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TYVEN MERI





Onhan meri ihana, kun se painii sisarensa
myrskyn kanssa. Onhan se komea, kun se hir-
nahtelee kallioita vastaan ja kun sen aalto kau-
laansa kaartaen heittää vaahtoisan harjansa ylös
ilmoja kohti. Minä ihailen sitä, minä kunnioitan
sitä, minä vavahdan sen voimaa, mutta en sitä
rakasta enkä helli — niinkuin rauhallista merta.

Minä rakastan rauhallista merta, hellin
tyyntä, onnellista ulappaa. Se on minulle meri
oikeana merenä, ystävä, jonka luo mieleni lak-
kaamatta palaa.

Kaukaisin ulkokari, kivisen lahdelman poh-
jukka, kalaranta laakean, matalan kallion vii-
meisellä liepeellä. Katselen tässä kuivamaan levi-
tettyjen verkkojen välitse, yli riuttojen, siintele-
vään kaukaisuuteen, jossa joku purje seisoo
liikkumatonna kuin majakka ja niinkuin jonkun
kaukaisen maan kangastuksena vaakkuu jo
aikoja sitten kadonneen höyrylaivan savupilvi.

Lämmin ilma, joka maailman ja taivaan
täydeltä ylitseni ja ympäritseni tulvehtii; sileä
maininkiaalto, joka loiskaa ja loiskaa, koskaan
uupumatta, kuin ikiheiluri, jota näyttää pitä-
vän liikkeellä joku salainen soudattaja joistain
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toisista taivaankappaleista — mikä huoleton
autuus ja onni!

Tämä tyyneys ei ole sisäjarven unettavaa,
raukeata tyyntä. Merikin vaivuttaa uneen, mutta
keveään ja raittiiseen. Nukut ja heräät, nukut ja
heräät, niinkuin laine nousee jalaskee. Silmä nuk-
kuu, korva valvoo, ottaen outoja ääniä, liene-
vätkö lintujen puhetta vai hylkeenhuutoja. Et
välitä kysyä, mistä ne tulevat tai mitä ne tietävät.
Joskus on kuin parkaseisi pieni lapsi, mutta kun
herahdat ja kuulostat, et kuule muuta kuin lai-
neen loiskinan etkä näe muutakuin karin nenässä
valkoisen tyrskyn, josta se samassa katoaa, jon-
kun ajan kuluttua tullakseen uudelleen — meri
avaten silmänsä ja sulkien ne taas, nähtyään
tuttavansa taivaan ja rakkahimpansa rannan —

samat mitkä sinäkin.
Tyven, verkalleen mainehtiva meri, joka ei

muserra, ei uhkaa, ei pelota, vaan joka rakas-
taa omiaan, liekuttaa lapsiaan ja niitä tuudittaa
— kaikki revityt ja riitaiset, kaikki jotka toi-
sianne vihaatte ja vainootte, kaikki kierot
mietteet ja turhat puuhat ja aherrukset —

miksi ette tule tänne!
Täällä olisi teidänkin hyvä olla. Rakentakaa

tänne majanne, te, niinkuin minäkin. Ei muu
maksa vaivaa, sillä kaikki muuhan on turhuus
ja hengen vaiva.



ELÄMÄNI EHKÄ
ONNELLISIN PÄIVÄ





Elämäni ehkä onnellisin päivä. Ensi-
mäinen oikea kevätpäivä ainaisten sateiden
ja pitkien kylmien perästä. Koivujen lehdet
ovat tänään puhjenneet hiirenkorvalle lämpi-
mässä tyynessä paisteessa. On ollut niin tyyntä
ja lämmintä ja raittiin puhdasta kuin ennen
lapsena ollessa kuvailin vain taivaassa olevan.

Odotettiin äitiä tulevaksi kotiin. Heikki
juoksenteli pitkin päivää avojaloin talon ym-
pärillä kukkia poimien. Niitä asetettiin kaikkiin
huoneihin, ja verannalle valkoisiin astioihin,
ja pistettiin kimppu kumpaankin portin pie-
leen ja koivujen valkoiseen tuoheen kahden
puolen kotitietä.

Nyt ne nukkuvat. Minä istun ikkunas-
sani ja koetan kirjoittaa.

Järvi on aivan tyven. Viklat lentelevät
valitellen rantoja pitkin, mutta niiden vali-
tuksessa on riemua. Kottaraisia istuu musta
marjaterttu koivun latvassa, huilautellen pitkiä
vihellyksiä. Niillä ei vielä ole poikasia, mutta
pesänsä ne jo ovat valinneet.

Taivaalla tuikkaa joku iso tähti, talven
viimeinen.
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Olen ottanut uuden kynän ja hienoimman
paperin ja koetan kirjoittaa tätä niin kauniilla
käsialalla kuin minulle on mahdollista.

Jos saisin viedä maailmasta mennessäni
vain tämän muiston. En haluaisi muuta pal-
kintoa siitä, mitä hyvää olen tehnyt, enkä
muuta rangaistuksen anteeksiantoa siitä, mitä
rikoin . . .



ARKITUULI - PYHÄPOUTA





Arkituuli puhaltaa, arkipilvi sataa, lak-
kaamatta, yötä ja päivää. Satamassa aina
sama arkilaineen loiskinta, räystään alla iäti
yhdenlainen lotina. Harmaat arkiolennot kis-
kovat itseänsä joka ilta ja aamu märkinä me-
relle ja palaavat sieltä vielä märempinä takaisin.
En näe tänne, ovatko miehiä vai naisia, nuoria
vai vanhoja, kauniitako vai rumia — öljy-
takit, saapasjalat, arkitöittensä orjat. Kun
sanovat jotain, murahtavat, kun vaikenevat,
murjottavat. Ei laulahdusta, ei naurun heläh-
dystä, ei yhtä ainoata hypähtävätä askelta
kala-aittojen polulla. Koko elämäkuin mieletön-
tä, asiatonta itkua.

Pyhätuuli puhaltaa, pyhäaurinko paistaa.
Sataman sinessä lounaisen viri, katon harjalla
pääskysen siritys, kalliolta kalliolle västäräkin
vilisevä juoksu. Aitasta tulee tyttö, solakka
ja reipas, ja juoksee rantaan; toisesta toinen,
nuori notkea, ja juoksee rantaan — hameet
siniset, puserot punaset, huivit valkoista har-
soa, olkapäille valuen. Uusi ilma ja ihmiset
uudet. Pyörähtävät, huudahtavat, hypäh-
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tävät nauraen sillalta purteen, kaatuvat kir-
kaisten toistensa syliin. Huulet hymyssä sei-
sovat ovillaan vanhat, joilla ei äsken ollut ystä-
vällistä sanaa.

Nyt ne soutavat satamasta ulapalle, vas-
takkain istuen, toinen vetäen, toinen huovaten,
karkelosaareen, laulaen molemmat. Toisista
rannoista soutaa toisia laulavia tyttöparvia.
Ovat niinkuin eivät olisi koskaan muuta kuin
huviansa soutaneet ja pyhäänsä pitäneet. On
niinkuin ei olisi ollut maailmassa arkea koskaan
eikä koskaan sadetta ja niinkuin elämä olisi
yhtä asiatonta iloa ja paistetta.



SÄVELTÄJÄN MUISTIKIRJASTA





Vain joskus olin tullut merkille panneeksi,
että talossa, jossa asuin, oli viiritanko katolla —

silloinkun sen päässä visersi pääskynen. Olin
myös nähnyt, että ikkunani alla ja tupani
seinämällä oli tasapääksi leikelty syreenipen-
sas ja nurkan kohdalla lumessa vanhan
joulukuusen latva. Olin joskus epäillyt, että
uunini pellissä oli olemassa jotain hataruutta,
mutta että seinässä olisi sälöjä ja ikkunapaperi
jostain irrallaan, siitä minulla muistaakseni ei
ollut tietoa enemmän kuin luultavasti heillä
itselläänkään, ennenkun tuli tammikuun myrsky.

Myrskyjä oli usein kulkenut taloni yli.
Ne olivat panneet meren mylvimään, metsän
pauhaamaan, niinkuin meren ja metsän tulee
ja niinkuin ne ovat tottuneet tekemään. Olipa
myrsky kuinka kova tahansa, sen puuskat
kuinka rajut hyvänsä, meri ja metsä antoivat
aina sointuvan äänen, heikomman tai voimak-
kaamman, mutta aina puhtaan niinkuin hyvin
viritetty soittokone. Metsä ja meri eivät kos-
kaan soi epävireessä, yhtä vähän kuin urut,
päästipä niihin henkeä kuinka paljon tahansa.
Ne eivät koskaan tuntuneet tulkitsevan mitään
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erikoista omaansa: iloansa, suruansa, hätäänsä
tai kauhuansa — soivan ainoastaan sitä, mitä
myrsky niillä soitti, suurta, rauhoittavaa, ylen-
tävää säveltä. Saatoin kuulostaa niitä aikani,
nauttia ja nukkua.

Taas pauhasi meri ja mylvi metsä. Kun
puisto nyt oli lehdistä puhdas, sattui myrsky
minkään estämättä siihen huoneeseen, jossa
asuin.

Lipputanko katolla oli alkanut reutoa ja
narista. Sen nuora kuului milloin kääriytyvän
sen ympärille, milloin purkautuvan pieksämään
sen kylkeä, ikäänkuin hoputtaen sitä jonnekin;
tanko ei päässyt, mutta tuntui tutisevan tus-
kissaan.

Syreenipensas oli tullut kuin hätään ja
pelkoon, raapi ja raastoi ikkunata ja sen pieltä
ia seinää niinkuin koira, joka pahana yönä
pyrkii sisään susia vainuten, repien kyntensä
rikki ja varpaansa verille.

Nurkan kohdalla, jossa nojatuolissani is-
tuen koetin olla kuulematta ja lukea, alkoi
huokailla ja nyyhkyttää. Se vaikeni hetkeksi,
alkoi uudelleen — parkuminen ilman ääntä.

Korisi jossain kuin kuoleva. Ullakollako?
Lattianko alla? Niinkuin kuristettaisiin kurk-
kua, päästettäisiin hetkeksi henki kulkemaan,
kiristettäisiin taas. On niinkuin joku estäisi
tulemasta sisään jotakuta, joka pyrkii sisään.
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Se, joka pyrkii, tuntuu loikertelevan torvien
läpi, monta kertaa uunin ympäri, pitenevän,
venyvän, nyt se nuuskii uunin alapeltiä, rämä-
hyttää sitä, säikähtää, nielasekse takaisin ja
alkaa uudelleen.

Silloin rämähtää ihan korvani juuressa
ääni, jossa on se hermostunut hätä, mikä on
ampiaisen äänessä, kun se kesällä huoneeseen
eksyttyään pyrkii ikkunasta ulos. Tämä pyrkii
sisään. Ei niinkuin yksi ampiainen, vaan niin-
kuin kaikki maailman ampiaiset. Tiedän, että
se on ikkunan paperi, joka on irtautunut, mutta
en saa itselleni uskotelluksi, että niin todella
on. Sillä minä kuulen samalla kymmeniä ääniä,
jotka voivat olla mitä hyvänsä, kenen ta-
hansa, elävien olentojen, kuolleiden, ihmisten,
henkien.

Kaikilla heillä tietysti täytyy olla luonnol-
linen syynsä, tiedän sen, mutta en saa selville,
mikä se milloinkin on. Sen vain siinä kuun-
nellessani käsitän, että kaikki ovat ääniä sem-
moisten, jotka pyrkivät pois sieltä, missä ovat,
joita vaivataan, ahdistetaan, kidutetaan, ne
huutavat, vaikeroivat, vikisevät kukin omalla
kielellään. Mutta kenenkään ääni ei soinnu
toisen ääneen, niinkuin myrskyssä meri ja metsä,
joiden soitto on sitä kokonaisempi kuta suurempi
myrsky on. Nämä eivät välitä eivätkä tiedä toisis-
taan, niillä on kaikilla oma yksityinen hätänsä ja
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sen huuto ja parku, niinkuin haaksirikossa huu-
tavien, tulipalossa, sairaalassa voihkavien.

Kuuntelen aina huvikseni myrskyä, me-
nen metsään ja meren rannalle kuin soitta-
jaisiin, nauttimaan melusta ja pauhusta. Nämä
minua kiusaavat. Koetan olla uskomatta niiden
hätään. Eihän se ole totta, eihän se ole mitään,
sehän on vain tuulta. Vaan jos olisikin, mitä se
minuun kuuluu? Mitä minuun kuuluu kenen-
kään toisen tuska? Panen maata, koetan nuk-
kua. Mutta silloin yltyvät ne tuhatta hullum-
paan hätään. Ja on niinkuin se ei olisikaan
enää toisen tuskaa, vaan omaani. Jokainen
heistä vetää ia repii minua osalliseksi omaan
hätäänsä, ne valittavat ia huutavat, niinkuin
minun itseni pitäisi valittaa ja huutaa.

Näen, että ne tulevat panemaan pilalle koko
yöni. Häiritsivät ensin työni, nyt estävät uneni.

Kun yöperho pörrää työtuleni ympärillä,
tapan sen säälittä. Kun karjan ahdistama koi-
rani turvautuu jalkoihini, potkaisen sen ar-
motta pois.

Repäsen paperin ikkunasta, tempaan auki
pellit. Riennän ulos, nousen katolle ja murran
vihoissani viiritangon. Katkon kiukuissani
syreenipensaan latvat niin lyhyiksi, etfeivät
ne ulotu raapimaan seinääni. Riistän lumesta
vanhan joulukuusen ja nakkaan sen menemään
suin päin hankeen.
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Kun tulen takaisin, on kaikki hiljaa. Ei
mikään valita eikä häiritse. En tarvitse enää
kuulla kenenkään tuskaa enkä siitä kärsiä
niinkuin omastani.

Meri ja metsä kyllä yhäkin pauhaavat ja
soivat. Ja saakoot ne kernaasti soida. Onhan
niidenkin äänessä tuskaa, murhetta ja ahdis-
tusta: joka oksalla, jota myrsky vaivaa, joka
aallolla, jonka se nostaa ja murskaa, on kai
oma hätänsä, mutta siinä on kokonaisuutta,
sopusointua. Meri ja metsä eivät kiru eivätkä
paru, vaan soittavat surunsa.

Minä voin kuunnella sitä aikani, kuinka
kauvan hyvänsä, vaikka koko yön, minä nau-
tin siitä, voin levätä sen laineilla, nukkua sen
keinuun.

Minä tahdon ottaa todellisuuden tai-
teena, minä en tahdo kuulla siinä mitään,
mikä ei soinnu, minä poistan siitä kaiken,
mikä siinä vihloo ja särkee, uhallakin — väki-
vallallakin. Ei mikään suru saa tulla minua
niin lähelle, että se pakottautuisi omakseni.

"Tahdon nauttia päivin ja nukkua rauhassa
öin.

Tahdon, että elämä soittaa minulle tus-
kansakin — orkesterille sovitettuna.





SALAPERÄISIN





On salaperäinen syksyinen sysimusta yö,
kun vaahtopäät laineet välähtelevät myrskyi-
sellä merellä ja ulappain voima pauhaa kaukaisia
kallioita vastaan. On salaperäinen tyyni yö
Lapin autiolla erämaan taipaleella, kun revon-
tulet aaveina taivaalla leimuaa ja havuinen
ikimetsä hämmästyksestä suorana seisoen sitä
katselee. On salaperäinen lämmin elokuun ilta,
kun punanen kuu metsänrannasta suurena maa-
ilmaa katsoo, niinkuin se sen nyt vasta ensi
kerran näkisi.

Vaan ei ole niin salaperäinen mikään yö
eikä ilta kuin on tyyni paisteinen keskipäivä
kesän kuumimpana aikana.

Päivänä semmoisena kuuluu metsässä, kun
kuiva havunneula risahtaa oksastaan irti ja
putoaa puun alle. Aurinko valaisee joka sopen,
kirkastaa joka kolkan, mutta vaikka katsot, et
mitään näe, sillä valo verhoo vaippaansa
maan ja kannot ja kivet ja mättäät ja kaiken,
mikä niiden päällä on ja mitä niiden kupeella
piilee. Ja silloin on siellä keskellä viikkoa sem-
moinen pyhä rauha, että jänis huoletta paneikse
pitkäkseen ruskealle polulle ja pyypoikue nu-
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kahtaa paisteeseen rypyhautansa pohjaan; sil-
loin siellä ketutar tuo penikkansa luolansa
suulle, silloin siellä karhu kellii aukealla lämpi-
mällä kalliolla, ja sen päällä kelohongan ok-
salla uneksii silmät pieninä viiruina huuhkaja;
silloin siellä suon reunassa hongikossa seisoo
hirvi niin liikkumatonna, että orava puusta
laskeutuessaan ponnahtaa sen sarveen ja sar-
vesta toiseen puuhun. Kaikki nukkuu, ja kaikki
kuitenkin valvoo, kaikki on esillä, ja kuitenkin
piilossa, auringon piilossa, kuuman keskipäi-
vän kätkössä, ja on niinkuin olisi tapahtunut
se, että aurinko ei enää koskaan laske, ja etfei
päivä milloinkaan pääty.

Yksi valvoo ja elää: kukkien tuoksu ja
pihkan lemu niinkuin nukkuvan hengitys; ja
kuuma maa, niinkuin tulisi sen alta hehku.
Hyönteiset hyrisevät, sihisee muurahaispesä,
hymisee jossain kaukainen koski niinkuin yl-
häällä ilmassa tai syvällä mantereen alla. Ja
valvoo vielä aurinko ja elää, ollen äänessä kuin
lämpöään hiljaa soiva ääretön lamppu. Elää
ja valvoo kaikki, samalla kun nukkuu. On
niinkuin maa ei olisi maata, niinkuin metsä ei
olisi metsää, niinkuin eivät puut olisi puita,
vaan niinkuin maa olisi nukkuva lämminpintai-
nen peto, joka jostain säikähtäen voi pian
ponnahtaa pystyyn ravistaen selästään kaiken,
mikä siinä uinuu.
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Päivänä semmoisena ovat väet talosta
kaukana niityllä eikä kotona kuin räystästen
pääskyset ja portin pielessä äänetön koivu ja
pihan päällä ylhäällä taivaalla poutapilvi ja
poutapilven alla haukka liikkumattomin siivin.
Päivänä semmoisena hiipii taion tarhakäärme
kivijalasta huoneen alta porstuan rapuille ja
lepää siinä paisteen alla suorana kuin keppi.
Silloin nakertaa talon haltijahiiri loven emän-
nän hienoimman nisuleivän laitaan ja tekee no-
pean jälen hänen viilipyttynsä kerman kuoreen
niinkuin jänönen keväiseen hankeen ... ja
emäntä tietää aaveita käyneen.

Päivänä semmoisena on pellolla heilimon
kiihkoisin hetki ja huumeissaan painaa rukiin
tähkä kutrisen päänsä toisen tähkäpään pos-
kea vasten ja synnyttää, näkemättä tietä-
mättä, satain tuhansien sadon. Silloin saa pien-
tareen mansikka poskilleen kypsyytensä punan
ja sen huulille kihoo sen sydämen sokeri ja
se on poimittavaksi valmis ja otettavaksi altis.
Angervan kukka avaa lemujensa lippaan ja
mehiläinen kantaa pois lemmen viestin. Ruo-
hossa maaten, päänsä alla käsi, näkee neito
hymyillen lempensä ensimäiset unet, joita tor-
jui aaveina luotaan vielä illalla ja yöllä.

Lahdessa talon alla uipi suurten ulappain
mahtavin hauki matalimpaan heinikkoon ja
tuijottaa tuntikaudet, posket jäykkinä ja kiin-
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teinä silmät, sudenkorentoon, joka vihreällä
lumpeella keltasiipisenä väräjää toisen kelta-
siipisen kera. Posahtaa kuin valaskalan pyrs-
töstä, salakoita sinkoo ilmaan kuin hopeisia
salamoita, ruohikko sihisee ja nuokkuu, lumme
on kastunut eikä keltasiipiä enää näy.

Meren päällä taivaalla autereisia hatta-
roita, ja meren pinnalla uinahtelevia virejä
ja velttoja purjeita . . . Kangastelevat ylösalai-
sin etäiset kaupungit ja ulkomaiden rannat.
Näkymättömien myrskyjen mainingit vaahtoaa
ja pauhaa uloimmissa kallioissa. Hylkeet huu-
tavat toisilleen karilta karille ilolaulujansa
laulaen, ylistäen paistetta ja tyyntä, mikä
kuuluu kuin hätähuudolta hukkuvan lapsen.

Päivänä semmoisena iskee kalasääski me-
ren suurimman lohen ja katoo kerta parahtaen
syvyyteen.

Päivänä semmoisena näkee ihminen nä-
kyjä keskellä päivää ja semmoisena syntyi
merimiesten tarina suuresta merikäärmeestä,
ulappain aaveesta.

Ja semmoisina päivinä alkaa aina jymäh-
dellä tykkien pilvetön ukkonen vierailla ran-
noilla ja tällä puolella vesien tärähtää jok-
ikinen ikkuna matalassa saaristomajassa.



NÄKY





Kun minä kerran, heleästi valaistussa, sopu-
suhtaisessa salissa, viileän pilarin suojassa, istuin
ja kuuntelin, kuinka sävelet soivat, näin minä,
auki silmin uneksien, tämmöisen näyn.

Minä näin, jossain kaukaisessa maassa,
missä en koskaan ole käynyt, näin yhtäällä
aukean heleänsinisen merenulapan pienine lai-
neineen ja siellä täällä valkoisia purjeita; — ja
toisaalla, kaukana taivaan rannalla, vuorisen
maan häämöittävine lumihuippuineen.

Vuoriston ja meren välillä on laakea viher-
tävä seutu loivine kukkuloineen ja niiden päällä
vanhoja linnoja ja rinteillä päiväpaisteen valaise-
mia taloja ja tasangolla kirkkoja puisto lehtojen
keskessä.

Tasangon halki poimuilee virtava vuo, mil-
loin vainioiden keskessä suvannoiksi leveten,
milloin kukkulain välissä virraksi kaveten.
Läpi lähdekirkkaan, lumirinteillä auringon su-
lattaman veden kuultaa valkoinen hiekka ja
välkkää rantojen mukaan luikerteleva vesi-
heinän varsi. Polviin taipuen kiihtyy vuo mil-
loin kulloin virkeään juoksuun ja hypähtää vii-
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meisestä suvannostaan mereen pieninä putouk-
sina, joiden alta joutsenvalkoiset vaahtopallot
kuin huvikarkelossa pyörähdellen liukuvat me-
ren lahteen ja kantauvat kauaksi ulapalle.

Virran reunalla, ikitammien varjossa, hil-
jaisia puhdastekoisia huviloita ja toisesta toi-
seen rantoja pitkin poppeliteitä. Ja kukkivat
tuomet ja riippuoksaiset raidat varjostavat
vettä ja koskettavat suvannon sileää pintaa,
vetäen siihen väreilevän viivan.

Tyyntä ja paistetta — ei tuulta, ei ainoata
ääntä.

Kullankiiltävä, punakeltasiipinen perho le-
pää lehden päällä kuin kukka, avaten siipiä ja
sulkien ne taas niinkuin neitonen viuhkaa.

Tuulahdus liikauttaa lehteä, lehti kallistuu
ja perhonen putoo veteen, liukuen putousta
kohti yhtä levollisena kuin äsken lehden päällä
istui.

Kiven huopeessa, missä vesi vilisee, vaan
ei vielä kuohu, lepää lohi, selältä tumma kuin
vesikiven sammal, kupeilta hopean kirjava
kuin ympärillään helmeilevän vuorivirran kuohu.
Kääntäen pyrstönsä kämmenen vasten veden
viistoa voimaa kohotakse se ylös suvantoon,
missä kullankiiltävä perhonen irtaimin purjein
ajelee virtaa alas.
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Ja niinkuin ottaa aukeava huuli hyppy-
sistä kypsyneen marjan, imasee kuohujen kau-
nis ilmojen ihanan ja vaipuu takaisin, ja soi-
keneva vesirengas kantautuu pintaa pitkin
hyrskyjen helmaan.





MUISTOJEN MAISEMA





Vanhan yliskammarini ikkunasta lumen
peittämä niitty ja niityllä lato huurteisten
koivujen alla; niityn takana järvi ja sen ran-
nassa nuottikota ja venhe kumollaan nietoksen
peitossa; järven halki viitotettu tie ja sen pe-
rillä matalakukkulainen metsäinen maa.

Ja siitä — jo ammoin unohdettujen tuttu-
jen tervehdys, jotka luulin jo aikoja sitten itsel-
leni kuolleiksi ja haudatuiksi kellastuneiden
kirjanlehtien alle: Markkinamiehet ja Matit ja
Liisat, vaivatta syntyneet, heti valmiit ja itses-
tään elävät, tullen puheilleni luontevasti kuin
isäni luo pitäjän isännät ja emännät omiansa
haastamaan. Muistot työn hetkistä, jolloin sen
helppouden tähden en tiennyt sen vaivoista
eikä kynän jälki korjausta tarvinnut.

Siitä — lempirunoilijaini säkeiden sou-
dattelu kuin lapsuuteni keinun puutarhan koi-
vujen välissä, siitä tuudittelu kalevaisen kielen,
niinkuin suvilaineiden loiskina muistojen ula-
poilta kaukaa luhtaselle rannalle läpi huojuvan
ruohikon: Hirvenhiihtäjät ja Hannat, Perhon
hautaaja »kesäisen illan kullasta tuo joutsen
tultuaan ...» Siitä Härkä-Tuomo ja »mi ikä-
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vyys, mi hämäryys ...» ja tarina kalpeasta
immestä ja rohdinpaitaiset urhot Impivaaran
saloilla. Siitä tähän kaikkeen sointuen ja sen
läpi soiden vanhojen hurskasten virsien hy-
minä, niinkuin sen kuulin kirkosta muinoin yli
heilimoivan vainion kesäisenä sunnuntaina.

Siitä — kaikki, mitä maailmassa sain pa-
rasta aikaan, mitä elin puhtainta onnea ja
puhdistavinta surua, mitä haaveilin hienointa
rakkautta ja rakentelin ihanimpia tupiani tuu-
leen; kaikki, mikä avarsi rintaani hartaudella
maahan ja kansaan ja lujimmalla uskolla ihmis-
kuntaan; mikä oli minulle kauneinta ja ylevintä
ja elettävintä.

Siitä — vanhan yliskammarini ikkunasta,
missä ei muuta kuin niitty ja niityllä lato ja
niityn takana järvi ja järven halki viitotettu
tie ja sen perillä matalakukkulainen metsäinen
maa.



KIRKKO JA PAPPILA





Enkä tiedä toista maisemaa niin mieluista
kuin missä on pappila ja kirkko.

Sillä olkoonpa näköala kuinka ihana ta-
hansa —■ metsiä, vaaroja; ulapoita, niemiä;
koskia, kuohuja — missä kirkko ja pappila
puuttuvat, siinä seutu henkeään haikailee,
ikävöi aatettaan ja kaipaa keskustaansa.

Milloin nousit vaaralle, etfei oppaasi
osoittanut kirkkoa? Ihastui oma mielesi ja
hymyyn meni oppaan huuli, niinpiankun huo-
masitte kirkon ikkunan kiillon etäältä pilven
alta.

Sillä ei ole näköala kansankaunis, minne
ei kirkkoa kuumottane, minne ei pappilaa pil-
kottane —• ja kun opas yhden löytää, niin hän
toista jo kauempaa etsii — ja jos hän keksii
kolmannenkin, jo on paikka pyhä, jo on se
uhrivaaran veroinen.

Ja siksi hänen silmänsä niitä hakee, että
ne ovat hänen oppinsa ahjo, hänen sivistyksensä
suoja ja keskus, hänen henkiviljelyksensä van-
kin vartija, jotka hän itse molemmat rakensi,
itse kivet kiskoi, seinät salvoi ja itse tervaharjan
ylensi. Eivät ne tyrkytellen siihen tulleet,
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omasta halustaan hän ne anoi, kirkon ja pap-
pilan — ja anoi niiden asukkaankin, opetta-
jansa, kun ensin oli huomannut oikeaksi hänen
oppinsa.

Ja siksi ne tuossa salmen rannalla niin
sopusointuisina seisovat molemmat, antaen aatet-
ta maisemalle, kuvastuen samoihin vesiin, ja
säteillen sisältöään etäisiin erämaihin.

Kirkko kunnaallaan seisoo, papin talo
kunnaan alla ja koivuinen ikilehto ne toisiinsa
yhdistää.

Enkä nyt tiedä, mitä ihaileisin enemmän:
sitäkö, kun kirkko arkipäivänä seisoo autiona,
mutta täynnä totisuutta kuin vanha vaari,
joka ihmisten aherrusta aatoksiinsa vaipuneena
katselee — vai sitäkö, kun on tapuli kesäisenä
sunnuntai-aamuna silmänsä avannut ja kello
kutsunut ja vaiennut .

. . eikä kuulu luiskah-
dustakaan tänne salmen taa, ja kirkko itse ja
tapuli ja koko luonto kuuntelee ja kuulee ja
näyttää tietävän, miten vanha rovasti siellä
taivaansa tietoja tulkitsee.



KASKI





Kun mahala on puussa makeimmillaan,
kun mehu koivun suonissa vuotaa kuin viini
ja kun lehti tuoreimmillaan tuoksahtaa — sil-
loin se kaadetaan . . .

Aamulla varhain, kun kevätaurinko hel-
lästi paistaa, kun käki kaikkien vaarojen rin-
teillä kukahtelee ja peippo pihakoivussa ensi
sävelensä virittää, astuu hän, matalan majansa
ainoa mies, sivuitse saunan ja ohitse riihen, ja
käy, kirves olallaan ja selässä kontti, kulke-
maan polkua, joka lehteville rinteille nousee.

Solakoina seisovat vaaleat koivut, pihlaja
tuoksuu täydessä kukassaan ja tuomi tervehtii
häntä herttaisimmalla lemullaan.

Ota meidät!
Hän ottaa heidät kuin omansa. Tuuhea

lehvistö tutajaa, kun hän keveällä, tottuneella
kädellä runkoja pykältelee, ja humahtaen ja
vähän huudahtaen niinkuin tyttö, joka keinussa
heilahtaa, vaipuvat koivut limikkäin maahan,
pihlajat putoavat toistensa helmaan, haavat
vielä maassakin lehtiään ystävällisesti lepatte-
levat ja tuomet vielä kaatuneinakin kukkiensa
tuoksu-uhria suitsuttavat.

12. 629 — 4
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Kaski on kaadettu ... ja kun iltatuuli
saapuu suurien salojen yli, löytää se avonaisen
paikan ennen läpipääsemättömässä metsässä ja
siinä iloitellen pyörähtelee ... ja kun aurinko
seuraavana aamuna nousee, pääsee se mustaa
maata lämmittämään ja hikevä höyry kohoo
ijäti kosteista happamista juurista.

Mutta suuri on ilo matalassa majassa, joka
on katosta lattiaan, ulkoa ja sisältä, kotiin
kannetuilla kerpuilla koristeltu ja runsaita sa-
toja aavistellen asuu mieli kasken tulevissa anti-
missa.

Hiljalleen vaipuvat kasken kaadetut puut
ikuiseen uneensa kesäisen helteen paahteessa,
tuomien ja pihlajain kukat lakastuvat, lehdet
ruskettuvat ja oksat ja rungot kuivavat. Pu-
naisena pälvenä heloittaa kasken paikka syk-
syn kaiken tummanvihreän vaaran rinteeltä
saloja vaeltavan metsämiehen silmään, mutta
talvella se valkeana aukkona paistaa ja jänöt
kyykkivät rytöj en välissä kaadetuita haapoja
jyrsien ja metsäkanat tekevät polkujaan run-
kojen alle.

Mutta kun on tullut kesä taas, niin paksuna
valkeana patsaana kumpuaa palavan kasken
sauhu korkeutta kohti. Kuivuneiden lehtien
lemu on kuin uuteen eloon vironnut, kuihtu-
neiden tuomen- ja pihlajankukkien tuoksu
täyttää uudelleen ilman ja tunkee autereisen
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kaskisavun kantamana metsiin, leviää soille ja
huljuilee iltaisen ilmanhengen mukana järvien
rannoille ja hintaisille niityille. Mielihyvällä
hengittävät sitä saunatietä astuessaan matalan
majan asukkaat ja haaveksivat vaivainsa palk-
kioksi hedelmällistä satoa ja vehkatonta viljaa.
Ilta on ihana ja lämmin ja köyhänkin aitta on
toiveita täynnä.

On uusi kesä taas ja kaski on toiveet to-
teuttanut. Sakeana kuin kahilikko rautapohjai-
sen järven lahdelmassa kasvaa palolla pensova
ruis ja heilimoi siinä tyynenä heinäkuun sun-
nuntaina, kun matalan majan mies aitaa vas-
ten nojaten työnsä aloja tarkastelee. Käki
kukkuu vaaran rinteellä, laulurastas laulelee
notkossa ja västäräkki keikuttaa seipään päässä
pyrstöään. Hiljainen tuulen huokaus taivuttaa
halmeen tähkiä ja tähkät huokasevat ilmoille
utuisen pilven, joka kantaa helmassaan kaiken
sen tuoksun, jonka kaadettu metsä kätki, joka
on koottu pihlajain kukkasista ja tuomien ter-
tuista, jossa on kaikki lemu, minkä neitseellinen
lehto oli satain vuosien aikana poveensa koon-
nut ja jonka se nyt rukiin heilimoina levittää
viljelijän eteen. Ja viljelijä seisoo siinä onnelli-
sena hymähtäen itsekseen ja katselee yli huo-
jahtelevan halmeen jayli alempanaolevien puit-
ten latvojen kauas vastaisen vaaran rinteille,
jonka takana vielä toisia rinteitä siintää.
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Ja mille hän niin onnellisena hymähtää?
Hän hymähtää sille, mitä hänellä on, ja

sille, mitä toivoo saavansa. Hänellä on tupansa
tuolla, missä lapsensa ilakoiden huhuavat, on
pienonen saunansa ja vähäiset elantonsa, ja
on tulevan vuoden turvattu vilja; —■ ja hän
rakentaa jo aatoksissaan uuden tuvan ja suu-
remman saunan ja toivoo suurempia satoja
uudesta suuremmasta kaskesta. Maa häntä
näyttää suosivan ja lehto lempivän, parhaita
aarteitaan hänelle luvaten.

Verkalleen poistuu hän kivistä polkua ja
kotiinsa laskeutuu.

Ja kaski jää siihen tuleentumistaan odotta-
maan ja ruis kahahtaa hänelle suopeaksi vas-
taukseksi, leudon suvituulen tähkäpäitä hellästi
silitellessä.



KUOLINVUODEN ENNE





»Lumi lehteen satanut on kuolinvuoden
enne» — sanoivat vanhat.

Mistä saivat he aiheensa tähän taikaan?

Meri oli eilen vielä sininen ja valoisa.
Puisto sen niemessä oli vihreä ja lämmin.
Nurmikoilla ei näkynyt merkkiäkään marras-
ajan kulosta. Vain siellä täällä kellerti jonkun
vanhimman, korkeimman koivun latva ja pu-
nerti joku pihlajan oksa. Haapa jokunen oli
jo karistanut viereensä kalvenneen lehden.
Mutta raidoissa, tammissa, jalavissa ja le-
pissä asui vielä täysi kesäinen voima ja puu-
tarhoissa hehkui kukkaisia vojen hiillos yhtä
kuumana kuin kesällä. Kaikki lupasi lämmintä
syksyä ja kasvullisuudelle pitkää ikää. Tuli
odottamatta itäinen pilvi. Tuli ensin äkäisenä
sateena, sitten räntänä ja viimein kuivana
pyrynä. Lumi peitti nurmikot, tarttui lehtiin,
painoi oksia alas ja iskeytyi tuulen puolelle
runkoihin. Pilvi hajosi ja luoteinen viima jääti
lumen talvisena vaippana kietomaan syliinsä
eilisen kesän.

Meri on kuin musta verka ruumisarkun
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alla. Kellahtavan vihreä, kaamea puisto on
kuin vainaja selällään paarien päällä, eloton ja
avuton. Lumipeite on kuin aaveinen käärin-
liina sen ympärillä.

Minä ymmärrän, miksi lumi lehteen sata-
nut on kuin kuolinvuoden enne.



UVEAVANTO





Se luulee, kaiken tukahduttaja talvi, kun
on saanut ajetuksi tiehensä auringon ja paine-
tuksi pakkasyön jääkellon yli nukahtaneen ula-
pan ja sen valitukset vaikenemaan ja sen sil-
miin kuoleman kalvon — se luulee, kun kaikki,
mikä äsken päivän alla kimmelsi ja eli ja tuulen
alla tyrskyi ja vaahtosi, nyt on tyyntä ja hervo-
tonta, että se on iäksi alistettu hänen alleen.
Ja niin se hautaa vainajan ja tuiskuttaa lu-
mensa laineiden kuolinkääreeksi. Sen tehtyään
se voittonsa merkiksi vetää viittatiet rannasta
rantaan, pitkin ja poikki, kutsuu kengitetyt
kaviot ja raudoitetut reet ja kuormat kuinka
suuret tahansa kulkemaan mistä paikasta hy-
vänsä, niemien nenitse ja saarien salmitse ja
koskien niskoitse. »Ajakaa, vetäkää, polkekaa,
vaivatkaa, ei ole vaaraa, kyllä kestää silta,
minkä minä kerran tein, minä maan jameren
herra, minä kaiken kahlehtija talvi.»

Niin talvi — tietämättä, että, missä lie
jossain, on vaarain välissä, painanteessa, kolmen
kallion sulkeessa lähde, sammalen peittämä,
ikuinen sula. Kalliossa suon alla halkeama,
jota ei kukaan ole nähnyt, halkeaman pohjassa
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puro, jonka lirinätä ei kukaan ole kuullut.
Se valuu sydämitse vuoren, suonitse louhun,
ujuu alitse niityn ja notkon, syöpihe läpi sa-
ven ja soran ja rautaruosteisen mullan, juot-
taa kaivoja, elättää lammet, hiipien käär-
meenä, kaivaen myyränä ja saapuen viimein
salatuita teitään veitsiviilokallion kynnyksen
alaitse suuren selän syvimpiin vesiin.

Siellä se huokuu ja hautoo, niinkuin reiäs-
saän hylje, sieramet työssä, pää piilossa nie-
toksen alla. Minkä pakkanen kutoo, sen uppe-
hen uho kuluttaa, talvelle loukkua laittaen,
koverrellen kuoppaa sen susille.

Pyryinen pimeä yö. Rautakuorma ulap-
pata ajaen. Ajaja torkkuen, tuulehen selin.
Viittatie tuiskuun häipyen .

.
. Humahdus kuin

painuvan hangen. Hepo korskahtaen kerran,
päristäen toisen . .

.

Luulit liikoja itsestäsi, kaiken tukahduttaja
talvi ...

Et ole yksinvaltias sielläkään, missä si-
nulla on ikuinen valta. Et ole saanut edes
Erebusta sammumaan, vaikka satoja tuhansia
vuosia tuiskutit lunta sen kitaan.



HIRVI JA VOIMAVAUNU





Maantie kulki suorana kuin rautatielinja
vaaroilta soille ja soilta vaaroille, läpi taiotta-
man, metsäisen erämaan. Laskimme kesäisenä
yönä voimavaunussa loivaa, harvaa petäikkö-
rinnettä, kun yhtäkkiä keksimme edessämme
suolla, lähellä maantietä, saarekkeen reunassa,
kaksi hirveä, kunkin haapaansa kolomassa. Toi-
nen oli suurempi, nähtävästi emä, toinen pie-
nempi, vaikka jo täysikasvuinen sekin. Hil-
jensimme vauhtia päästäksemme näkemään
heitä niin läheltä kuin mahdollista. Kone sul-
keessa hiipi kummikäpälä hiljaa kuin kissa
öisellä polulla. Tuli näreikkö eteen ja sulki
hetkeksi suon näkyvistämme. Kun pääsimme
sen peitteestä, oli toinen, suurempi, kadonnut.
Toinen ei vielä ollut saanut meistä vihiä,
koska jyrsi puutaan yhtä rauhallisesti kuin
äsken. Vaunu liukui alas tasaselle maalle
ja pysähtyi melkein hirven kohdalle. Ei vielä-
kään se meitä huomannut. Kerran nosti se
päätään, vainusi ilmaan kuin toveriaan etsien,
sai luultavasti rauhoittavan selon siitä, minne
tämä oli mennyt ja jäi. Maantien vieressä
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kasvavan vesakon yli näimme me sen, mutta se
ei nähnyt meitä.

Nähdä automobiilista hirvi! Katsella maan-
tien nopeimmasta metsien nopeinta, maantien
uusimmasta kummituksesta metsien vanhinta
kummaa, sen muinaismuistoa, satain tuhansien
sukupolvien takaista, jonka esi-isät ehkä olivat
nähneet mammutin tällä samalla suolla kat-
komassa kerppuja lehdosta tuolta aarnion rai-
dasta, silloinkun he itse koloivat haapaa toi-
sella rinteellä. Joka, ehkä vieläkin viidassa
märehtiessään joskus saattoi horrostelevain ai-
vojensa pohjimmaisista kätköistä löytää kuvan
liikkuvasta kalliosta ja kuulla sen sisästä kuin
maanalaisen rummuttavan äänen. Miks'ei sel-
lainen muisto voisi säilyä jossain hirven takim-
maisessa tietoisuudessa, koska hevonen kors-
kahtaa vainutessaan suden, jota ei koskaan
ole nähnyt, ei se eikä sen esi-isät monessa pol-
vessa?

Mutta hirvi alkoi käydä levottomaksi, liekö
sitten sattunut sieramiinsa bensiinin hajua vai
oudoksuiko toisen katoamista.

— Toitahuta hiukan, kuiskasi toverini.
Painoin merkinantotorvesta pienen ammah-

duksen. Vaan sen sijaan, että hirvi olisi pe-
lästynyt ja loikannut metsään, näytti se ilos-
tuvan, pyörähti ja jäi katselemaan meihin päin.

— Vielä kerran, hiukan kovemmin. •
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Hirvi vastasi äänellä, joka olisi voinut olla
voimavaunun ääni, ja alkoi, pää pystyssä,
juosta meitä kohti. Suo lotisi, pensaikko lakoili
ja eläin seisoi maantiellä edessämme. Samassa
kun se oli keksinyt meidät, törähti voimavaunun
torvi kaikkein karkeimpansa ja vaunu pantiin
liikkeelle. Hirven takaruumis painahti alas
kuin jäniksen, joka on keksinyt metsästäjän,
ja jätilleen pyörtäen syöksi se takaisin suolle ja
oikaisi parasta karkuaan sen halki toiselle
rannalle. Me puhalsimme menemään.

Hirvi oli nähtävästi luullut voimavaunun
ääntä emonsa kutsuksi. Sitten se oli huomannut
erehdyksensä. Konevaunu ei ollut hänen emonsa,
vaikka sillä oli sen ääni. Mutta mikä se sitten
oli? Minkä käsityksen hän vei mennessään
siitä, minkä oli nähnyt: mustasta, kiiltävästä
kummituksesta, joka oli siinä, missä äidin,
äänestään päättäen, olisi pitänyt olla? Luuliko
hän, että emo oli muuttunut siksi, minkä hän
näki? Joku kuva oli sen silmänpohjaan täyty-
nyt jäädä siitä, mikä siihen oli sattunut? Jos
silmänpohjan saamat kuvat ja näkemykset
siirtyvät perintönä toisesta toiseen, niin var-
maan siirtyy silloin sekin, minkä kohtaus
konevaunun kanssa oli synnyttänyt. Syvem-
pää uomaa aivoihin tuskin voinee uurtua. Voi-
makkaampaa sysähdystä ne tuskin voinevat
saada. Mahdollisesti saapi tuo ja saavat hänen
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jälkeläisensä useinkin vielä kohdata voimavau-
nun, joten sen kuva yhä tarkistuu ja syventyy
suvun muistoon. Kenties tottuvat he tyynesti
ja rauhallisesti jonkun matkan päästä katsele-
maan niitä, jotka ammuvat niinkuin hirvet,
mutta eivät ole hirviä. Katselemaan voimavau-
nua nämä, niinkuin heidän esi-isänsä mammut-
tia ennen. Satain tuhansien vuosien kuluttua,
kun voimavaunu on hävinnyt sukupuuttoon,
hirven jälkeläiset vielä elävät. Ainoa kuva,
mikä konevaunusta silloin on olemassa, on ehkä
se, joka jonkin hirven takimaisesta tietoisuu-
desta tunkee esiin, kun se yöllä puoleksi tork-
kuen märehtii haavankuorta, jota se päivällä
oli kolonut. Me menemme tässä, mahtavina,
selkäkenossa katoamistamme kohti. Meidän
ainoa muistomme elää filmikuvana hirven sil-
mässä, joka meitä kauhistuen pakenee. Hyvä
niinkin. On paljon semmoista, josta ei jää
sitäkään muistoa.



PÖKKELÖ
ELI KUINKA VANHA KAATUU





»Elä lyö pökkelötä, pökkelö lyöpi sinua» —

oli isän ainainen sana joka kerta kun kuljimme
sen ohi.

Se oli, vanha tuoheton, oksaton, latvaton
koivu, seisonut yksin aholla niin kauan kuin
muistin. Emme koskaan olleet nähneet siinä
vähintäkään vihreyttä, käävät olivat ainoat
elonmerkit, joita se antoi itsestään. Se oli
kuollut milloin liekään, esi-isien aikoina,
koska isäkään ei muistanut nähneensä sitä toi-
sellaisena kuin mitä se nyt oli. Sen ympä-
rillä olisi ollut hyvä mustikkamarikko, mutta isä
kielsi meidän siihen pysähtymästä; meidän
täytyi katsoa syrjästä, kuinka sika porsaineen
söi pökkelön marikon. Meidän olisi tehnyt mie-
lemme kolhaista se kumoon. Mutta joka kerta
kun kuljimme siitä ohitse, sanoi isä: »Elä lyö
pökkelötä, pökkelö lyöpi sinua.»

Vaan vaikka pökkelö jo aikoja sitten oli
kuollut, niin se yhä kuitenkin eli ja hallitsi ja
vallitsi. Siitä tuli meille vähitellen salaperäinen,
salavihainen, uhkaava olento, koko metsän
kauhu, peikko, puolijumala, jonka kauvatse
kiersimme. Ei voinut koskaan tietää, milloin
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se päähän putoo. Se ei huojunut missään tuu-
lessa, se ei huokaillut sateessa muiden puiden
kanssa, ei kohissut myrskyssä. Satoi tai pais-
toi, aina se oli yhtä totinen, yhtä harmaa, yhtä
kolkko ja kaamea monine mustine tikanreiki-
neen ja onttoine silmäkuoppineen. Usein lähti
sen päästä havukka lentoon ja öisin huuteli
sillä kohdalla huuhkaja. Isä sanoi sen siittävän
hometta ja metsänturmelijoita toukkia. »Se
on koko metsän rutto semmoinen.» Mutta aina
hän kuitenkin kulki sen ohi, varoitti ja kielsi
siihen koskemasta.

Se olisi ollut suulleen suistettava, ettei
se kerran kaatuisi itsestään lapsen päähän tai
taittaisi selkää lampaalta.

Jos sittenkin olisi uskaltanut sen kaataa!
Tehtiin toinen toistaan huimempia suunnitelmia.
Jos olisi hakata riuku, pitempi kuin mitä pök-
kelö oli korkea, ja sysätä sillä sitä kylkeen ja
romahuttaa se maahan yhdellä ainoalla ot-
teella. Tai jos olisi singahuttaa nuoran sil-
mukka sen kaulaan ja sillä kiskaista ja kat-
kaista. Mistähän olisi mennyt poikki, latvas-
tako, keskeltäkö, juurestako? Tai jos olisi
vuorotellen rynnätä huimaavaa vauhtia kohti,
iskeä olkansa takaa kirveen hamaralla ja sa-
malla ampaista menemään alta pois, ennenkun
se ehtii kaatua!

Mutta ei kukaan meistä uskaltanut muuta
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kuin kiertää kauvatse ja — kivittää. Kaikki
kivet ja kalikat, mitä metsästä löydettiin ja
saatiin irti maasta, nakattiin sitä kohti; ja
kun metsässä ei enää ollut mitä ottaa, tuotiin
niitä muualta. Useimmat lensivät ohi ja pomp-
pailivat muihin puihin, toiset sattuivat, milloin
tuhahtaen kuin mättääseen, milloin kumahtaen
kuin tyhjän tynnörin pohjaan. Mutta pökkelö
ei liikahtanut, ei huojahtanut, seisoi vaan tun-
teettomana ja kolkkona kuin vaivaistukki kir-
kon portin pielessä.

Eräänä päivänä, kun taas kulettiin ohi,
oli pökkelö pitkällään maassa, moneksi murs-
kautuneena, kaula poikki, selkä poikki, lyhyt
kanto vain jälellä. Sika porsaineen söi marjoja
kannon vieressä. Tarkastettiin kantoa, siinä
oli sian villoja. Tutkittiin sikaa, sen kylessä oli
lahon puun lastuja. Kyhniessään kupeitaan
siihen oli sika sysännyt kumoon satain vuosien
pelätin. S e ei ollut älynnyt sitä pelätä.





MUISTOJEN KATKOISTA





Monta päivää juopotellut rantajätkäonhiih-
dätellyt Merisatamasta ylös Engelintorille. Tul-
tuaan sinne hän pysähtyy. Hänen laimeaan,
ilmeettömään silmäänsä on kattojen yli kaupun-
gista päin kuulakkaa taivasta vasten kuvastuen
sattunut jotakin, josta hän ei voi päästä omin
voimin selville. Hän taistelee hetken tasapai-
noa saavuttaakseen, saavuttaa sen, viittaa kä-
dellään, joka siitä heilauksen tehtyään päätyy
hänen partaansa, ja kysyy vastaantulijalta:

— Mitä ne on noi kaksi tornia tuolla?
— Ne ovat kirkon torneja, Uuden Kir-

kon torneja, sanoo vastaantulija.
Hänen luomensa painuvat raskaasti kiinni

ja avautuvat taas. Suun ympärillä karkelee
hymyily, joka myös voi olla irvistys. Mitä teitä
lienevätkään hänen ajatuksensa kulkeneet, mitä
huimia taipalia hänen muistonsa huipannut,
mitä lapsuuden aikuisia näkyjä hänen silmänsä
nähnyt — yhtäkkiä kuulen hänen kuin ulkoa-
opittua muistellen itsekseen mumisevan:

— »Ja niinä päivinä tapahtui, että käsky
kävi keisarilta Augustukselta, että kaikki maail-
ma piti verolliseksi laskettaman ...» •





JOULU-ILTA
TALONPOJAN TUVASSA





Joulu-aatto talonpojan tuvassa ei ole se häli-
nän, homman ja touhun päivä, miksi se herras-
taloissa on muodostunut. Ei siellä lahjojaanneta,
kuusia polteta eikä kynttilöitä sytytetä. Se on
vain oleilemista, hiljaista valmistumista kahteen,
välistä kolmeenkin rauhalliseen lepopäivään.

Isäntä on aamupäivällä käväissyt kaup-
piaasta noutamassa vähäiset joulutarpeensa,
tuonut kahvia, sokeria ja nisujauhoja, ehkä
myöskin viinapullon. Emäntä on tehnyt vehnä-
taikinan, piika siistinyt huoneet ja miniä sili-
tellyt väen puhtaita vaatteita. Vanha ukko on
pilkkoillut kakluunihalkoja, kantanut ne sisään
ja kiskonut päreitä. Rengit ovat palanneet
ulkotöistään, tavallisesti heinästä tai halolta,
vähän varhemmin kuin muina päivinä. Heinä-
häkin tallin ylisille tuotua on hevonen riisuttu
jo heti päivällisen jälkeen ja tehty sille ja muille
vankka ape, johon on suurusta pantu kenties
hiukan runsaammin kuin tavallisissa oloissa.

Ja lehmien parsiin on riputettu kuivia olkia,
haudevesi keitetty huolellisesti ja annettu kuin
kesäisten muistojen virkistämiseksi kourallinen
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suoloja kullekin. Lapset ovat olleet mäessä koko
päivän, koiranpentu mukanaan, eikä kukaan
ole nyt tullut heitä sieltä pois huutaneeksi.

Pirtin uunissa loimottaa iso tuli, lihapata
kiehuu hiiloksella ja koteutunut väki lämmitte-
leikse saunaa odottaessaan lieden ääressä. Jo
päivän aikaan on mummo pannut saunan läm-
mitä ja pitkän aikaa vielä auringon laskettua-
kin on sieltä tuprunnut savukimppu kuulakkaan
talvi-ilmaan.

Tuodaan sana, että kylpy odottaa. Avojaloin
ja vähissä vaatteissa juosta kimmasevat sinne
nuoret miehet pihan poikki, vanhemmat heittä-
vät työturkin hartioilleen ja pistävät virsut jal-
koihinsa. Jakun herroja ajaa porokellossa maan-
tietä myöten, kuuluu pienestä mustasta huoneesta
kiihkeä sähinä ja vitsojen hutkina, nousee Val-
konen höyry sekä ovesta että ikkunasta ja
hajahtaa nenään koivumetsälle lemahtava
löyly.

Joulu-ilo on silloin ehkä ylimmillään. Vä-
hän se kenties vielä nousee, kun saunamiehet
palaavat tupaan takaisin, missä viimeiset rikat
ovat juuri sopelle lakaistut ja olkia heitetty
uunin kupeelle karsinaan.

Siellä täällä pitkillä penkkilöillä istuksii val-
keita olennoita mustia seiniä vasten. Mikä
polttelee, mikä rouhii tupakkia, mikä täyt-
tää kukkaronsa pulleaksi pyhäin varalle.
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Vaan vähitellen kattautuu pöytä, ilmaantuu
leipiä päällekkäin, haarikoita toinen toisensa
viereen, kuppia kupin kupeelle ja niiden välistä
pilkottaa juhla-aterian merkkinä voiastia.

Isäntä istuu pöydän päässä ja häntä lähinnä
muu miesväki yhä alenevana rivinä. Kädet
leikkelevät, alituisessa liikkeessä ollen, kanni-
kan kannikasta irti, tuopit kolahtelevat pöydän
pintaan ja lusikat vilkkavat taitavasti kuletet-
tuina suusta kuppiin ja kupista suuhun. Ensin
ei siellä mitään puhuta, mutta sitten alkaa
nieltäväin palojen lomassa kuulua sana tuol-
loin, toinen tällöin ja lopulta kokonaisia lau-
seitakin.

— Putosi tammalta kenkä metsään. —

Etkö etsinyt? — Etsinhän tuota, vaikk'en löy-
tänyt. — Milloinkapa se Lassi löytänee. — Her-
roja kuului äsken ohi ajavan, sanoo Lassi.
— Ajoiko monella? — Kaksi rekeä näkyi ole-
van. — Eikö lie ollut pappilan jouluvieraita. —

Parhaaseen kahuunpa taisivat joutua.— Hyvästi
ennättivät joulupuurolle. — Siellä se aina kuusi
poltetaan joulu-iltana . . . aika iso olikin, niin
että latva maata viisti, kun ajoi renki vastaani
sakastin takana, tietää isäntä.

Yksitellen noustaan ruualta, sen mukaan
miten kukin on ennättänyt tulla valmiiksi. On
tehty tehtävät, puhuttu puhuttavat ja piipun
poltettuaan vaipuvat miehet vuoteilleen pitkäk-

-12. 629 — 6
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seen, sittenkun naiset ovat saaneet tilat teh-
dyiksi ja lakeisen suletuksi. Herrastaloissa sil-
loin vasta kuuset sytytetään ja viimeisiä tavara-
kääröjä sidotaan kiinni.

Ennen maata panoaan on isäntä käynyt tal-
lissa, mitannut kauroja oriille ja peittänyt loi-
mella tämän parhaansa; ja emäntä on kantanut
nahkaset ja turkit tupaan lämpiämään — sillä
aamuyöstä varhain on määrä joulukirkkoon
lähteä.

*

Vielä nukkuu nuori väki pirtissä, kun isäntä
pistäytyy ovesta pihalle. Ei ole vielä kointähti
kohonnut taivaan rannalle, kun hän kulkee pi-
han poikki, vetää liiteristä kirkkoreen ja kulet-
taa tallista tiukukaulaisen, parhaaseen setolk-
kaan puetun ajohevosensa.

Lumi narisee reen jalaksen alla ja kevyt
kavio soittaa kovaksi jäätynyttä maantietä.

Vähän aikaa ajavat he yksin talotonta tai-
valta, jossa puut riippuvat luokkeina 1 umen
alla. Vaan hetken päästä häämöittää edessä
samallainen ajaja ja ensi vastamäessä saavut-
taa heidät jo joku jälestä tulijakin.

Jono kasvaa, tien varrelta liittyy uusia riu-
kuja ja uusia kulkusia seuraan ja meno kiihtyy.
Jo näkyy tulia taloista. Ja kun laskeutaan
oikotietä myöten järvelle, paistaa sen toiselta
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rannalta matkan määrä, kirkko, jonkavalaistut
ikkunat hehkuvat kuin yhtenä tulena ja jossa
satoja kynttilöitä on pantu palamaan heidänkin
varalle, joilla ei ole tapana niitä kotonaan
sytyttää.





JÄI JÄLELLE LAULUINEN LEHTO





Hän oli ikänsä kaiken lempeä laulanut,
nuoria naurattanut, paimenille pajatellut. Hän
oli huima ja huoleton, punaposki, hajahapsi.

Ei ollut iso ohjelmistonsa, eivät lukuisat
laulunsa, mutta eihän ole suuri satakielenkään
sävelistö, ei pitkä peipon viserrys, ei ylen tem-
pukas tilttaltin tahti — joiden luona oli opissa
ollut. Ja uusinta palkitsi uutuuden puutteen:
kussa laulun lopetti, kohta saman alusta alkoi.
— »Laulanko vielä?» — ja kuulijain kaiku vas-
tasi: »laula vielä!»

Ja niin oli hän laulanut ja iloinnut, ja
oma laulunsa ja oma ilonsa oli ylin onnensa
ollut —■ sillä ei ollut vielä mikään hänen mielensä
hyviä murtanut.

Niin päivänä muutamana, kun istui riippu-
koivun oksalla, joka metsäpolun päällä keinui,
niin astui ihminen ohitse ja itki, riensi vaimo
alatse ja valitti. Oli metsä vaiennut, oli la-
kannut lintujen laulu, oli päivä pilveen mennyt.
Koetti huhuta, ei kaiku vastannut, aikoi lau-
lun laulaa, sävel keskeä katkesi.

Ei tuohon syytä tiennyt, vaan kuitenkin
jälkehen lähti. Jäi jälelle lauluinen lehto, ka-
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tosi taaksensa kukkiva niitty — tuli vastahan
vetelä korpi, korven takana hallainen suo, suon
hallaisen rantana karu kangas ja kankaalla
matala, maantasainen huone.

Nainen vaelsi ja vaikeroi, tuli tuvalleen,
hoippui sisään ovesta onneton —

Ojentuivat kädet kuivettuneet äitiä vas-
taan, anoivat silmät sanattomat vieraalta apua.
Vaan ei äidillä mitänä antamista — eikä laulu-
linnulla liioin.

Pakotti sydäntä, kun paluulle lähti, kou-
risti rintaa, kun takaisin riensi, itkuun tyrehtyi,
kun entiselle ilo-aholleen ehti.

—■ Nälkään nääntyvät, kurjuuteen kuo-
levat! — Ei kukaan auta, ei kukana kuule.

Seisoi takanaan mies totinen, surusilmä,
kaihokatse.

— Auta sinä onnettomia! — sanoi.
— Ei minusta auttajaksi, ei minulla mitään

antamista . . .

—' Entä laulusi lahja?
Kohotti kummissaan päänsä laululintu —

— Entä säälisi soitto?
Alkoi kuivua kyynel, alkoi suoria suortu-

viansa.
— Käy kylihin, tule taloihin, laula kujilla,

soita teillä, tanhuvilla!
— Ja mitä minä laulaisin! Ja mitä minun

soitosta apua?
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— Laula mitä näit, kerro mitä kuulit,

tulkitse mitä tunsit, soita heille mitä sydä-
mesi sykkii!

— Minäkö?
— Sinä!
Ja neito nousi ja lähti, kirposi ilokiveltä,

ja lauloi laulut, soitti saalinsa sävelet, kertoi ja
kuvasi, sai sadat liikkeelle sydämet, tuhan-
sissa tuntehet sytytti.

Ja niin sai soittonsa suru, niin kärsimys
kanteleensa, niin puute puolestansa puhujan —

joka ennen vain nuoria nauratti, ennen vain
paimenille pajatti ja jonka oma ilo oli ylin on-
nensa ollut.





USKON VARMAAN





Uskon varmaan, että Suomessa on ollut
aika, jolloin sen kansa kokonaisuudessaan har-
rasti kaunotaiteita ja niitä kokonaisuudessaan
harjoitti . . . omalla tavallaan . . . aikansa kaik-
kia taidelajeja yleensä ja kutakin erikseen.

Se oli silloin — niin ainakin rakastan mie-
lessäni kuvitella — kun Kantelettaren tunne-
laulut sepitettiin, kun Kalevalan sankarirunot
luotiin, kun lukemattomien loihtujen runous
syntyi ja kasvoi, ja kun kantele joka miehen
polvella helisi.

Mikä omituinen viehätys kutsua eteensä
noita aikoja! Kuvitella, että jokainen mies ja nai-
nen —'tai vaikka joka kymmenes tai olkoonpa
vaikka sadaskin — oli runoniekka, lauluseppä
tai ainakin laulaja ja soittaja; — ajatella,
että joka kylässä, kenties joka talossakin oli
luova taiteilija, runojentekijä tai satujensane-
lija, ja että koko kylän väki oli tähän taiteeseen
innostunut ja sitä rakasti; — että naisilla oli
omat lempirunoilijansa ja miehillä omansa,
samoinkuin nuorukaisilla ja neitosillakin, että
ne olivat heillä aina mielessään ja että he
muistelivat, mitä olivat muilta kuulleet ja lisäi-
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livät omasta itsestään sen, mitä eivät muis-
taneet.

Ja että joka tupa oli teatteri, jossa talvi-
sin iltapimeän tultua jokainen voi päästä kuule-
maan parasta, mitä heidän taiteensa voi
tarjota. Ja se taide, se oli samaa, jota me vielä
tänäkin päivänä ihastuksella mainitsemme: Suo-
men kansan omaa, vanhaa runoutta ja soittoa.
Se oli köyhimmänkin kuultavata, se kykeni
kaikkia ilahuttamaan, kaikkien tunteita tul-
kitsemaan ja kaikkien huolia huojentamaan.

Jospa voisi siirtyä ajassa takaisin ja päästä
vaeltamaan entisille »Kalevalan kankahille» kaik-
kea tuota kuulemaan ja näkemään!

Kuulemaan, kuinka yksinäinen tyttö kul-
kee metsäpolkua ja hyräilee mielentilansa lau-
lussa, joka syntyy hänen kulkiessaan, kuinka
nuori mies metsää kävellessään lepyttelee sen
haltijoita omalla sepittämällään loihdulla ja
kuinka miniä käsikiveä vääntäessään pukee
runomuotoon vanhan kotinsa kaipuun. Näke-
mään, kuinka tupa kokoontuu kansaa täyteen ...

kaikki eivät sinne mahdukaan ... ja siellä si-
sällä vanhat laulajat, sormet sormien lomassa,
esittävät osia maailman luomisesta, Väinä-
möisestä, Ilmarisesta, Kullervon kurjasta koh-
talosta, Sammon ryöstöstä ja Pohjolan häistä.
Kuinka vanhain lopetettua astuu esille uusia
miehiä uusiaiheisilla vasta sepittämillään sä-
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keillä, kuinka heitä arvostellaan, kuinka he saa-
vat suosiota ja hyvähuutoja tai joutuvat anka-
rankin arvostelun alaisiksi.

Ja näitä iloja kestää, vuoroin yhdessä
talossa, vuoroin toisessa, kestää myöhään yöhön.
Vihdoin väki hajautuu, lähtee kotiinsa, mutta
metsäpolkuja suurissa joukoissa kävellen tai
tyyniä selkiä valoisina kesäöinä soudellen kes-
kustelevat he »taidekysymyksistään» ja vaih-
tavat mielipiteitä siitä, mitä olivat kuulleet.

Aate synnyttää aatteen, ennen kuultu
runo ja laulu antaa aihetta uusien syntymiseen,
vaatimukset nousevat, aisti kehittyy, eri suun-
nat taistelevat keskenään uusissa laulujuhlissa
ja kilpalaulajaisissa, lyyrillinen runo ja kertoma-
runous voittavat vuorotellen alaa ja toisin
ajoin rakastetaan laulua enemmän kuin soittoa,
suorasanaista satua enemmän kuin runoa.

Minä uskon, että ne ajat ovat olleet ole-
massa.





PYHÄ PERJANTAI





Se sattuu tavallisesti aikaan, jolloin um-
peen tuiskuttaneet kujat upottavat ja talvitiet
vääntyvät vinoon, jolloin metsätaipaleet ovat
vielä paksussa lumessa, mutta kylien aukeat
joreen rautaa repivällä hiekalla. Tuuli on idässä,
ripeksii räntää. Ei ole enää oikea talvi, mutta
kevät ja keväänkevätkin ovat epämääräisyyden
takana. Luonnossa on puolinaisuutta ja toivotto-
muutta ja harmaata ikävää.

Lapsiltakin on ilo evätty. Ei riennä, niin-
kuin talven muina juhlina, nuori kansa urheilun
kiistaan, eivät iloiset seurueet hiihtele kansoitta-
maan rinteitä ja kukkuloita. Ainoat, jotka
ovat liikkeellä, ovat ne, jotka vaeltavat kirk-
koon, kerran vuodessa ripille, koko perhe,
ainakin silloin, jos ei muulloin.

Siellä on pantu toimeen surujuhla mustin
alttariverhoin, ylevin hymnein ja valitusvirsin.
Kuulen puhetta marttyyristä, joka kärsi yksin
kaikkien puolesta, otti kantaakseen kaikkien
kuorman. Meidän on surtava, mutta meidän
on myös iloittava, oltava kiitollisia siitä, että
meillä on sovittaja, pelastaja, lunastaja. Ja
minä kuulen liikutuksella lausuttuja sanoja
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karitsasta, joka pois otti maailman synnit,
uhrista, joka tehtiin meidän edestämme, ve-
restä, jossa meidät synneistämme pestiin. Miel-
täni tahdotaan ylentää ja minä koetan päästä
oratoriotunnelmaan, jota urut koettavat ko-
hottaa.

Mutta miksi minusta on niinkuin olisi
papin äänessä väärää paatosta, miksi sorahtaa
niinkuin silloin, kun ylistetään jonkin muistoa,
jolle hänen eläessään on tehty vääryyttä?
Miksi ihmisten silmän pohjassa, sen perimmillä
perillä, on arka, hapuileva ilme, niinkuin hä-
peisimme jotain, niinkuin meidät olisi asetettu
kasvokkain pahimman omantuntomme kanssa
ja niinkuin meitä olisi painostamassa joku rikos,
joka ei koskaan ole sovitettavissa?

Siksikö, että maailman suurin hyväntekijä,
uusien valtavien totuuksien julistaja, ennen
kuulemattomien, kaiken vanhan kanssa risti-
riidassa olevien aatteiden mies tänä päivänä
naulittiin pahantekijäin puuhun? Että kaikki,
mitä maailma on oppinut hyvää ja syvää, oi-
keutta ja rakkautta, on alkuisin hänestä, joka
sai siitä kuoleman palkakseen? Etfei kukaan
noussut häntä puolustamaan; että hänen ensi-
mäinen oppilaansa kielsi hänet kolmesti, ennen-
kun kukko oli kahdesti laulanut; että hänen
lähimpänsä vaipuivat uneen, silloinkun hän
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taisteli viimeisen taistelunsa ja pyysi heitä val-
vomaan?

Ei vain siksi. Vaan että kaikki, mikä sil-
loin tapahtui, olisi voinut tapahtua milloin
hyvänsä. Ja on tapahtunut. Sillä onko ihmis-
kunta koskaan noussut puolustamaan hyvän-
tekijöitään, silloinkun heitä on häväisty ja
piesty, rankaisemaan parhaimpiensa ja jaloim-
piensa puolesta niitä, jotka ovat heitä kidutta-
neet ja vieneet kuolemaan? Ei ole koskaan
noussut eikä nouse. Se ei koskaan joudu hä-
tään, ennenkun jo on myöhäistä. Se ei edes
tiedä, missä sen sankarit taistelevat, ennenkun
ne jo ovat kaatuneet. Kun se yhden muistolle
suitsuttaa, luodaan jo toisen hautaa umpeen.
Kun se yhden luut pyhittää kultaiseen alttari-
rasiaan, järsivät koirat ulkopuolella muurien
jonkun toisen ristiinnaulitun luita. Se ei ky-
kene hyvittämään marttyyrejaan muulla kuin
muistojuhlilla ja niitäkin se viettää ennen kaik-
kea hyvittääkseen itseään — myöhäisellä katu-
muksella, itseomistamallaan lunastuksella ja
anteeksiotolla ja toisen jalotyöstä saamallaan
mielenylennyksellä.

Mutta sen katumus ei koskaan ole vilpitön
ja tekoihin viepä, se ei usko anteeksisaantiin
ja sen saama mielenylennys on itsensä pettä-
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mistä. Sillä se tietää, etfei se koskaan saa
tehtyä uhria tekemättömäksi ja että se jo huo-
menna on uudelleen lankeava siihen, mitä se
tänään katuu.

Siksi tämä pyhän perjantain juhla ei sille
— ei minulle — ole se lohdutuksen ja lunastuk-
sen juhla, mikä se pyrkii olemaan, ei sovituksen
ja parannuksen juhla, vaan itsesyytösten, so-
vittamattomien rikosten ja parantumattomuu-
den päivä. Siksi on kaikki silloin niin kieroa,
keskentekoista, päivätöntä ja toivottoman har-
maata.



JOULUMIETTEITÄ





Kai tulee kaikki tapahtumaan tänä jou-
luna niinkuin edellisinäkin. Ihmiset toimitta-
vat tavalliset jouluaskareensa niinkuin ennen,
leipovat leipänsä, panevat oluensa, puhdistavat
talonsa katosta lattiaan, valmistavat lahjansa
tai tekevät ostoksensa. Joulun ulkonaiset me-
not suoritetaan vanhaan tapaan, kuuset aje-
taan kotiin, kynttilät sytytetään, lauletaan ja
soitetaan, kääröjä lentää sisään ja lapset
iloitsevat. He ovat saaneet mitä ovat toivoneet
ja heille on pieninkin lahja riittävä ilon aihe.

Ehkä ovat vanhatkin hetkeksi tempautu-
neet mukaan ja — unohtaneet.

Mutta kun kynttilät ovat sammuneet ja
pienet menneet levolle näkemään unia uusista
jouluista, jolloin nyt käteen puristettu puu-
hevonen on seisova satuloituna orhina rappujen
edessä, jäävät vanhat vielä hetkeksi valvomaan
ja näkevät sammutetun kuusen seisomassa
lattialla kuin kummastellen, mitä varten oli
se ilo, jota eilen sen ympärillä pidettiin. Ja kun
katsahdamme ulos ikkunasta, niin näyttävät
metsän puut tuolla aidan takana kurkottavan
latvojaan ja kysyvän toveriltaan täällä sisällä:
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»mitä sinä siellä teet, mitä oli sinulla syytä
jättää routainen maa ja huurteinen metsä ja
antaa koristaa itsesi hopeahetaleilla ja vale-
kullan kiillolla?» — »Minä tein sen lasten vuoksi»,
vastaa joulukuusi.

Ja mekin teimme sen lasten vuoksi; an-
taaksemme heille haavetta siitä, että kaikki
on niinkuin olla pitää ja että nyt on taas niin-
kuin on aina ollut.

Mutta itsemme vuoksi emme sitä tehneet,
sillä ei ollut juhla meistä juhlalle, kuinka sitä
koetimmekin siksi kuvitella ja siihen antautua.
Meille ei tämä joulu ollut sen iloisempi ja va-
loisampi kuin muinaisetkaan. Se ei ole voinut
pyyhkiä pois niitä muistoja, joita monet edel-
liset ovat uurtaneet, ei silittää naarmuja, joita
ne ovat piirtäneet, ei haihduttaa mielestä hai-
keutta pirstautuneista perheistämme, kadote-
tuista ystävistämme, tuskallisista taisteluis-
tamme. Pienoisilta saimme sen salatuksi, itsel-
tämme emme.

Meissä ei joulu herättänyt tavallisia joulu-
tunteita, meissä synnytti se vaan tavallista
vakavampia joulumietteitä. Mietteitä, jotka
ovat vuosien pitkään olleet jokapäiväisenä seu-
ranamme, mutta tällaisena päivänä ovat enem-
män kuin muina.

Me emme voineet olla ajattelematta mitä
näimme: että päivät edelleenkin ovat pimeät
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ja yöt yhä pitkät,vaikkakin vähän kuutamoiset,
että vaan valju lainavalo tietämme valaisee.
Vaikka tiedämmekin päivien juurikaan
kulkeneen tasauksensa ohitse ja pitenemistään
kohti, emme sitä kuitenkaan vielä huomaa.
Kesä on meillä monien taipalien takana, tuolla
puolen pyryjen ja pakkasten.

Ilmarinen, se suuri lapsi, nosti oman teke-
mänsä auringon ja kuun kuusen latvaan, kun
oikea aurinko ja kuu olivat suletut Pohjolan
kivimäkeen. »Jo nyt laa'it joutavia», sanoi
vanha viisas Väinämöinen ja pian näki taitava
takoja itsekin, etfei kuumottanut hänen kuunsa
kulta, paistanut hänen päivänsä hopea. Ne
olivat kuin koristeita joulukuusessa.

Yhteisin voimin onnistui veljesten kuitenkin
saada aurinko esille. Eräänä kauniina päivänä
oli Louhi kyhäinnyt kyyhkyseksi, kuu kivestä
noussut, päässyt päivä kalliosta.

Onnistuneeko se meille? Liekö yksi ja
yhteinen usko niin luja, että se aarrevuoret
avaa? Vai täytyneekö meidän, lastemme ta-
voin, yhäkin hyvästyä omien kuvittelujemme
kultaan ja omien haaveittemme hopeaan?

25. 12. 04.





EUROOPAN YLEINEN MIELIPIDE





Se on omituinen kaikupohja tuo, jota sano-
taan Euroopan, maailman yleiseksi mielipiteeksi.
Se saattaa vuosikausia ja mitä sydäntä särke-
vimpien huutojen sitä kohdatessa olla tunteeton
ja turta.

Ja yhtäkkiä . . . näennäisesti vähäpätöinen
tapaus, tuhansien kaltainen, voi saada siitä
kimmahtamaan äänen, puhtaan ja heleän kuin
herkimmästä Cremonaviulusta, täyteläisen, voi-
makkaan ja valtavan; välähyttämään sävel-
loimon niin häikäisevän kuin magneettimyrskyn
sytyttämä pohjanpalo, joka leimuaa pohjois-
navalta päiväntasaajalle — niinkuin tuonoin
Dreyfusin jutussa ja niinkuin nyt ikään Fer-
rerin. On niinkuin olisivat kaikki suurella vai-
valla aikaansaadutkansainväliset yhteydet maan
päällä ja merien pohjassa joutuneetomin päinsä
toimimaan välittämättä vähääkään valtiomies-
ten naputuksista lankojen päässä. On tapahtu-
nut oikeusmurha! Vapauden marttyyri on
murhattu! Ja koko sivistynyt maailma soi kuin
tuhansista hullaantuneista tulipalokelloista, joi-
den maanalaiset johtolangat yhtäkkiä ovat
menneet yhteen, eivätkä ole erotettavissa ennen
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kuin ministeristöjä kaatuu ja viattoman veri
on kostettu. Ja valtaistuimetkin ovat vaa-
rassa — yhden ainoan koulunopettajan tähden.

Onhan se suurenmoista. Yhden ainoan
syyttömästi tuomitun ja teloitetun kuolin-
huokaus Euroopan etäisimmässä kolkassa saa il-
moille satatuhantisen kostonhuudon, joka tuhat-
tuhantisena kimpoo takaisin maailman louka-
tusta oikeudentunnosta!

Oikeutta siis on? Sitä voi siis heikoinkin
saada? On siis olemassa koko kristikunnan
yhteinen yleinen syyttäjä, joka oikeutta vaatii,
ja näkymätön tuomioistuin, joka sitä antaa?

On siis olemassa se herkkä kaikupohja,
joka helähtää ja joka herättää joka kerta kun
joku satutettu parahtaa — Euroopan yleinen
mielipide?

Se on.
Ja kuitenkin ... se saattaa vuosikausia

olla tunteeton ja turta, antamatta vähintäkään
vastakaikua tapahtumista, joiden olisi luullut
pitävän panna se mitä voimakkaimpaan väräh-
telyyn. Sitä eivät ole, eivät ainakaan yhteen
ääneen ja suuremmalla voimalla, saaneet va-
vahtamaan väkivaltaisimmatkaan sodat, veri-
simmätkään joukkoteurastukset. Se on usein
vaan heikolla myötätunnolla vastannut tuskan-
huutoihin, jotka siihen ovat sattuneet luke-
mattomien rotunsa, uskonsa ja ihanteittensa
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tähden teloitettujen golgathoilta itäisillä mailla.
Kansoilta, jotka elävät vain muutamain rauta-
tietuntien ja muutamain sähkösekuntien mat-
kan päässä niistä keskuksista, Berliinistä, Pa-
riisista, Lontoosta, joissa Europan yleinen mieli-
pide luodaan ja joihin pieninkin risahdus kuu-
luu maailman etäisimmistä erämaista, hävite-
tään heidän laitoksensa, riistetään heidän kal-
leimmat oikeutensa, turmellaan heidän välttä-
mättömimmät elinehtonsa; toisilta jaetaan, pa-
loitellaan ja silvotaan heidän isänmaansa —■eikä tuo kaikupohja anna juuri mitään erikoi-
sempaa elonmerkkiä itsestään. Melu, joka
jossain paikassa joskus syntyy, huomataan
vain suurvaltain keskinäisen kilpailijakateuden
aikaansaamaksi hälytykseksi toista vastaan,
tai pörssikeinottelun tilatuksi mielenosoitus-
soitoksi. Ja kun, toisella kertaa, yleisen
mielipiteen kaikupohja kaikesta huolimatta
alkaa itsestään soida, tukehduttaa sen äänen
lahjottu sanomalehdistö, painaen sen päälle
suurvaltaetujen vaientavan kämmenen. »El-
käämme sekaantuko toisten valtain sisällisiin
asioihin.» Tai: »Mitä kuuluvat meihin asiat
Puolan?»

Turta ja tunteeton se usein on, niinkuin
kidutuskammion matrassiseinä.

Mutta onhan se kuitenkin olemassa ja
voi joskus helähtää herkästi ja puhtaasti kuin

12. 629 — 8
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Cremonaviulun koppa.. On ääniä, joihin se ei
voi olla vastaamatta, joille värähtämästä sitä
ei voi estää mikään mahti maailmassa.

Liekö se jo kuullut mitä Suomesta taas
kuuluu?



VANHAN VUOSI-
SADAN HAUDALLA





Sen olisivat kai nyt kohta hautajaiset vie-
tettävät, vanhan vuosisadan. Se olisi kaikilla
kunniallisilla menoilla saatettava viimeiseen
leposijaansa historian kalmistossa. Olisi hau-
dalla ylistyspuheita pidettävä ja kumpu kukka-
silla koristettava.

Vapauden vuosisata . . . yhdenvertaisuu-
den ja veljeyden . . . valistuksen vuosisata, —

edistyksen kaikenpuolisen: sähkön ja voima-
vaunujen!

Olisihan siinä juhlapuheiden aihetta, olisi
juhlarunojenkin . . .

Olisipa olisi . . .
Niiden suurten sivistyskansain, niiden niin

kutsuttujen kulttuurikansain, jotka — he eikä
kukaan muu — kehuvat sen luoneensa, vuosi-
sadan, niidenhän se olisi asia, niiden yhdistyt-
tävä ylistämään itseään ja töitään kehumaan . . .

Vaan ei taida tulla nyt juhlista niistä —

eivät kehtaa, eivät itseltään ilkeä!
Ranska! — joka ei saanut syyttömän tuo-

miota omaltatunnoltaan näyttelynsäkään tou-
hinassa. Jos olisi itse unohtanut, olisivat sen
muut muistaneet. Muistivat sen ilotulien pa-
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laessa, tuhanten kupoolien kimmeltäessä. Eikä
kukaan antanut enää sen loiston silmiään
häikäistä. Maalattua kipsiä, katin kullan kiiltoa!

Englanti! — lady Macbeth, joka tänä
uuden vuoden yönä turhaan pesee viattoman
verta sormistaan. Kansan murha, se oli sen
viimeinen urotyö.

Saksako? — Voittoisa, yhä mahtavoituva,
yhä edistyvä sivistyksen ja kristinuskon le-
vittäjä — mit Blut und Eisen! »Heil dir
im Siegeskranz» — ottamaan »silmän silmästä,
hampaan hampaasta!» — »Ei mitään armoa
voitetuille.» — Saksa on jo pitänyt puheensa
vuosisatansa haudalla: Vas victis!

Ameriikka! Kaikkien vainottujen luvattu
maa! — Suuri vapaa Länsi! — Kuban ryöstäjä!
Filippiinien anastaja! Keisaria vaille —

Venäjä! — hm!
Ja kaikki yhdessä Kiinan kimpussa! —

Yhtä luuta vuohen sarvet!
Ne eivät kehtaa, ne eivät toki itseltään

ilkeä — nousta urotöitään ylistämään, kulttuuri-
töitään kehumaan. Kullakin on suussaan oma
tekemänsä kapula — kansoillakin eikä vaan
heidän herroillaan, kansoilla, jotka vasta eilen
ikeensä loivat ja nyt jo muita kiduttavat.

Me ehkä voisimme, me pienet kansat, —

me pienistä pienimmät — hänelle jotain
kunniaa tehdä — kaikesta huolimatta. Jos hän
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meiltä otti, niin kyllähän antoikin. Mutta
sallittaisiinko meidän kokoontua juhlimaan —

siltä kannalta? Ja tokkopa meistäkään itsemme
ylistäjiksi, tekojemme toitottajiksi kaiken
maailman kuulla? Oli eräs helmikuun päivä
häpeämme päivä yksi ja toinen oli päivä heinä-
kuussa.

Ja se oli kuitenkin hyvässä huudossa vanha
vuosisatamme, miehuutensa parhaina päivinä.
Sillä oli jalot aikeet ja hyvät asiat. Sen luotto
oli rajaton, se nautti kaikkien kunnioitusta,
sille uskottiin suuria tehtäviä. Mahtoi kuolla
aikanaan, ennenkun ehti tehdä konkurssin,
vilpillisen vararikon, laskettuaan liikkeeseen
vääriä vekseleitä, peijattuaan parhaat ystä-
vänsä, syötyään sanansa, rikottuaan vannotut
valansa — valheen, sorron, petoksen ja väki-
vallan vuosisata, joka väärällä nimellä pöyh-
keili, jota ei nyt kukaan tahdo tuttavakseen
tunnustaa, jota ystävänsäkin ujostelevat ja
joka nyt lasketaan »hiljaiseen hautaan», kenen-
kään kelloja soittamatta, kenenkään multaa
siunaamatta.

Ja kuitenkin, kaikitenkin . . .

Maailma odottaa jotain, vartoo uudelta
vuosisadalta, mitä ei vanha kyennyt antamaan.
Toteutuneeko toiveensa? Muuttuneeko pojasta
polvi? Vai tulleeko karhu karhun pojastakin?

Mutta se odottaa kuitenkin, vaikk'ei välke-
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nemista näy. Sillä se tietää, että pahan aina
pitää kiiruhtaa tekojaan ... mutta oikeu-
della on aina aikaa odottaa.

Vaan eikö missään vanhan vuosisadan
kuolinhuoneessa valvota? eikö missään vahaa
hänen päänsä pohjissa polteta?

Kenties — jollain toisella taivaankappa-
leella, jossain tähtitarhain takana. Ne ovat
ainakin ne, ja ainoastaan ne, joista tänä
uuden vuoden yönä toivon tulet tänne alaskin
tuikkavat.

1900.



VANHA SADDUKEUS





— »Autuaat ovat sävyisät — autuaat ovat
laupiaat — autuaat ovat puhdassydämiset —

köyhät, nälkäiset» — autuaat, autuaat, sillä
he saavat sen ja saavat tämän siksi, että teke-
vät tuon ja tekevät tämän . . .

Vanha saddukeus kiiruhti lyhyin askelin ja
kiivain elein alas vuorelta, kepillään tiepuolen
ohdakkeita katkoen, lähdettyään kesken pois
saarnasta, joka oli saanut hänet tämän kii-
vastuksen valtaan.

—■ Saatte laupeuden, saatte nähdä jumalan
— teidän palkkanne on oleva suuri taivaissa
— mikä jalo ja ylevä oppi! Autuus, kuolematto-
muus, iankaikkinen elämä vasta-antina siitä,
että tekevät niinkuin pitää, niinkuin hänen
mielestään pitää. »Tämän annan sinulle, jos
täytät isäni tahdon.» Ja hän tekee, tuopi töit-
tensä ja mielensä hyvät joka päivä säästöön
tulevan elämänsä turvaamiseksi. Kantaa an-
saitsemansa rahan joka ilta vaihettajan pöy-
dälle kasvamaan korkoa vanhain päivien va-
ralle. Hah! Onhan se mukava oppi! Taakseni
kylvän, edestäni niitän. Kärsin, näen puutetta,
näännyn, kuolen Herran tähden — kirjoitan
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kaiken sen Herran laskuun. Erittäin käytännöl-
linen, mukava keino täyttää lakia. On häntäkin
profeetta!

Vanhan saddukeuksen kasvot saivat kiin-
teän ilmeen:

— Mutta minä sanon: laki on täytettävä
siksi, että se o n täytettävä. Herran tahto on
toteutettava siksi, että se on Herran tahto.
Ei minun tähteni eikä minun hyväkseni, vaan
hänen tähtensä ja hänen hyväksensä. Ei, että
minä hyötyisin, vaan että Hän. Ihmisen työn
tulee olla uhri Herralle. Jos minun välttä-
mättä täytyy saada siirtää jotain omaksi hy-
väkseni, niin olkoon sinä ainoastaan tyydytys
siitä, että olen tehnyt jotain, joka oli velvolli-
suuteni tehdä. Ei minulla vaivoissani, vanhuu-
dessani, kuolemassani saa olla eikä tarvitse
olla sitä lohdutusta, että niistä kerran on koi-
tuva minulle riemu, onni, nuoruus, ikuinen
elämä. Sillä eihän se, mitä silloin annan, olisi-
kaan mikään uhri. On häväistystä, on jumalan-
pilkkaa ajatella, että kun minulta täällä karisee
hius, putoaa hammas, Jumala pitää niistä lu-
vun ja antaa minulle siellä uudet ja paremmat
palkkioksi siitä, että olen hänen asioitaan
juossut. Jahve yksin elää iankaikkisesti, minä
en elä, teinpä sen hyväksi mitä tahansa. Kun
olen kaatunut, en siitä nouse. Kameli kantaa
ja kaatuu, toinen ottaa hänen kuormansa ja



125VANHA SADDUKEUS.

jatkaa niinkuin hänkin, kuorma kulkee aina
eteenpäin aina uusilla hartioilla, uusien selässä.
Tavoittaisinko, toivoisinko palkkaa minä siitä,
mitä Herralle teen? En ole palkollinen, en orja,
en juhta, uneksiakseni autuuden heinätukkoa
elämäni ehtooksi. Se on arvoton oppi arvok-
kaalle miehelle.

Mutta kuta kiihkeämmin vanha saddu-
keus näin itsekseen puhui ja todisti, kuta voi-
makkaampia sanoja hän etsi ja löysi, kuta ras-
kaamman velvollisuuden taakan hän selkäänsä
sälytti, voidakseen sen suoristaa sitä ylpeäm-
min, sitä raskaammin hän astui, sitä vaikeam-
min hän hengitti rinnettä kohotessaan. Häntä
väsytti, mutta hän tahtoi levähtää vasta sit-
ten, kun oli päässyt laaksosta mäen päälle,
josta oli näkevä pyhän kaupungin.

— Ne sen tarvinnevat, kaikki rammat ja
raajarikot ja vaivaiset ja kurjat, jotka hän
oli sinne koonnut. Ne sen tarvinnevat jane sen
saakoot, ylösnousemuksensa ja iankaikkisen
elämänsä, jotka eivät tule ilman toimeen. Niille
se kai on välttämätön heidän kulkunsa kii-
hoittamiseksi, niinkuin kangastava kosteikko
sille, joka ei muuten jaksa perille, kesken nään-
tymättä.

Vanhan saddukeuksen täytyi hengähtää,
sitten hän taas jatkoi kävelyään ja miettei-
tään:
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— Tottahan on: kuka lähtisi erämaan tai-
paleelle, ell'ei hänellä olisi kosteikkoon tulo
matkansa tiettynä määränä. Tottahan on:
jo pelkkä palmulehdon kangastuskin pilvien
rajassa innostaa janoiset ja nääntyneet ponnista-
maan viimeiset voimansa, ja tuleehan siten
onnellisesti päätetyksi moni retki, joka muuten
olisi jäänyt kesken. Voisiko siis ajatella, että
Herra tahtonsa täyttämistä varten näin tah-
toisi auttaa heikkoja antamalla heille uskon
autuuden kosteikkoon tuolla puolella elämän?
Olisiko hän ehkä sittenkin profeetta tuo, lähe-
tetty tuomaan tuota uskoa tänä maailman-
aikana, kun Israel on uupunut eikä enää muu-
ten jaksa? Uskoa niille, jotka sitä tarvit-
sevat. Niinkuin hän erämaassa käski Moo-
seksen korottaa käärmeen niille, jotka eivät
muuten jaksaneet parantua.

Vanha saddukeus oli saapunut mäen selän-
teelle, jossa Jerusalemiin viettävällä rinteellä
oli hänen maatalonsa hedelmä-, viini- ja1 öljy-
puutarhan keskessä. Istuutuen sen edustalle
hän laskevan auringon valossa näki allaan Je-
rusalemin ja sen takana siintävät vuoret, eikä
hän voinut eikä tahtonut hillitä ajatustensa
kulkua ja mielialojensa menoa.

— Miksi en voisi sallia itseni ainakin aja-
tella sitä mahdolliseksi! Miksi en antaisi hei-
dän ihanana haaveena uneksia, että heillä
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kullakin on palmulehtonsa tuolla puolella jonkin,
tuolla puolella kaiken. Että tämä täällä jatkuu
heille siellä* eikä tähän pääty. Että Israel, jos
kerran kukistuu niin, etfei enää nouse, ra-
kentuu siellä — koskaan kukistumatonna. Että
Salomonin temppeli hävisi täällä, mutta ei
hävinnytkään siellä. Että niinkuin minulla
tässä on tämä taloni, se on oleva samallaisena
odottamassa minua siellä. Että mitä täällä
ajassa alotin ja haahmottelin, sitä saan jatkaa
ja täydentää siellä. Että kuta paremmin sain
menestymään kaiken täällä, sitä parempi se
sitten on oleva siellä. Kuinka silloin rakentaisin,
kuinka silloin raataisin! En jättäisi mitään
rappeutumaan, en laiminlöisi mitään, ahertaisin
yötä ja päivää. Hoitaisin sitä — laintäyttä-
mistäni — niinkuin taloansa se, joka tietää
tulevansa siinä aina asumaan ja jolta se ei kos-
kaan vieraalle jää. Sillä miksi en tunnustaisi
sitä, mikä totta on: en hoida Herran taloutta
niinkuin isäntä taloaan, hoidan sitä niinkuin
palkollinen vierasta maata, vain sen verran
kuin juuri luulen olevani pakotettu, lykäten
huomiseksi, mitä en viitsi tehdä tänään. Miksi
en tunnustaisi todeksi, mikä totta on: tämä
taloni ränstyy, nämä huoneeni hajoo, muutan
toisesta toiseen, en mitään korjaa, annan ohdak-
keiden kasvaa. Eihän sen ylläpitämisestä ole
minulle mitään hyötyä. Tehkööt muut, minä
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en jaksa, minä en viitsi, miksi hyväksi minä?
Kun kerran lähden, muille jää kaikki . . . Oli-
sihan se ihanaa, olisi haaveenakin ihanaa, etfei
olisi kuolemaa, ei häviötä, ja että jos olisikin,
se olisi vain uni, jossa siirryn illasta aamuun . . .

Miksi ei minulla ole sitä uskoa, mikä heillä?
Ja miksi ei ole, niinkuin he uskovat?

Ilta yhä pimeni. Raukeihin mietteihin
vaipuneena vanha saddukeus yhä istui talonsa
edustalla.

Kuului ääniä laaksosta, josta hän äsken
oli tullut, läheten tietä, jota hän oli noussut,
nousten mäelle, laskeutuen hänen puutarhansa
muurin sivua toiseen laaksoon, jonka yli yhä
vielä häämöitti pyhä kaupunki — ääniä iloisia,
askelia keveitä ja reippaita kuin lasten. Sanoja
ei kuulunut, ainoastaan niiden sointu ja sävel,
kohoten kuin aina uudistuvaksi kerronnaksi:
». .

. autuaita ovat .
.

. autuaita ovat . . . au-
tuaita olemme!» Se heikkeni, voimistui taas
uusien parvien tullen ja heikkeni jälleen nii-
den mentyä, häipyen viimein etäiseksi hymi-
näksi, kunnes sekin sammui. Eikä vanha
saddukeus enää tiennyt eikä kysynyt, olivatko
ne vain olleet hänen korvansa, jotka olivat sitä
soineet.

— »Autuaita ovat» ... ne uskovat sen
kaikki. Siellä ei ollut ketään muita kuin minä,
joka ei olisi uskonut. Sairaat, raajarikot, ram-
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matkin, kaikkien silmissä kiilsi sama innostus.
Spitalisetkin tulivat niin lähelle kuin pääsivät,
huutaen minulle: »Mitä hän sanoo? Kerro meille,
mitä hän sanoo!» Hän on heille hyväntekijä,
hän on heille profeetta. Hän on antanut ihmi-
sille uuden haaveen. — Miksi se ei ole tosi?
Vaan eikö se, jota uskoo, ole tosi? — sille, joka
uskoo? Jokainen, joka antaa uskoa, on hyvän-
tekijä. Joka riistää joltakin jotakin, jota hänellä
on, hän on pahantekijä. Ei ole sen suurempaa
rikosta kuin ottaa lapsilta heidän ilonsa sen-
tähden, ett'ei itse voi siihen ottaa osaa. — Fa-
riseukset uskovat, että on ylösnousemus ja
elämä kuoleman jälkeen. Ja kuitenkin he tah-
tovat tappaa hänet, joka voi antaa sen kai-
kille, jotka sitä kaipaavat. Jahve, sallitko sen
tapahtua?

Vanha saddukeus oli kimmonnut ylös ja
seisoi nyrkit puristettuina, kädet kohotettuina,
tummana varjona tähtien valaisemalla talonsa
seinustalla:

— Elä salli, Jahve, heidän tappaa häntä!
Tapa Jahve, heidät, jotka tahtovat hänet
tappaa!

12. 629 — 9
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Se tapahtui siihen aikaan kuin meistä jokai-
nen tiesi olevansa toistansa niin paljoa parempi,
että saattoi rintoihinsa lyöden sanoa: »Minä
kiitän sinua, Herra, etfen j. n. e.»

Siihen aikaan tapahtui eräässä pienessä kau-
pungissa semmoisena hyvän omantunnon ja
itseensä tyytyväisyyden kirkkaana talvisena
aamuna, kun ihminen, kahvit juotuaan jatupa-
kan pantuaan ja katsoessaan ikkunasta ulos
lumiseen luontoon, väkisinkin viehättyy ajatte-
lemaan: »Minä kiitän sinua, Herra, etfen ole
niinkuin tuo publikaani j. n. e.» — tarkoittaen
sillä: etfen koskaan ole julaissut, en kuuluttanut,
en totellut väkivallan käskyä, en koskaan myötä-
vaikuttanut laittomaan tekoon, en ottanut vas-
taan lainvastaisella tavalla avonaiseksi joutu-
nutta virkaa, vaan päinvastoin järkähtämättä,
hetkeäkään omaa etuani ajattelematta . . uhra-
utumalla kansani ja maani hyväksi siitä mitään
palkintoa tai edes vahingonkorvaustakaan saa-
matta tai vaatimatta j. n. e. —■

— siihen aikaan tapahtui, kun entinen kam-
reeri Hellberg, joka oli menettänyt virkansa
siitä syystä, etfei ollut antautunut väkivallan
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kätyriksi, ja nyt toimi yksityisen liikkeen pal-
veluksessa, nosti päänsä papereistaan ja katsahti
ulos lumiseen, paisteiseen puistoon saadakseen
viimeiset päätesanat kirjeeseen, jossa hän oli
tulkinnut sitä, mitä me kaikki siihen aikaan
yleensä ajattelimme ja tunsimme— tapahtui, että
hän kuuli huoneeseensa salin ja eteisen takaa
ovikellon soivan. Hän ajatteli: soikoon, totta-
pahan menevät avaamaan, niinkuin sitten kuuli
mentävänkin ja jonkun tulevan saliin. Ennen-
kun hän nousee, tahtoo hän lukea sanat, jotka
juuri oli kirjoittanut:

»Sinä tiedät sanomattakin, vanha veli, että
ne tietysti ovat olleet vaikeat tehdä nämä uhra-
ukset, mutta vähän, ylen vähän ne kuitenkin
merkitsevät niiden sisäisten voittojen rinnalla,
joita ne ovat meille itsekullekin tuottaneet.
Voineeko mitään sisäistä, siveellistä voittoa
katsoa suuremmaksi kuin sitä, että kiusauksista,
houkutteluista, tarjotuista eduista huolimatta
on pysynyt oikeuden ja velvollisuuden tiellä
eikä ole hetkeksikään joutunut edes epätietoi-
suuteen siitä, miten oli meneteltävä. Mikä ero
meidän ja heidän välillä! Ei liene todentotta ka-
dehdittava sellaisten asema, jotka liukuvalle
pinnalle antautuen ovat joutuneet sisäisestä
nöyryytyksestä toiseen.

Tietää, mikä on oikeaa, ja kuitenkin tehdä
sitä, mikä on väärää! Tietää, että esimerkiksi
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virka, jossa nauttii suuria tulojaan, on vääryy-
dellä saatu ja toiselta anastettu ja kuitenkin
pitää se ja nauttia sen suurta palkkaa, silloin-
kun sen entinen lainkuuliainen hoitaja mahdol-
lisesti, joskaan ei näe nälkää, niin kuitenkin saa
vanhoilla päivillään ponnistella viimeiset voi-
mansa elättääkseen perhettään, voimatta toi-
voakaan mitään vanhuuden eläkettä. En toden
totta tahtoisi olla heidän sijassaan. Tuolla tavalla
saadusta virasta kannettu palkka — eikö se ole
suoraa toisen oman anastamista, eikö se ole
kansan varojen itselleen kavaltamista? En
ymmärrä, kuinka voisin asua huoneissa, joiden
komea sisustus on sellaisilla synnin ja häpeän
rahoilla ostettua. Sanot, että tuommoisten
herrojen omantunnon vaaka ei ole kylliksi
herkkä sellaisia arvoja merkitsemään. Olen
kuitenkin varma siitä, että väärä teko on kai-
kille jäytävä koi, joka ajan mittaan tekee teh-
tävänsä. On nyt sentään suuremmoinen asia,
että ihminen koettaa pysyä oikeuden tiellä.
Ei ole maailmassa mitään turvallisempaa kuin
hyvä omatunto ja täytetty velvollisuus.»

— Salissa on herra, joka tahtoisi tavata
kamreeria.

— Kuka se on?
Palvelija pani käyntikortin pöydän kulmalle

ja meni, jättäen oven raolleen.
Tuskin oli nimi sattunut kamreerin silmään,
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kun hän työnnähti pöytänsä äärestä taapäin
sellaisella voimalla, että tuoli oli vähällä kaatua
selälleen, samalla kun kortti läiskähti pöy-
tään niin, että se kimpoutui siitä lattialle.
Muutamia kiihkeitä askelia, sitten pysähtyi
kamreeri hiuksensa pystyyn haraten.

— Hän uskaltaa tulla minun talooni! Hän
rohkenee avata minun oveni? Niinkuin ei
mitään olisi tapahtunut! Niinkuin kaikki olisi
ennallaan! Eikö hävyttömyydellä enää ole mi-
tään rajoja? Eikö meille kotimmekaan enää ole
suojattu paikka? Onko meillä jouduttu jo niin
pitkälle, että he voivat tunkeutua huoneihim-
mekin sen pitemmittä? Mitä hänellä voi olla
minulle asiata? Mies, jonka tuttavuudesta olen
sanoutunut julkisesti irti . .

.

Kamreerin sydänalassa etoi iletyksenä kaikki,
mikä ihmiselle ikinä voi toisessa olla vasten-
mielistä: muisto epämieluisesta ylioppilastove-
rista, joka vain hädintuskin oli ollut siedetty,
tuo ponneton, tunkeileva savolaisnousukas, ihra-
pinta, huulilla ilmeetön, itserakas hymy, tuo
aina myönnyttelevä »jopajoo — jopajoo» —

harmaat silmät, jotka eivät koskaan katso suo-
raan mihinkään — kietoo toverit asioihinsa,
maksattaa heillä vekselinsä, häipyy sitten jon-
nekin Venäjälle, sen sijaan että rehellisten
rappeutuneitten tavoin edes olisi mennyt
Amerikkaan — sukeltaa sieltä »virkamiehenä
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erityisiä toimenpiteitä varten», lainaa itsensä
varmentamaan kaikkia laittomuuksia, nyt
päässyt poliisimestariksi kotikaupunkiinsa, tulee
tervehdykselle vanhan toverinsa luo — kätyri,
ilmiantaja, »hovineuvos Linnanen».

Oven aukeamasta oli kamreeri äsken tar-
vinnut nähdä hänestä vain vilahduksen näh-
däkseen kaikki: poliisiupseeri ilettävintä kuosia,
rasvattu tukka keskeltä jakauksella, viikset kier-
retyt ja käherretyt, huotra mahtavasti kupeella,
käsi kahvassa, toisessa kokardilakki, siinä soti-
lashansikkaat — entinen ilme kasvoilla, sama
katse, tähdättynä jonnekin ohi, ties mihin,
mutta näkee kaiken . . . Katso sinä vaan sinne,
vakoilija, siellä on nurkassa »Lex», ja siellä
on »Hyökkäys»!

—■ Minä en ota häntä vastaan. Seisokoon
siellä, kunnes menee.

Kamreeri aikoi painaa oven kiinni, kun näki
saliin tulevan pikku poikansa, menossa ulos,
tervehtivän vierasta, iskevän kantapäänsä yh-
teen ja kumartavan, niinkuin häntä oli opetettu.

— Haluatteko tavata isääni?
— Minut on jo ilmoitettu, luulen.
— Vai niin, hän tulee kai pian, tehkää hyvin

ja istukaa.
Poika kuului menevän.
No niin, koska hän tahtoo, niin saakoon.

Koska mieheltä siis itseltään puuttuu
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äly ymmärtää asemansa, niin on siitä minun
tehtävä hänelle selko. Kuulkoon kunniansa!

Kamreeri riisui työpuseronsa, veti ylleen
käyntitakkinsa, järjesti tukkansa, partansa,
kauluksensa ja pisti päättävästi kiinni nappinsa,
ylimmästä alimpaan. Sen suoritettuaan tarttui
hän oven ripaan ja astui selkä suorana, ilme
jäykkänä ja kylmänä ja silmänsä hiukan pie-
nemmiksi siristäen, saliin.

Vieras ei ollut istuutunut, vaan seisoi yhä,
ei oven suussa, mutta ei perälläkään, puoli-
tiessä, pianon kulmassa.

— Nimeni on Linnanen, entinen Borg . . ,

— Jahah.
— Pyydän anteeksi — tulen asioissa — en

virka-asioissa, vaan yksityisissä — sitoumuksen
johdosta, joka minulta aikoinaan jäi järjestä-
mättä.

— Onko kysymys vekselistä, joka koko jou-
kon toistakymmentä vuotta sitten jätettiin
minun hoidettavakseni?

— Aivan oikein . . juuri si;tä. Pyytäisin
vihdoinkin saada suorittaa sen sisällön.

Hän oli asettanut lakkinsa pianolle, ottanut
esille lompakon, astunut askeleen pari lähemmä,
ja oli valmis lukemaan rahat.

— Jaha — minä — hetipaikalla . . .

Kamreeri kiirehti huoneeseensa ja alkoi etsiä
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laatikostaan . . . Ohoo, kas vaan! Maksaa vel-
kansa . . . Siinä se on . . no niin . .

Löydettyään paperin vei kamreeri sen saliin
ja ojensi sen Linnaselle jäykästi kumartaen —

kenties ei kuitenkaan niin jäykästi kuin äsken.

—■ Se on 2,000 markkaa.
— Pyydän hyväntahtoisesti laskemaan korot

summalle . . korot ja korkojen korot kuluneelta
ajalta.

Taas palasi kamreeri työhuoneeseensa, istahti
pöytänsä ääreen, selaili allakkaansa ja alkoi
laskea: — maaliskuun 1 päivästä 1890 maalis-
kuun 1 päivään 1905, kaikkiaan 15 vuotta.
Se ei ole mahdollista? Ei, kyllä se sen tekee
korkoineen ja korkojen korkoineen. Aikooko
hän suorittaa koko sen summan? Epäilemättä.
Sitä varten hän siis tuli. Oikeastaan hänen ei
olisi tarvinnut olla tietävinään koko asiasta.
Eihän missään tapauksessa enää olisi voitu
hakea ulos vanhentunutta saatavaa. Pelkäsikö
ehkä, että kuitenkin olisin käyttänyt sitä häntä
vastaan. Hyvin luultavaa, että olisin sen teh-
nytkin. Mutta tietysti hänellä on oikeus
saada paperinsa pois, jos hän kerran tahtoo
sen lunastaa. Kas vaan. . .

Kamreeri ryhtyi kirjoittamaan puhtaaksi las-
kelmaansa: »Lunastettu Kansallispankin vekseli
å 2,000 Smk. 1890. .. . Korkoa korolle 15
vuodelta yhteensä 4,175 Smk.» — Sehän on
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ollut siellä tavallaan kuin talletustilillä pan-
kissa. Olipas miehessä sentään edes hiukan
hävyn tunnetta. Viidettä tuhatta markkaa
yhtäkkiä kuin pilvistä. Jotka jo aikoja sitten
olin poistanut epävarmojenkin saamisteni jou-
kosta ... En tarjonnut hänelle kättä. Ei hän
muuten näyttänyt sitä edellyttävänkään. Oli-
han pöytäkin välillämme. Esittelihe ja teitit-
teli ... no niin, kuinkas muuten.

Kamreeri palasi saliin ja ojensi laskemansa
Linnaselle, joka luotuaan siihen silmäyksen
asetti pöydälle valmiin setelipakan ja aikoi
lähteä.

— Sopii ensin tarkastaa, onko korko oikein
laskettu.

— Se on oikein.
Kamreeri jätti Linnaselle vekselin. Molem-

mat kumarsivat. Otettuaan lakkinsa pianolta,
kumarsi Linnanen vielä kerran:

— Pyydän anteeksi, että asia on ollut niin
kauan järjestämättä.

— Noo, onhan suoritus nyt tapahtunut täy-
sin tyydyttävästi.

— Valitan, että vasta nyt olen päässyt
tilaisuuteen sen tekemään.

Kulmakarvat kohosivat ja toinen suupieli
venähti hiukan alaspäin, samalla kun silmissä
välähti kuin ilakoiva ivan ilme jostain, sammuen
samassa. Sitten hän meni.
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Kamreeri jäi hetkeksi seisomaan rahojen
ääreen, aikoen ne ottaa, jättäen ne ottamatta,
kävellen kerta pari edestakaisin lattialla.

—

. .
» vasta nyt päässyt tilaisuuteen» ?

Kun on saanut sen viran, jonka avulla —? Vaan
mitä se minuun kuuluu, mistä hän on saanut
mahdollisuuden sitoumustensa suorittamiseen?
Olkoon mies millainen tahansa, tietysti hänellä
täytyy olla oikeus saada paperinsa kuitattuna
takaisin . . .

Revittäväkö palasiksi ja heitettävä
palaset vasten naamaa? Toisin sanoen: lahjoit-
taa rahat hänelle vielä kerran.

Ikkunan ääreen tullen näki kamreeri Hell-
berg Linnasen, upseerin sinellissä, leveänä, ka-
sanskilaisensa täyttävänä, ajavan torin halki,
kuin uhmaten.

— Ei kukaan voi väittää, etfeivät rahat . . .

Jos asettuu sille kannalle, täytyisi joka kerta,
kun joku suorittaa jonkun sitoumuksensa, ottaa
selko — mutta sehän veisi in absurdum . . .

Lahjoittaa pois .. . ? Mutta jos minä itse en
voi niitä pitää, niin kuinka voin antaa ne toi-
selle? Eihän samea vesi siitä puhdistu, että sitä
tarjotaan toiselle. Sitä paitsi . . minä otin ne jo
. . . sanalla sanoen . . .

Kello löi jotain ja kamreeri huomasi täyty-
vänsä heti rientää työpaikkaansa. Hän otti ra-
hat pöydältä, vei ne työhuoneeseensa ja lukitsi
ne. Hän oli päässyt selvyyteen siitä, että ne
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kaiken oikeuden ja kohtuuden mukaan, sekä
oikeudellisesti että siveellisesti, olivat hänen.

Pöydällä oli kirje, joka äsken oli jäänytkesken.
Ei ollut aikaa sitä lopettaa. Kamreeri työnsi
sen imupaperin alle ja meni.

Tämä tapahtui, niinkuin sanottu, siihen ai-
kaan kuin meistä jokainen tiesi olevansa tois-
tansa niin paljoa parempi, että saattoi rintoi-
hinsa lyöden sanoa: »Minä kiitän sinua, Herra,
etfen j. n. e.»



VANHA KAUKO
JA SININEN TYTTÖ





Kaukomieli istuu haapiossaan Saaren me-
rellisen rannassa tyynen lahden suussa. Lah-
den pohjassa on kylä, kylän takana uhrilehto
ja karkelomäki, jonka kupeella roihuaa kokko
kesä-illan taivaalle, kuuluu laulua ja soittoa
ja välkkää valkeata kansaa koivujen välissä.
Saaren väki viettää kesäjuhlansa lopettajaisia.

Kauko istuu alahangoilla ja viskaa vettä
venheestään, joka on vuotava ja laho.

— Menenkö maihin? Vai soudanko toisiin
saariin? Ei tuolla minua kaivattane, tuskinpa
enää tunnettaneekaan?

Ei käy enää sotia Kauko, mutta maita,
meriä kiertää, vaeltaa kesät, talvet, soutaa ja
hiihtää; missä vain kansaa koolla, siellä hän.
Tulee, lähtee, mihinkään asettumatta, missään
viihtymättä, kotonaan kaikista vähimmin. Olisi
Kaukolla kalaiset rannat, riistaiset korvet. Ei
viitsi kalaa pyytää Kauko, ei metsää käydä,
ei halmeita hakata.

— Menenkö maihin? Mitä minä sinne?
Vanhat siellä jo entiset kullat.

Airoihinsa tarttuu Kauko ja työntää ne
hankavitsoista ulos.

13. 629 — 10
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—■ Siellä ovat vielä vanhat paikat. Siinä
on rinteellä Annikin aitta. Siinä on Tuiran
tyttöjen luhti. Tuossa on pelto, jonka rukassa
sulhon kateutta yökausi piiltiin. Morsian mer-
killä varotti ja neuvoi: — »elä tule vielä! — nyt
sopii tulla.» Eläneekö Terttu vielä tyttönsä
kanssa? Akkoja lienevät, jos elossa ovat.
Vähä minulla heistä enää iloa. Vaikea on nähdä
vanha kulta. Ennen rantasipinä rantoja pitkin
notkui, nyt hanhena pihapolkuja soutaa. Kä-
den selkä ennen sileä kuin silkki, nyt karkea
kuin hursti. Huulen alla ennen mehiläisen
hunaja, nyt kielellä käärmehen myrkky. Sem-
moisia ovat. Kaunaa kantavat ne, jotka otin,
kaunaa ne, jotka jätin, kaikista enin ne, joita
en ottanut, en jättänyt. Pois soudan.

Mutta eivät uponneet vielä veteen Kaukon
airot. Lepäsivät levällään kuin haukan siivet,
tietämättä, noustako vai laskea.

— Eivät ehkä hyvinkään kaunaa kantane
nämä. Ystävinä erottiin. Ruikuttaen rantoja
juoksivat, kun lähdin. Liinat liehui, huivit
huiski takaisin tullakseni. Olisi heitä hupainen
kerran vielä nähdä, heitä ja tyttäriänsä. Jos
ovat tulleet äiteihinsä tytöt, kaulaan sankaria
kavahtavat. Vieläkö kävisin heidät nauratta-
massa, äidit niinkuin tytötkin?

Ylhäällä uhrimäellä välähteli valkeita vaat-
teita, heiskui helmoja koivun runkojen välitse.
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Kokkotuli roihahti puiden tasalle, huudettiin,
hihkuttiin — tytötkin.

— Siellä ovat ylimmillään ilot. Siellä on
olutta ja simaa! — Miksi en kävisi, katsoisi!

Posahtivat veteen Kaukon airot. Puoli
pituuttaan kurahti pursi maihin. Yhdellä
riennolla oli rientäjä törmän päällä. Siinä täy-
tyi pysähtyä, hengähtää, rykiä, käden kaidetta
haparoida.

— Liiaksi riensin . . .

Kauko astuu hiljemmin ...
— Olkoonkin

jalkani kankea, selkäni on vielä suora. Joskaan
eivät omat kantapääni enää karkelossa nouse,
niinkuin ennen, nousee vielä tytön, jota heitän.
Eikä se ole astunnassa, vaan olennassa, ei ole
reuhdonnassa, vaan ryhdissä. — Ja Kauko näkee
taas nuoruutensa näkyjä . . . »Katsokaa, siinä
hän tulee! — Kuka hän on, joka tulee? — Kauko
hän on! Ettekö tunne? — Joka voitti Pohjolan
isännän!. Joka suisti hiiden hirven! Joka koppoi
Kyllikin korjaansa! — Kenenhän ensiksi ottaa?
— Astu, tyttöni, eturiviin, että näkee, jos hyvin-
kin tahtoisi sinut ensiksi ottaa!» — Vartokaam-
me, valitkaamme. Katsokaamme, kiertäkäämme.
Ei pidä kiirettä Kauko. Sai huoletta ennen,
kenen tahtoi. Pysähtyivät karkelot ennen,
kun tanhualle astuin. Pääsi ihastuksen huu-
dahdus, kun näkivät, kuka tulee. Hymyssä
suin akat kahta kämmentä yhteen löivät.
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Tytöt piilivät kuiskutellen toistensa taa. Mie-
histä vanhin kantoi haarikan huulieni alle.

Tyhjä on kylän raitti, kaikki ovat ilomäellä.
Ei näe kukaan, kun Kauko kylän läpi astuu.
Ei huomaa kukaan hänen tuloansa. Yksi
huomaa, vanha repaleinen ukko, joka puuta
vasten istuen laitattaa: »Myöhään tulit, äijä!
Härkä on syöty, oluet juotu, simat särvitty!
Ei ole täällä enää mitänä sinulle! Mene sinne,
mistä tulit!» ja lallattelee ja käsillään huitoo.

Koivujen välissä istuu naisia ryhmissä,
simakannut keskessään, toisaalla miehiä olut-
tynnörin ympärillä, haarikkain kiertäessä kädes-
tä käteen. Toiset seisovat päin karkeloon, säes-
täen soittoa suin jakämmenin ja notkuvin polvin.

Kauko astuu, puiden suojassa pysytellen,
lähemmäksi karkelotanhuata. Nuori väki len-
tää juhlansa lopettajaisia, niinkuin myrskypää
heitä heitteleisi. Pojat riennättävät tyttöjään
kentän laidasta toiseen, pyörittävät, heittävät
ilmaan, itse ponnahdellen kuin joustavat pal-
lot. Sorjia, notkeita, helavoita, kengän kautoja
kauniita, ylpeitä, niskansa nakkelijoita — kul-
lakin omansa. Yksi ainoa tyttö, mikä lie,
seisoo siellä yksin, erillään muista, puuta vasten,
vaatteet siniset, kun muilla valkeat.

Kerta katsahtaen näkee Kauko: ei noista
neidoista kukaan häntä karkeloon vaadi, ei
ainoakaan heistä häntä katso eikä kysy ..

.
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Syntyi ottelu ennen siinä, missä ei annettu,
kun Kauko tahtoi ottaa. Ei ole hänen noiden
kera kiistaan käyminen. Ei ole hänen noiden
poikien nimikkoja väkisin vieminen.

Hänet täyttää vanhuuttaan viha jakiukku,
huonouttaan häpeä, avuttomuuttaan surku ja
itsensäsääli.

Pitäisi lähteä, mutta yhä hän siinä seisoo,
tuijottaen yhä kiihtyvään karkeloon, jonka
vilinä himmentää silmää. — »Mitä minä täällä?»
— Mutta ei pääse hän heistä irti.

Toisella puolen karkelotanhuan, puuta vas-
ten nojaten, seisoo yhä se yksinäinen tyttö,
siniseen puettu, kun muut Valkoseen. — »Miks'et
mene muiden kanssa sinä? Etkö kenellekään
kelvannut vai eikö sinulle kukaan? Mitä ylpei-
let? Mitä sieltä tänne tuijotat? Etkö nähnyt
äijärähjiä ennen?

»Mitä minä täällä? Mitä tänne lähdinkään?
Pitihän tietämäni.»

Kauko peräytyy puun taakse, hiipiäkseen
pois, kenenkään näkemättä. Häntä nyäis-
tään kauhtanan hihasta. Takana seisoo nainen
kysyvin katsein; sen takana toinen.

— Kuka tuo on?
Sitten tuntevin silmin, ensin yksi, sitten

toinen ja kolmas — Annikki, Terttu, Tuiran
tytöt — tuttuja kaikki, kaikkien posket palaen
simaoluen iloa:
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— Sehän on Kaukomieli! On totta tosiaan
se Ahti! Tulkaa tuotakatsomaan, akat muutkin!

Sitten ilakoivin ilmein:
—• Nuorten iloihinko tulit? — Miksi et

karkele, Kauko?
Niitä pyöri ympärillä räkättävä piiri, kas-

vot hehkuen simaoluen punaa.
— Mitä sankari täällä? —■ Lähditkö, lieto

Lemminkäinen näkemään meitä, vanhoja tut-
tujasi?

Ryhdistyen, suorana selkä, sitaisten kädet
ristiin rinnan päälle, huulensa pilkkahymyyn
pakottaen, vastaa Kauko:

—■ En teitä, vaan tyttöjänne!
Ovat tekeytyvinään surkeiksi akat:
— Et meitä? Voi, miksi et meitä? Em-

mekö sinulle enää entisen hempeitä?
— Ette.
— Vaikka oltiin sinun tähtesi järveen

juosta! Vaikka silmät sua surren sokeiksi it-
kimme! — Vaikka niemien kivet sinua vuot-
taessa sileiksi istuimme! — Että hennoit mei-
dät jättää? Etkä huoli, vaikka tulit!

Olivat itkevinään, esiliinoja silmille ko-
hottaen.

Kauko pyrkii pois. Mutta minkä hän astuu
eteenpäin, sen peräytyvät toiset. Juoksevat
kaikki joutilaat katsomaan, mikä akoilla ilona.



VANHA KAUKO JA SININEN TYTTÖ. 151

— Etkö huolikaan meistä enää? Miksi et?
Huolithan ennen. Yhden kun heitit, toisen jo
otit. Et ketänä halpana pitänyt. Elä meitä
heitä! Katso, eihän meitä poloisia enää kukaan
karkeloon kutsu. Nuorilla on nuorensa, näetkö!
Ukoilla on oluensa, kuulethan! Meillä ei iloa
muuta kuin sima. Sekin jo loppui! Tyhjä poh-
jasta paistaa, katso!

Niin yhdet, tinakannuja rämistäen, toiset
toisaalta näin:

— Kauko on meidän! Oma on omamme Ahti!

■—■ Kaukon pitää meidän kera kisata!
Tarttuivat toisiaan käsiin, tekivät piirin,

riehahtivat pyörimään ja laulamaan:

Se on Ahti Saarelainen,
Se on kaunis Kaukomieli,
Se on veitikka verevä,
Hius sorea, solki kaunis,
Pitkä tukka, parta kaunis,
Jalan nousu virman varsan,

Se on Ahti Saarelainen,
Se on kaunis Kaukomieli —

Sua itki immet kaikki,
Sua kaikerti kanaset.

Jotkut eroavat piiristä, tarttuvat Kaukoa
kauhtanan liepeihin, nostavat, vetävät, pyö-
rittävät.
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— Tsiit' tsiitä kintuistani, koirat!
Sihahti sana hullusti kahden pudonneen

hampaan kolossa. Rähähti ilkkuva nauru niin-
kuin sille, joka joukon eteen kompastuu.

Kihahti veri Kaukolle päähän eikä sihah-
tanut kieli enää toista kertaa, kun hän karjasi
kättään päänsä yli heilauttaen niinkuin reen
perässä ruoskaansa ajaja, joka ärhenteleviä
hurttia torjuu:

— Irti minusta, vanhat nartut!
Niinkuin se olisi sattunut jokaiseen heistä,

ulahti lauma hänen ympärillään, säkenöivin
silmin, kouristunein kynsin, herjaten kukin
erikseen ja kukin yhdestä suusta:

— Vai nartut! — Vai vanhat nartut! —

Ja mikä sinä itse? — Parta takkuinen kuin
tuppurakuontalo! — Tukka sotkuinen kuin
tuulenkoura! — Rimppakinttu kuin variksen
pelätti! Harvahammas! Haravahammas! Paikka-
housu!

Iskivät kuin varikset vaivaista kotkaa,
tähdäten arimpaan paikkaan ja siihen jokaisella
nokan iskulla osuen.

— Ilkesit vielä tulla! — Kehtasit vielä
näillä ilmoilla näyttäytyä! — Ikäloppu! — Väkä-
leuka! — Tsiit itse, kulkukoira! Ei kanat täällä
enää sinulle kasva!

Oli hän tiennyt sen, mutta ei keneltä-
kään vielä tätä ennen kuullut. Ei pysynyt
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enää pystyssä uhma, petti ryhti, hervahti
vanhan selkä, ja Kauko lyykähti maahan, käsin
silmänsä peittäen.

Löivät vielä lyötyä miestä, häpäisivät
ilkein elehin ja saastaisin sanoin, raapien maasta
sammalta ja multaa ja nakellen sitä lakitta-
maan harmaaseen päähän ja itkusta hytkyvään
selkään. Sillä Kauko itki, itki vanhuuttaan,
voimattomuuttaan, leuka loukkua lyöden, hil-
lintää tottelematta.

Silloin vaikeni yhtäkkiä rähinä ja Kauko
kuuli karkelokentältä tyttöjen laulun, heleitä,
sulavia ääniä, kun lennäntä ja kaulakkain
hypintä oli vaihtunut käsikkäin kävelyksi.
Kauko itki yhä, voimatta tuskansa tyrskintää
hillitä, kynsin rintaansa raastaen, hampaita
yhteen kiristäen.

— Häpeäisitte toki! kuului yhtäkkiä heleä
ääni. — Häpeäisitte sillä tavalla häpäistä van-
haa miestä!

Ja jokutarttuu Kaukoa käteen, joku nostaa
häntä kainaloista, joku pyyhkii hiukset hänen
otsaltaan ja asettaa päähän lakin. Nuori pitkä
tyttö, sinikauhtana, avopää, pitkäpalmikko.

— Elä heistä välitä! Mennään täältä!
Tule minun kanssani!

Kauko nousi, tunsi kainalossaan voimak-
kaan, lujan käden, tunsi toisen pyyhkivän
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kasvoja, otsaa, niinkuin äidinkäden, niinkuin
lemmityisen, hellivän, hoitelevan, hivelevän.

Vielä kerran lensivät kielien vasamat.
— Ka, löysipäs kantensa vakka! — Tapasi

Saaren ylpeäkin omansa!
Mutta eivät sattuneet, putosivat puolitie-

hen, niinkuin olisi ollut jänne katehen jousesta
poikki.

— Minne sinä viet minua? kysyi Kauko
siniseltä tytöltä.

— Minne tahdot?
Tyttö tuki hänet rantaan, hoiti hänet rin-

nettä- alas.
— Kiitokset avustasi. — Tästä pääsen

yksin.
Kauko työnsi venheensä vesille.
— Lähdetkö jo? kysyi tyttö.
— Lähden.
Kauko astui toisen jalkansa venheeseen.
— Ota minut kerallasi.
Kauko veti jalkansa takaisin.
— Kerallani? Minne?
— Sinne, minne itsekin menet.
— Minun kerallani tulisit?
— Tulisin.
Tyttö seisoi, pää alas taipuen, kiinteinä

tummat kasvot, luomet puoleksi ummessa,
ripset vähän värähdellen, rinta nousten ja
vaipuen.
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— Kuka sinä olet?

—■ Talosta tuosta.]
— Kylän suurimmasta?
— Siitä.
Ja kuitenkin minun kerallani tulisit?

Minun, maailmankulkurin?
— Tulit viimein, jota ikäni vuotin.
— Mistä tiesit minua vuottaa?
— Kaikki sinusta haastoi. Aina sinusta

unia näin.
— Olenhan väkäleuka ja vanha.
— Vanha — sankari olet. Voitit Pohjo-

lan isännän, suistit hiiden hirven! Sankari
olet!

— Muinoin lienen ollut, en ole enää.
— Olet yhä.
— Parta takkuinen kuin tappurakuontalo?
— Olkoon. Suin sen.
— Tukka kuin tuulenkoura?
— Olkoon. Suorin sen.
— Rimppakinttu — variksenpelätti —

harvahammas — ikäloppu — kulkukoira —■
kuulithan! Pilkkaat pilkattua — sinäkin?

Kauko astui taas venheeseensä.

—■ Ota minut, Kauko!
— Sinun käy huonosti kanssani.
— Sitä sinulta toivonkin.
— Eihän minussa elättäjätänne, sinun ja

lapsen.
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— Elätän itse.
— Vaan mitä isäsi ja emosi?
— Ei Kauko ennen sitä kysynyt, kun

tahtoi kenen ottaa. Et tahdo, kun kysyt.
Tyttö kääntyi mennäkseen, itkunsa niel-

len.
— Maltahan. Hylkäsikö sinut joku? Etkö

saanut, lapsi, ketä halusit?
— En ole konsa ketänä muuta halunnut

kuin sinua.
— Olihan tanhua tuolla täynnä soreita,

nuoria.
— Ovat rähjiä rinnallasi muut.
Kauko seisoi suorana vaappuvassa ven-

heessään, kädessä mela, selkä oijenneena, ryhti
kuin nuorena ennen — kuin sankarin suuren
— tunsi sen itsekin — silmä hellänä, vaikka
ääni vielä tylyksi tekeytyen:

—■ Syytät minua, jos sinut jätän.
— Lähden, konsa käsket.
Ei ole ihmisten lapsia tuo, metsänhalti-

jan verta mitä lie tuommoinen tyttö!
— Tullet, kun tahtonet, sinipiika!
— Saanko! riemahti sininen tyttö, niin

että raikahtivat tyynet rannat.

Vieri vuosi, vieri toinen, niin vuotena
kolmantena lasketteli ulapalta myötätuulta pursi
Saaren merellisen rantaan, kokassa lehtipurje,
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purjeen alla poikanen tuhdolla, kähärätukka,
perässä melalla viilettäen sininen tyttö.

Riensivät rantaan saaren naiset.
— Sen sait, jota hait! pilkkasivat.
— Sen! sanoi sininen tyttö, äänessä iloi-

nen uhma.
— Hyväkin lie, jos isäänsä lie.
— Sen mainetta kerran vielä maailma

laulaa!
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Ulkona on häikäisevän kirkas kuutamoinen
yö. Jäätyneistä ikkunoista kuumottaa hovin
talliin himmeä, varjoton valo. Siellä vallitsee
parhaillaan lyhyen sydänyöhetken hiljaisuus.
Sen väki on asettunut levolle, ilta-appeet on
syöty, rouskutus on laannut. Joskus vain kilah-
taa ruuhen laitaan rautaisen marhaminnan varsi.
Varsain karsinassa kahahtavat silloin tällöin
vuodeoljet oikenevien koipien alla. Kuuluu
huokauksia sieltä täältä pilttuista, toisaalta
syöttilään tyytyväinen hyvä nvoinnin puuskaus,
toisaalta uupumuksen ja puutumuksen vähän
valittava huoahdus työhevosen rinnasta. Muu
talli on levolla, vanha Pekka yksin seisoo —

täytyy seisoa — pilttuussaan äärimmäisessä
nurkassa.

Pekka seisoo aina — täytyy seisoa — yöt
päivät. On jo aikaa, kuinka paljon liekään, siitä
kun viimeksi pani — kun voi panna — pitkäk-
seen, kesällä milloin lie ollut, sulan, pehmeän
maan aikana. Pakottaa jalkoja, niinkuin niitä
aina on pakottanut, kuinka kauan liekään, niin
kauan kuin muistaa .. . liikkeellä ollessa,
seisoessa yhdessä kohden, särkee kaikkia yht-
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aikaa, ei yhtä enemmän kuin toistakaan, ei erit-
täin kovasti, mutta aina ja tasaisesti, sitä sään-
nöllistä, hiljaista jomotusta.

»Tulisin minä sentään vielä jaloistani toimeen,
kun vain kävisi syönti.»

Vaan ei tahdo enää saada kovempaa rehua
rouhituksi ja kaurat luiskahtelevat hampaissa,
pyörähtelevät kokonaisina kurkusta alas, mikä
ei suollu suupieliin ja siitä maahan.

»Kun tulisi kesä, että saisi tuoretta, joka
sulaa itsestään suussa . . ja kun saisi kerran
sokeria vielä. Se punakintainen tyttö syöttelee
vain noita varsojaan. Ei minun varsuudessani
varsat sokeria saaneet.»

Pekka miettii, niinkuin vanhat usein mietti-
vät, varsinkin valoisina öinä, puoleksi valveilla,
puoleksi torkkuen, nähden näkyjä äskeisistä
ja etäisistä, muistellen eilisiä ja kaikkein kaukai-
simpienkin aikain takaisia.

»Olihan se häpeä, olihan se häpeä semmoinen,
etfei sitä ennen ole vielä tapahtunut. Enhän
minä milloinkaan ole ollut mikään hyvä he-
vonen, en juoksija enkä vetäjä, mutta oli se
kuitenkin häpeä.»

Olihan Pekalle jo hänen pitkän elämänsä
aikana sattunut kaikellaista, oli häpeitä isoja-
kin, voimattomuuden ja vanhuuden, mutta ei
tätä ennen, että olisi jäänyt pantu kuorma tielle.
Hän oli kaatunut polvilleen, siitä kyljelleen, oli
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täytynyt riisua, eikä sittenkään ollut päässyt
omin voimin jaloilleen. Kuorman olivat miehet
jakaneet toisten rekiin.

»Oli se häpeä. Olisi antanut minun huoata
hiukan ja muiden mennä edeltä. Ei olisi pitänyt
sen halkokuorman kanssa pyrkiä suoraan ylös;
enkähän minä olisikaan, jos sain ensin hiukan
puhaltaa törmän alla. Ei pidä enää nämä polvet.
Kengissä ei ollut vikaa . .

. Johan nyt, kun mies-
ten piti kangella kammeta seisoalleen.»

Häntä raukasi, pää vaipui alas, silmät painui-
vat hetkeksi kiinni.

Yhtäkkiä oli kuuluvinaan pamaus, niinkuin
olisi kivi katosta pudonnut. Pekan pää pöllähti
pystyyn ja kaviot kopasivat siltaan. Rotta oli
hypännyt häkistä ruuheen.

»Aina sinä tungettelet siihen minun eteeni!
Etkö sinä uskalla muiden eteen? . . . Ole hänessä
. . . Tai mitä sinä siinä? Mene muuanne!»

Hän hotasi eläintä turvallaan ja luimisti.
Rotta loittani, vartoi vähän, livahti sitten ta-
kaisin kauran tähteille ja sai jäädä.

»Olisi se saattanut vajuuttaa kuormaa. Vaan
tiesi hänet, jos sittenkään olisin jaksanut.
Mahdoin malttaa mieleni enkä rientää toisten
kilvalla, mahdoin malttaa, vaikka loikin. Mikä
meillä aina lie kiihko rientää suotta toistemme
edelle ja toistemme tieltä, vaikk'ei käskettäisi-
kään ... Ja vai kk a käskettäisiinkin. Onko



164 KUKITETTU.

mikä pakko? Vaan kuta raskaampi kuorma, sitä
suuremmalla ryskeellä mennään. Ei meistä kos-
kaan toinen toistaan odota. Vaikka siihen sor-
tukoon. Ei oma parikaan odota, vaikka kurkku
kuristukoon siltä, joka kaatuu. Olisi parempi,
kun odottaisivat, niin vanhatkin pysyisivät
perässä. Emä, se odotti aina, kääntyi katsomaan
ja hörhätti luokseen. Kun uuvutti tai laiskutti,
asetuit vaan eteen, niin pysähtyi.»

Pekka näki yhtäkkiä lämpimän, paisteisen
ahon rinteen, jossa hän loikoi jalat ojoina
emänsä vieressä, pitkänään auringossa, torpan
haassa. Kohta aidan takana oli pihamaa ja
penikkakoira, joka sieltä terhenti.

Sinne ei päässyt, mutta sieltä tulivat turpaa
silittämään ja selkää ruopottelemaan. Kun satoi,
toi emä yöksi kujaan olkiselle tilalle. Kujan
katto ropisi ja joskus leimahteli taivas tulta ja
jyrähteli. Emä seisoi liikkumatonna ja vavah-
teli.

Pekka muisti toisen kesänsä synnyinseudul-
laan.

»Karkailtiin kankaita pitkin kilpaa toisten
varsain kanssa. Minulla vaan oli tiuku kaulassa,
muilla ei. Kaikki jäivät jälelle. Ei silloin jalat
pettäneet. Lintuina ojain yli lennettiin.»

Pekka näki ensimäisen rekensä, hienoaisaisen,
suuren kelkan. Pyrynä laskettiin jäätä pitkin,
kaula tiukuja täynnä. »Ei silloin ummet es-
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telleet. Se syötti parasta mitä sai, hipleimmät
heinät, antoi leipää kädestään kiitokseksi hy-
västä kyydistä, harjasi monesti päivässä. —•
En ole häntä sen koommin nähnyt.»

Pekalla oli kaikki kulkemansa tiet mieles-
sään, hän muisti joka kiven, joka puun, jokaisen
tienkäänteen, kuulemansa äänet, ystävälliset
tai äyskäsevät, vastaantulijat, koirat, tien tuok-
sun: milloin kesäisen lämpimän törmän, milloin
notkon, kostean jakylmän. Umpisilmässä, yöllä-
kin hän tiesi osaavansa sinne, missä oli kerran
käynyt. Sitä vaan ei muistanut, missä oli ollut
hänen syntymäpaikkansa, ja miten oli joutunut
sieltä pois. Tämän vaan siitä muisti:

On pakkasaamu, poika tulee päreen kanssa
talliin, panee valjaat selkään, vie ulos ja valjastaa.
Piha on täynnä hevosia ja rekiä, kulkuset kili-
see ja hevoset hirnuu ja hyppii kahdelle jalalle.
Hän hyppii ja hirnuu mukana. Ne lähtevät
ajamaan pitkänä jonona karaten järviä, soita,
metsäteitä ja mäkiä. Missä mennään, minne
tullaan, sitä ei ole aika ajatella. Hän tahtoisi
olla kaikista edellä, mutta kuta pikemmin
hän polkee, sitä pikemmin pakenee edellä oleva
. . . Illalla paistaa tulia suuren järven takana.
Kun tullaan sinne, mistä ne näkyvät, on siellä
leveitä teitä ristiin rastiin, suuria tulia ja taloja,
kaikki yhdennäköisiä . . . Hän seisoo vieraassa
tallissa vierasten hevosten kanssa, nostaa tur-
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paansa pilttuun laidan yli, tavoitellen emää
hyväilläkseen: sieltä iukasee outo ääni javihainen
hammas näykkäsee huuleen.

Jää on huomenna mustanaan hevosta ja
miestä. Hirnuvat, huutavat ja hihkuvat. Se
oma poika istuu reen laidalla, toinen jalka ul-
kona, sokottelee ja viheltelee, välistä nousee
taputtelemaan kaulaa. Muuan vieras mies tulee
aukomaan suuta, kopeloi jalkoja, mittailee
lautasta ja selkää, nostaa häntää. Käy poikaa
kaulaan, puhuu sen korvaan, ojentaa kättä.
Poika kohauttaa olkapäitään ja lähtee ajamaan
pois. Toinen vieras mies hyppää rekeen. Aje-
taan pois muiden keskestä, kierretään jäällä,
palataan taas takaisin. Taas käy s e kaulaan,'
ojentaa kättä ja nyt poika iskee vastaan.
Vieras repäsee rinnuksen auki, karistaa suitset
päästä, jättää vaan päitset. Poika sitoo rekensä
aisat yhteen ja alkaa mennä, sitä takaa työntäen.
Vieras mies panee uudet suitset suuhun, sitoo
ne jonkun reen perään, istuu itse rekeen, jonka
edessä on suuri pitkäkoipinen koni. Pekka koet-
taa pysähtyä ja panna vastaan, saa takaa iskun
piiskasta, ja täytyy rientää perästä pää ojona.

»Se oli iso, punanaamainen mies, ärhäkkä-
ääninen, sen henki haisi toiselle kuin oman
pojan. Kaksi päivää perässään juoksutti, mutta
hyvästi yöpaikoissa hoiti. Ensin antoi heiniä,
sitten vasta vettä. Harjasi ja pyyhki ja peitti
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nahkasilla. Hyvin hoiti kotonaankin, suuressa
talossa. Mutta kuritti kanssa. Ei milloinkaan
taputellut eikä sokotellut. Oli emoa ikävä.
Luulin jokaista ruskeata tammaa emoksi. Missä
lie emo nyt? En löytäisi kotihakaan, vaikka
irti pääsisinkin ...Se punanaamainen juoksutti
nuorassa pihamaata niin, että olin siihen pyör-
tyä. Ja ajoi jäätä aina yhtä ympyrää. Sitten
ei enää juoksuttanutkaan. Muut ajoivat edelle.
Pitempijalkaiset jätättivät. Vaikka ovathan
ne jätättäneet lyhytjalkaisetkin. Kaikki ovat
aina menneet minusta edelle. Ja kaikki ovat
pyrkineet, paitsi emo. Se punanaamainen ei
sitten enää pannutkaan juoksuvaljaita selkään.
Toi toisen varsan, josta teki juoksijan. Minusta
teki työhevosen.»

Mutta sitä ennen oli tapahtunut jotain, jota
Pekka ei koskaan käsittänyt, mitä se oli ja
miksi se oli tapahtunut, vaan jota hän ei koskaan
unohtanut mielestään. Se oli aina ruumiissa,
niinkuin jalkojen pakotus, niinkuin väsymys,
niinkuin nälkä ja jano. Se tapahtui sen ison,
punanaamaisen talossa. Silloin kun se kiilu-
silmäinen mies kiersi köyden jalkoihin ja kaatoi
pellolle tallin taa. Oli niinkuin olisi pistänyt
tulisen raudan ruumiin läpi.

»Kun paranin, pani työhön. Kesät auraa
ja äestä, talvet kuormia. En heitä kaikkia jak-
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saisi ajatella, jos osaisin olla ajattelematta.
Tuopi eteen kaikki, kun pääsee purkautumaan.»

Ja kun Pekkaa näin valvotti, niin purki eteen
kaiken: joka miehen, joka häntä oli ajanut,
joka talon, jossa oli käynyt, jokaisen piiskan-
sivalluksen, jonka oli saanut, sitä useamman
kuta kankeammaksi oli tullut jakuta vaikeampi
oli päästä tieltä pois.

»Kun voisi laskeutua pitkäkseen ja nukahtaa.
Kun tulisi vielä kerran kesä, että saisi paneutua
pehmoselle aurinkoiselle aholle, kaula suorana,
milloin selkä päin lämmintä, milloin vatsa.
Mutta kai ne pian taas tulisivat potkimaan työ-
hön. Kun saisi kerran koko kesän ajelehtia
laitumella, varsain toverina.»

Viimein sai Pekka hiukan unen päästä kiinni.
Hän torkahti, vaikk'ei nukkunutkaan. Pää vai-
pui yhä alemma, huuli venyi yhä pitemmäksi.
Hän lepäsi hetken, tuntematta ainaista jomo-
tusta. Etäiset asiat jättivät hänet hetkeksi rau-
haan, vaikka hän näki ja kuulikin lähellä olevat.
Rotalle oli ilmaantunut toveri ruuheen. Ne vihel-
sivät ja tappelivat. Kuu meni tuon tuostakin pil-
veen, selviten taas. Tuntui rupeavan tuulemaan.
Huomenna on kai pyry ja sitkeä keli. Olkoon.»

Juuri kun Pekka oli päässyt torkahtamaan,
tuli tallimies kolistellen sisään ja tallissa ruvet-
tiin heräämään ja nousemaan. Päristellen ja
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pudistellen kävivät hevoset aamiaiseensa kiinni,
riuhtoen heinätukkoja häkeistään kuin kilvalla,
niin että puolapuut soivat; kuin uhalla, niinkuin
olisivat pelänneet, että toinen ne edestä riistää.

»Elä siinä taas luimistele, Rusko! Milloinka
minä olen sinun eväillesi pyrkinyt? Aina olet
saanut oman osasi ja minunkin, milloin on val-
jaissa syöty.»

Pekkakin koetti puraista, mutta ei katkennut
karkea kylvyheinä. Toisilta katkesivat kuin
silppuraudan alla.

Tallimies alkoi ajaa lantaa ränniin ja luu-
kusta ulos.

»Ka, ei sinun tarvitse minua lapiolla kintuille,
vaikka olenkin muita huonompi. — 'Syö!' —

Syön, jos tahdon tai olen syömättä. —' . . .

luimistele!' — mutta sinulle minä aina luimiste-
len. Sinä olet raaka mies, vanhoja kaikkia
vaivaat ja nuoria ruopottelet. Häklällä vähän
hotaset, et minua milloinkaan oikein harjaa,
arimpia paikkoja revit, vaikka vanhan nahka
olisi enemmän harjan tarpeessa kuin nuorten.
Niitä siistit ja silität ja ruopottelet, vaikka pää-
sisivät ne kutkastaan ja karvastaan piehtaroi-
mallakin. Sinä olet raaka ja sisukas, karjut
ja häklällä kolhit. Jos tekisin niinkuin pitäisi,
alleni sinut kuopaseisin, niin että puna turskuisi,
niinkuin siltä, joka oli täällä ennen sinua.»

Verestäen paloivat Pekan silmät sitä muista-
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essa. Se oli tapahtunut tuossa viereisessä pilt-
tuussa. Se oli toisen teko, mutta iloiten ja pe-
läten oli Pekka nähnyt, kuinka Äkäruuna,
entinen aisatoveri, yhtäkkiä oli kaapannut mie-
hen jalkoihinsa. Pää edellä se kannettiin ovesta
ulos eikä sieltä palannut. »Lippu luokissa kule-
tin minä mustaa kuormaa kirkolle ja iloisesti
kilahtelivat siellä silloin kellot. Antaisin saman
kyydin sinullekin, jos olisi joku, joka sinut
kaataisi . . . Elä tule!»

Tallimies oli taas aikonut hotaista, mutta jätti
sen tekemättä ja meni pois, paiskaten oven räik-
kyen kiinni.

Heidän välillään oli olemassa ainainen kireys
ärjymisin ja luimisteluin, läimäyksin ja hännän-
huiskutuksin.

Ajomiehet saapuivat, raskain askelin, hau-
kotella ärjähdellen, ottivat valjaat pilttuun
pylväsnaulasta ja paiskasivat ne ajokkaittensa
selkään ja taluttivat ulos. Rekien ratinasta
ulkona kuuli Pekka, että siellä valjastettiin
heinähäkkien eteen.

»Sinne minä jaksan, sinne ei ole mennessä
mäkeä ja palatessa vain lyhyt kotitörmä. Siellä
saa hipleätä, pehmeätä heinää. Oma ajaja an-
taa, tietää oikein valikoimalla valita, antaisi se
tallissakin, jos saisi. Sinne menee suora tie selän
halki lahden pohjaan ja kannaksen poikki



KUKITETTU. 171

talon alatse toiselle jäälle. Talosta tulee se
musta koira, jota miehet aina ärsyttelevät ja
jolle hevoset luimistelevat. Tullessa pojat loiko-
vat heinien päällä ja hoilottelevat.»

Pekka tuli niin hyvälle mielelle, että unohti
kipunsa ja nälkänsä ja väsymyksensä. Hänen
ajajansa tuli viimeksi. Se oli hyväntahtoinen,
hiljainen, vanha ukko, joka ei milloinkaan äyk-
känyt eikä ihmeeksikään lyönyt — paitsi eilen
oli ensi kerran, kai hätäissään, etfen pääsisi
mäen päälle — väliin vain hotasi ohjasperillään
ja maiskutteli suutaan ja hoputti. Pekka hör-
hätti hänelle vastaan. Mutta ukko ei tullutkaan
hänen luokseen, oli kuin olisi tahtonut olla kat-
somattakin, otti rekivedon, joka vain silloin
tällöin oli muiden mukana. Pekka jäi varsain
kanssa talliin.

»Mitä tämä tietää? Eikö minua pannakaan
tänä päivänä muiden mukaan? Lähteekö nais-
väki ehkä jonnekin? Niitä on kyllä hupanen
ajeluttaa. Punakintainen tyttö antaa rappujen
edessä aina sokeria. Niiden mielestä minä
olen paras hevonen maailmassa. Ajavat kuin
kunnioittaen, pitävät käsiään ohjastaessa ojona
niinkuin olisin juoksijaori ja ptruusuttelevat
kuin vauhkointa varsaa. En minä heitä ojaan
aja, jo kaukaa minä kierrättelen vierut ja vas-
taantulijat. Mäet minä lasken niille mieliksi
niin tasaisesti, että länget kaulalle soluu. Vasta-
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mäen alla ne pysähtyvät ja nousevat pois reestä.
Ne käyvät monessa talossa ja panevat aina loi-
men selkään. Ne nauravat jakukertavat jaleper-
televät. Välistä minä vien ne piloillani väärään,
pyöräytän johonkin pihaan, jonne ei ole ollen-
kaan mentävä. Siitä syntyy siunailua ja voi-
vottelua, mutta ei ne silt 1' milloinkaan lyö.
Kun saisi aina olla naisten ajettavana. Kun olis.
semmoinen talo, jossa ei olisi muita kuin naisia.
Yksinäisenä hevosena.»

Päivä oli vähitellen vaiennut. Ovi oli jää-
nyt auki. Ulkona näkyi putoilevan nuoskaa
lunta isoina hiuteina. Tuores, märkä ilma täytti
tallin. Kuului ääniä, tallimiehen ja Herran.
Tallimies puhui, Herran ääni sanoi vaan silloin
tällöin lyhyen: »Ohhoh, jahhah.» Sitten se
kuului sylkevän ja rykivän ja sanoi taas: »Oh-
hoh, jahhah.» Renki tuli talliin, Herra jäi ovelle,
savuavin suin. Renki puhui ja viittoili Pekkaan
päin, tuli ja kahmasi suuteita tukon hänen al-
taan, kohotti niitä ilmaan, Herralle näyttäen,
ja nakkasi vihaisesti takaisin maahan. Sillä oli
se ääni, joka sillä aina oli silloin, kun oli äkäi-
nen siitä, että joku hevonen oli suoltanut. Herra
ei sano muuta kuin: »niin, niin — höm, öhöm»,
rykii ja aikoo mennä. Silloin tulee renki pilttuu-
seen, koskee toiseen takaseen siitä, mistä se on
arin ja antaa potkaista; sitten se samalla tavalla
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koskettaa ja potkaisuttaa kaikkia muita jal-
koja.

Kun renki peräytyy pilttuusta, koettaa Pekka
vielä kerran tavottaa sitä toisella takasellaan . . .

tuli mitä tuli, teki mitä teki! . . . mutta silloin
käy toiseen niin kipeästi kuin se menisi poikki
ja Pekka on vähällä lyykähtää perälleen. Talli-
mies räjähtää ilkkuvaan nauruun. Herra sanoo
alakuloisesti myönnellen: »niinpä niin, joo, joo»,
ja menee.

Yhtäkkiä kuuluu ulkoa punakintaisen tytön
ääni puhelevan Herran kanssa. Tytön ääni sa-
noo kiihkeästi: »Ei saa — voi, voi, ei saa!»
Herran ääni on hiljaista muminaa. Nyt kuuluu
hameiden humina ja tyttö ilmaantuu kiireesti
oveen. Varsat hypähtävät makuultaan, toinen
kurkottaa päänsä karsinan aitauksen yli, toinen
pistää turpansa sen raosta." Ne hörhättävät
sille ja kaapivat kavioillaan. »Se tulee tuomaan
niille aamusokeria, sillä on sitä puristettu kou-
rallinen, saattaa olla vielä taskussakin.»

Mutta punakintainen tyttö ei menekään var-
sain luo. Tuleekin Pekan luo, taputtaa lau-
taselle, kaulalle, tulee ihan eteen. »Pekka,
Pekka — ei saa, ei saa.» Se antaa sokeria, syöt-
tää sitä koko kouransa täyden, varsat eivät saa
mitään. Sillä on sitä vielä taskussaankin, se
antaa kaikki, mitä sillä on, kääntää taskunsa
nurin ja levittää sormensa näyttääkseen, ett'ei
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sillä enää ole. Varsat inuvat ja raaputtavat,
se ei ole niitä näkevinään, ei kuulevinaan.
Se on ruvennut harjaamaan, vetelee ensin varo-
vasti häklällä, sitten harjalla reippaammin ja
hokee hellällä äänellä: »ei saa, ei saa.»

Yhtäkkiä se pujahtaa ulos ja kuuluu menevän
sinne, mistä reet vedetään pihalle ajoon läh-
dettäessä. Sieltä se tuo sen punaisen loimon ja
panee sen selkään. Sitten se palmikoi harjan ja
hännän. Kun arvaisi antaa vettä ja ripauttaa
siihen vähän jauhoja sekaan. Se arvaa! Se
ottaa varsain kipan, ottaa siihen vettä suu-
resta ammeesta ja jauhoja varsain hinkalosta.
Kun Pekka juo, kannattaa se kippaa kädel-
lään ja koettaa viheltää, mutta ei osaa. Se
väliin sipasee kintaalla silmiään. Ennenkun se
menee, hyväilee se huulia kintaalla. Siitä jää
suolan maku.

•>Mitä tämä oikein tietää? Minkätähden se
syötti ja juotti minua eikä antanut varsoille
mitään? Pitääkö se minua, vanhaa romua,
parempana kuin varsojaan? Ehkä naiset lähte-
vät jonnekin ja tarvitsevat minua? Lähtisivätkö
jollekin pitemmälle matkalle? Ka, kelpaanko
minä vielä niille? Minkäpä tähden en kelpaisi-
kaan! Kenkäin syy se ei ollut, saattoi ollakin
vain jotenkuten tapaturma. Semmoista sattuu
jokaiselle ... Ei jomotakkaan enää jalkoja.
Saattaisin ehkä paneutua pitkäksenikin. Vaan
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jos tulevat ehkä pian valjastamaan. Ka, kun
ei enää kirvelekään sisuksia.»

Loimi lämmittää harjattua karvan juurta.
Sokeri ja suurusjuoma hyväilevät sisuksia.

»Elkää olko, varsat, millännekään, antaa se
vielä teillekin. Syökää te vain heiniä, teillä on
hyvät hampaat. Ette te oikeastaan milloinkaan
tarvitseisi sokeria ja suurusjuomaa. Jokohan tuo
rupee joka aamu antamaan sokeria ja suurus-
juomaa? — Aina minä kaksi varsaa voittaisin,
vaikka päällenikin kävisivät. Minä olen purai-
sussa vahva, vaikka olenkin potkaisussa heikko.
Minulla on torahammas pitkä ja terävä. Se on
semmoinen hammas, että sillä viiltää verille
lautasen minkälaiselta äytäriltä hyvänsä. Sen
tieltä täytyi Äkäruunankin kaiota tammoista.
Sen tieltä täytyy väistyä kenen tahansa. Aina
minä kaksi varsaa, kolmekin, tulkoot vaikka
kaikki maailman orivarsat!»

Pekka on uinahtanut, pää riippuu melkein
lattiassa. Mutta itse hän näkee seisovansa pys-
tyssä päin, kaula kyömynä, häntä kohona.
Talli laajenee, seinät häipyvät pois, on kesä,
ruohoinen rannaton aavikko, heinikkoa aina
vatsan tasalle, Pekka pienen kukkulan laella,
ainoana orhina satojen tammojen ja varsain kes-
kessä eikä ole ketään, joka uskaltaisi tulla niitä
ottamaan. Muut oriit saavat pysyä loitollaPekan
laumasta. »Hankkikoot omansa, kiittäkööt on-
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neaan, etfen tule heidän omiaan ottamaan.
Saatte olla siellä sinnempänä —■ niin kauan kuin
minä annan. Ajan pois, jos päähäni pistää. Otan
tammoista omani, jos heistä minkä omakseni
nimitän. Minä en pelkää ketään, minä uskallan
tapella vaikka kaikkien aavikon orhien kanssa!»

»Käänny!» kuului raaka ääni ja Pekkaa sy-
sättiin lautaseen, niin että hän olisi kaatunut,
joll'ei pilttuun pihtipieli ottanut vastaan. Sa-
massa tempasi tallimies toisen takajalan reisi-
ensä väliin ja alkoi repiä kenkää pois. Saatuaan
yhden kengän pois, repi se toisetkin ja nakkasi
ne rautaromukoppaan. Pekka seisoi kuin her-
votonna, karvaa väräyttämättä.

»Aikooko se panna uuteen kenkään? Mutta
vastahan ne nämä pantiin?»

Vaan ei tallimies pannutkaan uusia kenkiä.
Ei siis tulekkaan naisten ajoon lähtöä eikä muu-
hunkaan ajoon? Paneeko se seisomaan? Vai
annetaanko minut toiseen taloon? Mutta eihän
kukaan ole katsonut suuhun eikä sitä varten
jalkoja kopeloinut.

Tallimies on mennyt ja tullut taas. Se pääs-
tää irti marhaminnan ja taluttaa ulos. Ulkona
seisoo Herra rappujen edessä, toinen käsi tas-
kussa. Punakintainen tyttö katselee rappusilta.
Pekka hörhättää sille, mutta se ei liikahda.
Tallimies ottaa lapion tallin oven luota hangesta
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ja lähtee viemään portille päin. Silloin tyttö huu-
taa jotakin, tallimies pysähtyy ja Herra tulee ja
ottaa marhaminnan tallimiehen kädestä. Tyttö
on pyörähtänyt sisään, ryöpsähtää sieltä samassa
ulos ja juoksee pihan yli portille. Sillä on kä-
dessä punanen kukka, jonka se kiinnittää Pekan
otsaan, taputtaa ja juokseepois. Taas oli sen kin-
taassa suolasen maku. Herra taluttaa Pekan por-
tista ulos ja tallimies astuu edeltä, lapio olalla.

»Ei milloinkaan ole Herra ohjannut eikä talut-
tanut minua. Se on aina ohjannut ja taluttanut
niitä, jotka ovat olleet tallissa parhaita. Mitä
varten se nyt minua taluttaa? J a minne?
Miksi se kääntyy tänne?»

Oli käännytty pellolle, asteltiin vanhaa tien-
pohjaa, joka ensin vei metsäsaarekkeeseen ja
siitä pellon keskelle suurelle, punaselle ladolle.

»Minkätähden se vie minua tänne? Minkä-
tähden minut on loimitettu jakukitettu? Niin-
kuin joka syksy ne, jotka viedään sinne silloin,
kun torvet törisevät kaiken päivää. Sinne pää-
sevät vaan parhaat. Eikö meidän tallista vie-
däkkään muita kuin minut? Olisinko minä
meidän paras? Kun varsat tulivat sieltä kukka
otsassa, rupesi punakintainen antamaan niille
sokeria ja suurusjuomaa.»

On tultu metsäsaarekkeen kohdalle, jonka ym-
päri tie jatkuu ladolle. Sieltä näkyy vielä viiri-
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tankoja viimesyksyisen hevosnäyttelyn jäleltä.
Pekka aikoo mennä tuttua suuntaa, jossa vielä
tuntuu vanha heinärekien jälki, mutta Herra
poikkeaa saarekkeeseen, yhä tallimiehen aske-
liin astuen. Pekka ajattelee:

»Samapa tuo, mennäänkö yli tai ympäri.»
Tallimies seisoo lapioonsa nojaten ja odottaa

mäen rinteellä. Siinä on hiekkahauta, jyrkkä
syvänne. Herra pysähtyy siihen ja heittää
marhaminnan tallimiehelle.

»Pysyisin minä pitämättäkin, sillaikaa kun
hengähdät.»

Pekka seisoo pää pystyssä, katsellen suurelle
ladolle, joka punottaa alempaa pellolta.

»Ei siellä vielä muita näy, Herra jouduttaa
omaansa ensimäiseksi. Se on paras se, joka sinne
ensiksi joutuu.»

Yhtäkkiä Pekka vavahti jakorskahti. Hän oli
ollut tuntevinaan haaskan hajun. Tämähän on se
haaskamäki, jostakyntäessä aina nenäänkärähti.

»So, so .
. . so, so . .»

Herra viihdytteli, vihelteli, taputti kaulaa,
veti taskustaan jotain, — ka, valkeata leipää!
— asetti sen hangelle, Pekka kumartui sitä otta-
maan, kun kuuli korvansa juuressa napsahduk-
sen, näki välähdyksen, tunsi polviensa hervah-
tavan, mutta ei tuntenut enää omaa kaatumis-
taan hiekkahaudan pohjaan.
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