, ja tämä heidän sieluistaan siksi het-
keksi karkoitti jokaisen muun tunteen. Mutta nyt,
heidän saapuessaan majalle tuli elävästi mieleensä,
kuinka heidän tuomansa porot olisivat tuottaneet

ystävällensä, ja tämä ajatus teki heidät
faas alakuloisiksi. Välinpitämättöminä he kuljetti-
vat eläimet majaan, panivat kuivia jäkäliä niiden
«teen, ja tuskinpa huomasivat he, että eläimet pel-
käämättä ottivat ruokansa isäntiensä käsistä. Aäne-
iönnä ja suruissaan he katselivat porojansa.

Erisi alaksi Yrjö sitoi ne kiinni majan perälle,
kunnes ennättäisivät hankkia ja valmistaa niille pa-
remman olinpaikan. Vakavana ja suruissaan livana
meni luolaan, jossa ystävän ruumis oli. Silloin hän
kuuli kolean, valittavan äänen: „livana, Yrjö ! Eikö
kumpikaan teistä ole siellä?

Katri. Kuka, Jumalan nimessä, siellä puhui?
Erkki. Kuinka tuommoisia voit kysyä ? li-

vana ainoastaan mielikuvituksessaan luuli kuulevansa
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nämä sanat. Mielikuvitus on usein niin vilkas, että
ihminen pitää sen huomioita todellisina.

ISÄ. Mutta tämä ei ollut mielikuvitusta, li-
vana kuuli nämä sanat, koska ne todella lausuttiin.
livana ei ollut taikauskoinen, eikä hän uskonut aa-
veita olevankaan, mutta tämä kolea ääni, nämä tus-
kalliset, rukoilevat sanat, jotka kuuluivat ikäänkuin
haudan pohjasta, säikähyttivät häntä siihen määrään,
että hän jäi seisomaan liikkumattomana kuvapatsaana.
Vielä kerran vapiseva ääni kuului; silloin livana
rohkaisi itseänsä ja katsahti vuoteelle, missä perä-
miehen ruumis lepäsi. Talja, jota ystävät lähties-
sään olivat panneet sen peitteeksi, liikkui, kohosi.

Hämmästyneenä, vavisten säikähdyksestä li-
vana lähestyi ja nosti peitettä. Palavan laivanlyh-
dyn valossa hän näki perämiehen makaavan feijnS
elävänä, hien peittämänä. Hän pyysi saada kupilli-
sen teetä.

»Taivaan Jumala! Onko se mahdollista?" li-
dana huusi ja heittäytyi maahan ystävänsä viereen,
jota hän rakasti kuin omaa isäänsä. „Onko mah-
dollista, että vielä elät ja että saan takaisin ystä-
väni ?" Ihmeissään riensi Yrjö majaan. Hän kuuli
ystävänsä riemuhuudon, vaan ei tietänyt, mitä se
merkitsi. Nyt näki hän livanan kumartuneena kuol-
leena pidetyn perämiehen yli, jonka kasvoja hän
ilosta huutaen suuteli. „Jumalan tähden! Mikä
on ?" Yrjö virkkoi ja jäi säikähtyneenä paikalleen
seisomaan. „Tule tänne katsomaan!" livana vas-
tasi vavisten ilosta. elää!"
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Vienosti hymyillen perämies katseli heitä mo-
lempia; hän ei voinut selittää syytä heidän pauhaa-
vaan iloonsa. „Mutta panehan toki vettä tulelle!
Ystävämme tahtoo teetä," pyysi livana. Tähän rei-
pas Yrjö heti oli valmis.

„Vaan missä olette olleet?" perämies raukealla
äänellä kysyi. „01en kauheasti ikävöinyt teitä. En
koskaan ole ollut niin janoissani kuin nyt".

„01imme metsästysretkellä. Meillä on muka-
namme kolme poroa, jotka olemme elävinä ottaneet
kiinni." Hymyillen sanoi perämies: „Noh, sepä haus-
kaa! Lienen nukkunut hyvin kauan; minulla on
unessa ollut kauhea tuska, vaan nyt tunnen itseni
niin terveeksi, niin keveäksi." Hän tahtoi nousta
ylös, vaan livana esti sen.

„Maatkaa vielä hetkisen; otan esille puhtaita
liinavaatteita, joita ensin lämmitän tulen ääressä."

„Ja minä toimitan maitoa teehenne! Meidän
täytyy hyvin pitää huolta teistä, että pääsette enti-
siin voimiinne," sanoi Yrjö pannen teekattilan tu-
lelle. Sitten otti hän kupin käteensä, meni porojen
luo ja palasi pian tuoden mukanansa vähäisen po-
ronmaitoa. Nyt livana lämmitti omaa vuodettaan,
joka oli tulta lähempänä, muutti toiset vaatteet pe-
rämiehen ylle, sekä' talutti häntä vuoteelleen, sillä
sairas oli vielä hyvin heikko ja käveli horjuvasti.

Sairaalle on ihanampana nautintona tunne siitä,
että terveys vähitellen on palaamassa. Hurskas, hyvä
perämies sai täydessä määrässä nauttia tätä. Hän
istui livanan vuoteella ja molemmat pojat vaalivat
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häntä mitä huolellisimmin. Ilokyyneliä he vuodat-
tivat, heidän ystävänsä kun taas oli vironnut eloon>
ja kertoilivat hänelle niistä kauheista hetkistä, joita
he perämiehen pitkällisen taudin aikana saivat kär-
siä. Vaan_ sitä suurempi oli nyt ilo, kun kuolleena
pidetty taas oli heidän joukossaan.

Kummastellen perämies kuunteli kaikkea, mitä
molemmat nuorukaiset kertoivat hänen taudistaan,
tuskastaan ja 'levottomuudestaan. Hän luuli näh-
neensä unta. Ja kuinka kiitollinen hän nyt olikaan,
tuntiessaan voimiensa palaavan; halukkaasti joi hän
maidolla sekoitettua teetä. Hän pyysi ystäviänsä
lukemaan hänelle muutamia kauniita virsiä, hurskaan
miehen hartaudella jokaista sanaa kuunnellessa. Ja
hän vuodatti kyyneleitä jonkun lauseen enemmän
koskettaessa hänen jaloa sydäntänsä.

Katri. Vaan heidän ei olisi pitänyt jättää sai-
rasta yksinään.

Isä. Miksikä ei? Heidän luulonsa mukaan ei
perämies enää ollut sairas, vaan ruumis. Heidän vel-
vollisuutensa itseänsäkin kohtaan oli lähteä tuosta
umpinaisesta luolasta, missä perämiehen pitkällinen
tauti oli heidät niin kauan pidättänyt. Muutamille
ihmisille kuolleen näkeminen tuottaa jonkinlaista
kauhistusta ja ehkä kuuluivat livana jaYrjö niitten
joukkoon. Emme saa nuhdella heitä siitä ja vielä
vähemmin on meillä syytä siihen, kuullessamme, että
juuri se menettely, jota käyttivät luultua ruumista
kohtaan oli syynä sen henkiin virkoamiseen.

Mari. Kuinka niin ?
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ISÄ. Te muistatte, että nuorukaiset lähtiessään
kotoa peittivät ystävänsä ruumiin lämpimillä kar-
hunnahoilla. On hyvin luultavaa, että tämä sai ai-
kaan terveellistä hikoilemista ja sen vaikutuksesta
heräsi valekuollut horrostilastaan. Syynä perämiehen
tautiin oli kylmettyminen» Te muistatte, kuinka hän
kaksi vuorokautta, kaikki voimansa ponnistaen, suu-
ressa tuskassa, odotti molempia tovereitaan tuleviksi
kotiin. Semmoiset ponnistukset olisivat luultavasti
vähemmän vahingoittaneet nuorempaa miestä, kuten
esim. livanaa tahi Yrjöä, mutta keskiijässä olevalle pe-
rämiehelle olivat ne suuresti vahingolliset. Taudit, joi-
hin on syynä kylmettyminen, parannetaan parhaiten
hikoilemisella. Perämies tarvitsi nyt, ollen paran-
tumaisillaan, mitä huolellisemman hoidon. Yrjö teu-
rasti heti nuoren poron, hankkiaksensa hänelle ra-
vatsevaa lihalientä.

Katri. Voi, eläinraukkaa! Sitä en olisi tehnyt.
Kustaa. Miksikä et ? Eihän sitä voitu käyt-

tää parempaan, tarkoitukseen.
Isä. Pääasia tietysti oli lisätä toipuvan poti-

laan voimia. Siitähän riippui hänen terveytensä ja
heidän kaikkien onni; ja mitäpä ei uhrattaisi sem-
moisessa tapauksessa. Voivathan he helposti taas
saada toisen poron. Sitä paitsi saattoivat he nyt
hyväkseen käyttää vanhan poron maitoa, jonka po-
ronvasikka muuten olisi juonut.

Ravitseva lihaliemi ja poronliha vahvistivat pe-
rämiestä silminnähtävästi. Pian jaksoi hän tunti-
kausia istua ylhäällä, eikä viipynyt kauan, ennen-
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kuin hän jo saattoi toimittaa helpompia töitä. Nuo
kolme ystävää istuivat taas kaikki yhdessä ystäväl-
lisesti haastellen keskenään tahi lukien ääneen. Ja
livanan ja Yrjön lähtiessä puita noutamaan tahi po-
roja pyydystämään, perämies yksinäisyydessä korke-
alla äänellä kiitti Jumalan laupeutta ja toimitti tois-
ten poissa ollessa kaikki kotiaskareet.

Kustaa., Oliko livanalla ja Yrjöllä onnea met-
sästysretkillään?

Isä. Oli; he .toivat kotiin monta peuraa
elävinä tahi kuolleina, joko nuolen ampumina tahi
keihään lävistäminä. Ahkeralla harjoituksella he op-
pivat hyökkäämään näitten eläinten kimppuun; pian
he niin taitavasti ampuivat jousella ja nuolella, että
harvoin olivat osaamatta eläimeen, jos se vaan oli
ampumamatkalla. Tuoreesta lihasta heillä siis ei
ollut mitään puutetta.

Mari. Noh, sepä hyvä, että kerran pääsivät
alinomaisesta karhunlihan syömisestä.

Kustaa. Mihinkä kaksi ensimmäistä poroa
joutui?

Isä. Ne pidettiin kytkettyinä majassa, ja ruo-
kittiin poronjäkälillä; ne suostuivat pian isäntiinsä,
etenkin perämieheen, jonka toimena oli niiden ruok-
kiminen ja hoitaminen. Hän istui usein tuntikausia
niiden luona hyväillen niitä, ja ne söivät pelkää-
mättä hänen kädestään. Toinen niistä oli lehmäporo
teurastetun vasikan emä, ja palkitsi huolellista hoi-
toa, antaen runsaasti maitoa.
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Nuo kolme ystävää eivät todellakaan tätä ny-
kyä olleet niin onnettomia kuin luulisi. Tottumus
teki paljon; työnteko ja ahkeruus estävät surullisia
ajatuksia syntymästä; ja livanan ja Yrjön joskus
käydessä alakuloiseksi, muistuttivat he toisiaan siitä,
kuinka onnelliset he olivat, saatuaan takaisin eloon
perämiehen, ja he kuvittelivat, kuinka surkea hei-
dän tilansa vastakkaisessa tapauksessa olisi ollut.

Kerran olivat Yrjö ja livana kovasta pakkasesta
huolimatta lähteneet metsästysretkelle. Tapansa mu-
kaan perämies istui luolassa vuollen nuolia. Hänen
vieressään makasivat molemmat porot pureskellen
Jattialla olevia lastuja; ne saivat jo vapaasti kulkea,
mihin niitä halutti. Silloin toinen niistä äkkiä rä-
pytti korviaan, haisteli ilmaan, tirskui ja päästi pii-
pittävän äänen; sitten hypähti se seisomaan ja nousi
pystyyn kallioseinää vastaan, korkealla olevan aukon
kohdalla, johon eivät lyhyet tikapuut ulottuneet.
Perämies huomasi sen; hän kävi tarkkaavaksi, pel-
jäten karhun selittämättömällä tavalla päässeen luo-
laan, valiten sen olinpaikakseen. Mutta hänen pel-
konsa katosi, sillä eläin ei osoittanut levottomuutta,
vaan päin vastoin näytti se haluavan kiivetä seinää
ylös. Nyt hänessäkin heräsi halu tutkia tätä luolaa.
Ikävyydellä odotteli hän toveriensa kotiintuloa, ja
heidän tultuaan, kertoi hän heille, miten poro oli
johtanut hänen huomionsa tuohon tuntemattomaan
osaan heidän asunnostaan.

„Minun pitää saada tietää, minkälainen tämä

luola on, ja mitä se sisältää. Näkyy merkkiä siitä,
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pystyssä olleista tikapuista", perämies sanoi. livana
ja Yrjö olivat samaa mieltä.

Sinne ylös kiipeeminen on mahdoton", tuumaili
Yrjö. „Vaan kyllähän keksimme jonkun keinon,"
jatkoi hän. „Tottahan löydämme kaksi niin pitkää
puunrunkoa, että niistä saamme kokoon tikapuut.
Pian se työ on tehty."

Levähdettyään pari tuntia lähti kärsimätön Yrjö,
huolimatta äärettömästä pakkasesta, lahden rantaan,
josta hän, vetämällä niitä perässänsä, toi kotiin kaksi
männynrunkoa ja niistä nuo kolme ystävää yhdisty-
nein voimin valmistivat lujat, vaikka tosin jykeät
tikapuut.

Nyt saamme tietää, mitä leivinuunissa löytynee?"
huudahti Yrjö.

Katri. Leivinuuni !

Isä. Siksi Yrjö pilalla kutsui aukkoa, koska
se oikeastaan näytti leivinuunin suulta. Yrjö kii-
pesi tikapuita ylös

Kustaa. No, mitä hän löysi leivinuunista?
Isä. Kaikenmoista, josta huommenna saatte

tarkemmin kuulla.

143
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Yhdeksäs ilta.

Suurimmalla uteliaisuudella lapset odottivat saa-
vansa kuulla, mitä heidän ystävänsä, joitten kohta-
loon he niin hartaasti ottivat osaa, löysivät siinä
osassa luolaa, jonne he nyt pääsivät. He pitivät var-
mana, että se mahtoi olla jotakin merkillistä, vaikk-
eivät he voineet sanoa syytä tuohon otaksumiseen.
Mari luuli siellä olevan kulta- tahi jalokivikaivoksen;
hän oli näet matkakertomuksissa lukenut, kuinka
paikottain Amerikassa oli löydetty oikeita möhkä-
leitä puhdasta kultaa, eikä hän voinut käsittää, miks'ei
yhtä hyvin semmoisia voisi löytyä Huippuvuorilla;
koska metallit ja jalokivet eivät, samoinkuin kasvit,
tarvitse auringon lämpöä ja lauhkeampaa ilmanalaa
menestyäkseen. Katrin päässä vielä kummitteli hol-
lantilainen katteini-vainaja. Hän pelkäsi, että Yrjö
luolassa saisi nähdä kuolleen laivaväestön ruumiilli-
sessa muodossa, muumioiksi muuttuneena. Tämä
mielipide hänen kuitenkin täytyi hyljätä, toiset
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kun huomauttivat hänelle, että päiväkirjan mukaan
kaikki kuolleet merimiehet kätkettiin maan poveen.
Vihdoin se mielipide pääsi heissä vallalle, että luo-,
lassa mahtoi olla runsas varasto kaikenlaisia tarpeita,
joita heidän ystäviltään vielä puuttui.

Lasten haastellessa näitä asioita tuli isä huo-
neeseen, jolloin väittely loppui.

Kustaa. , Noh, isä, lähdetäänkö nyt suoraan
uuniin ?

Isä. Heti paikalla. Yrjö nosti tikapuut pys-
tyyn ; perämies kehoitti hänet varovaisuuteen ja
pyysi livanaa seuraamaan ystäväänsä. Perämiehen
istuessa lattialla huomasi hän, kuinka valo yläluo-
lassa vähitellen heikkeni heikkenemistään, kunnes
se vihdoin kokonaan katosi.

Melkein kokonaisen tunnin perämies istui hä-
märässä yksinään luolassa, jota viritetty valkea him-
meästi valaisi ; mitään ei kuulunut, ylhäällä päin
kaikki oli hiljaista. Hän kävi jo levottomaksi; hän
huusi tovereitaan, vaan ei saanut vastausta. Hän
huusi toistamiseen ; yhtä turhaan. Jännittävimmällä
tarkkuudella kuunteli hän; vaan ei kuulunut vähää-
kään liikettä, eikä ääntä.

Yhtäkkiä perämies huomasi vastakkaisella puo-
lella luolaa korkeassa, mustassa katossa valosäteen,
■joka toisinaan oli miekanmuotoinen, toisinaan muo-
dostui ristin näköiseksi, sitten taas vaihteli keihään
tahi pallon muotoiseksi; toisinaan se kokonaan ka-
tosi, tullen pian taas näkyviin, oli hetken liikahta-
matta ja muutti taas muotoa.

Talvikausi Huippuvuorilla. 10
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Mitä enemmän perämies, silmät suurina katseli
tuota ilmiöitä ja minä enemmän hän koetti päästä,
selville siitä, sitä selittämättömämmältä se hänestä
tuntui. Vielä kummallisempaa oli hänestä, kun hän
äkkiä kuuli ihan outojen äänien puhelevan lujaa ja
kohta sen jälkeen kuului kova, hurja nauru, johon
joka taholta vastattiin.

Katri. Eihän se vaan ollut hollantilainen
katteini miehistöineen, jotka eivät saaneet rauhaa
haudoissaan.

Kustaa. Voi sinua, hupsua! Sinä muistelet
vaan vanhoja ämmäin juttuja.

Isä. Nyt putoili katosta monesta kohdasta
joukko pikkukiviä. Vihdoin muuttui valo suureksi
pyöreäksi kehäksi, ja huomatkaa, mikä kauhea
näky keskelle tätä valoisaa tulikehää ilmaantui
äkkiä pikimusta neekerinpää leimuavine silmineen.
Tämä ilmiö huusi perämiehen nimeä niin lujaa, että
koko luola siitä tärähteli, ja huutoon kaiku vastasi
joka suunnalta.

Mari. Oh, niin kummallista !

Katri. Niin kauheaa! Enpä olisi tahtonut
olla perämiehen sijassa.

Isä. Sen kyllä uskon, mutta pelästyksesi on
pian asettuva, kun sanon sinulle, että tuo kauhea
ilmestys ei ollut kukaan muu kuin Yrjö-ys-
tävämme.

Mari. Yrjökö? Miten hän oli sinne jou-
tunut ?
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Isä. Mitä luonnollisimmalta tavalla. Se osa
luolasta, jonka sisäänkäytävä oli leivinuunin näköi-
nen, haaroittui kummallisella tavalla, kulkien toisen
suuremman pääluolan rinnalla, ja osaksi sen yläpuo-
lellakin. Monessa paikassa tavataan semmoisia sok-
keloita ja syrjäluolia, niinkuin es. m. Saksanmaalla
Raumannshöhlen luola. livana ja Yrjö liikkuivat
tässä luolassa; parista pienestä, seinässä olevasta
raosta oli heidän kuljettamansa valo sattunut alim-
maisen luolan pimeään kattoon, jossa se muodosti
eri kuvioita aina sen mukaan, kuinka raot olivat
muodostuneet ja valo liikkui. Tässä äsken löyde-
tyssä luolassa oli monta avaraa osastoa; ja niissä
syntyvä kaiku tietysti monenkertaisesti vahvisti
ääntä, livanan ja Yrjön puhuessa. Luolan kaikkien
äärimmäisessä sopessa oli pyöreä aukko, joka siis
muodostui tuoksi pyöreäksi tulikehäksi. Tästä au-
kosta kurkisti Yrjö alas, ja kun hänen takanaan oli
lamppu, näyttivät hänen kasvonsa pikimustilta. Hä-
nen hutitaessaan perämiehelle, jonka hän näki sy-
välläj jalkojensa alla, kajahteli ääni monikertaisesti
korkeista kalliosoinistä. Kivet putoilivat raoista,
poikien sysätessä niitä jaloillaan tahi heittelivät he
niitä alas tahallaan, kuullakseen, kuinka syvälle ne
putoilivat.

„Te veijarit, kuinka olette sinne päässeet?" ky-
syi perämies, nauraen koko seikkailulle.

Yrjö huusi hänelle: ihastuttaa sil-
miänne näkemällä monta ihanaa ja harvinaista esi-
nettä, niin tulkaa tänne ylös. Täällä löytyy varas-
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toja, joilla voisi varustaa kokonaisen sotalaivan, jo»
siksi tulee."

Uteliaana perämies kiipesi tikapuita ylös. Koko
tätä osastoa luolasta saattoi hyvin verrata talon
yläkertaan; se oli aivan tasainen ja ulottui kauas
joka suunnalle monine sokkeloineen ja kummallisine
mutkineen.

Mari. Noh, miten] oli varastojen laita, joilla
kokonainen sotalaiva saataisiin varustetuksi ?

ISÄ. Kyllähän siinä puheessa oli paljon liikaa,
mutta perämies löysi kuitenkin paljon tavaroita, jotka
olivat heille mitä suurimmasta arvosta. Niin es. m.
oli aivan aukon suulla melkoinen kasa kuivia polt-
topuita. Lähellä sitä oli joukko kuivia sammalia ja
iso määrä kuirimoruohoa. Eräässä sopessa oli useita
karhun- ja porontaljoja. Mutta livana ja Yrjö huu-
sivat perämiehelle, ettei hän välittäisi semmoisista
joutavista pikkuseikoista, sillä kauvempana luolassa,,
missä he olivat, oli paljon arvokkaampia esineitä.
Perämies riensi sinne. Toiset iloisina näyttivät hä-
nelle löydettyä varastoa. Siellä oli tynnyrejä, jotka
he tuskin jaksoivat nostaa ja jotka siis eivät olleet
tyhjiä; siellä oli työaseita ja aivan täyteen sullotui-
ta säkkejä. Ilomielin ja tyytyväisinä ystävämme
seisoivat katsellen löytämiään astioita ja säkkejä,
mielissään ennakolta jo, vaikkeivät vielä tietäneet,
mitä ne sisälsivät.

Miten kaikki nämä olivat sinne joutuneet, oli
heille käsittämätöntä. Hollantilaisen katteinin muis-
tiinpanoissa ei puhuttu, niistä mitään. Kuuluiko tämä
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varasto noille yhdelletoista hollantilaiselle vaiko
muille tämän saaren asukkaille ?

Erkki. Edellinen seikka on tuskin luultavaa.
Olisivatko siis hollantilaiset jättäneet tämän osan
luolaa tykkänään tutkimatta?

Isä. Niin toimeliailta ihmisiltä ei ainakaan
semmoista voisi uskoa.

Kustaa. Tunnetaanko muita, jotka ovat viet-
täneet talvea tällä ja muilla asumattomilla saarilla?

ISÄ. TunnetaaD kyllä. Moni merenkulkija on
täällä ja muissakin pohjoisnavan seuduissa talvehti-
nut. Enemmän kuin kaksisataa vuotta sitten täytyi
tanskalaisen katteini Monkin viettää talvensa Ame-
riikan pohjoisimmissa seuduissa. Hän aikoi tehdä
löytöretken, mutta rohkeudessaan purjehti hän liian
kauas, ja hänen laivansa jäätyi kiinni. Laivaväes-
tön, johon kuului kuusikymmentäneljä miestä, täy-
tyi jättää laiva ja lähteä maalle - Sinne saavuttuaan
rakensivat he itsellensä majoja, kuljettivat sinne
laivassa olevat tavaransa ja viettivät kovin tukalaa
ja kurjaa elämää, paljon kärsien äärettömän kylmästä
ilmanalasta. Yhdeksän kuukauden kuluttua oli elossa
ainoastaan kolme miestä, joiden, uskomattomia vaa-
roja vältettyään, vihdoin onnistui palata isänmaa-
hansa takaisin.

Pari vuotta myöhemmin hollantilaiset tekivät
yrityksiä rakentaa talviasuntoja kalastajillensa Grön-
lantiin ja Huippuvuorille. Kumpaankin paikkaan
jätettiin seitsemän miestä, jotka kaikki olivat va-
rustetut kaikella, mitä luulivat tarvitsevansa. Päi-
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väkirjat, joihin kumpikin joukko kirjoitti muistiin-
panojaan, ovat vieläkin tallella ja ovat todistukse-
na siitä, mitä ihmisen joskus täytyy kärsiä. Loka-
kuun yhdeksännestä päivästä alkaen täytyi heidän
alinomaa yllä pitää tulta, jonka ympärillä he istui-
vat. Heidän ainoana ravintonaan oli karhunliha.
Marraskuussa kaikki sairastuivat kerpukkiin.

Mari. Mikä se on?
Isä. Niin kutsutaan erittäinkauheaa tautia, joka

etenkin pohjoisissa maissa on kovin vaarallinen lai-
vaväestölle. Se koskee sekä sieluun että ruumii-
seen ; ihminen, joka tähän tautiin sairastuu, käy
synkäksi ja alakuloiseksi; ruumis heikkonee, hen-
genveto tulee raskaaksi, ikenet ajettuvat, niin että
hampaat usein lähtevät. Ihoon ilmestyy punaisia
täpliä, joista juoksee pahalta haisevaa verta. Sai-
raan tuska lisääntyy yhä enemmän, kunnes kuolema
tekee lopun hänen kärsimyksistänsä.

Tähän kovaan tautiin hollantilaiset sairastui-
vat. Ainoastaan yksi näistä onnettomista saattoi
jatkaa päiväkirjaa Huhtikuun viimeiseen päivään.
Myöhemmin löydettiin he kaikki kuolleina.

Yhtä surkean kohtalon alaisiksi joutuivat ne,
jotka jätettiin Huippuvuorille. Heidänkin täytyi,,
niinkuin päiväkirja osoittaa, tyytyä karhunlihaan,
kuten meidän kolmen ystävämme. Hekin sairastui-
vat samaan tautiin. jJnsimmänen heistä kuoli Tam-
mikuussa ; päiväkirja loppui Helmikuussa ja kaikki
tavattiin kuolleina.
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Monessa suhteessa onnellisemmat oli kahdek-
san englantilaista merimiestä. Samaan seutuun, missä
ystävämme asuivat, jätettiin kerran huolimattomuu-
desta tahi erehdyksestä veneenväestö, joka oli lähe-
tetty maihin ampumaan peuroja. Onnettomien, joilla
oli' mukanaan ainoastaan pieni varasto ruokatava-
roita, täytyi talvehtia saarella. Onneksi he, lähellä
sitä paikkaa, missä olivat nousseet maalle, tapasivat
rappeutuneen majan.

Katri. Ehkä saman, missä ystävämme nyt
asuivat.

Isä. Sitä en usko. Muuten olisivat he päivä-
kirjassaan ja vaatimattomassa matkakertomuksessaan,
jonka he kotiin tultuaan laativat, maininneet luolaa.
Majaa he eivät ainoastaan panneet kuntoon, vaan
rakensivatpa he sen sisälle toisenkin pienemmän
majan ja täyttivät välipaikan sammalilla, Poltin-
puita heillä oli ylenmäärin; he ampuivat monta
peuraa, kokosivat ennen talven tuloa paljon kuiri-
ruohoa ja muita kasveja, sekä pyysivät kaloja, joita
he, samoinkuin poronlihaa, savustivat. Vähän en-
nen talven tuloa oli heillä onni saada pyydystetyksi
nuori valaskala, jonka lihan he leikkasivat viipa-
leiksi ja sitten paahtoivat tulella talviruoaksi. Ve-
deksi sulatettu jää oli heidän ainoa juomansa. Näin.
kului puoli vuotta ja kärsivät he sillä ajallavaivoja
ja puutetta, joita ei sanoin voi selittää. Suureksi
onneksi he kuitenkin pyysivät terveinä. Laiva,
jonka palveluksesa he ennen olivat olleet, palasi
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Kesäkuussa seuraavana vuonna samoille seuduille,
ja siinä he palasivat kotimaahansa.

Vaan palatkaamme kertomukseen. Ystävämme
aukaisivat likinnä olevan säkin ja ilokseen näkivät
sen sisältävän vehnäjauhoja,

Mari. Ah, nyt ibmisraukat saattoivat keittää
velliä ja paistaa pannukakkuja.

Katri. Entä leipoa itsellensä leipää.
IsÄ. Toiset säkit olivat samannäköiset ja sa-

maa kokoa, ja sisälsivät nekin jauhoja, niin että,
mitä siihen tulee, saattoivat he levollisesti odottaa
talven sekä puoli vuotta kestävän yön loppua. Sen
vastakohtana kestää taas päivä siellä melkein puoli
vuotta, ja kun meillä täällä on kesä, käy kuumuus
siellä suuremmaksi, kuin koskaan meillä. Kaikki
laaksot ja tasangot koreilevat mitä ihanimmilla vä-
reillä; kaikkialla tavataan.

Mari. Sammalia ja kuirimoheinää eikö
niin ?

ISÄ. Niinpä kyllä! Hedelmiä jakukkia täällä
lienee vähässä ; mutta sitä enemmän voi tähän ai-
kaan pyydystää kaloja, lintuja ja muita eläimiä, joit-
ten liha voidaan säästää talvenvaraksi.

Perämiehen ja livanan tutkiessa jauhovarastoa,
oli Yrjö sorkkaraudalla, jonka hän löysi muitten
aseitten joukosta, aukaissut tynnyrin ja vielä toisen-
kin ja riemuissaan huusi hän : „hei, karhut, nyt saatte
pitää varanne." Molemmat toverit kiiruhtivat pai-
kalle ja huomasivat, toisessa tynnyrissä olevan ruu-
tia, toisessa haulia.
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Heillä oli aikomus aukaista kaikki siellä löyty-
vät tynnyrit, astiat ja säkit, vaan yhtäkkiä kuului
heidän omasta luolastaan kovaa jyskettä ja kolinaa.
He juoksivat luolan suuhun ja näkivät, tikapuitten

romahtaen kaatuvan maahan. Toinen poroista oli
näet pistänyt sarvensa välipuitten väliin ja sen
yrittäessä vetää päänsä pois kaatuivat tikapuut hir-
veällä ryskeellä.

Hämmästyneinä ystävämme katselivat toisiaan,
tuumien miten täältä pääsisivät pois; vaan olivathan
he monta kertaa ennen olleet vielä pahemmassa
pulassa ja siksi he eivät erittäin hätääntyneet. He
■ottivat porontaljan, leikkasivat sen kämmenen levyi-
siin liuskoihin, jotka he sitten sitoivat lujilla sol-
muilla yhteen, joten muodostui melkein luolan lat-
tiaan asti ulottuva köysi. Yrjö, ollen kevein heistä,
laskeutui alas pitkin köyttä; ja livana, huomattuaan
sen tukevaksi, seurasi perässä. Yhdistynein voimin
he nostivat taas tikapuut paikalleen ja nyt perä-
mieskin onnellisesti tuli alas.

Luotuaan silmäyksen poroon, he huomasivat
sen taistelevan kuoleman kanssa. Tikapuut olivat
musertaneet eläinraukan selkärangan, ja perämiehen
täytyi nyt vaikka vastenmielisesti, ruveta teurasta-
jaksi. Siitä saivat he lisää lihoja ja nyt saattoivat
he tyynellä mielellä ajatella lähintä tulevaisuutta*
He olivat saaneet ruokavarastoansa melkoisessa
määrässä lisätyksi.

Nyt kun oli saatu jauhoja, ryhdyttiin leipomi-
seen, mikä toimi tuli perämiehen osalle, sillä hän
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ymmärsi sen asian paremmmin kuin toiset. Hän
ei ylimalkaan ollut ihan oppimaton leipomisen ja
keittämisen taidossa, koska hän nuoruudessansa oli
ollut laivassa kokin apumiehenä. Ja kaikissa tapauk-
sissa hätä kyllä on hyvä opettaja.

Mari. Ja hienompia leivoksia niinkuin tort-
tuja ja semmoisia tuskinpa tuli kysymykseenkään.

Isä. Luultavasti ei; eikä se ollutkaan tarpeel-
lista. Nuori poro maistui niin hyvältä, että livana
ja Yrjö päättivät lähteä metsästysretkelle. Nyt heillä
taas oli ruutia ja haulia; he olivat siis jotensakin
varmat, että he toisivat kotiin tuoretta saalista.
Ja vaikka pakkanen oli yhtä kova kuin ennen, niin
he kuitenkin lähtivät matkalle. Heidän poissa olles-
saan, joka tavallisesti kesti monta tuntia, päätti pe-
rämies valmistaa näytteen leipomataidostaan. Vaan
ensinnäkin oli sitä varten leivinuuni tarpeen, eikä
ollut niin helppo keksiä sellaista. Perämiehen kui-
tenkin onnistui saada sellainen kuntoon sillä ihmi-
nen melkein aina onnistuu yrityksissään, hänen ryh-
tyessään niihin täydestä tuumasta, innolla ja kes-
tävyydellä.

Luolan seinissä oli useita syvennyksiä; yhden
näistä perämies valitsi leivinuuniksi; sen pohja oli
sileä ja tasainen, noin metrin levyinen ja saman ver-
j:an pituinen. Kolme seinää uunissa siis oli jo val-
miina; nyt perämies haki syvemmistä rotkoista peh-
moisia kiviä, hakkasi ne latuskaisiksi, sekoitti sa-
viruukkia ja muurasi uunin valmiiksi. Nyt puuttui
ainoastaan luukku; vaan siihen kelpasi lauta, ja siltä
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varalta, ettei se putoaisi pois sen sulkiessa uunia, ra-
kensi perämies uuniin ulkonevan reunan ja luukku
seisoi lujasti paikallansa.

Sittemmin teki hän useampia vähäisempiä pa-
rannuksia uuniin, aina sen mukaan, kuin hän huo-
masi tarpeen vaativan.

Sattumus johtaa usein hyvinkin tärkeihin ja
hyödyllisiin keksintöihin, ja siihen on tämä kerto-
mus todistuksena. Perämiehen juuri parhaallansa
vasarallaan muodostaessaan suurta kiveä soveltumaan
määrättyyn paikkaan uunissa, huomasi hän siinä
muutamia kirkkaita, kiiltäviä, leveitä suonia.

Mari. Oliko siinä puhdasta kultaa ?

Isä. Jotakin heille vielä arvokkaampaa.
Katri. Kuin kultaako ? Oliko siellä siis jalo-

kiviä?
Isä. Ei, se oli jotakin, joka perämiehen mie-

lestä oli suuremmasta arvosta, kuin kulta ja jaloki-
vet; ainakin hän nykyisessä tilassaan piti tätä pa-
rempana. Nämä suonet sisälsivät kaikkein hienointa
vuorisuolaa, joka oli kiteytynyt pieniksi, kiiltäviksi
kuutioiksi.

Ei mikään aarre voinut tuottaa perämiehelle
suurempaa iloa. Ahdistava puute oli siten poistettu
Hänen ystävänsä olivat poissa; suurimmalla ikävyy-
dellä hän odotteli heidän kotiintuloansa, sillä hänellä
oli hyviä uutisia ilmoitettavana.

Leivinuuni oli nyt valmis. Hän teki siilien
heti valkean, jotta se pian kuivaisi. Siinä oli hyvä
veto; valkea paloi mainiosti. Puolen tunnin kulut-
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tua saviruukki oli kuivaa. Nyt antoi hän uunin jäh-
tyä, sitten lämmitti hän sen uudestaan leipomiseen.

Jauhoja ja lämmintä vettä oli hän jokattilassa
sotkenut taikinaksi; nyt pani hän taikinaD puhtaalle
laudalle, leipoi ympyriäisiä kyrsiä, joita hän voiteli
karhunrasvalla ja sirotteli sokerilla. Hän lakasi hii-
let pois uunista, jonka hän puhdisti kuirimoheinällä;
ja sitten pani hän leivät uuniin, minkä hän sulki
laudalla. Pian leivät olivat kypsät ja niiden haju-
kin, joka hyvällä tuoksullaan täytti koko luolan, ila-
hutti perämiestä.

Nyt ilmoittivat toverit tavallisella merkillään
tuloansa ja perämies työnsi sillan haudan yli. Ys-
tävykset toivat mukanansa komean, lihavan hirvaan,
jonka he olivat ampuneet.

„Mutta mikä täällä lemahtaa niin hyvältä?"
livana kysyi luolaan astuessaan. „Tuntuu siltä, kuin
olisimme jossakin leipämyymälässä Arkangelissa".

„01enhan leiponut! Katsokaa tätä," ja näin
sanoen perämies osoitti kaunista leipää. Teeveden
hän jo oli paanut kiehumaan.

„Sitä paitsi olen tehnyt mainion keksinnön,"
perämies sanoi ,heidän yhdessä teetä juodessaan „kek-
sinnön, joka on meille kaikille suuresta arvosta."

Hän toi esille suolaa sisältävät kivet.

„Katsokaa tässä on mitä kauneinta puhdasma-
kuisinta suolaa". Hän kertoi nyt ystävilleen, miten
hän oli löytänyt suolan, ja kaikki yhdessä kiittivät
he Jumalaa tästä hyvyydestä.
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Mari. Mutta kuitenkin puuttui vielä paljon
heidän onnessaan.

Isä. Puuttui kyllä, vaan viisas ihminen ei aina
ajattele, mitä häneltä puuttuu, vaan sitä jota hän
omistaa. Ystävämme Huippuvuorillaymmärsivät tyy-
tyä tilaansa; he tiesivät, etteivät he omasta huoli-
mattomuudestaan olleet joutuneet tähän erämaahan,
vaan heidän ammattinsa oli heidät tänne ajanut. Sen
lisäksi he olivat terveet, heillä oli toimeentulonsa,
he olivat sovinnossa keskenään; javieläpä elivät he
toivossa ennemmin tahi myöhemmin saada jättää
tämä ikävä olinpaikka. Ja näistä syistä he saattoi-
vat olla iloisempia ja tyytyväisempiä, kuin mitä en-
si katsannossa luulisikaan.

Mari. Kyllähän siinäkin on perää. Mutta en-
tisiä parempia aikoja he eivät silloin saaneet ajatella.
Ja muihin ihmisiin, joita he tiesivät heitä onnelli-
semmiksi, he eivät voineet verrata itsiään, tulematta
siitä alakuloisiksi.

Isä. Se olisikin ollut tarpeetonta, sillä se olisi
häirinnyt heidän tyytyväisyyttänsä. Senpä tähden
ystävämme olivatkin levolliset ja ilomielin, he kun
olivat kylläkin järkevät huomatakseen ainoastaan
sitä hyvää, joka heillä oli. Ja jos joskus alakuloi-
suuden tunne alkoi heitä vaivata, niin he lukivat
Jumalan sanaa ja veisasivat jonkun mieltä ylentä-
vän virren; tahi ottivat livana ja Yrjö pyssynsä
-ja kirveensä sekä lähtivät metsästysretkelle siten pois-
taaksensa ikävyyden, joka heidän tahtomattaan vä-
liin pyrki heitä valtaamaan. Perämies taas ryhtyi
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johonkin muuhun työhön; joko hän veisteli vielä
puuttuvia, tarpeellisia huonekaluja, tutki maanalai-
sia luolia, tahi ruokki aivan kesyksi tullutta poroa.
Ja kun he sitten, oltuaaan kukin omissa puuhissaan,
taas tapasivat toisiaan, niin alakuloisuus ja surut
olivat kadonneet, ruoka ja juoma maistuivat hyvältä,
uni oli virkistävää ja uusin voimin ryhtyivät he taas
työhönsä.

Kerran oli perämies, niinkuin usein tapahtui,
yksin kotona. Mitään vasituista työtä hänellä ei ol-
lut, sillä tavalliset askareensa hän jo oli saanut teh-
dyiksi; vaan hänen tapansa ei ollut istua kädet ris-
tissä. Silloin johtui hänen mieleensä tarkemmin tut-
kia varastoa, joka oli yläluolassa ja joka edellisellä
kerralla oli jäänyt tutkimatta.

Siellä oli viisi tahi kuusi pientä yhdennäköistä
tynnyriä, jonka tähden ystävämme varmuudella luu-
livat niissä olevan jauhoja. Perämies aukaisi likim-
män tynnyrin ja huomasi sen olevan täynnä suuria,
valkoisia papuja.

Mari. Oivallista! Nyt saivat ho yhden ruo-
kalajin lisää.

Isä. Uteliaana avasi perämies sitä lähinnä ole-
van ja sisälsi se keltaisia herneitä. Kolmannessa
tynnyrissä oli virvilöitä. Perämies tiesi molempien
ystäviensä vasta monen tunnin perästä palaavan-
myöskin tiesi hän, että heillä kotiin tullessaan olisi
hyvä ruokahalu. Hän päätti siis tuottaa heille odot-
tamattoman ilon keittämällä uuden ruokalajin. Hän
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otti sen takia mukaansa melkoisen määrän herneitä,
jotka hän perkasi ja virutti. Nämä, ynnä ison kap-
paleen savustettua karhunlihaa, pani hän kattilaan
kiehumaan.

Kaikista ruokalajeista oli hernerokka hänen mie-
lestänsä paras, se kun on tavallisin laivaruoka, vaikkei
sitä keitetä karhun- vaan sianlihasta; ja oli hän lai-
vassa usein keittänyt tämmöistä ruokaa. Herneruoka
■oli jo kauan ollut valmiina, kun poissa olleet antoi-
vat merkin sisään päästäksensä. Yrjön ensimmäi-
set sanat olivat: „tänään olemme oikein nälissämme;
mutta onhan meillä mukana suuri, lihava poro-
härkä!"

„Ja minä olen keittänyt teille uuden ruokalajin,"
perämies keskeytti hänen puheensa ja toi esiin mauk-
kaalta lemuavat herneet. Kuinka hyvältä nämä mais-
tuivatkaan ystävillemme, jotka niin kauan olivat saa-
neet kaivata kaikille merimiehille niin mieleistä her-
nerokkaa. Ateria kävi vielä hauskemmaksi, perämie-
hen kertoessa heidän ruoka-aitassaan vielä löytyvän
papuja ja virvilöitä.

Mari. Nytpä heillä oli ruokavaroja enemmän
kuin monessa talossa. Saattoivatpa he tehdä oikean
ruokalistan koko viikoksi.

Isä. Melkeinpä niin perämies tekikin. Joka
päivä hänellä oli joku eri ruokalaji, niin ettei ruoka-
järjestys tuntunut yksitoikkoiselta. Senpä tähden
ruokavieraansa olivatkin hyvin tyytyväiset hänen
keittämistaitoonsa. Kirkkaasta lähteestä he saivat
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terveellistä juomaa ja joivat he aina maukasta teetä
ennen makuuaikaa.

Äiti. Silloin he tekivät luultavasti niinkuin
mekin; he nukkuivat levollisesti luottaen Jumalan,
suojelukseen.

Kymmenes ilta*

Seuraavana päivänä illallisen syötyä isä jatkoi
kertomustansa.

Nyt eteenpäin ! Lähdemme taas matkalle Huip-
puvuorille.

Kustaa. Kyllä me olemme valmiit.
Erkki. Noh, Mari, onko kylläksi ruokavaroja ?

Mari. Tottahan nyt.
Isä. Mihinkä viimein jätimme ystävämme?
Erkki. Yrjö ja livana olivat metsästysretkellä;

perämies keittiössään.
Isä. Oikein. Tämä tapahtui Tammikuun keski-

vaiheilla.
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Erkki. Mutta mistä sen tiesivät,taikka kuinka
saattoivat he ylimalkaan määrätä päiväluvun?

Isä. Auringon noususta ja laskusta he tosin
eivät voineet määrätä aikaa, kun pitkänä yönä au-
rinko ei ollut näkyvissä. Mutta onneksi perämie-
hellä oli mukanansa lompakko, missä oli almanakka.
Hän oli siihen merkinnyt päivän, jona he lähtivät
laivasta; ja sitten he laskivat tarkasti kaksikym-
mentäneljä tuntia, josta tuli vuorokausi; minkä ajan
he helposti saattoivat määrätä, koska jokaisella oli
oma taskukellonsa. Joka seitsemäs päivä vietettiin
pyhäpäivänä'; silloin he lepäsivät tavallisista töistään
ja veisasivat muutamia virsiä, jotka vahvisti heidän
mieltänsä ja luottamustansa Jumalaan. He lukivat
jonkun luvun raamatusta tahi jonkunrukouksen, joka
oli sovelias heidän oloihinsa, puhuivat päivän kulu-
essa uskonnollisista asioista ja vahvistivat itseänsä
seuraavan päivän usein raskaisiin töihin. Tyyty-
väisinä, ilman omantunnon vaivoja ja luottaen Ju-
malan isälliseen varjelukseen he nukkuivat sikeästi,
niin että vahvistunein voimin saattoivat seuraavana
päivänä ryhtyä toimiinsa.

Talvi sinä vuonna on merkillinen erittäin ko-
vasta, kauan kestävästä pakkasesta. Vanhimmatkaan
ihmiset eivät sano muistavansa semmoista talvea ;

ja Saksassa oli pakkanen tavattoman kova.
Saattaa helposti käsittää, miten silloin oli laita

Huippuvuorilla. Töin tuskin pakkaseen tottuneirn-
mat petoeläimetkään saattoivat kestää tämmöistä
talvea, saatikka sitten ihmiset.

Talvikausi Huippuvuorilla. 11
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livana ja Yrjö aikoivat kerran tapansa mukaan
lähteä metsästysretkelle ja puita noutamaan. Vaan
tuskin olivat he avanneet majan ovea, niin kylmä
ilma esti hengityksen; heidän kasvonsa ja vaatteensa
peittyivät kuuralla, pyssyjen piiput tarttuivat käsiin
kiinni; silmissä tuntui kovaa kipua ja heistä tuntui,
kuin heidän hipiänsä olisi sierottumaisillaan. „Tänään
on mahdoton oleskella ulko-ilmassa," Yrjö tuumaili;
„jo sata askelta astuttuamme, paleltuisimme kuo-
liaiksi." livanakin yhtyi tähän puheeseen. Molem-
mat palasivat he takaisin ja kertoivat kotona ole-
valle perämiehelle kovasta kylmyydestä. „Siten tei-
dän täytyy jäädä kotiin," perämies sanoi;
antamatonta olisi heittäytyä semmoiseen vaaraan."

Kuukautta enemmän täytyi heidän näin pysyä
kotona. Voitte ymmärtää, kuinka pitkäksi aika
heille kävi. Mutta minä surkuttelen ihmistä, joka
ei tiedä käyttää aikaansa. Ystävillämme oli työtä
yltäkyllin. Helposti voi käsittää, että vaivaloiset
tiet lumi- ja jääkenttien yli, vuoria ja kallioita ylös
ja alas, puitten ja metsästyssaaliin kotiin kantami-
nen ja laahaaminen, että tämä kaikki tietysti paljon
oli kuluttanut heidän vaatteitaan. Laivasta lähties-
sään ei heillä ollut muita vaatteita, kuin heidän
yllään olevat; tosin olivat he hollantilaisen kattei-
Din arkusta löytäneet vaatteita, vaan nekin olivat
jo kuluneet. Ja koska ystävämme elivät siinä var-
massa toivossa, että' laiva saapuisi, joka veisi hei-
dät kotimaahan, eivätkä he tahtoneet esiintyä puet-
tuina kuin samojeedit tahi jakuutit tullessansa ko-



163

tiin, niin he koettivat säästää vaatteitaan, niin pal-
jon kuin mahdollista oli.

Mutta nyt heidän tarpeensa alkoivat tulla liian
tuntuviksi; etenkin jalkineisiin nähden. Onneksi
heillä oli karhun- ja porontaljoja. Tosin nämä, var-
sinkin edelliset, olivat puuntapaisesti kovat ja tai-
pumattomat, mutta he hankasivat niitä niin kauan,
että ne tulivat kyllin pehmeiksi tarkoitukseensa.
Ne leikattiin sitten niin suuriin palasiin, kuin jalka
vaati. Nahkapalojen reunoihin pistettiin läpiä terä-
väksi hiotulla naulalla, ja läpien kautta pujottivat
he hienoja nahkasäikeitä. Täten valmistunut jalki-
ne ei tosin ollut sironmuotoinen, mutta täysin tar-
vetta täyttävä.

Karhun nahkoja paljon pehmeämmistä poron-
nahoista valmistivat he pitkiä housuja, mekkoja ja
viittoja; viimemainitut varustettiin suurilla päähi-
neillä, joita helposti saattoi vetää pään yli suojaksi.

Katri. Voin mielessäni kuvitella, kuinka ma-
keasti he mahtoivat nauraa, kun tuo soma vaatetus
valmistui. Kuinka hullunkuriselta lie mahtoivat
näyttää!

Isä. Kukapa siitä huoli? Se ei tullut kysy-
mykseenkään. Pääasia oli pysyä terveenä, ja että
heillä oli suojaa pakkasta vastaan ja voivat säästää
vaatteitaan. Liinavaatteilla he kuitenkin olivat jo-
tenkin varustetut. Hollantilaisen katteinin jälkeen
jääneestä omaisuudesta heillä oli suurta hyötyä. Jo-
kaisella heistä oli puoli tusinaa paitoja, jotka usein
pestiin.
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Mari. Se mahtoi olla mainio pesu! Ilman
suopaa, lipeää ja tärkkelystä.

Katri. Ja ilman mankelia ja silitysrautaa.
Kustaa. Semmoisitta tullaan hyvin toimeen.
IsÄ. Niin kyllä. Vaatteiden valmistaminen

vei heiltä paljon aikaa; ja sitä paitsi löysivät pal-
jon muitakin töitä, sillä toimelias ihminen ei kos-
kaan ole ilman työtä. Monta pientä talouskalua
tehtiin uudestaan; toiset korjattiin ja pantiin käyt-
tökelpoiseen kuntoon; valmistettiin pöytiä, tuoleja
ja raheja; pehmeästä puusta veistettiin vateja, lau-
tasia sekä kaukalo; pyssyt ja miekat puhdistettiin
ja kiilloitettiin; ja sillä tavalla kului aika nopeasti.

Mari. Vaan miten oli heidän ruokavarastonsa
laita? Oliko heillä aina tuoretta lihaa kylläksensä?

ISÄ. Oli kyllä. Ystävämme olivat erittäin
tarkkoja. Heidän sääntÖDään oli ajoissa säästää niin r
ettei hätä pääsisi heitä ahdistamaan. Yrjö jalivana
olivat ampuneet monta uljasta, poroa, joitten liha
pysyi pilaantumattomana talvi-pakkasessa; ja olihan
heillä sen lisäksi yläluolassa löydetyt ruokavarastot.
Ankara pakkanen oli heille hyödyksi siinä suhteessar
että karhut, he kun eivät enään löytäneet ravintoa
muualta, kovan nälän pakosta tulivat laaksoon, missä
ystävämme asuivat.

Erkki. Ne siis vainusivat keittiötä.
Isä. Niin kyllä, vaikka sillä eroituksella, että

ne ahnehtivat itse keittäjiä. Meidän ystävämme ei-
vät siis suurestikaan ihastuneet, kun karhut todelli-
sella karhuntavalla ilmoittivat tuloansa.
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Kerran livanaD, Yrjön ja perämiehen nukkues-
sa, työstänsä väsyneinä kukin vuoteellansa, heräsi
livana tavattomasta ulvonnasta, johon yhtyi kauhea
mörinä. Ensin luuli hän nähneensä unta, mutta oi*-'
kein herättyään kuuli hän toistamiseen ja selvem-
min samanlaisen metelin. Hän herätti toiset. „Luu-
len, että saamme säänmuutosta," hän sanoi; „kuul-
kaa, kuinka myrsky pauhaa!"
.:, , „Mikä myrsky se on!" perämies vastasi, „otta-
kaa pyssynne ja tulkaa mukaan. Siellä on karhuja,
ja ne tahtovat murtautua majaan".

Pian oli heillä ladatut pyssyt käsissä jakaikki
kolme riensivät he luolasta majaan. Yrjö avasi va-
rovasti i— ei ovea, sillä se olisi ollut anteeksi anta-
maton varomattomuus, vaan pientä luukkua. Sää
oli tavattoman kylmä; tulipunaisten revontulien va-
laisemana ja kirkkaan hohtavan lumen peittämänä
levisi laakso heidän edessänsä. Mutta mikä näky!
Mikä kauhistus! Viisi nälästä raivoisaa valkoista
karhua yritti möristen japärskähtäen särkeä kaikeksi
onneksi hyvin teljettyä majan ovea. Parin minuu-
tin kuluttua, olisi ehkä koko maja kukistunut hei-
dän hyökkäyksistänsä; ja meidän ystävämme olisi-
vat silloin olleet hukassa.

livana tähtäsi likimmaiseen karhuun, osasi sii-
hen heti, ja se keikahti kumoon. Kaksi sutta, jotka
kaukaa väijyivät, olisiko heillä mitään saalista täällä
odotettavissa, säikähtyivät laukauksesta, päästivät
kauhean ulvonnan ja pakenivat. Mutta sitä lujem-
pina pysyivät kiivastuneet karhut. Toverin kuolema
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ei niitä säikähyttänyt; ainakaan eivät he lähteneet
pakosalle. Tosin he ensin säpsähtivät, luultavasti
tulen välähyksestä ja kallioista kajahtelevasta pa-
mauksesta; vaan sitten heidän raivonsa yltyi kii-
vaammaksi, ja vimmoissaan hyökkäsivät he kaatu-
neen toverinsa kimppuun, jota he pahasti raatelivat.
Tämä tointui horroksestaan tämmöisestä repimisestä
jakiusanteosta. Sen raivo jota lisäsivät kuulan vai-
kuttama kipu ja toverien hyökkäykset sitä vastaan,
nousi nyt korkeirumilleen. Hurjasti ryntäsi se sitä
likinnä olevaa naapuria vastaan ja pian oli yleinen
kahakka syntynyt.

Ystävillemme oli onneksi tällainen käänne tais-
telussa. Mutta vaikkakin heidän vihollisensa nyt
tarmonsa takaa repivät jaraatelivat toisiaan ja vaikka
näytti siltä, kuin ne eivät vähääkään enään välit-
täisi piirittämästään majasta, niin saattoi kuitenkin
peljätä vihollisten tekevän uuden liiton keskenään
ja uudestaan hyökkäävän majan oveen ehkä pa-
remmalla 'onnella kuin ensi kerralla.

livana ja Yrjö eiväb kuitenkaan toimetoinna
katselleet tätä kauheaa taistelua; tiheään ampuivat
he keskelle joukkoa, vaan ei ainoakaan karhu kaa-
tunut. Luultavasti he eivät voineet tähdätä tarkasti,
karhut kun olivat alinomaisessa liikkeessä; ja eh-
keivät ne myöskään, ollessaan näin raivokkaassa mie-
lentilassa, tunteneet haavoja, jotka muuten olisivat
tuottaneet heille *mitä suurinta kipua.

„Tiläirime käy arveluttavaksi," perämies sa-
noi; M piiritysjoukko voi saada lisäväkeä ; hälinä ehkä
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herättää muitten huomiota. Meidän täytyy siis me-
netellä toisella tapaa. Pysykää te paikoillanne, kun-
nes minä palajan."

Näin sanoen riensi hän luolaan ja toi sieltä
mukanansa käärön, joka sisälsi sähikäisiä.

Katri. Mitä hän toi? Mitä sähikäiset ovat?
ISÄ. Kustaa, selitä sisarillesi se nimitys. Ne

kuuluvat tavallaan sotatieteeseen ja sitä paitsi tun-
net niitä omasta kokemuksesta.

Mari. Nyt tiedän! Kustaa oppi luultavasti
tuntemaan niitä, silloin kun hänen silmäkarvansa
kärventyivät.

Kustaa. Kyllä ne pian kasvoivat entiselleen.
Sähikäiset ovat jonkunlaisia ruudilla ja muilla

syttyvillä aineilla täytettyjä patruunia, joita käyte-
tään ilotulituksissa tahi sßikähyttämään hevosia. Ne
eroavat ilmaan nuosevista raketeista siten, etteivät
ne nuose ylöspäin, vaan pyörivät ja hyppivät pitkin
maata tehden avaria kaaria. Ehtimiseen kuuluu kova
pamaus ja no levittävät tulla jakipinöitä ympärilleen."

Isä. Niin, semmoisia juuri ne ovat. Perämies
sytytti yhden tämmöisen sähikäisen ja heitti sen
keskelle karhujoukkoa. Oli oikein hauskaa nähdä»
kuinka tuo pieni veijari, säihkyen kuin virvatuli,
ja perässään pitkä kipinöistä muodostunut pyrstö,
hypähteli kovaksi jäätyneellä lumella, miten se joka
kerta pamahtaessaan teki harppauksen sivullepäin,
ja miten se väliin lensi jotakin karhua päähän, vä-

liin taas tanssi pitkin sen pitkäkarvaista selkää.
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Saattaa helposti käsittää, mitä karhut pitivät
tästä niiden kunniaksi poltetusta ilotulituksesta. Ei
koskaan ennen ollut sellainen kunnia tullut niiden
osaksi. Ne säpsähtivät, pyhkäisivät kämmenillään
päätänsä, kun sähikäinen rätisi kuonolla, tahi kau-
heasti mönsten pehtaroitsivat lumessa, kun se kier-
teli selkää pitkin.

Ettei asia kokonaan olisi pilkkaa ja leikinte-
koa, ampuivat livana ja Yrjö väsymättä karhuja, pe-
rämiehen heittäessä vielä kaksi samanlaista sähikäistä
vihollisten keskelle, jotka vihdoin, jättäen yhden
kuolleen taistelutantereelle, möristen ja tyytymättö-
minä peräytyivät.

Mari. Eivätkä enään palanneet?
Isä. Niinkö luulet? Noh, saadaanhan nähdä.

Kohta piiritysjoukon lähdettyä, kävivät ystävämme
käsiksi kaatuneeseen viholliseen, joka oli tavatto-
man suuri, valkoinen karhu. Suurella vaivalla on-
nistui heidän vetää se majaan, jonka oven he telki-
vät. Eläimen nylkemiseen ja paloittamiseen ei nyt
ollut aikaa, sillä he saivat muuta tehtävää.

Ystävämme olivat oleskelleet melkein kokonai-
sen kuukauden umpinaisessa luolassa kertaakaan
lähtemättä ulos raittiiseen ilmaan. Tavaton pakka-
nen oli heitä siitä estänyt. Nyt, kun he huomasi-
vat, kuinka virkistävältä ulkoilma tuntui, vaikka se
olikin äärettömän kylmä, päättivät he avata aukon
edessä olevat luukut, jotta raitis ilma pääsisi virtaa-
maan sisään. Luolan ja majan seinätpeittyivät pian
jäällä ja kuuralla, vaan se ei merkinnyt mitään sen
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rinnalla, että he nyt saivat hengittää raitista ilmaa.
„Mutta yhden meistä täytyy pyssyineen jäädä tänne
ovea vartioimaan", perämies sanoi. „Pelkään, että
vihollisemme muuttavat mieltä, häpeevät onnistu-
matonta hyökkäystä, ja karkaavat uudestaan meidän
päällemme, ennenkuin voimme sitä aavistaakaan.

livana ja Yrjö olivat samaa mieltä. Puettuna
karhunnahka-turkkiin jäi jälkimäinen ladattu pyssy
kädessään majaan vartijaksi. livana ja perämies
lähtivät luolaan. Lähes tunnin Yrjö jo oli seisonut
paikallaan. Ei ainoatakaan karhua näkynyt; hän
jo toivoi

Katri. Että karhut olisivat saaneet kylläk-
sensä taistelusta.

Isä. Mitä vielä! Karhut ovat ynseää luontoa;
ne] eivä.t niinkään helposti jätä tuumiaan ; sen li-
säksi tuli vielä nälkä

Mari. Ja ehkä myöskin, niinkuin voitettujen
sankarien on laita, heräsi niissä kunniantunto. Hä-
peäpilkku oli pois huuhdottava.

Isä. Kyllä mahdollista! Noh niin! Yrjö sei-
soi vartioimassa majaa; hän aikoi juuri palata luo-
laan, kun kuului kaukainen mörinä, joka vähitellen
lähestyi. Hän ilmoitti siitä heti toisille.

Yielä ei näkynyt vihollista lähestyvän kirk-
kaasti valaistulla lumikentällä. Tehän muistatte,
että jonkun matkan päässä heidän asunnostaan vuo-
ressa oleva aukko muodosti sisäänkäytävän laaksoon.
Ainoastaan tältä puolelta saattoi odottaa vihollisen
hyökkäystä. Ja tosiaankin, pian suuri valkoinen
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karhu tulla löntysteli kallion takaa ja sen perässä
muutamia toisia, jotka sen johdannolla lähestyivät
majaa. Hauta ei ollut esteenä niille, se kun oli täynnä
lunta, joka oli jäätynyt kovaksi hangeksi. Ystävi-
emme olisi pitänyt jo aikoja sitten luoda pois lumi
haudasta, vaan aina oli heillä ollut jotakin estettä.

Mahdollista on, että kuolleen toverin veri teki
karhut entistä hurjemmiksi jakostonhimoisernmiksi.
Varsinkin yksi niistä oli erittäin raivoisa. Se ei
säikähtänyt suhisevia, tulta iskeviä sähikäisiä; sem-
moisten siihen sattuessa kiukustui se vieläkin pa-
hemmin; möristen ja hampaitaan kiristäen pyyhkäsi
se vaan kämmenellään kuonoaan ja mistään välittä-
mättä juoksi se eteenpäin.

Turhaan Yrjö ja livana ampuivat sitä; se eii
välittänyt kuulista; se oli saanut vainua majassa,
olevasta toveristaan, suoraan ryntäsi se ovea kohti,

räiskis! ovi pirstautui ja kutsumaton vie-
ras seisoi tuvassa.

Katri. Jumalani! Kuinka nyt kävi?
Isä. Helposti jokainen ymmärtää, että ystä-

vämme tästä hyvin säikähtyivät. Nyt oli kysymys
elämästä ja kuolemasta. Painetit suoraan ojennettuina,
tulijaa vastaan tervehtivät miehet epäkohteliasta vie-
rastaan. Karhu teki, niinkuin heidän tapansa on
semmoisessa tilassa; se nousi pystyyn takajaloilleen,,
levitti käpälänsä ja aikoi nähtävästi syleillä jotakuta
toveruksista ehkä kaikkia kolmeakin; vaan silloin
se astuessaan eteenpäin, kompastui kuolleeseen latti-
alla makaavaan toveriin. Ja ennenkuin se uudestaan



171

ennätti nousta takajaloilleen, asetti neuvokas perä-
mies pyssynsuun sen korvan juurelle, laukasi ja
siinä makasi karhu. Samassa toisetkin pistivät pai-
nettansa syvälle vihollisen rintaan, niin että he saat-
toivat olla varmat sen kuolemasta.

Muut karhut seisoivat kauempana, odottaen
taistelun ratkaisua. Pari sinnepäin heitettyä sähi-
käistä kehoitti niitä lähtemään paluumatkalle, jota
ne, tosin vastenmielisesti, mutta kuitenkin suurim-
malla kiireellä tekivätkin. Ystävillemme oli suu-
reksi onneksi, etteivät apujoukot sen paremmin pi-
täneet puoltansa.

Mari. Jos sen olisivat tehneet, niin he var-
maankin olisivat olleet hukassa. Vaara oli kylläkin
likellä. En koskaan ole ollut heidän tähtensä niin
huolissani, kuin tällä kertaa. Ajatelkaa, että meidän
par'aikaa täällä istuissanune, ovi rytisten romahtaisi
rikki ja suuri karhu ryntäisi sisään

Erkki. Olisipa tullut seikkailulle huono loppu,
jos toisetkin karhut olisivat tunkeutuneet raajaan.

Katri. Mihinkä ihmisparat silloin olisivat jou-
tuneet?

Erkki. Jos he elävinä olisivat päässeet pake-
nemaan, niin olisivat he voineet tikapuita pitkin
kiivetä yläluolaan.

Kustaa. Niin juuri. Siellä heillä kyllä olisi
ollut tarpeeksi ruokaa. Mutta parashan oli, että kävi
niinkuin kävi.

Isä. Tämä lyhyt vieraisilla-käynti antoi aihetta
moniin, rasittaviin töihin. Kaikkein ensiksi oli han-
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kittava uusi ovi majaan, sillä entinen oli aivan pirs-
tautunut. Koska ystävykset taistelusta olivat väsy-
Deet, kului monta tuntia, ennenkuin uusi tällä kertaa
lujaksi tehty ovi oli kunnossa. Nyt he kävivät kä-
siksi karhuihin. Molemmat olivat äärettömän suuret
ja,.perämiehen luulon mukaan aivan nuoret.

. Myöskin tämä työ tuli tehdyksi, vaikk'ei- se
ollut mikään helppo tehtävä. Taljat yksinään oli-
vat niin painavia, että he tuskin jaksoivat saada
niitä tikapuita ylös luolaan.

Tämä tapaus on todistus siitä, että .odottama-
ton vaarakin voi olla hyödyksi. Ystävämme olivat
tästedes varovaisemmat. Ryhdyttiin kaikkiin tar-
peellisiin toimiin, heidän voidakseen torjua vastai-
suudessa semmoisia hyökkäyksiä.

. Mari.. Mitä saattoivat he tehdä enemmän kuin
jo olivat tehneet?

Isä. Jotakin hyvin tärkeää. Heidän majansa
ympärille kaivettu hauta oli täynnä tuulen ajamaa
lunta, joka oli jäätynyt niin kovaksi, että raskaat
kuormavaunut olisivat saattaneet kulkea siitä painu-
matta lumeen. Karhut voivat esteettä päästä ma-
jalle saakka. Oli siis tarpeesta tyhjentää tämä hauta,
jokatyö ei ollut helpoimpia näin kovassa pakkasessa.
Vaan koska työ oli välttämättömästi tehtävä, niin se
tehtiinkin.

Ensin hakattiin kirveillä metrinpaksuinen jää-
kuori rikki; lumi ja jää heitettiin haudan sisäreunalle,
ja kaksi vuorokautta kestävän raskaan työn jälkeen
oli siihen muodostunut jonkunlainen valli, joka teh-
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tiin kovaksi valamalla sitä kylmällä vedellä. Vesi
jäätyi heti, ja valli tuli sileäksi ja niinkuin
kiillotettu teräspinta.

Nyt täytyi karhujen kauniisti pysyä etäällä.
Usein ne ilmoittivat aikomuksensa tulla majalle,
mutta syvä hauta iljakkaine seinineen esti niiden
pääsyä sinne. Tyyneesti ystävämme siis katselivat,
kuinka karhut möristen luntustivat edes takaisin lin-
nanpaltalla; turhaan hakien soveliasta paikkaa pääs-
täksensä haudan yli.

Katri. Mikä linnanpaltta on?
Isä. Selitä, Kustaa.
Kustaa. Linnanpaltaksi kutsutaan haudan ul-

kopuolista, vihollisiin käännettyä vierimää.
Isä. Nyt saimme tietää sen. Ystävämme

eivät laiminlyöneet lähettää vierailleen terveisiä. Vä-
liin joku rohkeampi karhu sai pyssynkuulan kyl-
keensä, tahi heitettiin sen turkkiin räiskähtävä sä-
hikäinen, jolloin täten kohdeltu vieras muutamia hul-
lunkurisia, kömpelöitä hyppäyksiä tehtyään pakeni,
jättääksensä sijaa toiselle.

Tämä keino auttoi, karhut jäivät tulematta ja
meidän ystävämme pääsivät lepoon vaivaloisista vie-
raista.

Keväämmällä nuo kunnon miehet saattoivat
kauemman aikaa oleskella ulkona. Sää oli tosin vielä
kylmä, vaan ei enää purevan ankara; ei enää koske-
nut kipeästi silmiin, eikä iho enää käynyt hallan-
araksi. Oikein ihanalta tuntui heistä, kun he ensi
kerran taas saattoivat oleskella hetken aikaa ulkona;
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heidän kun kauan oli täytynyt kärsiä luolan umpi-
naista ilmaa. Vaikka luola oli suuri ja avara, py-
syi ilma siinä kuitenkin kosteana ja epäterveellisenä
vaikka he tosin silloin tällöin'koettivat sitä puhdistaa
ampumalla jonkun tyhjän laukauksen. Heidän ruu-
miinsa tuntui toisinaan niin raskaaltaja alakuloisuuden
tunne usein valtasi heidät, johon oli syynä alinomainen
oleskeleminen epäterveellisessä luolassa. Nyt he oli-
vat hyvin onnelliset, kun saattoivat kuljeskella
linnansa vallilla, kiivetä ylös kallioita ja puhtaasta
raittiista ilmasta hengittää keuhkoihinsa uusia voi-
mia, uutta terveyttä. ! ■<•:••--.■, r

Kerran, ystäviemme työskennellessä luolassa,
peljästytti heitä äkisti kauhea ulvominen, joka hir-
veästi kajahteli laakson kiviseinistä. Semmoista he
eivät pitkään aikaan olleet kuulleet. Näytti siltä,
kuin kaikki Huippuvuorten karhut ja sudet olisivat
kokoontuneet, tehdäkseen lopun sen muutamista asuk-
kaista.

pyssyt ja ottakaa mukaan pari sä-
hikäistä. Luulen, että vihollinen saapuu koko voi-
mallaan", sanoi perämies, jota tämä ulvonta vähän
pelotti. livana ja Yrjö tekivät niin; kaikki kolme
menivät he ensiksi majaan katsoaksensa, mihin kei-
noihin ryhdyttäisiin vihollisen karkoittamiseksi. Yrjö
avasi varovasti luukun, mutta suuresti hän hämmästyi,
hän kun ei nähnyt ainoatakaan karhua, vaan huo-
masi hirveän ulvomisen syyksi mikä kauheimman
myrskyn. Taivas oli paksujen, mustien pilvien pei-
tossa, ainoatakaan tähteä ei näkynyt; vettä satoi
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Tankasti ja lumi räntää pyrysi häntä vasten kasvoil-
lensa. Myrsky kävi yhä kauheammaksi; majan katto
ja seinät natisivat ja painuivat sisäänpäin tuulen
voimasta ja he pelkäsivät koko rakennuksen kukis-
tuvan. Hämmästyneinä Yrjö ja livana kuuntelivat
tätä meteliä, he kun eivät koskaan ennen elämässään
olleet nähneet semmoista myrskyä. Perämies py-
syi levollisempana. Hän oli tehnyt useita matkoja
pohjoisnavan seuduille ja tiesi tämmöisten luonnon
mullistusten usein tapahtuvan talven muuttuessa ke-
säksi. „Jumala on kaikkivaltias," hän hartaasti sa-
noi; 1 „hänen laupeutensa varjelee meitä tässäkin
vaarassa".

Kaikki kolme menivät he luolaan takaisin; pe-
rämies vakuutti ystävilleen, että päivä pian valke-
nisi, ja . että he ennen pitkää saisivat nähdä aurin-
gon, jota he niin kauan olivat saaneet kaivata.

„Ehkä Jumala sitten lähettää luoksemme pe-
lastavan laivan", hän lisäsi. „Luottakaamrne häneen!
Hän paraiten tietää, mitä täällä olemme kärsineet."

Tässä toivossaan hän ei kuitenkaan itse ollut
aivan varma, vaikka hän niin toisille puhui, sillähän
tiesi hyvin harvoin laivojen saapuvan näin pohjoi-
siin seutuihin.

Kuusi vuorokautta kestävän myrskyn tauottua,
livana jaYrjö käyttivät tilaisuutta lähteäksensä met-
sästysretkelle, heidän terveytensä ja mielialansa kun
suuresti oli kärsinyt niin kauan yhdessä kohdin is-
tumisesta. Tämä tapahtui Maaliskuun ensimmäisinä
päivinä. Kun he palasivat kotiin, olivat he molem-
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mat hyvin hilpeällä mielellä. „Mitä nyt?" perämies
kysyi.

„01emme tänään ensi kerran nähneet Jumalan
ihanan auringon", he vastasivat.

„Ystäväni, se on erehdys; meillä on tänään
Maaliskuun neljäs päivä; tällä leveysasteella aurinko
ei nouse ennenkuin yhdeksäntenä päivänä; siis vasta
viiden päivän perästä."

„01koon niinkin, mutta olemme kuitenkin näh-
neet auringon", pojat väittelivät.

„Ja olette erehtyneet, ja tahdon heti todistaa oi-
keaksi väitteeni," perämies selitti.

Erkki. Kummallista ! Molemmat väittävät he
omin silmin nähneensä auringon, vaan kolmas sanoo
mahdottomaksi, mitä he vakuuttavat todeksi.

Mari. Toisella tahi toisella puolella oltiin vää-
rässä.

Isä. Mutta jos nyt sanon teille, että he mo-
lemmin puolin olivat oikeassa.

Katri. Tuota minä en ymmärrä.
Kustaa. Enkä minäkään.
Isä. livana ja Yrjö olivat nähneet auringon,

vaikka se vielä olikin pari astetta näköpiirin alapuo-
lella, ja sentähden he täydestä syystä pysyivät väit-
teessään. Perämies sitä vastoin oli laskenut aurin-
gon sinä päivänä olevan näköpiiriä alempana, niin-
kuin todella olikin asian laita.

Katri. Hän oli luultavasti laskuissaan ereh-
tynyt.
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Isä. Ei. Kyllä hän oli laskenut oikein ja saat-
toi varmuudella väittää auringon vasta viiden vuo-
rokauden kuluttua tulevan näkyviin.

Mari. Isä, tuo asia teidän täytyy tarkemmin
Selittää.

Isä. Kyllä sen kohta ymmärrät.
Hän pani lantin tyhjään maljaan. Katso tuonne,

Mari. Näetkö rahan nyt?
Mari. Näen.
Isä vei Marin pari askelta kauemmaksi seiso-

maan.
ISÄ. Näetkö lantin nyt?
Mari. En. Maljan reuna estää minua sitä

näkemästä.
Isä kaataa puhdasta vettä maljaan.
ISÄ. Näetkö rahan nyt?
Mari. Näen aivan selvästi. Se näkyy uis-

kentelevan veden pinnalla. Huomaan sen ihan sel-
vään.

ISÄ. Mutta erehdyt, jos luulet näkeväsi rahan.
Mari. Erehdynkö? Kuinka se on mahdollista

kun näen omin silmin.
ISÄ. Niinkuin sanoin, erehdyt, kun luulet nä-

keväsi itse rahan. Sillä sinä näet ainoastaan rahan
kuvan vedenpinnalla, ainoastaan valon heijastusta ja
taittumista.

Mari. Sepä kummallista! Tulkaa tänne, te
toiset, ettekö näe aivan samaa, kuin minäkin.

Kaikki tekivät niin. He tiesivät rahan ole-
van maljan pohjassa, josta sitä maljan reunan takia

Talvikausi Huippuvuorilla. 12
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ei voitu nähdä ja sittenkin näkivät he sen. He
olivat hyvin kummastuksissaan, eivätkä voineet se-
littää sitä.

Isä. No, lapset, eihän kukaan teistä voi väit-
tää näkevänsä tuota rahaa, vaan ainoastaan sen ku-
van leijailevan veden pinnalla. Ajatelkaa nyt tätä
samaa ilmiötä, mutta paljon suuremmassa ko'ossa.
Vaikka aurinko ei vielä ollut, näkyvissä, näkivät Yrjö.
ja livana sen kuvan, johon ilmiöön on syynä valo-
säteiden taittuminen, niiden kulkiessa eripaksuisten
ilmakerrosten läpi.

Mari. Mutta kuinka se oikeastaan tapahtuu?
Isä. Se selittäminen veisi meidät liiaksi kauas

aineestamme. Tyytykää toistaiseksi kokemukseen,
minkä olette tehneet. Sama on laita, jos pidätte suo-
raa keppiä vedessä. Keppi näyttää taittuneelta, ve-
den pinnan alla oleva osa siitä näyttää olevan vi-
nossa veden yläpuolella olevaa osaa vastaan. Pistä,
Katri, sukkavartaasi tuohon vesilasiin.

Katri. Noh, onko kummempaa nähty. Se
näyttää, todellakin olevan poikki.

Erkki. Onko Huippuvuorilla laita sama, au-
ringon ollessa veden pinnan alapuolella?

Isä. On aivan. Aurinko on vielä pari astetta
näköpiirin alapuolella, vaikka se napaseutujen asuk-
kaille näyttää olevan sitäylempänä. Seudulla, missä
ystävämme oleskelivat, kestää auringon näennäinen
valaiseminen viisi päivää.

Erkki. Sen laskun mukaan olisi siis pitkä yö
kymmenen vuorokautta lyhyempi, kuin mitä otak-
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sutäan. Sekin on pieni etu ihmisraukoille tässä
kolkossa seudussa.

Isä. Kyllä se niin on. Mutta menkäämme
eteenpäin kertomuksessamme. Kummallista kyllä,
ei tämä seikka johtunut paljon kokeneen ja nähneen
perämiehen mieleen. Hän ehkei ollut sitä huoman-
nut tahi oli hän unohtanut asian. Mutta hän tunsi
ystävänsä ja oli vakuutettu siitä, että he puhuivat
totta; sen tähden jätti hän haastelemisen siitä asiasta
seuraavaan aamuun. Silloin meni hän ystävineen
luolan yläpuolella olevalle kallioille ja näki omin
silmin, mitä ennen oli epäillyt. Niin kauan ikävöitty
aurinko nousi juuri. Perämies tunsi saman ilon,
kuin tuntisi onneton, joka puoli vuotta oltuaan so-
keana, ja saatuaan näkövoimansa takaisin, tuntee
ensi kerran nähdessään ihanan päivänvalon. Vuo-
dattaen ilokyyneliä kiitti hän Jumalaa ja rukoilles-
sansa täyttyi hänen sydämmensä lujalla luottamuk-
sella Jumalan apuun edelleenkin ja että hän pian
vapahtaisi heidät kaikki tästä erämaasta. Hänestä
tuntui, aurinkoa nähdessään, kuin olisi hän nähnyt
vanhan ystävän, josta hän kauan oli ollut erillään.
Hänen molemmat nuoret ystävänsä ottivat osaa hä-
nen iloonsa.

Tosin aurinko nyt alussa viipyi ainoastaan pari
tuntia näköpiirin yläpuolella, mutta se aika piteni
päivä päivältä, ja vihdoin Huhtikuun keskitienoilta
alkaen aurinko ei enään laskenut. Aina korkeam-
malle nousevissa piireissä kierteli se taivaanlakea,
laskematta näköpiirin alapuolelle.
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Jokainen ymmärtää, että sää nyt oli kokonaan
toisenlainen kuin ennen. Ensimmäisinä päivinä au-
ringon näennäisen valaisemisen aikana oli vielä kyl-
mä; vaan se ei enää ollut semmoinen pakkanen, joka
esti hengittämisen, ei tuo kaikkea jäätävä kylmyys, jo-
ka teki ystävillemme mahdottomaksi oleskellaulkona,
nyt oli raikas, suloinen ilma, joka vaikutti virkistä-
västi sieluun ja ruumiiseen. Sää muuttui pian läm-
pöisemmäksi suojailmaksi; mustat kalliot muuttuivat
valkoisiksi, keveä usva nousi ja laski maahan leu-
tona sateena, lumi suli ja pian laaksot peittyivät
tuoreella viheräisyydellä. Jäkälät ja tämän hedel-
mättömän saaren muut kasvit alkoivat rehottaa yhä
runsaammin, mitä korkeammalle aurinko nousi. Ai-
noastaan kaukaiset jäävuoret, joitten juuret ehkä
ulottuivat meren pohjaan saakka, seisoivat paikal-
laan sulamatta, liikahtamatta; ja erittäin suuremmoi-
nen oli näköala, mikä kohtasi ystäviämme, he kun
kallioitten huipuilta yhfaikaa näkivät viheriäisen
meren, mustat vuoret, hopealta hohtavan jään ja si-
nisen taivaan.

Mari. Se mahtoi olla ihana näköala! Sitä
ininäkin olisin tahtonut nähdä.

Erkki. Tiedän kuitenkin näyn, joka olisi ol-
lut ystävillemme vielä mieluisampi. Kaukana tuolla
viheriäisellä merellä näkyisi laiva, se lähestyisi lä-
hestymistään, ensiksi eroittaisivat siitä ainoastaan
mastot ja purjeet, ja sittemmin itse laivan, ja pian
kuulisivat he merimiesten ääniä; sepä olisi ollut
heille vielä tervetulleempaa vai miten, isä?



Isä. Kyllähän he mieluummin olisivat näh-
neet sen näyn ja kuulleet ihmisiä läheisyydessään
mutta tämä heidän luonnollinen ja harras toivomuk-
sensa ei vielä ainakaan näkynyt toteutuvan. Yrjö
puhui jotakin siihen suuntaan; hänen sanansa vaan
häiritsivät sitä hilpeää mielialaa, joka oli seurauk-
sena niin kauniin, suuremmoisen maiseman näkemi-
sestä. Vaan alakuloisiksi he eivät käyneet; sillä
Jumalan ihana luonto herättää uutta luottamusta ja
vakavan uskon ihmisen sydämmeen. Niin oli laita
ystäviemmekin, jotka nyt suuremmalla ilolla taas
ryhtyivät työhönsä.

Voitte helposti ymmärtää, että meidän hyvillä
reippailla ystävillämme nyt oli paljon puuhaa, he
kun eivät tietäneet, saisivatko he koskaan jättää
tätä autiota saarta. Tulevaisuus oli heille tunte-
maton; he elivät vaan toivossa. Mutta tämä ihana
toivo, kuinka helposti saattoikin se raueta tyhjiin.

Viisaasti he siis tekivät mennetellessään niin,
kuin olisi heillä ollut pahinta peljättävissä, eikä heillä
olisi vähääkään toivoa päästä pois saaresta. Jos
joutuisivatkin niin kovan kohtalon alaisiksi, olivat
he valmistuneet siihen. Huomenna voin teille ker-
toa, ruitä kaikkea puuhaa vaativat heillä talous
ruoan laittaminen, leipominen, metsästäminen ja ka-
lastaminen ynnä monet muut kotiaskareet.
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Yhdestoista ilta.

Tavallisuuden mukaan olivat lapset seuraavan
päivän kukin tahollaan ahkerassa työssä. He tiesi-
vät näet omasta kokemuksesta, että hauska ilta seu-
raa hyödyllisesti käytettyä päivää. Nyt olivat he
kaikki taas koossa ja tietysti haastelivat he Huip-
puvuorista ja siellä olevista ystävistään.

Kustaa. Olen oikein utelias kuulemaan, mi-
hinkä työhön he kaikkein ensiksi ryhtyivät.

Mari. Oh, sen helposti voi arvata. Oli kau-
nis ilma; silloin järkevä talonomistaja korjaa asun-
toansa ja rakentaa uusia huoneuksia. Arvaan, että
he ensiksi ryhtyivät semmoisiin puuhiin,

Kustaa. Sitä en usko. Mitä uutisrakennuk-
sia ja korjaamisia he tarvitsivat. Luolapa seisoi
paikallansa.

Erkki. Mutta, Kustaa, jos luola olikin luja
ja vahingoittumatta, niin on luultavaa, että karhujen
talviset käynnit tekisivät monta korjausta tarpeelli-
siksi itse majassa.



183

Kustaa. Niin siinä olet oikeassa. Sitä en aja-
tellut. Niin he varmaan tekivätkin. Mutta olihan
heillä suuri varasto herneitä, papuja, virvilöitä ja
ryyniä luolassaan. Minä siellä ollessani olisin kuok-
kinut riittävän kappaleen maata ja sen ympärille

aidan. Sitten olisin jakanut maan
säännöllisiin lavoihin ja siihen kylvänyt vähän joka

ajia vihanneksia. Ne olisivat kasvaneet hyvin au-
ringon paisteessa.

Mari. Kyllä varmaan. Ainakin olisivat ryy-
nit antaneet hyvän sadon. Etkö sitä usko ?

Kustaa. Aivan varmasti. Näetkös, Mari, ta-
pahtukoon heille mitä tahansa, niin ei heillä silloin
olisi hätää ja puutetta. Vaikka heidän täytyisikin
vielä viettää talvi Huippuvuorilla, niin olisi heidän
varastoaittansa yhtä täysi kuin ennenkin.

Mari. Etenkin antaisivat ryynit hyvän sadon
sinun luulosi mukaan. Yhtä kernaasti olisivat he
voineet kylvää ruutia maahan. En uskonut, Kustaa,
että olit niin taitava maanviljeliä.

Juuri heidän nauraessansa Kustaan ryynin-kyl-
völle, saapui isä, joka, saatuaan kuulla asiasta, ei
voinut olla nauramatta Kustaan ehdotukselle. Nyt
hän taas alkoi kertoa.

Jätimme eileD illalla ystävämme kalliolle, mistä
heillä oli niin ihana näköala; ja jossa he päättivät
ensiksi ryhtyä majansa korjaamiseen.

Tämä työ olikin suuresta tarpeesta, koska he
olivat viettäneet puoli vuotta umpinaisessa, epäter-
veellisessä luolassa. Kahteen kuukauteen he eivät
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tavattoman pakkasen tähden voineet lähteä tästä
turvapaikasta, mikä tietysti vahingoitti heidän muu-
ten niin lujaa terveyttänsä. Kaikkein ensiksi puh-
distivat ja tuulettivat he luolan; kantoivat kaikki
vaatteet ja ruokavarastot lämpimään auringon pais-
teeseen, jotta pilaantunut, epäterveellinen haju niistä
lähtisi. Ruutiastia, jauhot, lyhyesti sanottu, kaikki
huonekalut vietiin ulos majan edustalle ja haudan
sisäpuolella olevalle tasangolle. Kaikki astiat avat-
tiin;; karhun- ja porontaljat pölytettiin, samoinkuin
patjoina käytetyt, sammalilla täytetyt säkit. Luo-
lassa viritettiin useaan paikkaan valkeita, sekä lau-
kaistiin muutamia laukauksia, jotta paksu, epäter-
veellinen ilma hajoutuisi. Nyt ruvettiin korjaa-
maan majaa, jota tuulet, ajan hammas ja karhut oli-
vat pahoin pidelleet. Sitä piti melkein uudestaan
rakentaa.

Parhaimmat, suorimmat puut valittiin; niistä
sahattiin tönkiä, orsia ja muita tarvepuita. Nyt ta-
paamme ystävämme puuseppinä ja kirvesmiehinä
ahkerassa työssä; eikä kauaa viipynytkään, en-
nenkuin maja oli kuin uusi. Ovi oli uusi; uu-
sia penkkejä ja pöytiä valmistettu; ja pian oli hei-
dän asuntonsa kunnossa. Enimmät työt suoritti pe-
rämies, joka, livanan ja Yrjön ollessa metsästysret-
killä, kalastamassa tahi puita noutamassa, yksin
kotona työskenteli.

Jokainen ymmärtää, että näistä töistä, etenkin
majan uudistamisesta, heillä oli suurta vaivaa.

Kustaa. Mutta sitä työtä minä en olisi tehnyt.
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Isä. Miks'et ?

Kustaa. Hehän aina toivoivat päästä saares-
ta; mitä hyödytti siis tuo raskas, tarpeeton työnte-
ko ? Maanviljelys olisi enemmän hyödyttänyt heitä.

Mari. Niinkuin es. m. ryynien kylväminen.
ISÄ. Pian saat kuulla, oletko oikeassa ja olisiko

ystäviemme pitänyt menetellä sinun mielipiteesi
mukaan. Luulen, että tekivät oikein korjatessaan
majansa. Silla he ainoastaan toivoivat päästä saa-
resta; mitään varmuutta siitä heillä ei ollut. Toivo
usein pettää, kun siihen liiaksi luottaa. Laiva, missä
ystävämme olivat saapuneet näille seuduille, oli
luultavasti joutunut haaksirikkoon; kukaan sen väes-
töstä ei ollut palannut isänmaahan; kukaan ei voi-
nut antaa tietoja heidän nykyisestä olinpaikastaan.
Epävarmaa oli, tulisiko laiva sattumalta näille seu-
duille. Ystävämme olivat siis oikeassa valmistautu-
essaan pitempään oloon täällä. Ja jos työ olisikin
ollut tarpeetonta, niin oli sillä se hyöty, että se var-
jeli heitä laiskuudesta, sekä hauskuutti heitä, koska
he työtä tehdessään unohtivat surunsa. Mutta siitä
saattoi olla hyötyä muillekin. Sillä kuinka helposti
voisikaan tapahtua, että, vaikka ystävämme, pelastui-
sivatkin, muita onnettomia ajautuisi tälle asumatto-
malle saarelle. Minkälaisen ilon olikaan tuottanut
heille itselleen tämä maja ja tuo ruokavarastoilla
varustettu luola. Samaa hyvää toivoivat he muille,
kin onnettomille.

Ja eihän täina työ olisi heitä estänyt kuokki-
masta maata, kylvämästä ja istuttamasta. Vaan
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miksi he eivät sitä tehneet, tulette kohta huomaa-
maan. Ystävillemme oli nimittäin selittämätöntä,
minkä tähden maa, vaikka auringon kuumuus oli
tavaton, kuitenkin aina pysyi kylmänä, ei koskaan
oikein kuivanut eikä kasvanut muuta kuin kuirimoa
ja joitakuita muita pieniä kurjia vaivaispensaita,
vaikka auringon lämmöstä päättäen siellä olisi pitä-
nyt voida kasvaa monenlaisia kasveja, vieläpä hyö-
dyllisiä hedelmiäkin. Laaksotkin, joissaaurinko paah-
toi kuumemmin ja joita ympärillä olevat kalliot suo-
jelivat kylmästä meri-ilmasta, pysyivät kosteina ja
maa niissä kylmänä.

Tätä he eivät voineet käsittää; kokeneen pe-
rämiehen mielestä se oli selittämätöntä. Tehtiin
kuitenkin koe-kylvö laaksossa, missä heidän asun-
tonsa oli; päivänpuolelle muokattiin pieni sarka,
johon istutettiin kaksi lavaa herneitä, toiset kaksi
papuja ; edelliset tuskin itivät ja kuolivat pian, jäl-
kimmäisiä ei näkynytkään maanpinnalla ; huomattiin
niiden mädäntyneen aiaassa.

Kerran Yrjö ja livana lähtivät kalastamaan.
Kaloja löytyi monenlaisia ja niistä muutamat hyvän-
makuisia. He menivät sen lahden rantaan, missä
heidän puuvarastonsa oli, ja josta aina olivat saa-
neet kaloja. Oli ihana ilma. Sieltä kulkivat he
kauemmas, kuin heidän tapansa oli, ja tulivat vie-
tävän kukkulan luo, joka erosi muista siinä, et-
tei se ollut kivistä, vaan maasta muodostunut-
Muuten se oli sammalien ja kuivettuneitten ruoho-
jen peittämänä, vaan kummallista kyllä noroinen ja
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kostea. Pari pientä pensasta, joissa kasvoi pieniä,
mustia marjoja, herätti nuorukaisten huomiota. He
kulkivat eteenpäin ja joutuivat paikkaau, missä osa
vuoresta oli lohkeillut. Tullessaan sen toiselle puo-
lelle he näkivät koko sisäosan
vuorta olevan pelkkää jäätä.

Erkki. Jäätäkö ?

ISÄ. Niin jäätä. Ajatelkaa semmoista kalliota,
joka ei ole kiveä, vaan pelkkää jäätä.

Tämä kirkas jäävuori oli aivan pystysuorassa,
neljän metrin korkuinen, ja sen pinnalla oli ohut
kerros liejuista sammalien peittämää maata. Lohjen-
nut kappale oli aurinkoon päin; tämä sekä lämpöi-
nen ilma sulatti jään, ja siitä juoksi muutamia pie-
niä puroja merenlahteen. Kximmastuneina molem-
mat ystävät jäivät muutamaksi minuutiksi seisomaan
nauttiakseen tästä.ihanasta näystä.

livana ja Yrjö alkoivat mietiskellä, mitä seu-
rauksia tästä ilmiöstä voisi olla ja he tulivat siihen
päätökseen, että juuri tämä oli syynä saaren kylmään,
aina kosteaan maaperään. Saari, ainakin se osa siitä,
missä he nyt olivat, oli muodostunut osaksi kallioista,
osaksi jäästä, joka ehkä oli yhtä vanhaa, kuin maa-
pallo itse. Tämä kivi- ja jääkerros oli ohuen maan-
kamaran peittämä, joka oli syntynyt kuivuneista
kasveista ja lahonneista ajopuista.

[Kaikkialla, ainakin siinä seudussa, missä he
asuivat, oli maa tämänkaltaista. livana ja Yrjö ker-
toivat huomiostaan perämiehelle. Lämpimässä laak-
sossa he koettivat Kaivaa maata vähän syvemmälle \
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vaan tuskin olivat ho päässeet metrin syvälle, niin
kova jääkerros tuli vastaan. Majan ympärillä olevan
haudan pohjassa oli ainoastaan muutamia centimet-
riä paksulta maata.

Tästä huomiosta hyvä perämies kävi sangen
alakuloiseksi. Hän oli niin varmasti toivonut voi-
vansa kylvämällä erilaatuisia siemeniä lisätä varasto-
jansa, vaan nyt hän huomasi tämän toivomuksensa
menneen tyhjäksi. Ruokavarasto oli talvenkuluessa
suuresti vähentynyt; sitä piti uudistaa vaan millä?
Maan hedelmällisyydestä ei heillä ollut muuta toi-
vottavaa, kuin

Katri. Kuiriruohoa!
ISÄ. Metsästys ja kalastus tulisi olemaan hei-

dän ainoa elinkeinonsa. Kesäaikana tämä kuitenkin
kävisi laatuun; vaan miten kävisi talvella? Mitä
sitten tekisivät, kun varastot yläluolassa loppuisivat?
Millä ne korvattaisiin ?

Kustaa. Mutta oliko sitten niin varma, että
heidän piti jäädä saareen?

ISÄ. Voin vastata kääntämällä kysymyksen;
oliko heidän pelastuksensa niin varma, että he, sii-
hen luottaen, saattoivat laiminlyödä kaiken huolenpi=
don ?

Kustaa. Ei suinkaan.
ISÄ. Ystävämme olisivat siis menetelleet hy-

vin väärin, jos he kokonaan olisivat luottaneet niin
epävarmaan toivoon. Paljon viisaammin oli peljätä
kaikkein pahinta ja ryhtyä kaikkiin keinoihin sen
torjumiseen. Ensiksi he vuoren korkeimmalle hui-
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pulle pystyttivät puuD, joka ohi kulkeville laivoille
olisi merkiksi, että siellä oli ihmisiä, jotka tarvitsi-
vat toisten apua. Niin pian kuin laivasta huomataan
semmoinen merkki, lähetetään vene sinne ottamaan
selkoa syystä tämän hätämerkin nostamiseen. Var-
muudeksi, että heidän puunsa huomattaisiin kauas
merelle, kiinnittivät he siihen kaksi karhunnahkaa
Mutta sen lisäksi panivat he kasaan likelle tätä merk-
kiä joukon kuivia puita, joita pian voitaisiin sytyt-
tää. Jokainen tietää, että savu ja tuli näkyvät hyp-
vin kauas, ja ystävämme saattoivat sjystä toivoa
että joku laiva voisi huomata tämän valon, monen
peninkulmankin matkan päässä purjehtiessaan. Eh-
timiseen perämies kiipesi tälle kalliolle, josta hänellä
oli avara näköala yli meren. Päivä päivältä lisään-
tyi hänen ikävänsä, hänen toivonsa nähdä pelasta-
van laivan lähestyvän.

Mutta tämä toivo meni tyhjäksi; niinkuin niin
moni muukin toivo ihmisen elämässä; mitään; laivaa
ei näkynyt. Vaan perämies ei väsynyt; hänen mie-
lipiteensä mukaan tulee jokaisen rehellisesti tehdä
velvollisuutensa, vaikkei siitä mitään hyötyä olisi-
kaan odotettavissa. Sitä paitsi, olisipa helposti joku
laiva saattanut päästä purjehtimaan ohitse sinä het-
kenä, kun perämies ei ollut paikallansa. Siitä hän
olisi ankarasti moittinut itseänsä.

Kesäkuussa oli kuumia päiviä. Aurinko, joka
ei moneen viikkoon ollut laskenut, nousi yhä vaan
korkeammalle; vaan mitään laivaa ei näkynyt. Oli
jo Kesäkuun kahdeskymmenes toinen päivä, vuoden
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pisin päivä, koska tästä alkaen aurinko alkoi aleta.
Ystäviemme levottomuus oli nyt noussut korkeim-
milleen, sillä kesäpäivän seisahduksen jälkeen ei voitu
enää odottaa laivaa tulevaksi, koska kaikki laivat,
jotka lähtivät valaskalanpyynti-retkille - ja muita
laivoja tänne ei juuri saavukkaan tästälähin ru-
peevat palaamaan kotimaahansa, sillä merenkulku
käy syyspuolella näillä pohjoisilla vesillä hyvin vaa-
ralliseksi. Ainoastaan ani harvoin uskaltaa joku roh-
kea laivuri jäädä kauemmaksi näille seuduille.

, Perämies kävi surullisenimaksi ja levottomam-
maksi joka kerta turhaan palattuaan kalliolta, sillä
hän ajatteli vaimoansa ja lapsiansa, jotka eivät tie-
täneet hänen seikkailuistaan. Hän hyvin käsitti,
kuinka he häntä surivat, vaan hän ei voinut loh-
duttaa ja rauhoittaa heitä, hän oli heille kuin kuol-
lut. Alakuloisena hän taas kerran tuli takaisin vuo-
ren huipulta.

„Te näette, kuinka turha meidäD toivomme on
Eteläänpäin on meri vielä auki, vaan pian jäätyy se
ja silloin on kaikki pelastus mahdoton. Ainoastaan
ihme voi pelastaa meidät, muuten olemme pakoitetut
viettämään toisenkin talven, niin, kentiesi koko elä-
mämme näillä autioillakallioilla. Meidän kohtalomme
on kauhea."

Molempien toisten tulevaisuus oli yhtä surulli-
nen. livana ja Yrjö olivat vielä nuorukaisia; he ai-
koivat juuri astua uloa maailmaan ja he odottivat
elämästä niin paljon. He olivat uneksineet suuria
kunnianosoituksia isänmaahansa palattuaan; vaan oli-
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vat nytkadonneet kaikki nämä unelmat, poissakaikki
kauniit ajatukset loistavasta tulevaisuudesta. He oli-
vat mielestänsä kahleissa, vangitut, mitään pelastuk-
sen toivetta ei näkynyt. Semmoiset ajatukset teke-
vät rohkeimmankio alakuloiseksi.

Mutta ihminon rohkasee pian mielensä, jos hän
vaan sitä itse tahtoo. Kauheimmissäkin tapauksissa
elämässään löytää hän keinoja rauhoittamiseensa. Ys-
tävämme lohduttivat itseänsä sillä, että tämä koetus
mahtoi olla heille tarpeellinen, eikä sitä voitu enää
auttaa. He huomasivat, että heidän tali luottaa ai-
noastaan itseensä ja he päättivät ponnistaa kaikki
voimansa tehdäksensä elämänsä autiolla saarella mah-
dollisimman siedettäväksi. He uudistivat liittonsa
luvaten rehellisesti, uskollisesti ja keskinäisessä ys-
tävyydessä kantaa, mitä Jumala oli määrännyt heille
kannettavaksi.

„Kenenkään meistä ei tarvitse soimata itseänsä,"
perämies sanoi; „meidän amattimme on meidät tänne
ajanut, eikä Jumala hylkää niitä, jotka täyttävät vel-
vollisuutensa."

Tästä hurskaasta luottamuksesta he taas tulivat
lujamielisiksi. Uudella luottamuksella ryhtyivät he
työhön. He veistelivät ja takoivat, he kokosivat
niinkuin muurahaiset ruokatavaroita kovan talven
varalle; mutta eivät he kuitenkaan laiminlyöneet
kerta tunnissa käydä kalliolla tähystämässä, eikö lai-
vaa tulisi näkyviin.

Vihdoin olivat he lopettaneet kaikki työnsä,jotka
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he olivat päättäneet kesän kuulessa saada suorite-
tuiksi.

„
Minulla ei ole nama ryhtyä mihinkään uuteen

työhön", perämies 6anoi, „vaaD en voi istua aivan
toimetonnakaan; muuten käyn alakuloiseksi. Mitä
tuumailette, lähtisimmekö kauniissa ilmassa tutki-
mus-matkalle? Tunnemmehan hyvin vähän omaa
maatamme."

livana ja Yrjö suostuivat tähän. Mitään pää-
maalia matkallensa he eivät voineet määrätä. Ei-
väthän he voineet toivoa löytävänsä parempaa ja
mukavampaa asuinpaikkaa, kuin heidän nykyinen
asuntonsa oli, eikä liioin kauniimpaa seutua. He tah-
toivat ainoastaan oppia tuntemaan saartansa, ja ko-
ettivat täten haihduttaa surunsa.

Aseilla ja ruokavaroilla varustettuina kulkivat
he saareD itäpuolelle, ylös ja alas jyrkkiä vuoria ja
kallioita ja tarkasti he tutkivat ympäristöään, haas-
tellen kaikesta, mikä herätti heidän huomiotansa.
Pari peninkulmaa olivat he kulkeneet pitkin rantaa,
kun he saapuivat pieneen, matalien kallioitten ym-
päröimään laaksoon. Laaksossa lirisi pieni puro, sen
rannoilla kasvoi matalia pensaita, ja vesilintuja juok-
senteli kirkuen pitkin kaunista rantaa.

Ihastuksissaan seisoivat ystävämme katsellen
tätä paikkaa. He kuvittelivat olevansa aivan toisessa
maanosassa, näköala oli ihana, maata peitti tuore vi-
hannuus; ja monista, erilaatuisista kasveista päätti-
vät he, täällä olevan paremman maanlaadun, kuin
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muualla; täällä saattaisivat he ehkä viljellä monta
hyödyllisiä kasvia!

Mari. Täällä heidän asuntonsa olisi pitänyt
olla.

Isä. Samaa Yrjökin ajatteli. „Tahdon tarkem-
min tutkia seutua," hän sanoi. löydän täällä
turvallisen luolan, niin muutamme tänne heti. Jollen
onnistu luolaa löytämään, voisimme ainakin viettää
kesää täällä."

Perämiehen mielestä he kyllä voisivat tänne
rakentaa majan. Ainoastaan yksi seikka teki hänet
empiväksi, näiltä matalilta kallioilta ei voitu nähdä
merta. Yrjö ja livana aikoivat juuri lähteä kauem-
maksi laaksoon; perämies oli väsyneenä istuutunut
kivelle lepäämään, kun he odottamatta kuulivat lujan
huudon ja pyssynlaukauksen sekä samassa näkivät
petiran hurjaa vauhtia tulla kiitävän vuorenrinnettä
pitkin. He huomasivat, kuinka takaa ajettu suoraa
päätä juoksi heidän luoksensa näyttäen heiltä hake-
van turvaa. Kummastuneina katselivat he eläintä
tarkemmin ja tunsivat sen omaksi kesyksi porokseen,
joka heidän tietämättään oli kotoa seurannut heitä.

Mutta vielä enemmän heitä kummastutti huuto
ja laukaus. He katsoivat ympärilleen ; ja kukapa voi
kuvata heidän hämmästystään, heidän nähdessään
kaksi sinipukuista, englantilaista merimiestä, juok-
sevan pitkin kallioita otustaan takaa ajaen.

Kustaa. Merimiehiäkö?
Isä. Niin merimiehiä. Voimatta saada selville,

oliko tämä ainoastaan kaunis unennäkö, joka vaan
Talvikausi Huippuvuorilla. 13
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ilkkuisi heitä ja taas katoaisi vai oliko todellisuutta,
mitä he näkivät, seisoivat he vavisten, odottamatto-
man ilon valtaamina ; sillä suuri ilo vaikuttaa samal-
la tavalla kuin suuri säikähdys. Heidän vapahduk-
sensa hetki oli tullut; kaikki heidän surunsa, heidän
pelkonsa oli kadonnut. Tämä ajatus vaikutti heihin
niin mahtavasti, etteivät he voineet puhua ainoa-
takaan sanaa. Kiitollisuuden ja ilon kyynelin he
vaan saattoivat ilmaista, mitä sydämmensä tänä su-
loisena hetkenä tunsivat. Voitte käsittää ystäviemme
tunteita yhden odottamattomista vieraista tullessa
alas kalliolta, huutaen heidän nimiänsä ja kysyen,
olivatko he samat henkilöt, jotka vuosi sitten eng-
lantilaisen katteinin laivasta olivat jääneet Huippu-
vuorille.

Mari. Kummallista! Kuinka saattoi vieras
tietää sitä?

ISÄ. Luonnollisimmalla tavalla maailmassa.
Kohta ystävämme myönnettyä sen, vieras riensi ilosta
huutaen heidän luoksensa ja kuka voi kertoa
kolmen ystävämme tunteita, kun englantilainen kat-
teini likisti heitä syliinsä.

ERKKI. Mutta mehän luulimme, hänen lai-
vansa musertuneen rikki jäissä.

Isä. Niinhän saarella olevat ystävämmekin luuli-
vat, sillä he eivät tietäneet, että Jumala laupeudessaan
oli heidät pelastanut melkein varmasta kuolemasta.

Vaan siitä kerrotaan vastedes.
Mari. Voin käsittää, mikä ilo nyt syntyi, pal-

jon heillä jokaisella oli kysyttävää ja kerrottavaa.
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ISÄ. Se on tietty. „Nyt ystäväni," katteini
sanoi, „tulkaa laivaani. Se on täällä läheisen kal-
lion takana." Toisten merimiesten seuraamina lähti
nyt nuo kolme pelastunutta laivaan, jota nähdessä
kyyneleet nousivat heidän silmiinsä. Heidän aje-
tellessaan, mitä kaikkea he olivat saaneet kokea siitä
kuin he viimeisen kerran olivat olleet laivassa, hel-
tyi heidän sydämmensä. Tosin oli siitä vaan vuosi
kulunut, mutta varmaan oli tämä merkillisin vuosi
heidän elämässään. Istuttiin pöytään; mainio ruoka
ja oivallinen viini virkistytti ystäviämme.

Katteini oli oikein riemuissaan, hän kun niin
pian oli löytänyt ystävänsä, jotka hän jo luuli kuol-
leiksi. Yksinomaan heidäD tähtensä hän ei lähtenyt
tälle matkalle, vaikka tosin heidän kohtalonsa oli
paljon vaikuttanut hänen päätökseensä. Hän oli
englantilaisen laivaston rohkeimpia, mutta myöskin
kokeneimpia ja taitavimpia meri-upseereja. Juuri
tähän aikaan Englannin parlamentti päätti lähettää
laivoja löytöretkille pohjoisnavalle. Katteinia kehoi-
tettiin ottamaan osaa tähän retkeen, eikä hän kauaa
epäröinnyt. Hän ajatteli kolmea ystäväänsä, jotka
oikeastaan hänen tähtensä olivat joutuneet ikävyyk-
siin. Hän päätti siis matkustaa Huippuvuorten ohi;
jos hänen ei onnistuisikaan pelastaa ystäviänsä, ai-
koi, hän kuitenkin puolestansa tehdä kaikki, mitä
voi heidän pelastamisekseen.

Uusi, kaunis laiva, mainio purjehtija, jätettiin
hänen haltuunsa. Hän lähti Englannista kauniilla
säällä ja myötätuulessa kulkien Norjan ja Islannin
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välitse Grönlannin itärannikolle purjehti pohjoiseen,
kunnes hän oli samalla leveysasteella kuin Huippu-
vuoret.

Erkki. Eivätkö jäävuoret tehneet hänelle
haittaa ?

Isä. Ei. Sen vuoden kesä oli niin lämmin,
ettei katteini missään tavannut jääkenttiä niin suu-
ria, että ne olisivat voineet estää hänen matkaansa.
Pienempiä jäävuoria kyllä oli liikkeellä, vaan taita-
vasti purjehtien voitiin niitä välttää. Grönlannin
rannikolta hän suuntasi laivansa Huippuvuoria koh-
ti. Hän laski maalle aivan vastakkaiselle puolelle
saarta, kuin missä hän otaksui ystäviensä oleskelevan,
jotka, niinkuin tiedämme, olivat nousseet maalle
saaren itäpuolella. Vaan koska hän oli järkähtä-
mättömästi päättänyt tehdä kaiken, mitä voi ystävi-
ensä pelastamiseksi, niin toivoi hän sen hänelle on-
nistuvan. Jumalakin usein käyttää itsessään vähä-
pätöisiä keinoja tahtonsa täyttämiseksi. Niin tässä-
km oli laita.

Katsokaa nyt karttaa. Tähän lahteen, koilliseen
Etelä-niemekkeestä, laski katteini maalle kauniin
laakson läheisyyteen. Sattumalta jos sitä siksi
voi nimittää eivät meidän ystävämme kotoa läh-
tiessään vetäneet pois haudan ylitse vievää siltaa.
Kesy poro, jonka mielestä varmaan oli liian ahdas
oleskella haudan sisäpuolella, kulki sillan yli ja seu-
rasi isäntiänsä heidän lähtiessään löytömatkalleen.
Mutta poro eksyi heidän jäljistään, joutuen vihdoin
sen lahden rannalle, missä englantilainen laiva oli
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ankkurissa. Merimiehiä houkutteli tuore poronliha
he alkoivat huutaen ja ampuen ajaa takaa poro-
raukkaa, mutta säikähtynyt eläin oli liian vikkelä;
se kiiti eteenpäin pitkin vuoria, katteinin ja parin
merimiehen ajamana.

Toinen onnellinen sattumus oli, että ystävämme
tänään päättivät lähteä matkalle ja että he suunta-

sivat kulkunsa juuri tännepäin. On epävarma, oli-
siko katteini löytänyt heitä, heidän ollessaan kotona
luolassa. Ebkä olisi hän lähtenyt aivan väärään
suuntaan ja kenties hän ei olisi huomannut ilmoi-
tusraerkkiä kalliolla.

Syödessään he nyt kertoivat kaikista kuluneen,
talven seikkailuista. He selittivät asuntonsa, talou-
tensa ja koko olonsa saarella hyvin tarkkaan, ja koko
laivanväestö tarkkuudella heitä kuunteli.

Katteini ja kaikki muutkin tahtoivat nähdä
majan ja luolan. livana ja Yrjö katteinin seurassa
kulkivat maata myöten asuntoonsa. Perämies jäi
laivaan ja purjehti siinä Etelä-niemekkeen ympäri
lahteen, joka oli likinnä heidän asuntoansa.

Jotensakin samaan aikaan katteinin seuralaisi-
neen saapuessa majalle, purjehti laiva lahteen. Me-
rimiehet kiiruhtivat maalle, jokainen oli utelias nä-
kemään paikkaa, missä nuo kolme seikkailijaa mel-
kein kokonaisen vuoden olivat asuneet. Kaikki ruo-
kavarastot tutkittiin tarkkaan; ja katteini määräsi
heti tänne jätettäväksi kaikenlaisia tarpeellisia ka-
pineita, erittäin veistinkaluja.
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Katri. Sehän oli tarpeetonta. Eiväthän li-
vana ja hänen ystävänsä aikoneet jäädä saarelle.

Isä. Sitä ei tehty heidän, vaan toisten ihmis-
ten tähden. Ihmisrakas katteini ajatteli hyvin mah-
dolliseksi, että toisiakin merenkulkijoita voisi joutua
haaksirikkoon ja saisi viettää talvea saarella, fluo-
jentaaksensa semmoisten onnettomien kurjaa tilaa,
katteini lähetti laivasta kaikenlaisia tarpeellisia ka-
luja majaan jätettäviksi.

Myöskin piti perämiehen kirjottaa luettelo kai-
kista ruokavarastoista, tarkasti selittää luolien omi-
tuisuuksia, ja neuvoa, millä tavalla talviaikana par-
haiten voitaisiin hankkia kaikenlaisia ravintoaineita.
Tämä kirjoitus käännettiin englannin ja hollannin
kielille sekä pantiin tarkasti suljettuun lippaaseen
pöydälle luolassa.

Mari. Nyt eivät ystävämme suinkaan enää
kanaa viipyneet Huippuvuorilla?

Isä. Ei. Mitäpä he kauemmin siellä viipyisi-
vät? Sitä paitsi oli aika jo hyvin täpärällä englan-
tilaiselle katteinille. Hänen täytyi käyttää hyväk-
seen joka silmänräpäys.

Muutamien tuDtien kuluessa, laitettiin kaikki
valmiiksi matkaa varten. Ystävämme eivät otta-
neet mukaansa muuta kuin vaatteensa ja karhun-
nahkapukunsa. Ne olisivat heille alituiseksi muis-
toksi heidän Huipuvuorilla olostaan. Sitä paitsi he
•jättivät katteinille rahat, mitkä hollantilainen kat-
teini oli jättänyt jälkeensä. Tämä, jolla Hollannissa
oli paljon tuttavia, lupasi tiedustella kuolleen su-
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kulaisia. Ja varmasti hän on pitänyt sanansa. Perämies
otti mukaansa raamatun javirsikirjan; sillä molemmat
olivat käyneet hänelle hyvin rakkaiksi. Vielä ker-
ran ennenkuin he jättivät saaren, meni hän erilleen
toisistaan, kiitti ilokyyneliä vuodattaen Jumalaa kai-
kesta hyvästä, jota hän tällä yksinäisellä saarella
oli nauttinut, avusta kaikissa vaaroissa sekä viimei-
seksi pelastumisestaan. Myöskin livana ja Yrjö oli-
vat liikutetut. Kaikki oli heidän mielestänsä eron-
hetkenä suuremmasta arvosta kuin ennen; kaikki
muistutti elävästi kulunutta aikaa. Jokainen talous-
kapine oli tullut heidän sydämmelleen rakkaaksi.
Totisina ja äänetöinnä jäivät he seisomaan tykinlau-
kauksen kajahtaessa kalliota vastaan ; tämä oli heille
merkki tulla laivaan. Vielä kerran loivat he silmäyk-
sen ympärilleen, ja kyyneleet virtasivat heidän
silmistänsä, heidän äänettöminä jättäessään tämän
heille niin merkillisen paikan. Vielä kauan seisoi-
vat he laivan kannella katsellen saarta, joka vähi-
tellen katosi heidän näk3'-vistään. Ainoastaan kor-
keimpien vuorien huiput nousivat vielä hajanaisina
pilkkuina merestä, kunnes nekin katosivat syvyyteen,

Englantilainen katteini suuntasi nyt matkansa
aivan toiseen suuntaan. Hän aikoi näet Baffinin
lahteen, joka on Grönlannin ja Pohjois-Amerikan
välissä. Päästäksensä sinne, täytyi hänen lähteä
eteläänpäin ja purjehtia Grönlannin eteläisimmän
niemekkeen, Farewell-nieroen ympäri.

Kustaa. Sitenhän ystävämme tulivat aina
kauemmas isänmaastansa.
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Isä. Onni oli heille suotuinen. Noin keskivä-
lillä Norjaa ja Islantia huomattiin laiva. Se. lähes-
tyi; ja mikä ilo! se oli venäläinen laiva, joka Nor-
jan ympäri oli matkalla Arkangeliin. Mikä vielä
lisäsi heidän iloansa, oli se seikka, että laivan kat-
teini oli läheistä sukua livanalle.

Tietysti ystävämme käyttivät hyväkseen tätä
tilaisuutta palatakseen isänmaahansa. Vuodattaen,

kiitollisuuden kyyneleitä, sanoivat he jäähyväiset
laivan rehelliselle katleinille. He olivat oppineet
panemaan suurta arvoa häneen.

Venäläiseltä katteinilfca livana kuuli, syntymä-
kaupungissaan olevan yleisenä sen luulon, että engr-
lantilainen laiva oli joutunut haaksirikkoon ja koko
sen väestö saanut surmansa. Hän kuuli isänsä kat-
kerasti surevan poikaansa, mikä tieto vielä enemmän
lisäsi hänen haluansa päästä kotiin. Pian se toteu-
tuikin ; suotuisa tuuli kuljetti laivaa nopeasti aalto-
jen yli, ja jo parin viikon kuluttua he saattoivat erot-
taa syntymäkaupunkinsa kirkontornit. Kuinka syk-
kivätkään heidän sydämmensä tätä nähdessään. Ilon
ja surun sekaisia tunteita täytti heidän rintojansa,
laivan purjehtiessa satamaan. Heistä tuntui, kuin
olisivat he vasta eilen jättäneet kotirannan; niin
tuttua oli kaikki heidän mielestänsä. Tuskin oli
päästy rantaan, niin livana ja Yrjö jo lähtivät lai-
vasta, rientääksensä isän syliin. Kuka voikaan ker-
toa tätä kohtausta! Kuka saattaa sanoin selittää,
mitä kunnon isä tunsi, sulkiessaan kuolleena pide-
tyn poikansa syliinsä, ja mitä livana ja Yrjö tunsi-
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vat syleillessään vanhaa isäänsä ja hyväntekijäänsä.
Kukaan heistä ei voinut puhua sanaakaan, äänettö-
minä he vuodattivat ilon ja kiitollisuuden kyyneliä.

Useita tuntia kului, ennenkuin livana ja Yrjö
saattoivat kertoa seikkailuistaan. Myöskin ottivat
tämän hurskaan perheen ystävät osaa heidän on-
neensa.

Mutta vielä suurempi oli perämiehen ilo, hänen
nähdessään vaimonsa ja kolme lastansa; ja yhtä
suuri oli heidän ilonsa, tuntiessaan miehessä, joka
tuli heidän asuntoonsa, puolison, isän, holhoojan.
Ei ainoastaan heidän ystävänsä, vaan tuntematto-
matkin kiittivät Jumalaa onnesta, joka oli heitä koh-
dannut.

Näitten kolmen ystävyksen kohtalo on selvä
todistus siitä, kuinka isällisesti Jumala pitää huolta
niistä, jotka, luottaen hänen apuunsa, rehellisesti
täyttävät velvollisuutensa.

Katri. Mutta isä, teidän pitää kertoa meille,
kuinka kunnon, englantilainen katteini pelastui.

Isä. Mielelläni sen teen. Vaan luulen, että
jätän kertomisen siitä huomiseksi, sillä täksi illaksi
olisi se liian pitkä.
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Kahdestoista ilta*

Kertomus englantilaisen katteinin seikkailuista,
on hyvin läheisessä yhteydessä meidän kolmen ys=
tävämine kohtaloni kanssa, ja lapset suurella halulla
tahtoivat kuulla kerrottavan hänen odottamattomasta,
pelastuksestaan. He pitivät paljon hänestä, etenkin
sen tähden, että hän niin innokkaasti tahtoi hank=
kia itsellensä tietoa niitten kolmen miehen kohta-
losta, jotka hänen palveluksessaan olivat joutuneet
onnettomuuteen, ja vielä enemmän siksi, ettei hän
karttanut vaivojaan heitä pelastaakseen, mikä hä-
nelle myöskin onnistui.

Tuskin oli isä seuraavana iltana istahtanut
paikallensa, ennenkuin lapset kokoontuivat hänen
ympärillensä, muistuttaen häntä luvatustakertomuk-
sesta.

IsÄ. Mutta nyt meidän pitää mennä lähes,
kokonainen vuosi taaksepäin siitä hetkestä, johon
eilen illalla lopetimme. Tehän muistatte, missä vii-
meksi tapasimme reippaan katteinin ?
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Kustaa. Aivan hyvin! Jäitten sulkemassa lai-
vahylyssä. Tiedämme, kuinka hän lähetti perämie-
hen ja molemmat orpanukset maihin jakuinka näm
sieltä antoivat raketeilla merkkejä, joihin katteini
laivasta vastasi.

ISÄ. Aivan niin. Nyt eteenpäin. Katteini
huomatessaan heidän ilmoitusmerkkinsä, sanoi: „Tuo
on hyvä merkki! Lähettiläämme ovat löytäneet
maata, ja myöskin suojaa rajuilmaa vastaan. Juma-
lalle olkoon kiitos! Tehkäämme nyt parastamme
sinne päästäksemme."

Hän käski nyt tyhjentää koko laivan ja kul-
jettaa maihin kaikki, jota kannatti viedä sinne. Koska
heidän oli kulkeminen suurta, liukasta jääkenttää
pitkin, määräsi hän molempien kirvesmiesten kat-
kenneesta mastosta valmistamaan kelkan tahi reen.
Merimiesten taas piti ruumasta tuoda kannelle kaikki
siellä olevat tynnyrit jaruoka-astiat. Sillä aikaa kat-
teini meni alas kajuuttaan, järjestämään ja kokoile-
maan asiakirjojansa.

Silloin alaperämies astui levottoman näköisenä
sinne.

„Noh, mitä sinulla on sanottavaa?" katteini
kysyi. „Meidän pitäisi kiiruhtaa matkaamme, niin
paljon kuin mahdollista, jos tahdomme saada sen päät-
tymään onnellisesti".

„Kuinka niin?"
„Sää muuttuu; myrsky lähestyy luoteesta, se

tuo mukanaan kostean ilman ja lumipyryn."
Katteini lähti kannelle, hän huomasi kaikki ole-
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van niin, kuin alaperämies oli sanonut, ja hän aikoi
juuri kehottaa väestöänsä kiirehtimään, kun hän
suurimmaksi säikäbdyksekseen havaitsi äärettömän
suuren jääkentän, johon laivahylky oli jäätynytkiinni
liikkuvan ja ajelevan kaakkoonpäin; siis aina vaan
kauemmas saaresta.

Erkki. Noh, mihinkä laiva joutui ?

Isä. Se seurasi tietysti mukana; olihan se kiinni,
jäässä. Jokainen ymmärtää, että reipas katteini säi-
kähtyi; nyt ei ollut heillä mitään mahdollisuutta
päästä saarelle.

Mari Mitä ihoiisraukat nyt tekivät?
Isä. He eivät voineet muuta tehdä kuin py-

syä tyyneenä. „Miehet", katteini sanoi, „maihin
emme pääse; laivahylkyä emme voi, emmekä saa
jättää. Olemme Jumalan, kaikkivaltiaan kädessä;
meidän täytyy seurata mukana, mihin jää meidät
vie Vielä ei ole kaikki pelastuksen toivo kadon-
nut.

Katri. Kauhea lohdutus!
Isä. Mutta ainoa, joka heillä oli jälellä. Kat-

teini itse tarkasti, vieläkö laiva pysyi kiinni liitok-
sissaan, ja voisiko se kestää jään puserrusta, jos se
pääsisi irti siitä. Sitä hän tuskin saattoi toivoa, sillä
peninkulmia leveä ja parin metrin paksuisen ajeleh-
tivan jääkentän voima on niin suuri, että se silmän-
räpäyksessä musertaa rikki laivan, joka sattuu jää-
lohkareitten väliin

#

Katteini ei itse toivonut mitään
pelastusta, vaan hän ei tahtonut ilmoittaa sitä vä-
estölle, jotta miehet pysyisivät rauhallisimpina ja
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reippaammin tekisivät työnsä. Tyyni oli häneD kat-
seensa, hänen kehottaessaan heitä tekemään tehtä-
vänsä, ottamaan vaari kaikesta, eikä antautua epä-
toivoon.

Sitten hän meni kajuuttaansa kirjoittamaan su-
kulaisillensa. Kirjeessä hän luetteli kaikkien meri-
miesten sekä meidän kolmen ystäviemme nimet ja
kertoi, mikä, surullinen kohtalo oli heidän osakseen
tullut ja tämän kertomuksen hän kirjoitti sekä eng-
lannin, että venäjän kielillä, määräten pituusasteen,
jonka kohdalla onnettomuus oli sattunut

Katri. Mutta kuinka saattoi tämä kirje tulla
hänen sukulaisiensa käsiin ? Kukapa veisi sen pe-
rille?

ISÄ. Niin ajatelkaa nyt itse; eikä sen pitäisi
oleman teillo vaikeata, kun muistutan teille erästä
kuuluisata merenkulkijata.

Erkki, Nyt tiedän. Tarkoitatte varmaan Ko-
lumbusta, joka ollessaan myrskyissä kaukana merellä,
kirjoitti kirjeen ja pani sen pulloon, jonka hän tar-
kasti suljettuna heitti mereen.

ISÄ. Niin juuri. Samalla tavalla katteini nyt
teki; hän pani kankaaseen käärityn kirjeen huolel-
lisesti piellä suljettuun rasiaan, jonka hän asetti jää-
kentälle. Merenrannoilla on nimittäin tapana jättää
kaikki tämmöiset maihin ajaneet pullot lähimpään
virastoon. Täällä ne sitten avataan, ja kirjeet lähe-
tetään postissa määrättyyn paikkaan.

Mari.. Omituinen postitoimisto! vaan eikö
usein tällä tavalla saada aikaan turhaa pelkoa ja
vääriä sanomia?
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Isä. Kyllä niinkin, ja tulette pian huomaamaan,
että tässäkin oli niin asian laita. Mutta se on kui-
tenkin ainoa tapa tämmöisessä tilassa oleville antaa
omaisilleen tietoja kohtalostaan.

Ilma kävi yhä vaan myrskyisemmäksi, vaikka
sitä edellä käyvä, ankara pakkanen olikin vähän lauh-
tunut. Vaan se ei ollut miksikään hyödyksi; sillä
mitä leudommaksi sää muuttui, sitä enemmän jää-
kenttä hajosi kappaleiksi. Silloin oli vaara suuri
laivalle tulla muserretuksi jäitten väliin, sillä kun ei
ollut mastoja eikä peräsintä, jolla olisi voinut sitä
ohjata. Ja vaikka he olisivatkin päässeet aukealle
merelle, mihinkä tuommoisella hylyllä olisi päässyt
kulkemaan? Onnettomien tila ei siis parantunut,
vaikka sää kävi lauhkeammaksi; jos ei tahdo pitää
onnellisena sitä seikkaa, että heidän kärsimyksensä
täten pikemmin päättyisivät.

Aina kauemmas ajoi tuuli ja kuohuvat aallot
jääkenttää. Kun lumituisku vihdoin päättyi ja ilma
selkeni, saattoivat he laivan kannelta tuskin erottaa
avonaista vettä, niin suuri oli jääkenttä, joka sulki
heidän laivansa jäiseen syliinsä. Kolme lyhyttä päi-
vää ja yhtä monta pitkää yötä oli myrsky heitä näin
kuljetellut. e&nad

Jo ensimmäisenä aamuna myrskyn noustua, nä-

kivät nuo kolme Huippuvuorille jäänyttä miestä me-
ren olevan vapaan jäistä ja laivan kadonneen näky-
vistä. Mutta varmaankaan se ei silloin vielä ollut erit-
täin kaukana saaresta. Korkeat aallot luultavasti es-
tivät heitä erottamasta alempana olevaa, jäihin sul-
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jettua osaa laivasta, josta syystä meidän kolme ystä-
väämme eivät voineet uskoa muuta, kuin että laiva
väestöineen oli uponnut.

Kolmen vuorokauden kuluttua, selkeni vihdoin
ilma, tuuli tyyntyi, pakkanen yltyi; pauhaavat, kuohu-
vat aallot asettuivat; jää muuttui kovaksi kuin kallio.

Katri. Jumalan kiitos!
Erkki.. En tiedä, oliko se miksikään onneksi

vai miten, isä?
ISÄ. Siitä onnettomien kurjuus vaan lisääutyi

Mitenpä olisi käynyt jään jäätyessä kodaksi ja tul
lessa aivan liikkumattomaksi tasangoksi?

Erkki. Olisiko se ollut mahdollista?
ISÄ. Hyvinkin mahdollista. Usein tavataan

näissä merissä jäävuoria, jotka ovat satoja metriä
paksuja. Jos semmoinen jäävuori tahi jääkenttä sat
tuu karille, niin tarttuu se kiinni. Siinä tapauksessa
laiva olisi pysynyt eheänä; vaan mihinkä olisivat
nuo onnettomat sieltä joutuneet? He eivät olisi
päässeet pois jääkentästä, joka muodosti kaikista asu-
tuista seuduista kaukana olevan saaren. Otaksu-
kaamme heillä Olleenkin kelvollinen vene, jonka he
olisivat voineet kuljettaa jääkentän rajaan; kuinka
kauas olisivat he, vähäisellä ruokavarastolla varus-
tettuina, pienessä veneessä voineet päästä kovassa
pakkasessa avonaisella merellä ?

Kumpaisessakin tapauksessa, joko he jäivät lai-
vaan, tahi lähtivät sieltä, oli kuolema varma; ainoa
erotus oli ehkä, että heidän kärsimyksensä saattoivat
kauemmin kestää toisessa tahi toisessa tapauksessa.
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Mari. Kauhea asema! Ale surkuttelimme ys-
täviämme Huippuvuorilla, emmekä tietäneet, että he
laivanväestöön verrattuina olivat onnelliset.

Isä. Todistus siitä, että useinkin on olemassa
vieläkin kurjempia, kuin ne, jbita me pidämme on-
nettomina.

Voitte helposti käsittää, että nuo kolmekym-
mentä miestä olivat suuresti alakuloisia selvästi
käsittäessään, kuinka kauhea heidän tilansa oli. Kun
kuolema on varma, eikä pelastuksen toivoa ole nä-
kyvissä, kadottaa rohkeinkin ihminen malttinsa.

.Rohkea katteini kutsui kokoon koko väestön ja
sanoi heille: „01emme kolmekymmentä miestä. Meillä
on luja ja hyvä vene. Neuvoni siis on, että las-
kemme sen vesille, otamme mukaan, mitä mahtuu
veneeseen ja koetamme päästä saareen, missä mei-
dän kolme venäläistä toveriamme oleskelee. Oletteko
samaa mieltä ?

Kustaa. Oliko tämä paras neuvo ? Eikö ku-
kaan ollut toista mieltä ?

Isä. Saamme heti kuulla, mitä toiset toverit
yhtä kokeneet merimiehet lausuivat tätä rohkeata
esitystä vastaan. He huomauttivat ensiksi, etteivät
he voineet tietää, kuinka kauas saaresta myrsky noina
kolmena vuorokautena oli heidät ajanut; toiseksi, kun
tuuli monta kertaa oli muuttanut suuntaansa, eivät
he tietäneet, missä ilmansuunnalla saari oli; kolman-
neksi voisi helposti tapahtua, että he joutuisivat ka-
rille, tahi, jos myrsky nousisi, niskentelevien jää-
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vuorien väliin. Ja mitään pitempää matkaa ei voi-
taisi tehdä päivän enää kestäessä i vaan pari tun-
tia. Kuinka he avonaisessa veneessä suojelisivat it-
seänsä kovaa pakkasta vastaan?

Katteini luopui ehdotuksestaan. Vaikka hän
oli vakuutettuna siitä, että kentiesi olisi toivoa-pe-
lastukseen heidän jättäessään laivan, niin käsitti hän
myöskin, että- heidän matkansa tulisi olemaan vaa-
roja täynnä. Hän päätti siis miehineen ottaa vastaan
kaikki, mitä Jumala oli heille määrännyt, ja täällä
odottaa kuolemaa. Hänen käskystään yksi merimie-
histä otti jäällä laivan vieressä olevan rasian,' joka
sisälsi ennen mainitun kirjeen, vei sen jäänreunaan■ , -j,'. J löfl ioni
ja heitti sen mereen.

Kaikki valmistuivat nyt kuolemaan; ainoastaan
reipas katteini vielä toivoi. Hän muisti laivojen
usein myöhempinäkin vuodenaikoina oleskelevan

...,-,.. j ~, aimoa a«naula seuduilla.
Mari. Mutta jos joku laiva sielläpäin kulkisi,

kuinka voisi sen väestö huomata laivahylyn?
Isä. Siitä kokenut katteini piti huolen. Hän

pystytti keskelle laivaa pitkän tangon, jonkapäähän
yöksi pantiin palava lyhty riippumaan. Sen lisäksi
antoi hän kerran tunnissa raketin nousta; ja kan-
nella seisoi aina merimies tähystämässä, vastattai-
siinko ilmoitusmerkkiin. Katteini aina vaan uskoi
Huippuvuorten saaren olevan läheisyydessä. Siellä
olevat toverit olisivat silloin nähneet ilmoitusmerkin,
vastanneet siihen, ja sitten olisivat he Uskaltaneet
veneessä lähteä matkalle saareen. Vaan tämä toivo
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petti. Mitään merkkiä ei näkynyt, kuolema kau-
neimmassa muodossa, kävi heille hetki hetkeltä var-
memmaksi. Yksitoista yötä oli tällä tavalla turhaan
annettu merkkejä; pakkanen yltyi; ruokavarat, voi-
mat ja rohkeus vähenivät. Tuskin viitsivät meri-
miehet enää heittää raketteja ilmaan ja tähystää,
näkyisikö missään samanlaista merkkiä.

Kahdentenatoista yönä vahdissa seisova meri-
mies riensi kajuuttaan huutaen: „Ilmoitusmerkki!
Merkki kaakossa! Ilosta vavisten juoksivat kaikki
kannelle. Kaksi rakettia nousi kaukana ylös ilmaan;
salama välkähti siellä päin ja tykin pamaus vieri
jääkenttää pitkin. Ilosta huutaen syleilivät he toi-
siaan, sitten laskeutuivat he polvilleen ja vuodattaen
ilokyyneliä, kiittivät he Jumalaa tästä odottamatto-
masta avusta.

Katteini antoi yön kuluessa silloin tällöin merk-
kejä, joihin toisesta laivasta vastattiin. Niin var-
rottiin aamua; se koitti, ja kuka voi kertoa heidän
riemuansa, heidän selvästi nähdessään laivan jään
toisella reunalla. Siitä laskettiin vene vesille, sen
väestö nousi jääkentälle, kulki sitä pitkin haaksi-
rikkoisten luo ja vei nämä tanskalaiseen laivaan,
jossa he sitten onnellisesti saapuivat Tanskan pää-
kaupunkiin Kööpenhaminaan ja täältä omaan synty-
mämaahansa takaisin.
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