










Maria Jotuni

» persoonallinen elämyksen virtakulkee kaik-
kialla hänen teoksissaan syvällä, eräänlaisena
kätkettynä kanjoniuomana, ellei tahdota puhua

maanalaisesta tulesta, joka aika ajoin puhkeaa
kuvitteellisiin tanssiviin virvaliekkeihin, taiteen
lumoaviin ja hurmaaviin näkyihin. Yhtenä teki-

jänä hänen persoonallisessa tyylissään on hyvin
omalaatuinen sukkeluus, taipumus aforistisiin,

mutta myös leveästi elämää maalaileviin isku-

lauselmiin. Niin liikkuu Maria Jotunin tiivis,

sisällyspitoinen runous kuin heilahtelemalla elä-

män katkeran vakavuuden ja sen hilpeimmän,
suloisimman ilon väliä: heiluri näyttää aina ole-
van elävässä liikkeessä, sitä runoilijan sydän
säännöstelee. Asteikko on pitkä ja leveä, niin

kuin syvällisellä taiteilijalla ainakin.»

(Rafael Koskimies, Elävä kansalliskirjallisuus)

Päällys: Markku Reunanen
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Oli helteinen heinäkuun iltapäivä. Evert Horni matkusti

vaimoineen ja lapsineen vaimon entiseen kotiin kesää viet-
tämään. He olivat kulkeneet junassa viime yön ja hevos-

matkan päivällä, ja heillä oli jokin tunti maamatkaa vielä.
Maantie kohosi ja laski. Maisemat vaihtelivat. Metsää, siin-

tävä järvi, metsää ja taas järvi tahi äänetön metsälampi.
Siellä täällä järven rannalla talo peltoineen ja joskus maan-

tien laidassa mökki.
Hannaa, Evertin vaimoa, nukutti. Hänen silmänsä painui-

vat väliin umpeen japää nyökähti.
»Hanna, nukutko, älähän toki», sanoi Evert ja nykäisi vai-

moansa.

»Mikä hätänä», kysyi Hanna.
»Katsohan, miten kaunista tässä on.»

He olivat tulleet kapealle maakannakselle, jonka molem-
min puolin oli kuultava järvi. Harvat valkorunkoiset koivut
reunustivat maantietä ja levittivät kimmeltävän lehtiverk-
konsa katokseksi, jonka läpi auringon säteet siilautuivat.

»Tämä on kauniimpi kuin mikään temppeli», sanoi Evert.

Hän herätteli kuusivuotiasta tyttöään Leaa, jokanukkui hä-
nen sylissään nukke käsivarrellaan.

»Lea, kultani, katsohan nyt vähän. Tämä on kaikista kau-
neinpaikka».

»Minä katson», sanoi Lea, mutta painoi silmänsä umpeen.
»Olemme nyt tulleet satulinnaan», houkutteli isä hereille

Leaa.
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Silloin avasi Lea suuret silmänsä ja katseli ihmeissään

ympärilleen.
»Missä on satulinna», kysyi hän.

»Tässä, tämä koivulinna, ihmeellinen, eikö ole?»
»Missä Lea siis on?»
»Satulinnassa.»
Isää nauratti.
»Katsopas tuonne toiselle rannalle, mitäs siellä on», kysyi

isä.
»Satulinna.»
»Se on mummon talo», selitti isä ja silitteli Lean pörröistä

tukkaa.
»Pianpa tullaankin perille», sanoi Hanna.
»Missäs on mummo», kysyi Lea jovirkeänä.
»Mummo on kotonaan. Näetkö tuon niemen tuolla järven

toisella puolella, siinähän on punainen talo ja talon ympärillä
pellot, se on mummonkoti. Ja se on ollut äidin koti.»

»Nyt näen», riemuitsi Lea ja nousi seisomaan kärryissä.
Maantie kiersi lahden poukamaa pitkin. Kuului karjan-

kellojen kalkutusta. Lehmiä oli maantien syrjässä ja maan-
tiellä.

»Siinäpä ovat mummon lehmät», sanoi äiti. »Kohta olemme
kotona. Minä pyydän sinua nyt, Evert, viimeisen kerran,
älä sinä nyt —» hän teki kädellään juomista tarkoittavan
liikkeen, mutta muistikin sitten, että kyytipoika oli kuuro ja
sanoi, »älä juo, älä siellä juo.»

»Se on selvää», nauroi Evert vakuuttaen. »Ja kenen kanssa
siellä joisi?»

»Vaikka kenen. Vaikkapa Matin.»
»Veljestäsi ei ole siihen hommaan.»
»Muista siis nyt, että olet luvannut.»
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»Ole rauhassa.»

Evert oli pienen sekatavarakaupan omistajan poika japuoti-
lainen isänsä kaupassa. Isä oli aikonut hänestä virkamiestä,
mutta koulunkäynti oli jäänyt kesken. Kun hänet muutamien

toveriensa kanssa oli erotettu vähäksi aikaa koulusta sen

tähden, että he olivat tuoneet koulujuhlaan väkijuomia ja
nauttineet niitä, niin kuin yläluokkalaisten oli ollut tapana
siihen aikaan, oli isä, ukko Horni, ottanut poikansa pois kou-
lusta ja pakottanut hänet jäämään kauppaansa apulaiseksi.
Evertin äiti oli kuollut Evertin pienenä ollessa. Evert oli
sitten naimisiin mentyään koettanut hoitaa omaa kauppaa,
mutta kauppa ei menestynyt. Hän hävisi siinä. Evert oli
levoton ja hermostunut. Nyt keväästä asti oli hän ollut jouk-
koineen isänsä luona. Hanna oli pyytänyt, että he saisivat
tulla osaksi kesää mummon ja veli-Matin luokse. Varmaan
Evert maalla rauhoittuisi.

»Me sanomme siellä», sanoi Hanna, »että sinulla on lomaa ja
että sinä perustat oman liikkeen. Mitä? Niinhän sinun pitää-
kin. Menemme vaikka Lappiin.»

»Menemme, menemme», kohta lisäsi hän: »Mutta jos mi-
nusta ei ole liikkeen hoitajaksi.»

»Miksi ei olisi?»
»Mikäs liikemies minä olen, nyt enää. Enkä ollut ennen-

kään. Enhän minä näy onnistuvan sillä alalla.»
»Voit yrittää kuitenkin. Älä niin ajattele. Pakko on koet-

taa jotakin.»
Oltiin ääneti vähän aikaa, sitten sanoi Evert:
»Huomasitko, miten isoisä on käynyt huononnäköiseksi?»
»Huomasin. Hän suree tätä sinun juttuasi, kun hävisit.»
»Ei. Hän alkaa olla vanha vain. Mitä sanot, jos minä ottai-

sin hänen kauppansa?»
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»Ei hän omaa kauppaansa anna.»
»Hänen kuoltuaan.»
»Hän elää vielä kauan, saatpa nähdä. Eikä hän luota sinuun.

Kun et voinut omaasikaan hoitaa. Tunne nyt toki vähän itseäsi
ja oloja. Sinä annat ihmisille velaksi, etkä osaa periä.»

»Älä liioittele», sanoi Evert.
»Kyllä isä voi olla kauppias ja minä voin olla isän apulai-

sena puodissa», sanoi Lea.
Evertiä nauratti, mutta Hanna torui.
»Ei sinun tarvitse kuunnella aikaihmisten puheita.» Ja het-

ken kuluttua sanoi Hanna taas Evertille:
»Mitähän tästä elämästä sitten tulee?»

»Kylläpähän se selviää. Kukaan ei ole nälkään kuollut
nykyään. Onneksi on isällä pieni talopahasensa. Siinä voi

asua, jakyllä isä auttaa.»
»Ei ole sanottu. Vaikeaksi se meille käy, kun tapahtuu

perheenlisäys.»
»Mikä on perheenlisäys, äiti», kysyi Lea.
»Se on se, että tulee uusi lapsi», sanoi isä.

»Suuri vai pienikö?»
»Pieni.»
»Mistä sinä saat sen?»
»Nukketehtaasta.»
»Onko se nukesta tehty», uteli Lea.
»On.»
»Voiko tästä Maija-nukestani tehdä lapsen?»
»Voipa kai.»
»Kuka tekee?»
»Eräs täti nukketehtaassa. Hän lupasi, että hän syksyllä

tuopi sieltä äidille pienen lapsen», selitti isä.
»Jospa nyt muistaisi sanansa», sanoi Lea. »Ja minä annan
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sitten Maijan hänelle, että tekee siitä minulle toisen.»
»Eiköhän ole parempi, että

pieni», sanoi isä.
hoidetaan ensin yksi, se äidin

»Ne syövätkin niin paljon,
kuka niitä hoitaa.»

jos on kaksi», sanoi äiti. »Ja

»Minä hoidan», sanoi Lea.
»Mutta sinähän lupasit olla

sanoi isä.
puodissa minun apulaisenani»,

Lea tuli vakavaksi.
»Sitten toisena jouluna vaikka minulle oma pieni, niinkö,

isä?»
»Niin», isä silitti Lean päätä ja yhtäkkiä suuteli häntä.

Tämä tyttö oli niin rakas.
Oli jouduttu mummon talon pihalle. Talo oli suuri talon-

poikaistalo, punainen päärakennus ja harmaat ulkohuone-
rakennukset ympäröivät neliskulmaisen nurmipihan, jossa
kaitaiset polut risteilivät aittojen ja asuinrakennuksen vä-
lillä.

Halli-koira haukkui jo vieraille pihalla. Talonjoukko tuli
katsomaan tulijoita.

Siinä tuli kuistille mummo, kävellen huonoilla jaloillansa,
Matti-isäntä riensi hevosen luo ja auttoi sisartansa alas
kärryistä. Tuvan puoleisella kuistilla seisoivat renki-Pekka ja
hänen vaimonsa Stiina, lois-Aatami ja hänen vaimonsa Liena,
kaksi talon palvelijaa sekä Pekan lapset.

»Tervetulemaan», sanoi mummo, jota Hanna syleili. »Emme
tienneet odottaa, kun ette ajasta kirjoittaneet.»

»Ehtiipähän meidät saada tänne näinkin», sanoi Hanna.
»Tytöt, noutakaapakorit sisään», määräilimummo.
Mentiin sisään. Mummo kääntyi vielä kuistilla seisovien

puoleen ja sanoi:
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»Liena lämmittäköön nyt saunan. Hae, Pekka, järvestä ka-

laa. Lapset menkööt marjaan. Ja, Aatami, nyt voit tappaa
sen vasikan.»

Lea, joka piteli mummon kädestä, sanoi hätääntyneenä:
»Ei saa tappaa vasikkaa, mummo.»

»Ei tapeta, lapsi, ei tapeta.» Mummo kääntyi Aatamiin päin

ja iski silmää.
»Onhan meillä Lealle kissanpoikia, millä leikkiä», sanoi

Aatami. »Huomenna minä haen ne pesästä tuolta ladon
nurkan alta.»

Talossa oli kuusi huonetta. Suuren eteisen perällä olivat
vieraskamari ja keittiö, vasemmalla suuri, kuusi-ikkunainen
tupa, oikealla isännän ja emännän kamarit ja niiden takana
suuri sali.

Mentiin isännän kamarin läpi saliin. Se oli vaalean sini-

seksi paperoitu, kuusi ikkunaa niinkuin tuvassakin. Ikkunoita
peittivät valkeat ikkunaverhot, jotka olivat syrjään vedetyt.
Ikkunalaudoilla ja ikkunapöydillä oli runsaasti kukkivia kuk-
kia, ruusuja, verenpisaroita ja pelargonioita. Nurkissa oli lat-
tialla seisovia suuria kovalehtisiä kasveja. Lattialla kulki lii-
naisten, vaikeitten mattojen juovat. Suuri ruokapöytä seisoi

keskellä lattiaa tuoleineen. Sohva ja pehmeät tuolit olivat

valkeilla irtopäällisillä päällystetyt. Yhdessä nurkassa oli
vanha kaappikello jatoisessa vinottain leveä keinutuoli.

Kaikki oli samassa järjestyksessä kuin silloin, kun Hanna

täällä vielä oli. Isä vain oli poissa. Hän kuoli samana vuonna,
jolloinHanna meni seminaariin.

Veli Matti kutsuttiin ulos ja hän tuli kohta takaisin ja

sanoi Hannalle:
»Täällä on Hovin isäntä, hakee meidän niittokonettamme,

saako hän tulla sisään tervehtimään teitä.»



11

»Tottahan, pyydä toki.»
Ja äidiltään kysyi Hanna Matin mentyä:
»Eikö Hovin Juhani ole naimisissa vieläkään?»
»Ei ole», sanoi mummo, »eipä ole tainnut löytää mieleis-

tänsä.»
»Yksinkö hän asuu?»
»On hän ottanut pienen kasvattipojan, Jaakon. Se on siinä

seitsemän vanha.»
Hovin Juhani oli kosinut ennen Hannaa. Mutta Hanna

antoi hänelle rukkaset. Hän meni seminaariin eikä tahtonut
jäädä maalle. Äiti vastusti sitä kovasti. Juhani oli paikka-
kunnan rikkain mies. Ja miten komea poika hän silloin oli.
Ja siivo jakunnon mies.

Hannalle hän ei vain kelvannut. Hän sanoi, että hän ei
»rakastanut». Oliko kuultu mokomaa. Sehän oli nauretta-
vaa. Äitiä oikein iljetti. Tuollaista häpeällistä puhuukin vielä.
»Kyllä hän saa kärsiä maailmassa», ajatteli äiti. »Sellainen
kopeus ei mene ilmaiseksi. Eikö maalainen ole muka ihminen.
Eikö maalainen voi sitä, mitä tuo nyt oli, rakkauttakin,
harjoittaa. Ja sekö täällä on pääasia.» Tämä heidän oli pieni
talo Hoviin verrattuna. Ja tytölle olisi tapahtunut sellainen
autuus. Vaan olikos hänessä ottajaa. Tyttö oli tyhmä.

Ja kun Hanna erosi seminaarista mennäkseen naimisiin
tuon kaupunkilaisen kanssa, ei äitiä sekään hyvittänyt. »Lue
lukusi loppuun», sanoi hän. »Mikä niitä tietää, kaupunkilaisia,
elättävätkö ne vaimonsa, vai pitääkö vaimon itsensä lähteä
leipäänsä hankkimaan.» »Hänhän on kunnon mies ja sivis-
tynyt», sanoi Hanna, »onkos sen turvallisempaa miestä.» »Ja
tätä sivistystäkö sinä siinä rakastat muka?» »Tätä.» »Sekö
hänet muita miehiä paremmaksi tekee?» »Onhan hän hieno-
tunteinen ja niin edespäin.» »Jahaa, vai hieno. Sinä saat nyt
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oikein sivistyneen. Usko pois, rappeutuu se avioliitto, jos se

semmoiselle kuin tuolle, mille sinä sanoit, perustetaan.» »Se
on ainoa oikea perusta.» »Katsotaanpahan nyt tuota perus-
taasi.»

Ja nytpä nähtiin, miten turvallinen tämä sivistynyt oli.
»He ovat köyhiä», ajatteli äiti. »Sen näkee vaatteistakin.»
Hanna oli toki ollut kaunis ja pulska ihminen nuorempana.
Nyt kulki hän tuollaisissa kuluissa ja noin hoitamattomana,
niin kuin työläisvaimo. Ja itse, tuo Evertkin, mitkäs sivisty-
neen vaatteet nuo olivat. Eihän hän minkään herrasmiehen
näköinen ollut muuta kuin kasvoistansa.

Hanna antoi äidilleen tuomiset, mustan leninkikankaan ja
silkkihuivin.

»Kiitoksia», sanoi mummo. »Itse olisit kankaasi paljon pa-
remmin tarvinnut, hyvä lapsi.»

»Meille tulee perheenlisäys, mummo», sanoi Lea
»Niinpä näkyy tulevan», nauroi mummo.
»Menepäs nyt ulos leikkimään, Lea», sanoi isä.
»Katsopas, siellä on Jaakko», sanoi mummo, »hän näyttää

sinulle linnunpesiä, mutta älkää särkekö munia.»
Sisään tulivat Hovin Juhani ja Matti. Mummo meni tuvan

puolelle antamaan määräyksiään.
Kun oli tervehditty ja kuulumiset kysytty, sanoi Hanna:
»Minä kuulin, että isäntä on vielä naimatonna. Se ei ole

oikein.»
»Eihän se ole oikein, taloakohtaan», sanoi Juhani.
»Miksi ette sitten ota jakatso emäntää.»
»Minä kun olen niin hidas ja kaino niissä hommissa»,

sanoi Juhani.
»Pitäisi nyt naapurien auttaa siinä asiassa», sanoi Hanna.

»Jos koettaisimme katsella sopivaa», lisäsi hän leikkisästi.
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»Taitaa olla vaikea tehtävä», sanoi Juhani.
»Olen minä esittänyt tyttöjä naapuripitäjästäkin, ei vain

kelpaa», sanoi Matti. »Siellä olisi yksi oikein rikas.»
»Ota sinä se itsellesi», sanoi Juhani.
»Minulla ei ole kiirettä niin kauan, kuin äiti elää. Eikä

rikas minulle tulisikaan.»
»Onhan tässä hyvä talo», sanoi Hanna.
»En minä niin vanhanaikainen ole, että yksin rahaa nain.

Pitää sitä olla mukava sen tytön, jonka ottaa.»
»Mukava sen pitää olla», sanoi Juhani. »Ennen mentiin

naimisiin, kun talot ja pellot yhteen sopivat. Ihminen oli
sivuasia. Ei sitä talonpoikakaan nyt enää ihan niin summa-
kauppaa tee.»

»Kyllä sen tuntee, kun oma eteen sattuu», sanoi Evert.
»Kun minä Hannan näin —»

»Älä nyt viitsi», sanoi Hanna.
»Niin minä ajattelin, tuossa on minun», jatkoi Evert. »Se

oli kaunis tämä Hanna ja terve. Valkea tukka ja siniset
silmät, sellainen se on meidän rotumme rotunainen.»

»Evert, jätähän toki», tuskastui Hanna.
»Kauppias on oikeassa. Jos joku toinenkin onnistuisi yhtä

hyvin, varmaan joku toinenkin niin ajattelisi», sanoi Juhani ja
hymyili.

»Lähdenpä tästä äitiä auttamaan», sanoi Hanna ja nousi ja
lähti pois.

Miehille vietiin kahvia saliin, mummo ja Hanna joivat
kahvia kuistinpenkillä.

Aurinko oli laskemassa järven taakse. Hyttyset, kuin kul-
taiset pisteet, tanssivat parvissa pihanurmen yläpuolella.
Rannalla olevan saunan piipusta kohosi taivasta kohti pat-
saana savu.
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»Onpa niillä onnelliset olot täällä maalla», ajatteli Hanna.

Jospa hän saisi vaihtaa vielä. Jospa olisi vielä nuori ja naima-

ton. Tuon Juhanin hän ottaisi. Nyt hän häntä ymmärtäisi ja

häneen tyytyisi. Sellainen varma mies, sellaiset vakavat,
hyväntahtoiset kasvot, ja vartalo notkea ja väkevä. Mitenkä
kauniisti hän hymyili hänelle. Varmaan sääli häntä. Mitäpä

oli Evertin sivistys niihin luontaisiin vaistoihin ja synnynnäi-
seen viisauteen verrattuna, mitkä Juhanilla oli. Varmasti
hänellä oli enemmän sydäntäkin kuin Evertillä. Hän oli luul-
lut, että maalainen ei osaisi rakastaa. Miksi ei osaisi? Eipäs

Juhanikaan ollut mennyt naimisiin vielä.
Ja mitä oli ollut Evertin rakkaus. Kihloissa ollessa haaveili

siitä jos jotakin. Sitten haihtui kaikki kuin tuhka tuuleen.
Evert oli heikko ja epämiehekäs. Olisihan hän mennyt jonkin-
laisena toverina vielä, mutta kun hän ei voinut vastustaa
sitä juomishimoaan. Hanna oli kyllästynyt hänen alituisiin
lankeemuksiinsa ja parastumislupauksiinsa. Kun katsoi häntä,
luuli, että siinä oli vaaraton mies, lapsellisen hyväntahtoinen
ja taipuva. Mutta niin ei ollut. Hän oli vaarallinen ja itse-

päinen haluissansa. Ja jokin kalvava levottomuus ajoi häntä
suoraan turmiota kohti.

Hanna oli taistellut ja kärsinyt, koettanut kaikkensa, sekä
hyvän että pahan, mutta tuloksetta. Hän oli kovettunut nyt

ja katkeroitunut. Hän oli pahoillansa siitä, ettei ollut lukenut

lukujansa loppuun, niin kuin äiti oli sanonut. Nyt olisi hän

itse voinut hoitaa perhettä ja elättää sitä.
Kun he palaisivat täältä Evertin isän luo, aikoi Hanna

pyytää, että he kuitenkin saisivat hoitaa isän kauppaa. Ehkä
siitä saisi jotakin omaa irti. Perheen toimeentulo näytti nyt
muuten mahdottomalta.

Onneksi Evertin isä ei vieroksunut Hannaa. Hän sanoi
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heidän lähtiessäänkin, että jos muualla ei voi toimeen tulla,
tulkaa hänen luoksensa. Mutta sitä ei alussa pitäisi sanoa
Evertille, ettei hän heittäytyisi jo sen varaan. Isä ei puhellut
paljon Evertin kanssa. Mitä se auttaisi. Mitä tuollaisesta
miehestä, joka ei itse voinut elättää perhettänsä eikä turvata
vaimoansa. Miten ärsyttävää ajatella, ettei koskaan häntä
toiseksi saisi. Että he aina tulisivat kulkemaan kuin kuilun
partaalla.

Juhani jaMatti tulivat ulos.
»Joko nyt pois», kysyi Hanna.
»Huomenna alkaa meillä heinänteko. Matti lupasi tulla itse

ajamaan konettansa», sanoi Juhani.
»Se on selvä», sanoi Matti.
»Me tulemme täältä kaikki heinään», lupasi Hanna.
Juhani hymyili.
»Kahvinkeittäjiksi väelle», sanoi Hanna.
»Pysähdy nyt illalliselle», pyysi mummo Juhania.
»Ei, kiitos, ei nyt. Missähän Jaakko on?»
Huudettiin Jaakkoa. Lapset tulivat navetan parvelta. Lea

oli riemuissaan näkemistään linnunpesistä.
»Minä olen nähnyt monta, monta linnunpesää, äiti. Mo-

nella linnulla on ollut suuri perheenlisäys.»
Juhani ja Jaakko läksivät.
»Muista nyt tulla huomenna, Jaakko. Mennään sinne man-

sikka-aholle», huusi Lea heidän jälkeensä.
»Tulen», huusi Jaakko.
Kohta illastettiin. Salin ruokapöydälle oli kannettu suuria,

valkeita viilipyttyjä. Siinä oli tuoresta leipää, voita, koti-
juustoa, paistettuakalaa ja suuret kulhot mansikoita.

»Kaikki on niin kuin ennenkin», ajatteli Hanna. »Runsas,
puhdas ruoka jatasainen, hyväntuulinen olo.»



Sitten iltasella kylvettiin. Sauna oli koristettu tuoreilla
koivuilla ja koivunoksilla, jotka riippuivat seinä- ja katto-

hirsien raoista. Se oli kuin vihreä lehtimaja, joka tuoksui
suloiselta koivunlehtipihkalta. Nurkassa oli suuri kiuas, ja
portaat veivät lauteille. Istumapenkit lauteilla olivat pei-
tetyt valkeilla liinalakanoilla. Täytettyjä vesipyttyjä oli
asetettu jokaiselle, ja niiden vieressä oli tuores koivu-
vasta. Alhaalla olivat suuret vesikorvot kuumine ja kylmine
vesineen ja valkeilla liinoilla peitetyt pesupenkit vesipyttyi-
neen.

Lea ei ollut koskaan ollut niin suuressa saunassa. Hän
huuteli ihastuksesta.

Kun mummo ja äiti olivat lauteilla, löi Liena löylyä kiu-

kaalle. Tuliset, pyöreät kiuaskivet vain sähisivät. Kuuma löyly
kohosi äkäisenä ylös. Kuului vastojen läiske ja mummon
äännähdyksiä: »Tämä on hyvälle.» »Hyvä löylyhän Lienalla
nyt onkin.» Ja äiti äännähteli: »Hyvää, pitkästä aikaa. Koti-
sauna se on aina kotisauna.»

»Eihän se ilman kunnon saunaa elämä mitään maksa»,
sanoi Liena. »Kuinkahan voinevat elää ihmiset kaupungissa,
kun ei kuulu löylysaunaa joka talossa olevankaan.»

»Onpa kylpyhuoneet», sanoi äiti.
»Ne nyt löylyttömät eivät ole mitään», väitti Liena. »Ja

kun kuului suuri kaupunki olevan semmoinen, että päällek-
käin ihmiset asuvat kuin missäkin muurahaispesässä. Jo
minun kävisi tunnolleni sellainen, jos minun päälläni ihminen
kävelisi. Ja ne kadut kuuluivat olevan syviäkuin mitä surman-
kuiluja, kun niitä yläkerroksista katselee. Ja sitä ihmisten
kuhinaa. No, pakkoko heidän on nyt sillä tavalla yhteen ka-
sautua. Olisihan sitä maaperää oikeinkin asua. Vaan köyhiä
ovat varmaan. Kun ei omaa maata, ei seisomapaikan vertaa.
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Ärtyiseksi siinä ihminen käypi varmaan. Tokko niille on maa-

ta kunnolleen haudassaankaan ojennella.»
»Onhan toki. Ja suurissa kaupungeissa tuolla ulkomailla,

kuuluvat polttavankin ruumiit kuoltua», sanoi äiti. »Niin se

tulee meilläkin.»
»Ettäkö ilkiävät? Ettäkö Luojan kauniin käsialan turme-

levat? Mitenkäs viimeisellä tuomiolla, mitenkäs kootaan ihmi-
nen sitten, kun se tuhkana on.»

»Häviää haudassakin.»
»Luojalla on keinonsa koota ne jälleen. Mutta tuhkasta,

siinä on toinen työ. Mahtaako viitsiä kootakaan heitä enää?
Enpä usko. Ja se on sitten vahinko kaupunkilaispoloisille.
Mitäsrouva siitä arvelee, onko se oikein?»

»Ei se ole oikein.»
»Ei se ole oikein, sitä minäkin. Turmeluksen paikka se

kaupunki on. Sen arvaa, mitä enemmän ihmisiä, sen enem-
män syntiä. Olisi soma tietää, mitä Luoja itse tuumeksii, kun
katselee kaupunkia. Hävittihän hän ennen Sodoman ja Go-
morran vihapäissään. Mikäpä estää häntä jaottamasta maahan
vaikka kaikkia kaupunkeja, jos tahtoo. Ehkä ensin nyt lau-
peudessaan vähä katsahtaa ja sitten yhtäkkiä maahan kaikki
jaottaa, ei sitä tiedä. Eikö rouva siellä sitä pelkää?»

»No, en ole tullut ajatelleeksi», sanoi äiti.
»Pitäisipä ajatella. Kun arvaisi silloin tänne maalle paeta»,

tuumi Liena.
Liena pesi Lean alhaalla ja kääri saunalakanaan. Sitten

haki Matti hänet saunaneteisestä ja kantoi pihan yli raken-
nukseen. Lea kietoi kädet Matin kaulaan ja Matti nauroi
hänelle.

»Sinä olet kiltti, eno», sanoi Lea.
»Kilttihän sinäkin olet», sanoi Matti.
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»Minä juoksen.»
»Etpä juokse. Enpä minä monta kertaa tämmöistä tyttöä

kannakaan.»
»Ollaanko ystäviä», kysyi Lea.
»Ollaan. Huomenna minä annan sinulle oman nimikko-

porsaan, tahdotko?»
»Tahdon.»
»Syötätkös sitä itse?»
»Syötän.»
»Ja jäätkö Matin tytöksi sitten?»
»Jään.»
Mattia nauratti. Tämä olikin sellainen elävä elohopea tämä

tyttö hänen sylissään. Ja kaunis se oli. Matti katseli mieli-
hyvin häntä ja ihasteli häntä. Isänsä näköinen se oli, tumma ja
hieno. Sillä näöllään kai tuo Evert Hannan voitti. Ja kenen-

kähän tämäkin sitten tuolla näöllään voittaa. Eipä saisi huono

mies tätä tyttöä ottaakaan. Hyvä sen olla pitäisi. Paras mitä
on,

Aamulla menivät kaikki nuoret heinäntekoon Hoviin, omas-

sa talossa oli heinät saatu jo latoon. Juhani ja Matti ajoivat
niittokoneita, naiset haravoivat. Oli helteinen päivä. Tehtiin
työtä kovasti. Hanna ja Liena kantoivat kahvivehkeet ja
kahvipannun niityn laitaan, jossa oli varjoisaa, ja kutsuivat
väen juomaankahvia.

»Hyvältä se maistuu nyt», sanoi Juhani ja katsoi Hannaan.
»Jos olisi oma emäntä, aina se yhtä hyvältä maistuisi»,

sanoi joku.
»Hannan veroista kahvinkeittäjää ei olekaan monta», sanoi

Matti.
Evert oli tullut katsomaan heinämiehiä ja joi nurmikolla

kahvia toisten kanssa.
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»Herra on vienyt tämän paikkakunnan parhaan kahvin-
keittäjän», sanoi Liena Evertille. »Olisi tämä omassa pitä-
jässäkin pidetty.»

»Missähän Lea ja Jaakko ovat», hätäili Hanna.
»Varmasti tuossa mansikka-aholla. Siellä ne äsken olivat»,

sanoi joku.
»Olisiko huutaa heitä kahville», ajatteli Hanna.
»Ei taida kuulua.»
»Minäpä käyn etsimässä», sanoi Evert ja läksi metsää kohti,

jonkatakana aho oli.
Jaakko ja Lea olivat leikkineet aholla ja poimineet sitten

mansikoita. Jaakko löysi paremmat paikat ja osasi poimia
paremmin. Hän toi Lealle aina täyden kouran. Sitten istuu-
tuivat he suuren hiekkakuopan laidalle. Jaakolla oli vielä
kädessä mansikoita, joita hän pisteli yksitellen Lean suu-
hun.

»Sinä olet kiltti», sanoi Lea ja avasi taas suureksi suunsa,
johon Jaakko pisti mansikan.

»Olet sinäkin», sanoi Jaakko. »Sinä olet minun morsiameni,
oletko?» Hän valitsi nyt suuren marjan.

»En ole», sanoi Lea. »Mikä on morsian?»
»Se on, se on leikkitoveri.»
»Niin.»
»Jokaisella on joko sulhanen tai morsian. Kun pitää olla.

Otatko sitten toisen pojan?»
»En ota.»
»Kun tulemme sitten suuriksi, menemmekö naimisiin?»
»Pitääkö mennä?»
»Pitää.»
»Menemme sitten.»
»Sitten sinä olet morsian.»
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»Olen.»
»Mutta ei sanota sitä kenellekään, eikö?»
»Ei. Se on salaisuus.»
»On se. Tuletko sinä sitten isonakin tänne», kysyi Jaakko.
»Tulen.»
»Asutko maalla?»
»Asun.»
»Se on hyvä.»
Evert huuteli heitä. Lea tunsi hänen äänensä ja huuteli

vastaan.
»Täälläkö te?»
»Täällä on paljon marjoja», riemuitsi Lea.

»Menkääpä nyt niittomiesten luo. Siellä on kahvia. Äiti
odottaa.»

Lapset läksivät.
Evert palasi takaisin taloon. Hänestä oli aika täällä maal-

la tuskastuttavan pitkä. Kuinka tätä voisi kestää useam-

pia päiviä ja viikkoja, niin kuin Hanna oli ajatellut.
Hän ei löytänyt sijojansa. Hän vierasti kaikkea. Tunnit
tuntuivat pitemmiltä kuin päivät, ja sellainen ahdistus kaik-
kialla.

Pois, täältä pitäisi päästä pois. Kaikki synnytti täällä kipeän
ikävän. Nurmi tuossa, hiekka, tämä ainainen auringonpaiste.
Hän oli istunut äsken rannalla ja katsellut järveä ja ruohoja.
Ne eivät viihdyttäneet häntä. Ne ikäänkuin työnsivät hänet

luotansa pois. »Kaunista», tottakai se oli kaunista, jos sitä
voisi katsella tulematta levottomaksi. Mutta ne synnyttivät
vain ikävän ja kaipuun, koti-ikävän. Minne? Kotiahan hä-
nellä ei ollut.

Mitä tahansa muuta, mutta ei tätä luonnonrauhaa, sitä hän
ei sietänyt. Ei näitä maalaisihmisiä, joista jokainen oli onnel-
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Linen tavallansa. Miten hän oli vieraantunut kaikesta, elä-

västä elämästä, ihmisistä ja luonnosta ja eli sisäisen palon
ja levottomuuden vallassa aina.

»Koko luonto on vihamielinen minulle», ajatteli hän ja
tuijotti puuta, joka siinä seisoi. Sen auringonpaisteessa välk-
kyvät lehdet ikäänkuin leikkasivat häntä. Hän katsoi epä-

toivoissaan sitä kuin vihamiestä, joka on voimakkaampi ja

joka aikoo nujertaa hänet.
Sitten hän muisti eilisen matkan. Se oli ollut kaunis, ja hän

oli ollut rauhallinen ja terve. Eilen näki hän kauniin, tänään

ei hän sitä missään nähnyt. Se oli tuo ikävä, ainainen, polttava
ikävä, joka nujersi hänet, ajoi häntä takaa, menipä hän minne
tahansa.

Sitä hän oli pelännytkin. Miten ihminen on heikko ja inhot-
tava. Tiesihän hän, että hän oli itse itsensä vihollinen. Hän
oli voitettu.

Hän meni taloon, kamariin, jossa heidän matkatavaransa
olivat. Sinne tavaroiden sekaan, saappaan sisään oli hän kät-
kenyt Hannalta salaa pienen pullon jarahaa. Hän otti ne pois.
Hän päätti, ettei hän vielä pulloa aukaisisi, ennen kuin vii-
meisessä hädässä vasta. Hän veisi sen metsään vain. Ja joskus,
jos ahdisti mieltä, hän sen käyttäisi, niin etteivät toiset huo-
maisi.

Hän läksi talosta, meni maantietä kappaleen matkaa ja
poikkesi metsään.

Mutta ennen kuin hän oli kätkenyt pullon, oli se jo lopussa.
Senkin hän oli arvannut. Hän meni kylille ja löysi metsä-
kapakan.

Häntä etsittiin yöksi kotiin. Hanna arvasi, että hän oli
alkanut taas.

Hän oli poissa kolme päivää ja tuli sitten takaisin
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»Olipa hyvä, että tulit», sanoi Hanna kalpeana vihasta.
»Me matkustamme tänään pois.»

Ja talonväen pyynnöistä huolimatta laitteli Hanna tavaransa
kuntoon, pyysi Matilta kyydin. Ja niin matkustivat he takai-
sin Evertin isän luo. Ja Hanna päätti, etteivät he ikinä enää
menisi maalle. Kaupungissa voi kätkeä häpeänsä paremmin.
Maalla kävi sietämättömäksi 010, kun ei ollut, minne piilot-
tautua häpeän tullen.
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II

»Tyttö syntyi», huusi kätilö kamarinovesta ukko Hornille,
joka oli keittiön hellan edessä keittämässä kahvia.

»Luojan kiitos», sanoi ukko Horni hyvillänsä.
»Poika se ei vain ollut», sanoi palvelijatar Riitta, joka tuli

kamarista vesikannukädessä.
»Tyttö onkin parempi», sanoi ukko.
»Vieläkö isäntä katsoo kahvia, niin minä menen sinne»,

kysyi Riitta.
»Mene, hyvä ystävä», sanoi ukko hyvillänsä. »No, Lea,

kuulitko, mitä ne sanoivat», kysyi ukko Lealta, joka istui
suuressakeinutuolissa ja nukutti Maija-nukkeansa.

»Tyttö syntyi, ne sanoivat», sanoi Lea ymmärtämättä, mitä
se tarkoitti.

»Niin sanoivat. Ja mitä sinä siihen sanot?»
»Minä sanon: tyttö syntyi, eikä se ollut poika. Tyttö on

parempi.»
»Vaan kenelle se syntyi», kysyi ukko.
»Kätilölle», sanoiLea.
»Eipä. Vaan äidille.»
Nyt Lea ymmärsi ja elostui.
»Toiko se sen nukketehtaasta?»
»Toi.»
»Saako se jäädä meille?»
»Saa se jäädä.»
»Mikä sen nimi on?»
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»Ei sillä ole nimeäkään vielä. Sille pitää panna nimi», sanoi

ukko. »Äiti sanoi, että Toini sen nimeksipannaan.»
»Se on sitten Toini.»
»Sitten se on sinun sisaresi.»
»On se.»
»Lähdetäänpäs nyt katsomaan sitä», sanoi ukko ja nosti

kahvipannun lieden reunalle.
»Lähdetään.» Lea tarttui isoisänsä käteen, ja he menivät

kamariin.
Siellä pienessä ammeessa oli pieni vauvi riepuun käärittynä.

Kätilö valeli sitä vedellä vielä ja Riitta kaatoi huuhdeveden
päälle.

»Sillä on tukka», huusiLea. »Oikea tukka, äiti.»
»Sillä on musta tukka nyt, vaan se lähtee vielä pois.

Vaaleaverinen tästä tulee. Äitinsä näköinen.»
»Sillä on jalat, äiti, ja se liikuttaa niitä, ja varpaat», huusi

Lea. »Voi, äiti, jakädet jakynnetkin sillä on.»

»Jopa on sievä tyttö», sanoi ukko hymyssäsuin.
»Sievä tästä tulee», sanoi kätilö.
»Hanna on sitten oikea Hanna», sanoi ukko ja meni Hannan

luo ja ojensi kätensä. »Onnea, tuokoon tyttö paljon onnea

sinulle.»
Hanna pyyhki silmiänsä. Häntä tahtoi itkettää niin.
»Isoisä, äiti itkee, miksi äiti itkee», kysyi Lea, »vaikka tyttö

syntyi.»
»Hän pelkää, jos pieni sairastuu», sanoi ukko keittiöön

mennessään.
»Sehän nukkui, äiti. Se ei ole sairas.»
»Se on nyt niin väsynyt vain», sanoikätilö.
»Äiti, se on nyt niin väsynyt vain, ei se ole sairas. Puhalsiko

täti kovasti, kun teki nukesta tätä», kysyi Lea.
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»Puhalsinpa aika lailla.»
»Osaanko minäkin puhaltaa?»
»Et osaa.»
»Äiti, minä tahtoisin Maija-nukesta kanssa pienen lapsen.»
»Johan sovittiin, että ei tällä kertaa», sanoi äiti.
»Nyt minulla ei ole aikaakaan», sanoi kätilö. »On tilauksia

niin paljon. Mutta kun sinä tulet suuremmaksi ja jaksat
oman pienen hoitaa, teen sitten sinullekin, varmasti.»

»Ettekö unohda?»
»En toki unohda. Kun sinä et unohda vain kasvaa suureksi.»
»En unohda.»
»Katso nyt, miten pieni kapaloidaan, niin opit», sanoi

kätilö.
»Antakaa, minäkapaloin.»
»Jospa sentään odotat vielä, niin opit. Ja omaa vauvaa on

vasta hauska kapaloida.»
»Onko tämä äidinoma vauva?»
»On.»
»Antakaa äidin sitten kapaloida se», pyysi Lea.
»Antaahan äidin nyt levätä. Kylläpä kapaloipi sitten.»
»Missä sinä olit koko aamupäivän», kysyi äiti Lealta.
»Minä olin ensin leikkimajassani halkopinojen takana. Ja

sitten isoisä lähetti minut asialle ja sitten söimme kilpaa
voileipiä isoisän kanssa ja minä voitin ja sitten isoisä käski
kerätä suuria lastuja vakantäyden ja taas kun leikin, toi
minulle voileipiä. Ja minä unohdinkin tulla sitten syömään.»

»Kylläpä isoisä on hyvä», sanoi kätilö-täti. »Jos tämä vauva
viepikin sinulta isoisän.»

»Antaa sen viedä.»
»Jos tästä tuleekin paha tyttö ja viepi sinun sulhasesi.»
»Antaa sen viedä.» Leaa nauratti. Jaakkohan oli hänen



26

sulhasensa, sitäpä eivät tienneet. Saa pieni sen Jaakon ot-

taa.
»Niin sanoo nyt, mitähän sitten, jos se tapahtuisi. Mitähän

sanoisi sitten.»
»Sanoisi, antaa sen viedä vaikka kaikki», sanoi Lea

Riitta oli kulkenut edestakaisin keittiön ja kamarin väliä,
vienyt pois pesuvedet ja järjestänyt huonetta. Ukko Horni

pisti päänsä ovenraosta jakysyi:
»Juotko, Hanna, kahvia nyt, vai tahdotko levätä.»

»Kiitos, ehkäpä otan kahvia.»
»Silloin me tulemme kaikki tänne seuraksesi. Riitta, lai-

tetaan se tänne.»
Riitta laitteli jopöydälle valkean liinan.
Lea oli hakenut Maija-nukkensa ja, kun uusi pieni oli ase-

tettu äidin viereen, asetti hän Maijan vielä pienen viereen.

»Saako Maija olla vauvan vieressä?»
»Saa. Antaa olla.»
»Siinä sillä Maijalla on varmasti hauska olla.»

»Lea», huusi ukko taas ovesta. »Menehän puodin puolelle ja

käske isääsi tänne. Jää sinä puotiin siksi aikaa.»
»Kyllä, isoisä.»
»Siitä se kaunotar tuleekin tuosta Leasta», sanoi kätilö.

»Kyllä rouvalla on näistä vielä onnea.»

»Isoisä se hemmottelee Leaa», sanoi Hanna. »Tahtoo, että
tytön pitäisi lukea pitkälle. Sanoo, että sillä on niin hyvä
pää.»

»Mitä niistä naisten luvuista. Kun oppinut nainen menee

naimisiin, on hän tavallinen nainen vain. Mies pitää naista
niin kuin tahtoo, eivät siinä opit auta.»

»Mutta jos nainen voi itse ansaita, ei hän ole miehestä niin
riippuvainen. Sattuu juoppomies.»
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»Voi, rouva, juoppous ei ole vielä mitään. Ei se juoppo
pahin mies ole. Juoppo on usein lapsi vain tahi sairas.»

»Mikä on pahin mies?»
»Pahin mies on väkivaltainen ja viekas mies, sellainen

julma ja tunnoton, se on pahin mies. Se hävittää kaikki.
Sen käsissä ei ole helppo olla.»

»Onkohan noita monta tuollaisia?»
»On, on. Minähän sen tiedänkin. Olenhan minä paljon

maailmaa nähnyt», selitti kätilö äidille. »Ja olen ollut naimi-
sissa itsekin. Eikä se mikään onnistunut naiminen ollut.
Mies löi, alituista tappelua. Ja se naispaljous, mitä hän kuljet-
teli. Eihän sitä hermot kestä. Minä otin eron ja valmistuin
tähän ammattiini.»

»Niin, ammatti se on naisille tarpeen», päätteli äiti.
»Tarpeen se tällaisessa tapauksessa on.»
»Jos naisella olisi oma ammatti, voisi sellaisen miehen

ylläpitääkin, joka ei pysty itse elättämään perhettään.»
»Että mies olisi siinä koristus vain?»
»Niin kuin nainen on ollut usein tähän asti», sanoi Hanna.
»Vaan harvoin näissä oloissa. Kun nainen hoitaa lapset,

talouden, miehen, näkee puutetta, tekee työn, ja palkatta
kaikki, mikäs koristus hän silloin on? Ja milloin hän saa

kiitoksen. Usein, kun hän on vanha, mies hylkii häntä ja etsii
nuoremman seuraa.»

»Rouva liioittelee.»
»En sano tarpeeksikaan asti. Rouva Horni ei taida tietää-

kään, mikä nykyään, kun tavat ovat höltyneet, on köyhän
naisen olo.»

»Rouva sanoi, että palkatta, nainen tekee työnsä palkatta.
Siinäpä sana. Eikö miehen rakkaus ole palkka ja eivätkö
lapset ole palkka?»
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»Näkee, että rouva Horni on hyvissä naimisissa ja turvattu.

Se on luonnollistakin, kun mies on sivistynyt ja hieno, niin
kuin herra on. Hän on sentään puhdas mies, niitä miesten
parhaita. Sehän on jotakin.Sietää ollakin onnellinen.»

»Minähän olenkin», sanoi Hanna kylmästi. Häntä harmitti jo
rouvan puhe. Mikäs onnellinen hän oli. He olivat saaneet
asettua ukko Hornin luo. Evert kieltäytyi ajattelemastakaan
enää mitään paikkaa tahi omaa yritystä. Hän oli asettunut
isänsä rengiksi. Hän lakaisi pihaa jakatua, haki käsikärryillä
silakka- ja sillitynnörit, jauhosäkit ja kaiken makasiinitava-
ran. Hän seisoi puodissa myymässä silloin, kun ukko uskoi
hänelle myynnin. Ukko ei sitä aina uskonut. Hän sanoi, että
kauppa ei kannattanut, kun Evert möi ja mittasi tavaraa liian
runsain mitoin. Hän antoi lapsillekaupanpäällisiä javanhoille
vaimoille hän antoi velaksi. Ja sitten katosihan sieltä rahaa-
kin silloin, kun Evertillä oli levoton aikansa. Evert sanoi,
että se oli hänen palkkansa. Mutta ukko sanoi, ettei hänellä
ollut mitään muuta palkkaa kuin ruokansa. Vaimon ja lapset
elätti ukko.

Pieni kauppa ei niin ihmeesti kannattanut. Heitä oli liian
suuri joukko syömässä. Usein ukko lohdutti Hannaa ja sanoi,
että hänelle ainakin oli rattoisampi näin, että näki Hannan ja
lapset luonansa. Ei Hanna olisi voinut muuten jäädäkään
siihen. Niin, ukon armoilla he elivät.

Riitta oli laittanut kahvipöydän ja Evert tuli puodista.
Hän seisahtui ovenpieleen neuvottomana, piti lakkia kädes-
sään kuin vieras tahi avunpyytäjä.

»Herra käy nyt katsomaan lähemmäksi, miten meillä siellä
on sievä tyttö», sanoikätilö.

Hämillään meni Evert Hannan luo, suuteli häntä poskelle
jasanoi:
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»Kiitoksia, Hanna. Tuokoon tyttö onnea sinulle.»
»Onnea sinullekin, Evert.»
Ukko tuli sisään myös. Riitta kaatoi kahvia.
»Tulkaa nyt, herra, istumaan tänne pöydän luo, juodaan

lapsen onneksi», sanoi kätilö.
Evert katsoi isäänsä ja aristeli.
»Minä juon jälkeenpäin keittiössä. Puotiin jäi vain Lea.»

Hän meni ulos.
Ukko Horni kävi katsomassa lasta uudelleen ja sanoi:
»Hyvä on, että se on tyttö. Monesta ristiriidasta siinä

pelastuu.»
Hanna tiesi, että ukko oli toivonut poikaa, mutta ei tahtonut

pahoittaa hänen mieltänsä.
»Osaa se nainenkin aikaansaada ristiriitoja», sanoi kätilö.

»Mutta eihän niitä naisia enää nykyään myydä, jos eivät
vaan myy itse itseänsä.»

»Meidän tytöistämme tulee onnellisia, kun saavat oppia ja
käydä koulua», sanoi ukko. »Naiselle myös ammatti. Minä
olen ikäni sitä miettinyt. Sillä tavalla maailma tulee paljon
onnellisemmaksi.»

Hanna oli pahoillansa hänen sanoistansa, vaikka hänen
mielessänsä täytyi myöntää, että ukko oli oikeassa. Hullu
hänkin, kun oli mieheen uskonut. Olisipa vain tiennyt, mihin
joutui, olisi lukunsa loppuun suorittanut ja nyt olisi opetta-
jana. Tässä hän oli nyt vain köyhä vaimo ja toisten armoilla.
Se loukkasi hänen ylpeyttänsä, vaikka hän puutteesta ei olisi
välittänytkään.
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111

Ukko Hornin talo oli aivan kaupungin laidassa. Omassa
hallussa oli Horneilla kaksi pientä kamaria, suuri keittiö ja

puoti. Vieraille oli vuokrattu rakennuksen toisessa päässä
olevat keittiö ja kamari. Taloon kuului oma pieni kasvitarha
ja perunamaa. Piha oli suuri, siinä kasvoi vanhoja puita ja

nurmikot olivat puhtaat ja kauniit. Talot kaupungin laidassa
olivat yksikerroksisia puutaloja omine puutarhoineen ja pie-
nine viljelyksineen. Ja talojen välillä oli autiota, rakentama-
tonta maa-alaa.

Kun Evertin joukot joutuivat ukko Hornin hoidettavaksi,
eivät tulot kaupasta tahtoneet riittää. Hänen täytyi panna
pois vanha palvelijansa Riitta. Hanna sai nyt hoitaa koko
talouden.

Vaikka Hanna ymmärsi, että näin täytyi olla, katkeroitui
hän tästä suuresti. Hän teki työnsä kuin palkollinen, ei vas-

taillut enää Lealle ja oli vihainen Evertille. Ukolle ei hän
pahaa sanaa sanonut.

»Ei pitäisi kenenkään mennä tuollaisen miehen kanssa
naimisiin», tuskitteli hän.

»Jos elämän onni on, että pitäisi runsas osa hyvää saada,
eihän sinun onnesi suuri ole», sanoi ukko. »Koetetaanhan
mennä eteenpäinkuitenkin.»

Ja niin kuin sivistymättömät vaimot voivat juoruta mie-
hestänsä, niin Hannakin kertoi peittelemättömästi miehestään
ja onnettomuudestaan naapurinvaimoille.

Lea alkoi ymmärtää, että äiti ei ollut oikeassa, ja hän
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vastusteli häntä. Hän voi keskeyttää äidin puheen ja sa-
noa:

»Isä on hyvä mies. Sinä itse olet paha, paha.»
Ja kerran sanoi hän: »Kun minä menen naimisiin, et saa

tulla minun kotiini. Isä vain.»
Lea turvautui isään, sillä hän tajusi vaistomaisesti, että

isä tarvitsi häntä. Hän alkoi hoivata isää ja kulkea hänen
perässänsä.

Kun isä oli juonut, eikä uskaltanut tulla sisään, vaan meni
nukkumaan liiterin ylisille, hiipi Lea hänen luoksensa, istui
hänen vieressänsä jatorui häntä.

»Ne ovat kyllä pahoja sinulle, ovat. Mutta se on sinun
syytäsi.»

»Oikein, tyttöseni, oikein.»
»Sinä et saa ollapaha. Tottele äitiä.»
»Pitää koetella. Mutta minä olen aika huono, tyttöseni.»
»Tyhjää, isä. Tulisitko sinä paremmaksi, jos minä kurittai-

sin sinua.»
»Se on totta, kurita sinä minua», isää huvitti pikku tyt-

tönsä.
Lea tarttui isää olkapäähän jakoetti puistella häntä.
»Näinkö? Tunnetko itsesi paremmaksi?»
Evertiä liikutti jo. Hänelle tulivat vedet silmiin. Mutta

kun Lea oli vakava ja jatkoi yhä toimitustansa, alkoi se taas
tuntua niin hullunkuriselta ja häntä nauratti.

»Sinun pitäisi olla vakava, isä.»
»Minua naurattaa.»
Se oli niin suloinen japuhdas tuo tyttö. Ja että se oli hänen

tyttönsä. Hän katsoi hymyssäsuinLeaa.
»Sinä vihoitat minut», sanoi Lea.
»Silloin jätetään tämä leikki.»
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»Minä en jätä. Sinä olet minun isäni. Ja ne ovat oikeassa»,
sanoi Lea ja ääni värähteli itkusta.

»Sittenhän kaikki on hyvin.»
»En tahdo milloinkaan nauraa enkä olla iloinen, jos sinä

et tahdo tulla paremmaksi.»
»Minä tahdon.»
»Tahdotko?»
»Tahdon.»
Lea istuutui hengästyneenä isän viereen, asetti kätensä hä-

nen polvellensa ja sanoi:
»Ollaan sitten ystäviä.»
»Sinähän olet minun ainoa ystäväni, tyttökulta.»
»Olen.»
»Eikä ketään koko maailmassa ole sellaista kuin sinä.»
»Ei ole.»
»Sinun pitää tulla hyväksi ja onnelliseksi.»
»Jos sinä et ole hyvä ja onnellinen, en minäkään tahdo

tulla hyväksi ja onnelliseksi.»
»Sittenpä minä tahdon.»
Evert hymyili itseksensä. Tuota tyttöä. Sehän oli autuus

hänen sielullensa.
Kuin sumun läpi näki ja tajusi hän koko muun maailman

hämäränä ja samantekevänä. Siinä oli kuitenkin yksi kirkas
valopaikka, tämä tyttö. Muu maailma vaipui kuin pimey-
teen hänen tajunnastaan, vain tuo valokehä läheni ja läm-
mitti häntä. Hän oli levittävinään kätensä nöyrästi ja kutsu-
vinaan sitä vielä lähemmäksi. Hän oli avaavinaan rintansa

niin, että sydän näkyi, ja oli lämmittävinään sydäntään sen
lämmössä. Ja valo suli häneen, hänellä oli niin autuas 010,
hän kadotti ruumiinsa, tuli lapsuutensa maailmaan, painui
jälleenkehtoonsa. Siinä oli suloisin olla.
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»Nukutko, isä.»
»En. Ihmisessä on monta ihmistä.»
»Mitä isä sanoo?»
»Ihmisessä on monta ihmistä. Ei hän ole vapaa eikä oma

itsensä, älä luule. Hylätä toinen ja valita toinen, olla vain
toisen välikappaleena, niin on tehtävä.»

»Mitä isä sanoo?»
»Kuuletko?»
»En, en kuule.»
»Sinua huudellaan.»
»Tiedän minä sen, vaikka en viitsi kuulla. Äiti etsii.»
»Mene sinne.»
»En mene. Ollaan hiljaa.»
MuttaHanna löysi heidät.
»Täälläkö te olette. Lea, tule pois.»
»En tule.»
Hanna tempasi Leaa kädestä ja heitti hänet luukulle päin.
»Evert, etkö häpeä. Tuhatta kertaa parempi, jos tuollaista

miestä ei olisi.»
»Älä lyö.»

Hanna löi Evertiä puukappaleella muutaman kerran.
Lea hyppäsi äitiäänkohti ja löi häntä.
»Lea, mitäs teet», pelästyi Evert ja nousi ylös.
»Minä lyön häntä», sanoi Lea uhmaten ja takoi nyrkillään

äidin käsivartta.
»Kun menemme kotiin, minä piiskaan sinut», uhkasi äiti ja

huohotti.
»Et piiskaa.» Lea juoksi ulos. Hän meni kadulle ja juoksi

rakentamattoman paikan taakse, siinä oli kallio, kallion toi-
sella puolen oli kivien välissä kolo, sinne hän painui pii-
loon.
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»Tästä en lähde, kotiin en mene. Ja jos hän minua lyö,

lähden pois maailmalle.» Hän uhkasi itselleen niin, ymmär-
tämättä, mitä oli maailma.

Siinä hän istui synkkänä ja ajatteli, miten paha äiti oli.
Oli isäkin paha, mutta hyvä myös. Ja kun hän oli istunut ja
ajatellut sitä, unohtui koko asia. Hän rupesi etsimään kiviä
ja leikkimään niillä. Tuli pimeä ja hänelle tuli kylmä ja nälkä.

»Mitähän varten minun pitää täällä olla?» Sitten muisti
hän koko asian.

»Menenköhän kotiin? Minä menen. Mutta jos hän lyö, läh-
den heti pois, enkä ikinä enää takaisin tule.» Ja hän muisti

sitten, että ehkä isoisäkin odottaa jo. Kiireesti, juoksujalkaa
tuli hän kotiportille, epäröi vähän ja tuli sitten keittiöön.

Äiti ei ollut näkevinään häntä. Oli asetettu voileipiä hänelle.
Ehkä äiti ei ollutkaan enää vihainen. Lea vilkaisi häneen.
Ei näyttänyt vihaiselta, ei näyttänyt miltään. Ja turvallisesti
söi hän voileipänsä. Kyllä koti oli hyvä paikka. Ja äitikin
oli hyvä.

»Nyt minä pesen pienen vaatteet», sanoi hän syötyään.
»Mene sinä nukkumaan vain», sanoi äiti.

»Ei, minä pesen pienen vaatteet.» Hän otti äidin kädestä
saippuaa, työnsi hänet pois pesupaljun äärestä ja alkoi pestä
pienen vaatteita. Kun hän oli saanut ne valmiiksi, vei hän
ne ulos kuivumaan ja levitti ne nuoralle seisten jakkaralla.

Sitten tirkisti hän isoisän ovesta kamariin.
»Mitä isoisä tekee», kysyi hän.
»Lasken tilejäni vain», sanoi isoisä.
»Enkö minä osaisi auttaa.»
»Et, eihän lapsi vielä osaa.»

Kun hän näki, että isoisän kasvot eivät olleet ankarat, hiipi
hän hänen luokseen, pani kätensä hänen kaulalleen ja painoi
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poskensa isoisän karkeaa poskea vastaan ja hankasi sitä sii-
hen.

»Tiedätkö, mitä minä isona teen», kysyi hän ja katsoi iso-
isää silmiin.

»Enpä tiedä.»
»Minä rupean sinun apulaiseksesi. Lasken tilisi. Minä

osaan hyvin myydä. Minä koetan aina olla ystävällinen,
siinä se.»

»Kyllähän sinä osaat.»
»Ne kysyvät aina isältäkin, 'missä minun pikku myyjäni

on'. 'Myyjä', se olen minä.»
»Mutta ei kannata kauppa, jos tavaraa antaa ilmaiseksi.»
»Ei, ei se kannata. Minä en enää anna, kun sinä kielsit.

Mutta minä sanon aina, kun näen, että joku odottaa kaupan-
tekijäistä, sanon, 'kovat ajat ovat nyt kauppiaillakin'. Kyllä
ne ymmärtävät, että minä antaisin, jos voisin. Ja sitten minä
sanon ilmasta jotakin tahi kysyn 'kuinka poika jaksaa', tahi
sillä tavalla. Ystävällinen sana ei mitään maksa.»

»Se on oikein.»
»Väliin minä puhelen emännille, että 'te olette nyt ollut ah-

kera, emäntä, näkee esiliinastakin. Mutta kun te olette noin
nuori, pitäisi ollakin iloisempi esiliina. Tässä on meillä nyt
uutta kretonkia. Katsokaapas näitä kukkia ja värejä. Tästä
se tulisi kaunis. Miettikääpäs nyt ja tulkaa ostamaan ennen

kuin se loppuu', niin sanon.»

Isoisä nauroi.
»Tahi sanon sitten: 'Uutta kahvia on tullut. On se jonkin

pennin kalliimpaa, mutta verratkaapa tähän entiseen varasto-
kahviin. Ei yhtään mustia. Ei tule kitkerää makua. Kahvi on
tietysti paahdettava tasaisesti, siitä se maku paljon riippuu.
Ja että pannu on puhdas, sen jokainen tietää. Saanko mitata
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neljänneskilon koetteeksi, ennen kuin ne loppuvat.'» Ja Lea

teki käsillään liikkeitä, niin kuin mittaisi kahvia. Ja niiasi
ostajalle.

Isoisä oli oikein huvittunut. Kun Lea näki sen, uskalsi
hän jatkaa:

»Ja maanantaina kun tulee juoneen näköinen työmies ja

ostaa savukelaatikon, niin minä sanon: 'On tullut hyviä sil-
lejä. Erinomaisia. Niitä Norjan parhaita herkkusillejä. Eikös

panna jotakuta. Ei yhtään entistään kalliimpia.' 'No', arve-

lee mies. 'Yksi silli ja puolikas olutta.' Mies nauraa ja ottaa.
Siinä se. Hän tarvitsee sillin.»

»Olethan sinä taitava.» Yhtäkkiä tuli isoisä vakavaksi ja
sanoi:

»Nuorapinkan takana oli karameliitötterö. Mitäs se on,
Lea?»

»Se on Harrin sokealle pojalle, niin on. Sunnuntaina
kun sinä annoit minulle rahan jäätelöön, niin minä ostin
sillä karamellejä omasta puodista ja panin talteen. Minä an-
nan ne Harrin pojalle, kun hän tulee. Piilotin ne sinne, ettei
kukaan näkisi. Niin. Mutta sinä katselet. Puotihan on sinun»,
Lean ääni värähteli jo. Nyt otti isoisä kiinni hänet epärehelli-
syydestä. Se kohotti pahan palankurkkuun.

»Älä siitä nyt. Antaa olla sen sitten. Mutta kauppias ei
saa tehdä sillä tavalla, ostaa itseltänsä. Kauppa ei kannata.»

»Minä voin säästää.»
»Saathan antaa nyt karamellisi. Mutta liian hyvä sydän on

tyhmä sydän. Pane mieleesi.»
»Panen.»
»Kauppiaan onkerättävä eikä jaettava.»
»Niin.»
»Eikä maailma pystyssä pysyisikään, ellei jokainen sano,
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että minun on pystyssä pysyttävä. Jos yksi sanoo, minun ei

tarvitse pystyssä pysyä, toinen sanoo samoin ja kolmas ja
niin edespäin, ei kukaan pystyssä pysykään. Ymmärrätkö?»

»Ymmärrän, varmasti.»
»Ja jos luulee, että saa olla lapsi, on toisten aina hoidet-

tava lasta. Parempi on muita hoitaa kuin itse olla hoidetta-
vana. Ymmärrätkö?»

»Ymmärrän.»
»Hoida sinä muita. Olethan sinä viisas tyttö.»
»Olen.» Lea kertasi läksyn: »Ei saa tuhlata vieraille. Pitää

hoitaa muita, eikä itse olla hoidettavana. Jos luulee, että saa
olla lapsi», siinä katkesi ja hän kysyi »niin ukki, mitä sit-
ten, mitä sitten?»

»Kuka toisia sitten hoitaa.»
»Niin, minun pitää hoitaa isää japientä.»
»Hoida sinä.»
Se oli suuri luottamus. Nyt isoisä ja hän olivat aikaihmisiä

ja liittolaisia. He tiesivät, että toisia on hoidettava ja itse
pystyssä pysyttävä. Olikohan äiti yhtä aikaihminen kuin he,
tiesiköhän hän kaikki, niin kuin isoisä ja hän. Ehkäpä ei tien-
nytkään. Ei tiennyt sitä ainakaan, että hän oli viisas tyttö
ja hoiti toisia japaljon ymmärsi, hyvin paljon.

Ukko laski raskaan kätensä Lean olkapäälle. Lea näki, että
hän oli huolestunut. Hän kiipesi isoisän syliin ja pani kä-
tensä hänenkaulalleen jakysyi:

»Saako olla näin?»
»Saa.»
»Vain vähän aikaa vielä.»
Lea katsoi isoisän kasvoihin. Ne olivat niin ryppyiset.

Silmäkulmat olivat täynnä vakoja ja nenänjuuri ja suun
seutu. Hän kuljetti sormeaan pitkin niitä vakoja, mutta kun
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hän katsoi isoisää silmiin ja näki kaksi pientä, sinistä silmää,
jotka olivat surulliset ja huolestuneet, pysähtyi hän ja veti
sormensa pois. »Suru», sanoi hän itseksensä, mutta unohtui
sanomaan sen kovaa.

»Siksikö, että sinä olet niin vanha», kysyi hän isoisältä.
»Niin, vanha.»
»Ettäkö kuolet?»
»Herra, opeta meitä ajattelemaan, että meidän kuoleman

pitää», sanoi isoisä. »Muista se aina. Silloin tulemme ymmär-
täväisiksi vasta. Muistatkohan sen.»

»Muistan», Lea kertasi sen.

»Sinä et ymmärrä sitä vielä, mutta jos kertaat sitä usein,

joskus sen ymmärrät.»
»Minä sanon sitä usein, niin, ettei kukaan kuule.»
»Niinkuin on sanottu: 'Toimita sinun talos, sillä sinun pi-

tää kuoleman'. Tämä on käytännöllinen neuvo. Ensimmäinen
on parempi, se lupaa ymmärrystä elämää varten. Ymmär-
rys on hyvä.»

»En minä sitä unohda.»
»Että osaa menetellä oikein ja kauniisti. Oikein. Sen kautta

oppii rakastamaan toisia myös. Ajattele sitä sitten isona
usein.»

»Minä ajattelen.»
»Äläkä puhu kenellekään, että sinä ajattelet, niin sinusta

tulee viisas.»

»Oletko sinäkin sitä usein ajatellut.»
»Olen. Ja unohtanutkin olen. Sen sanoi minulle ennen äi-

tini. Ja siitä on paljon hyötyä ollut.»
»Milloin sinä kuolet?»
»Sitähän ei tiedä. Kun on hyvin väsynyt, kun se on hy

vaksi minulle.»
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»Väsyttääkö sinua nyt?»
»Ei väsytä.»
»Se on hyvä», ilostui Lea. »Et sinä vielä kuole.»
»Ehkä en.»
»Kun kuolet, olenko puodissa?»
»Et. Isä ja äiti hoitavat sen. Sinä luet koulussa ja sitten

vielä paljon.»
Ukolla oli raamattu edessänsä pöydällä.
»Lue minullekin vähän, isoisä.»
»Mitä minä lukisin?»
»Siitä eläintarhasta, miten Jumala loi eläintarhan.»
»Se on paratiisin. Syntiinlankeemuksesta.» Ukko pani sil-

mälasit nenälleen ja luki. Ja Lea kuunteli jännittyneenä.
»Ajoiko Jumala ne pois, ihmiset paratiisista, ajoiko?» kysyi

Lea tarinan loputtua.
»Ajoi.»
»Miksi Jumala ne pois ajoi? He ottivat vain yhden omenan.»

»He tulivat tietämään hyvän japahan.»

»Eikö saa tietää hyvää, eikö saa tietää pahaa?»
»Ei saa tehdä pahaa.»
»Jos minä en syö milloinkaan omenaa, olenko hyvä, iso-

isä?
»Jos sinä et tee syntiä.»
»Onko omenan syöminen syntiä, isoisä, onko?»
»Ei ole.»
»Jos omenassa on mato, käärme, ja se yhtäkkiä kasvaa suu-

reksi ja alkaa puhua: 'ottakaa ja syökää', mitä, isoisä, minä

viskaan omenan pois. Niinkö?»
»No, menehän nukkumaan.»
Lea läksi, mutta kääntyi takaisin ja kysyi, katsoen lujasti

isoisää silmiin:
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»Isoisä, saako luumuja syödä?
»Saa. Ja saa omenaakin, kunhan se ei ole kielletty hedelmä.

Tämä tarina on vertauskuva siitä, että ihmisen ei pidä
olla tottelematon eikä rikkoa Jumalan käskyjä vastaan. Kun
sanotaan 'älä ota', ei pidä ottaa eikä maistaa kielletyn puun
hedelmiä.»

»Jos vahingossa maistaa, pitääkö sitten sylkäistä omena

suustansa pois? Mistä tietää, mikä omena on paha? Sekö, jossa
on mato?»

»Se. Mutta tämä on vertauskuva. Lapsi ei ymmärrä. Ome-
nalla tarkoitetaan syntiä. Kielletty puu on kaikki synti.»

»Kielletty puu. Eihän koivu ole kielletty puu? Omenapuu
vain. Se on synnin puu, koska omena viekoittelee: 'ota minut'.
Mutta en minä sitä enää ota. Niinkö, isoisä?»

»Ei niin. Saat syödä omenaa, mutta et saa rikkoa Jumalan
käskyjä vastaan.»

»En riko. Jos tietää hyvän ja pahan, ajaako Jumala pois,
mistä, isoisä, mistä? Kotoako?»

»Vaikkapa niin.»
»Ettei sitten olekaan kotia?»
»Että koti on täynnä syntiä ja hätää, että paratiisi on kado-

tettu. Jumala ei vieraile sellaisessa kodissa. Rauhaa ei ole.»
»Kun minä tulen suureksi, isoisä, onko minulla koti?»
»On kai.»
»Pyydänkö minä, että Jumala tulee minun luokseni asu-

maan, pyydänkö? Onko se sitten paratiisi?»
»On.»
»Mutta, isoisä, minä en kai uskalla. Minä pelkään Jumalaa.

Onko Jumala varmasti hyvä?» Lean kasvot kirkastuivat ja
suu meni hymyyn, ja hän sanoi vapautuneena: »Isoisä, jos
häntä ei olekaan? Eipäs häntä olekaan.»
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Ukko huokasi syvään.
»Miksi huokasit, isoisä?
»Minä olen väsynyt janukuttaa jo.»
»Minäkin olen väsynyt ja nukuttaa jo», sanoi Lea, ettei

isoisä jäisi ajattelemaan, että isoisä kuolisi ja olisi siksi vä-
synyt.

»Mene siis nukkumaan.»
»Hyvää yötä, isoisä.»
»Hyvää yötä, lapsi.»
Lea meni sänkyyn ja risti kätensä peiton alla ja ajatteli

lujasti, ettei hän saa unohtaa, mitä isoisä sanoi. Siitä tulee
viisaaksi. Jos unohtuu tuo, piti sanoa joka päivä: »Kuolema,
kuolema.» Se pelotti tosin ja jännitti. Ja siksi kuolemalle hän
sanoi varoittaen: »Sinä olet paha.» Ja hän epäili, että isoisä
oli erehtynyt, voiko tuollainen vanha, vieras ukko, joka kuo-
lema oli, opettaakaan viisaaksi. Kuolema ei tehnyt oikein.
Lea oli nähnyt kuolleita vain Evan, naapurintytön, jonka
kanssa hän oli leikkinyt. Sitten oli Eva ollut poissa kadulta ja
leikkipaikoilta, ja Lea oli unohtanut hänet jo. Kun sitten
äiti sanoi, että nyt Eva on kuollut, ja vei hänet katsomaan
Evaa, Eva makasi sinertävässä arkussa kuusten keskellä pi-
halla ja oli outo, toinen Eva. Ja kädet olivat valkoiset ja
sileät kuin vahanukella. Ja kun äiti pyysi häntä hyvästele-
mään Evaa, ei hän uskaltanut tarttua käteen. Ja äiti sanoi,
että sinä jäät pelkäämään kuolemaa, ellet nykäise kättä. Ja
hän nykäisi Evan kättä, ja se oli kylmä. Ei se ollut Eva,
se oli suuri nukke, joka nukkui, nukkui, mutta ei elänyt.
Ja äiti sanoi, että Eva on nyt taivaassa. Mutta Eva oli ar-
kussa, ja ne panivat hänet maan sisään. Mutta taivas on yl-
häällä, kaukana ja enkelit siellä. Siellä on Eva. Mutta jos
hän on enkeli, ja taivaassa ja siellä on hyvä olla, niin miksi
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sitten itkivät. Siksi, että Eva on poissa, eikä hänen äitinsä

tiedä hänestä mitään. Ja voi olla kylmä hänellä. Ja jos hän
on maassa, eikä ole taivaassa. Jos paha on maassa? Kuolema

teki sen. Jos surua tämä kaikki, surua, jota ne eivät sano.

Surua, kuolema tekee sitä, se vanha ukko.

Sekö tulisi ja hakisi isoisän. Isoisä suree sitä, vaikka ei
sano. Hän suree, eikä sitä kenellekään sano.

Mutta jos kuolemaa ei ole, kuten joulupukkiakaan ei ollut.

Vanhat ihmiset valehtelevat paljon. Mutta Eva? Jos hän

makaa vain ja maaksi muuttuu, niin kuin pikkulinnut, joita
hän oli haudannut. Sehän on kuolema, ja se on paljon surulli-
sempaa kuin kaikki muu, tuo, että on köyhä, että on nälkä,
että juovat ja riitelevät. Ja että äiti toivoi kuolemaa isälle,
sitä ei saanut unohtaa, ei unohtaa sitä koskaan. Hän sai
olla siitä äidille vihainen. Eikä pitänyt äitiin leppyä enää. Se
oli liian pahaa. Äiti oli paha.

Ja jotta hän ei unohtaisi sitä, isän puolesta, nousi hän ylös,
ja kun ketään ei ollut huoneessa, etsi hän puukon ja alkoi
kaivertaa sillä ikkunalaudan maaliin verhon taakse syrjään
sanaa »vihainen». Että hänen piti muistaa olla vihainen.
Siinä oli työtä, siinä kaivertamisessa, mutta hän sai sen val-
miiksi, ja hän aikoi katsoa sitä aina, joka päivä. Leppyä ei
saanut. Eikä unohtaa sitä saanut. Sillä jos kuolema tiesi, että

häntä odotettiin jatoivottiin, tuli se javei isän. Ja silloin hän
olisi orpo, ei isää, ei isoisää olisi. Eikä kukaan sanoisi häntä
enää »rakkaaksi tytökseen».

Ja jos isä oli paha ja joi, niin se itketti häntä, Leaa, ja
hän pujahti mielessänsä isän syliin ja pisti kätensä hänen

kaulalleen ja sanoi hänelle korvaan: »Älä viitsi juoda, näet-
hän, se ei käy päinsä, äiti on vihainen. Ja jos äiti on vihainen
ja toivoo sinulle tuota, olen minä taas vihainen hänelle.
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Vaikka hän olisi oikeassa. Siksi me emme saa olla pahoja,
etkö nyt ymmärrä, isä.»

Ja hän pujahti sänkyyn ja oli nukkuvinaan, kun äiti tuli
huoneeseen.

»Nukutko jo, Lea», kysyi äiti. Mutta hän ei vastannut, oli
nukkuvinaan vain. Sitten hän tirkisti silmäluomien raosta
äitiään ja ajatteli, että hänellä pitäisi olla toisenlainen äiti.

Tämä oli ehkäpä vieras äiti. Synti oli se, ettei äiti rakastanut
isää. Se oli synti. Isä oli yksin. Luulivat varmaan, ettei

hän ymmärrä isojen asioita. Mutta hän ymmärsi. Vaikka
kuinka paljon surua isä tuottaisi, hänrakasti häntä aina, aina.

Äiti oli sammuttanut valon ja mennyt pois. Tähdet loisti-
vat taivaalla. Ne tuikkivat ja ne ovat kauniita, ajatteli Lea.
Ja kuu on kaunis, »näin ajatteli matkamies, kulkeissaan il-

lalla». Lea oh se matkamies. Hän näki itsensä kulkevan kuun
valossa kauas, yksin. Oli vain tähtiä ja kuu ja pieni tyttö.
Se oli kaunista. Satuako se oli? Ei. Piti sanoa kaikki hyvä,
mitä tiesi. Ja Lea sanoi kuulle ja tähdille: »Kuolema. Vii-
saus. Ja rakastaa kaikkia, äitiäkin.»

Ei, ei saanutkaan olla vihainen. Hän nousi nopeasti ylös
ja raaputti puukolla pois sen, mitä oli äsken kaivertanut
ikkunalaudan maaliin. Siinä oli työtä, ja ne olisivat hänelle
vihaisia raaputuksesta. Mutta saivat olla. Näin oli parempi.

Jakun hän uudelleen pujahti sänkyynsä ja katsoi kuuta ja
tähtiä, tuntui kuin ne nyökäyttäisivät hänelle päätänsä ja
olisivat vieläystävällisempiä. »Rakkaus», sanoi hän.

Ja outo viehätys vavahdutti hänen lapsensydäntään.
Hän alkoi eristäytyä omaksi maailmakseen. Ja hänestä

tuli jonkinlainen elävä välittäjä isän, äidin ja ukon välille.
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IV

Kun Lea sitten alkoi koulunkäyntinsä, menestyi hän hy-
vin. Lukeminen oli hänelle helppoa. Vuodet kuluivat huo-
maamatta koulutyössä ja kotiaskareissa. Toini oli kasvanut
suureksi, hänestä oli tullut kaunis, äidin näköinen, ja hän

hallitsi kokonaan Leaa. Hän oli vallaton ja oikukas, aina
iloinen ja huoleton. Lea sai valmistaa hänen läksynsä ja
kuulustella niitä.

Mutta Lea oli ylpeä hänestä. Teki niin hyvää katsella Toi-
nia ja pitää huolta hänestä, hänen vaatteistaan ja läksyjensä
kuulustelusta. Perhettä vaivasi vain alituinen köyhyys. Lä-
helle oli perustettu toinen kauppa, joka vei heiltä ostajia.
Ukko oli käynyt sairaalloiseksi eikä jaksanut seisoa enää
puodissa, ja isä oli tullut nopeasti vanhaksi ja oli ränsis-
tynyt. Hän eli kuin ulkopuolella itseänsä, ja hänen tyttärensä
olivat hänen ainoana ilonaan. Hän toivoi niille salaa loistavaa
tulevaisuutta.

Isoisä ja isä toivoivat, että tytöt lukisivat pitemmälle.
Mutta Hanna vastusti kaikkea sellaista haihatteluna. Jokin
käytännöllinen pieni ammatti, vaikkapa ompeluliike, olisi hä-
nestä ollut riittävä. Lean ja äidin välit eivät olleet kovin hy-
vät. Lea katsoi, että äiti vei heitä alaspäin. Jos äiti olisi ym-
märtänyt paremmin isää, olisi isä kenties toisenlainen. Ja
vaikkei toisenlainenkaan, heidän elämänsä ei olisi niin kovaa
eikä arkipäiväistä. Äidille oli nykyään raha kaikki kaikessa.
Riittääkö se? Saako mistä mitä halvemmalla? Voiko tytöille
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tuhlata niin paljoa? Millä he sen sitten maksavat takaisin?
Kaikki, mikä ei koskenut taloutta ja rahaa, oli suljettu pois
hänen sydämestään. Hänen arkipäiväisyytensä ja katkera
kiukkunsa vieroitti lapset hänestä. Välttämättömimpiinkin
tarpeisiin oli häneltä vaikea saada rahaa. Tuntui, kuin hän
olisi tahtonut turvata vain oman itsensä. Lea käsitti, että
heidän oli uskallettava ja elettävä, luotettava vain omaan
itseensä ja tulevaisuuteen. Alaspäin ei heillä ollut muuta
kuin yksi porras, mutta ylöspäin oli portaita lukematon
määrä. Siksi hän pakotti äidin antamaan heille rahaa pie-
niin tarpeisiin. Ja kun rahaa ei tullut, syntyi riita. Lea voitti,
sillä hän oli nopea ajatuksissaan ja sukkela sanoissaan. Tus-
kastuneena heitti äiti rahaa hänelle. »Suuri vähäpätöisyys
tuo äiti», ajatteli Lea hiukan halveksien, »ei mielikuvitusta
eikä sydäntä. Häneltä on otettava kaikki väkisin. Mutta mi-
nunhan pitää vastata meistä. Ei hän ymmärrä mitään.» Ja
kun Lea luki tahi teki töitänsä ja äiti istui ja katsoi häntä,
luki hän äidin ajatukset ja ärtyi lopulta. Äänettömästi kiis-
teli hän hänen kanssansa, ja kun äiti sanoi jotakin, oli hä-
nellä jo vastaus valmis.

»Hän on kuin palvelusihminen», ajatteli Lea.
»Itsekäs palkollinen.» Ja kun hän katseli äidin kasvoja,

olivat ne hänestä tylyt ja tyhmät. »Kunnollinen? Tottahan
hän on kunnollinen. Mutta hyvä, sellainen jota voisi rakas-
taa, vaikka olisikin eri mieltä, sellainen hän ei ole. Hän on
hyvä vain isoisälle, jolta hän turvaa saa. Jos isoisä olisi avu-
ton ja hänen armoillaan, kyllä kuulisi, miten häntä hoitaa
pitää. Sellainen hän on, rakkaudeton.» Ja ohjaako hän kos-
kaan heitä tyttöjä puolueettomasti. Hänellä on aina tarkoi-
tusperä sanojen takana. Edeltäpäin jo näkee, mihin hän
tähtää. Mistä on hyötyä kodille tahi hänelle, se saadaan tehdä.
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Mikä olisi tarpeen heille tahi olisi tulevaisuutta varten teh-
tävä, se on turhaa.

»Jos minulla olisi ollut oikea mies», sanoi äiti kerran
Lealle istuessaan siinä ja katsoessaan mitä Lea teki, »niin
kyllä minunkin oloni olisivat toiset.»

»Mutta meitä ei silloin olisi», huomautti Lea puoliksi lei-
killään. »Emmekö me ole äidille mitään?»

»Teistä ei osaa mitään sanoa. Onko teidän olemisenne onni

vai onnettomuus, ei tiedä.»
Se ärsytti Leaa, ja hän sanoi:
»Sinulla on ollut hyvä mies.»
»Sellainen mitätön juoppo.»
»Jos minä olisin miehen ottanut ja itse sen valinnut, en

minä häntä aina moittisi. Pitää tutkia mies, ennen kuin hänet
ottaa.»

»Tutkihan sinä sitten.»
»Tutkin.»
»Ja tyydy sitten tutkittuasi.»
»Tyydyn. Ainakaan en jokaiselle moiti. Sillähän mies huo-

noksi tehdään.»
»Niin kuin se ei sitä tekemättä olisi. Katsotaanhan nyt,

miten sinä sitten miestäsi pidät.»
»Jos minä miehen otan, olkoon juoppo, lyököön minua ja

vieköön kaiken autuuteni, niin minä en ääntä päästä.»
»Ja minä sanon, onneton se, joka sinun kanssasi naimisiin

joutuu»,sanoi äiti harmissaan.
»Miksi, sano, miksi onneton?» Leaa loukkasi se, eikö hän

ollut kyllin kunnollinen.
»Enpä sano.»
»Mene siitä pois sitten häiritsemästä, tahi minä lähden»,

Lea aikoi nousta. Hän oli vihainen.
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»Minä sanon, kielesi tähden», sanoi äiti ja sovitellen:
»Kieli, se sinulla on kerkeä.»

»Mutta minulla on —», Lea keskeytti. Hän aikoi sanoa
'sydän', mutta mitä hän sellaista sanomaan tuollaiselle talon-
poikaisvaimolle, joka ei olisi sitä tajunnut kuitenkaan. Hän
sanoi sen sijaan:

»Huono se nainen, joka ei rakasta kotiaan ja sukuaan
ja kaikkia. Olkoot ne mitä ovat, sairaita, juoppoja tahi huo-
noja.»

»Ahaa, sinä opetat. Toivonpa, että saisit miehen sellaisen,
että oman huonoutesi näkisit.» Äiti istui nyrpeänä, ja Lea
jatkoi töitänsä. Sitten äiti nousi ja meni pois.

»Onkohan minulla sydän», mietti Lea. »Minä pahoitin taas
häntä, enhän minäkään kaikkia rakasta, toiset ärsyttävät mi-
nua. En tee edes oikeutta noille toisille. No, äiti? Hän ei
meistä välitä. Minä en myöskään hänestä välitä. Kannattaako
tuhlata aikaa sellaisen miettimiseen. Olenhan hänelle kiitol-
linen siitä, että olen, että hän on äiti. Mitäs muuta? Ei mitään
muuta. Tokko hän lienee minua tänne tahtonut? Mitäpäs!
Hän ei ole sitä ajatellutkaan. Ja siksi hän ei mitään tunne-
kaan. No, olkoon siis.»

Tahtomattaan jatkoi hän ajatuksiaan.
»Kun minä menen naimisiin, niin lapsen tähden minä me-

nen. Ja minä rakastan lastani yli kaiken. Yli kaiken. Ja mies-
täni. Oh, että olisi minulla mies.» Se tuntui luonnottomalta
ja häntä hävetti. Mutta miksi ei? Omituista ajatella, että
kenties menee kerran naimisiin. Eikä tunne vielä sitä, kenen
kanssa menee. Siellä jossakin maailmalla hän on. Mitä teh-
nee nyt? Minkä näköinen hän lienee? Tumma vai vaalea?
Ja mikä hän on? Jos ilmojen kautta voisi lähettää terveh-
dyksensä hänelle, lähettäisi? Miksi ei voi. »Jos ajattelen nyt
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joku tervehdykseni vastaan? Varmaan. Siunattu hän. Minä
toivotan hänelle kaikkea hyvää. Sinä tuntematon siellä, sinä
olet minua varten luotu. Minua sinä rakastat kerran. Ja me

kasvatamme lapsemme ja rakastamme niitä yli kaiken, yli
kaiken.»

Ajatukset lensivät hänen tietämättään, ja hän unohti lu-
vun tulevaisuutta ajatellessaan. Menisiköhän hän naimisiin?
Tuskinpa, kuinka niin voisi. Se oli luonnotonta, sitä oli outo
ajatella. Hänestä tuntui, ettei hän osaisi mennäkään. Hän
lukisi ja ansaitsisi ja elättäisi Toinia, ja Toini menisi naimi-
siin. Ja Toinin lapsia hän hoitaisi ja rakastaisi. Ja Toini olisi
hyvin onnellinen. »Rakastaa kaikkia?» Hän vaati, että äiti
osaisi, vaikka hän tunsi, ettei hän itse osannut. Hän oli usein
kova äitiä kohtaan. Toivoikohan äiti todella, että hän saisi
niin huonon miehen, että hänen oma huonoutensa näkyisi.
Että hän ei pystynyt rakastamaan eikä ymmärtämään. Se
olisi onnettomuus. Se olisi samaa kuin tässä kotona. Ei ikinä,
ei ikinä. Vaikka mies olisi kuinka huono, hän sitä rakastaisi.
Niin kuin hän isääkin rakasti ja ukkoa ja Toinia. Ja sitten
hän suostutteli itseään äidin suhteen. Oli äitiäkin rakastet-
tava.

Hän lensi nopeasti kamarista keittiöön ja alkoi auttaa äi-
tiään astioiden kuivuussa. Hän kääri keittiön matot kokoon,
vei ne ulos japiiskasi ne. Ja riisuen kengät ja sukat jaloistansa
hän alkoi pestä keittiön lattiaa.

»Mene lukemaan läksyjäsi», sanoi äiti.
»Minä kerkiän vielä. Minä pesen puodin samalla.»
Ja hikipäissäänhän hankasi lattiat puhtaaksi.
»Sen minä sanon, että Lea on sentään luja tyttö», sanoi

äiti. »Kyllä joutuu, kun hän asiaan ryhtyy.»

48
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»Se on niin», ajatteli Lea, »että naimisiin minä en koskaan
mene. Minä olen näiden kanssa. Ja kun nämä kuolevat, minä
hoidan Toinin lapsia ja ansaitsen, jos he ovat köyhiä.»

Ja hän tunsi tyydytystä siitä ajatuksesta.



V

50

Sinä vuonna, jolloinLean piti tulla ylioppilaaksi, sairasteli
ukko Horni. Hän oli käynyt yhä huonommaksi ja jättänyt jo

Hannalle ja Evertille kaupan hoidon kokonaan. Koko syksy-
nä hän ei ollut liikkunut paljoa ulkona. Hänen jalkansa hor-
juivat,kädet vapisivat jahäntä vilusti aina.

Eräänä syysiltana pyysi hän Leaa rakentamattoman maa-

alueen kalliolle.
»Lähdetkö minun kanssani vielä tuonne kalliolle», sanoi

hän, »katsotaan auringon laskua.»
»Lähden mielelläni», sanoi Lea.
Hän talutti isoisää, joka kuljeksi turkki päällä, vaikka oli

lämmintä vielä. He istuutuivat kalliolle ja katselivat, miten
aurinko painui metsän taa.

»Tässä minä olen istunut nuorena monasti», sanoi isoisä.
»Ja nyt istun tässä viimeistä kertaa. En jaksa enää kä-
vellä.»

»Isoisä voimistuu vielä», sanoiLea.
»Kun minä olen poissa, ota sinä johto käsiisi», sanoi isoisä.

»Minä olen testamentannut sinulle talon. Testamentti on

laatikossani. Paljon minulla ei ole teille jättää, velkoja on,
mutta parempi, että on edes kiinteä asunto kuin ei mi-
tään.»

»Kuinka, isoisä, enhän minä tiedä, miten minä ■—•■■
»Että mitenkäkö osata ohjata? Tee tuntosi mukaan. Isäsi

tarvitsee holhousta. Kun se olet sinä, on se hänelle helpom-
paa. No, pelkäätkö?»
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»En. Koetan tehdä oikein.»
»Mikään ei estä sinua lukemasta. Niin minä olenkin aja-

tellut.»
»Näin köyhänäkö?
»Ei ole sitä huomaavinaan. Jos tarvitsee ottaa lainaa, ota,

Maksat sitten, kun olet valmis.»
»Minä olen iloinen, isoisä, että te luotatte minuun, ja olen

ylpeä, että olen teidän poikanne tytär.»
»Sinun eikannata olla siitä ylpeä.»
»Minä tunnen samoin kuin te. Se on veri.»
»Jospa erehdyt, lapsi», sanoi isoisä surullisena.
»En erehdy.»
»Tiedän, että osaat olla vaiti?»
»Osaan.»
»Luotan siksi sinuun. Ennenkuin 'suu mykistyy', niin kuin

ne sanovat, kerron sinulle, ettet olekaan minun poikani ty-
tär.»

»Enkö ole teidän poikanne tytär. Eikö isä ole minun isäni?
»On, vaan hän ei ole minun poikani.»
»Eikö ole teidän poikanne?»
»Ei. Minä olin kihloissa isoäitisi kanssa. Olin matkustanut

muuanne ansiotöihin, että voisimme perustaa kodin. Sillä
aikaa se tapahtui. Joku vietteli hänet. Hän kirjoitti minulle
siitä ja tahtoi purkaa. Minä tulin. Ja me menimme naimisiin.
Meille syntyi poika, isäsi, ja isoäitisi kuoli. Ja niin jäi poika
minulle.»

»Eikö isä tiedä?»
»Ei kukaan. Olin luvannut, että otan lapsen omakseni, ja

niin olen lupaukseni pitänytkin.»
»Eikö pojan, isän oikea isä tiedä hänestä?»
»Ei. Hän ei elä enää. Hän kuoli sitten ulkomailla muuta-
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mien vuosien perästä, kun oli tuhlannut omaisuutensa. Isäsi

on häneen.»
»Hänen ei tarvitse koskaan tätä tietää», sanoi Lea hädissän-

sä, »eihän?»
»Ei tarvitse, koska se ei mitään merkitsekään.»
»Kuka oli isoisäni?»
»Minulla on laatikossani sinulle iso kirjekuori, jossa on

isoisäsi kirje isoäidillesi, ja se todistaa isäsi sukuperän. En

ole uskaltanut sitä hävittää, kun ei tiedä, mitä sattuu. Ota
se haltuusi. Isoisälläsi on veli, joka vielä elää. Mutta koeta
olla, niinkuin tätä asiaa ei olisikaan. Ja ole viisas. Nämä tie-
dot ovat vain sinulle.»

»Saatte luottaa minuun. Te olette kuitenkin minun iso-
isäni, minun oikea isoisäni.» Vedet tulivat Lean silmiin.

»Ja sinä minun oikea tyttöni. Minun elämäni ei ole huk-
kaan mennyt. Köyhä ei ole se, jota joku kuoltua kaipaa.»

»Minä kaipaan teitä paljon, isoisä.»
Lea ymmärsi nyt, että tuo hiljainen isoisä, jolla ei ollut

omia lapsia, ei ollut osannutkaan pitää isää oikealla tavalla.
Hän oli ollut liian ankara. Isä oli katkera siitä, että hänet oli
otettu kesken pois koulusta. Eikä se puristettu elämä, johon
hän isoisän hoivissa joutui, sopinut hänelle. Hänellä ei ollut
koskaan kotoa poismenemistä. Häntä painosti alemmuuden
tunto. Juovuspäissään oli hän puhunut suoraan ukolle
kerta:

»Mikä isä te olette, joka lastanne sillä tavalla rankaisette.
Tehdä muka oikeutta? Ja tiedättekö te, mikä oikeus on. Se
on vääryys. Siihen jokainen pystyy. Mutta yli oikeuden on
rakkaus. Siitä te ette mitään tiedä, omahyväinen, itsekäs
oikeudentekij ä!»

Lea muisti sen nyt, ja hänelle selvisi se, miksi ukko ei isää
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paljon puhutellut. Isä ei sitä ymmärtänyt ja syytti mielessänsä
ukkoa. Ihmeesti vinoa ja tilapäistä oli koko elämässä. Heidän
kaikki pyrkimyksensä oli haparointia. Niin kuin heitä ei
olisi tänne kutsuttu eikä heitä täällä tarvittu, mutta he tun-
keutuivat vain elämään muiden mukana. Kaikessa suunnit-
telussa oli vivahdus vääryyttä ja kaupan makua. Tunkeutua,
tunkeutua, se hävetti ja sai tuntemaan itsensä huonommaksi
kuin muut. Lea oli tästä kauan ollut selvillä.

Sitten kuluivat viikot ja kuukausia muutama, oli tultu
jouluaattoon. Tytöt olivat siistineet huoneet ja laittelivat
pientä joulukuusta. Mitään lahjoja ei ollut ostettu. Oli saatava
Lealle uudet vaatteet, kun hän tuli ylioppilaaksi. »Minä mak-
san sen heille takaisin vielä», ajatteli Lea. »Minun tähteni
Toininkin joulu menee nyt pilalle.» Kun hän ripusti kuuseen
kynttilöitä, ajatteli hän, että mitähän ehtii tapahtua siihen
mennessä, kun hän seuraavana vuonna ripustaa taas kyntti-
löitä. Ovatkohan he kaikki näin koossa vielä? Onkohan hän
saanut ryhtyä jatkamaan lukujansa? Vai pitikö ryhtyä an-
saitsemaan, niin kuin äiti tahtoo. Kiristääkö näitä kotijouk-
koja vielä? Heidän olonsa voi käydä sietämättömäksi. Ja voi-
siko hän maksaa heille kaiken takaisin? Hän oli ajattelevi-
naan niin, mutta tunnossaan hän tunsi, ettei hän ajatellut-
kaan jättää suunnitelmiaan, ellei voittamattomampia esteitä
tulisi. Hän tulisi kiristämään. Hän olisi häikäilemätön. »Mak-
san kaikki takaisin», vakuutti hän itsellensä. »Minun täytyy
päästä eteenpäin. Sitten voin Toiniakin auttaa.» Se ajatus rat-
kaisi jokakerta koko asian.

Hän nyppi kuusesta havuja ja pureskeli niitä. Kuusen
tuoksu, se oli joulun tuoksu. Ja minkäs muun, mitä se muis-
tutti? Hautajaisten tuoksua. Joulut olivat olleet ahdistavia
heillä aina. Tuon isän tähden. Isä tavallisesti silloin joi, ja se
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painosti koko joukkoa. Odotti joulun mukana riemua ja
rauhaa, odotti jotakin, jotakoskaan ei tullut.

Lea meni isoisän huoneeseen, kun kuusi oli valmis.

»Tahdotteko, isoisä, niin sytytämme kuusen?»
»Minä en nyt voi tulla, sytyttäkää te vain kuusi. Minä

voin kovin pahoin.»
»Millä voisin auttaa?»
»Tue minua, niin menen keinutuoliin. Jos siinä voisi levätä

vähän.»
Lea tuki ja kuljetti isoisän keinutuoliin, asetti tuolin jal-

kojen alle jatoi tyynyn pään taakse.
»Onko nyt parempi?
Isoisä huohotti raskaasti.
»Ei. Jos kävisin vuoteeseen.»
Lea otti tuolin pois jalkojen alta ja kuljetti isoisän vuotee-

seen. Siinä heittelehti hän rauhatonna.
»Mene nyt pois, lapseni, mene», rinta kävi raskaasti, ja

näytti, että hänen oli vaikea puhua. »Minun asiani ovat huo-
nosti.»

»Sydänkö se on?»
»Sydän.» Ja sitten muisteli hän jotakin ja unohtui itseensä

ja sanoi: »Kun se parhain on ollut, on se tuska ja vaiva ollut.»
Hän katsoi Leaan hetkisen, kuin olisi hän tahtonut tulkita

kaiken rakkautensa. Hänen huulensa värähtivät ja silmiin
kohonneet kyyneleet levisivät silmäterille.

»Rakas isoisä. Minä haen apua.»
»Ei.» Hän huohotti harvaan ja raskaasti. »Vaikeaa, mene

pois. Yksin, yksin.»
Lea ei uskaltanut olla tottelematta, hän siirtyi kauemmas.
Kuinka avuton isoisä oli ja niin pienentynyt. Kasvot laihat

ja täynnä uurteita, ja käsi, jolla hän painoi rintaansa, oli
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sinertävä. Hän heittelehti vuoteella, katsoi epätoivoisena Leaa
javiittasi kädellänsä.

Lea meni pois huoneesta. Hän jäi seisomaan ovelle ja
kuunteli. Kuului kääntelehtimistä ja sitten korinaa.

Hän aavisti sen vaikean kamppailun, jota isoisä kävi. Hän
kuolee nyt, ajatteli hän. Eikä hän salli, että kukaan häiritsee
häntä. Että hänen tuskansa eivät olisi niin hirveät.

Lea seisoi hiljaa.Kului muutama hetki, joka tuntui pitkältä.
Lea ennätti siinä nähdä lapsuutensa, jonka yllä oli kuin raskas
varjo, ja tuon isoisän selvän olemuksen, joka aina tyynenä
kuin hyvä paimen oli ohjannut heitä oikeaan. Miten pal-
jonrakkautta jakauneutta hänen yksinkertaiseen sydämeensä
oli mahtunut. Voisiko hän, Lea, vastata koskaan niin paljosta,
kuin tuo heille vieras mies oli vastannut. Miten hän rakasti
häntä. Hänen kätensä pyrki tuohon tuskan runtelemaan,
sinertävään käteen. Ja mielellään, jos hänen sielunsa voisi
lähteä irti ruumiista, seuraisi ja saattaisi hän häntä sinne,
minne tuo vanhasta ruumiista irtaantuva sielumenisi.

Niin, minne menee sielu? Kun se ruumiista vapautuu, onko-
han sillä tajuntaa? Tajuaakohan, että isoisän pikku tyttö
seisoo tässä ja avaa hänelle koko lapsensydämensä ja tahtoo
näyttää, miten hän on häntä sellaisenaan, kokonaisenaan
rakastanut. Mitä isoisä tahtoo, sen hän tekee ja on aina koet-
tava tehdä. Koettaa tehdä oikeutta toisille, vaikka itse ei
oikeutta saisikaan.

Hanna tuli huoneeseen.
»Mitä siellä on?»
»Hiljaa.»
»Onko hän sairaampi?»
»Hän kuolee.»
Hanna tarttui ovenripaan.
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»Hän tahtoi olla yksin», kuiskasi Lea.
»Hän tarvitsee apua.»
Hanna meni huoneeseen. Lea jäi avonaisen oven kynnyk-

selle. Huoneessa oli hiljaista.
»Hän on kuollut», sanoi Hanna.
Isoisä makasi valkeana ja rauhallisen näköisenä. Näytti

kuin hän olisi hymyillyt helpotuksen saatuaan.
Hanna painoi hänen silmänsä kiinni ja nosti kädet rinnalle.
Hanna alkoi itkeä. Mutta Lea ei osannut itkeä. Hän risti

vain kätensä. Jokin outo juhlallisuus valtasi hänen sydä-
mensä.

»Varmasti on isoisällä nyt hyvä olla. Nyt hän on vapaa.
Hän näkee minun sydämeeni», ajatteli Lea. »Hän tajuaa nyt
kaikki ... Miten me kaikki, elävät ja kuolleet, kuulumme
yhteen. On vain yksi jasama ihminen.»

Hanna nyyhkytti ääneen.
»Ei häiritä häntä», sanoi Lea. »Varmasti on hänellä nyt

hyvä olla.»
Lea kävi sanomassa isällensä, joka vielä oli puodissa
»Isoisä on kuollut.»
Ja sitten sanoi hän Toinille:
»Isoisä onkuollut.»
He kantoivat joulukuusen isoisän huoneeseen ja sytyttivät

sen.
»Tämä on hänen viimeinen kuusensa», sanoi Lea.
Kynttilöiden liekit valaisivat kuolleen kasvoja. He seisoivat

kaikki äänettöminä omissa ajatuksissansa.
»Meidän on nostettava hänet pois vuoteesta», sanoi Hanna.
»Annetaan hänen olla», pyysi Lea.
»Vuodevaatteet menevät piloille», sanoi Hanna. »Hae, Evert,

se leveä lauta liiteristä. Minä haen puhtaan lakanan.»
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Evert haki laudan, he asettivat sen kahden tuolin päälle.
Hanna peitti laudan lakanalla ja siihen nostivat he isoisän.
Lea otti isoisän tyynyn, äiti tarttui siihen eikä olisi antanut
sitä, mutta Lea tempasi sen irti ja asetti isoisän pään alle.

Kuusi paloi nyt isoisän vieressä. Ja kynttilöiden pehmeä
valo lankesi suoraan ja hyväilevänä kuolleen kasvoille.

»Huomenna on hänet vietävä liiteriin», sanoi Hanna. »Au-
kaistaan täällä ikkuna ja lähdetään pois.»

Tytöt sammuttivat kuusen valot, jaHanna aukaisi ikkunan.
Evert otti isoisän turkin tuolilta ja pujahti pois. Hän

tuntui menevän puotiin, jonka hän sulki, ja meni sitten ulos.

Toiset hakivat joulukuusen omalle puolellensa. Niin jäi
isoisä yksin kylmään huoneeseensa.

»Nyt tuli surullinen joulu», sanoi Toini
»Kuolema ei ole niin julma. Se on välttämätön», sanoi

Lea hänelle.
»On se vain ikävää», sanoi Hanna. »Isoisä oli meidän tur-

vamme, sairaanakin. Miten meille nyt käypi. Katsopas, Toini,
minne isä meni.»

Toini kävi katsomassa.
»Puoti on suljettu. Hän on mennyt ulos.»
»Hän otti isoisän turkin. Sen hän hävittää», voivotteli

Hanna.
Isoisän mukana jäi Lean lapsuus taakse. Tuli ankarampi

aika ja köyhyys, jota hän ei ollutkaan vielä kokenut, vaikka
se oli ahdistellut heitä.
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VI

Oli kulunut kolme vuotta ukon kuolemasta. Kaikki ei ollut
käynyt, niin kuin Lea oli suunnitellut. Hän oli alkanut opin-
tonsa, mutta hänen oli täytynyt jättää ne kesken. Ukon
kuoltua oli isä sairastunut ankaraan kolotukseen. Ja kun hän
ei hoitanut itseänsä, paheni se, niin ettei hän parina talvena
voinut juuri ollenkaan liikkua. Puodissa ei kannattanut pitää
vierasta, eikä muutakaan apulaista voinut ottaa. Kotipuuhat
veivät suuren osan Lean aikaa. Äiti oli hankkinut itselleen
ompelutyötä liinavaateneulomosta ja Toini kävi koulua. Niin
elettiin odotuksen tilassa, ja aika vieri hiljalleen. Kun isä
sitten alkoi parantua, oli hänestä hyvin vähän apua. Velat
kasvoivat, ja niiden takuuksi täytyi heidän kiinnittää talonsa.
Niin joutui heidän talonsa lopulta myytäväksi.

Lea oli huolissansa, äiti oli kiukkuinen, ja isä kuljeksi hä-
peissään ja oli kotoa poissa. Oli usein painostava tunnelma
koko talossa. Sitä kevensi joskus Toinin iloinen tuuli. Häneen
eivät pystyneet huolet eikä suru. Hän oli saanut aina
kaikki valmiina eikä osannut pelätä mitään. »Kyllä tästä
vielä selvitään», sanoi hän. »Lea näyttäköön nyt, mihin pys-
tyy.»

Niissä papereissa, jotka ukko Horni oli jättänyt jälkeensä ja
osoittanut Lealle, oli entisen kauppaneuvos Larsenin kirje
Lean isoäidille. Se oli kirjoitettu kiireessä ja huolimattomasti
reväistylle paperiarkille: »Anna-piikaseni, sinä sanot, että
meille syntyy lapsi. Mitäpä tuosta, se minua hyvin vähän
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kiinnostaa. Tuossa on sinulle tuhatlappunen, kirjoita sitten
joskus, jos sinua huvittaa ja joudut kiipeliin. Parasta, että

menet naimisiin sen sulhasesi kanssa, sillä se selviää. Lähden
nyt matkoille ja voi olla, että menee joitakin vuosia, ennen

kuin tulen takaisin. Pane pojan nimeksi Evert, pilanpäiten,
jos on tyttö, olkoon mikä hitto tahansa. Evert.» Lea katseli
usein tuota kellastunutta paperia, jonka hän oli piilottanut
lukittuun laatikkoonsa, ja hän tunsi katkeruutta. Kun talo
tuli myytäväksi, ajatteli hän usein viimeisenä keinona vielä

sitä, että hän menisi pyytämään apua vuorineuvos Larsenilta,
isoisänsä veljeltä, joka vielä eli. Hän oli ottanut selkoa osoit-

teesta, ja kerran, kauan harkittuaan vielä asiaa, pani hän
kirjeen laukkuunsa ja läksi.

Vuorineuvos Larsen asui huvilakaupunginosassa omassa

talossaan, jota ympäröi puutarha. Se oli lumen peitossa, ja
tiet olivat suorat ja puhtaat. Lea kulki nopeasti, ettei hänen

rohkeutensa pettäisi, hän meni ja soitti ovelle.
Palvelustyttö aukaisi, ja Lea kysyi vuorineuvos Larsenia.
»Olkaa hyvä ja odottakaa, minä kysyn, ottaako hän vas-

taan», sanoi palvelustyttö ja nousi portaita toiseen kerrokseen,
tuli kohta takaisin ja sanoi:

»Olkaa hyvä.»
Palvelijatar saattoi hänet. Tultiin suureen kirjastohuonee-

seen. Tyttö poistui ja Lea katsahti ympärilleen. Suuri, pitkä
huone, seinät täynnä kirjoja, mataloita nahkahuonekaluja,
suurikirjoituspöytä.

Siihen ilmestyi toisesta huoneesta vuorineuvos Larsen. Hän
oli hiukan lihava jakaljupäinen.

»Millä voin palvella», kysyi hän.

Lea esitti itsensä ja asiansa. Vuorineuvos Larsen pyysi
häntä istumaan ja istuutui itsekin.
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»Sukulaisia siis? Kaikkihan olemme sukua, kun olemme
polveutuneet Aatamista, se on tietty», sanoi hän kyynillinen
hymy suupielissään.

Lea näytti hänelle kirjeen.
»Jahaa. Kirje on hänen käsialaansa», sanoi Larsen hitaasti.

»Epäilemättä. Ja uskonpamelkein, että se on oikea.»
»Kuinka ei olisi?»
»Sanoinhan: melkeinpä uskon. Siispä uskon. Oli hänellä,

vainajalla, näitäkin asioita useita. Että minulla taas on suku-
laisia, on kunnia. Mutta tässä tapauksessa voisi kysyä näinkin,
onko hän ainoa mahdollinen isä? Sitäpä emme tiedä.»

»Kuinka?» Lea oli hämmästynyt.
»Kukapa sellaiset tietää.»
»Isoisä.»
»Milläpä hänkään voi vakuuttaa. Voiko hän todistaa.»
»Hän on kuollut, mainitsin siitä äsken.»
»Thjaa. Kuollut. Vaikka eläisikin, ei asia ole varma eikä

autettavissa.» Hän ojensi kirjeen Lealle, joka pani sen lauk-
kuunsa.

»Tapani muuten ei ole sotkeutua toisten asioihin, olkoon
vaikka veljeni. Kun ihminen kuolee, sillä selvittää hän asiansa
lopullisesti.»

»Tässä tapauksessa minä vetoan vain hyväntahtoisuu-
teenne», sanoi Lea. »Ei minulla ollut tarkoitus sukulaisuuden
nojalla kiristääkään apua. Mutta ymmärrätte, miksi juuri
teidän puoleenne käännyin. Sehän olisi vain takaus. Meillä
ei ole ketään, joka voisi auttaa. Ja teillä, herra vuorineuvos,
ei ole perhettä.»

»Onneksi. Milloin olette kuullut, että perheestä mitään
hyvää on lähtenyt? Itse nyt näette. Pyydän saada olla vapaa
kaikista perheasioista.»



61

»En luullut, että niin voisi, olisi tilaisuutta ajatella», sanoi
Lea-

»Oppikaa se siis. Minulla ei ole noita tuollaisia perhetunteita.
Sotkeutua johonkin, se on vastoin minun aistiani. Minä annan
maailman olla rauhassa ja se antakoon minun olla rauhassa.
Eikö niin, pikku neiti?»

»Pyydän anteeksi, että olen häirinnyt.»
»Ei mitään. Oli hauska nähdä teitä.»
Lea nousi ylös lähteäkseen.
»Jos olette hyvä ja kirjoitatte minulle nimenne ja osoit-

teenne tuohon», Larsen ojensi hänelle muistiinpanolehdikkön-
sä jakynän.

Lea kirjoitti nimensä ja osoitteensa.
»Kaiken varalta», sanoi Larsen. »Olen sanonut teille aja-

tukseni. Minä en halua. Mutta jos muutan mieltäni, annan
teille kohta tiedon.»

»Hyvästi. Pyydän anteeksi.»
»Ei mitään. Hyvästi.»
Eipä tuntunut lupaavalta. Mutta Lea sittenkin odotti tietoa

hänen mielensä muutoksesta. Hän odotti postia joka päivä.
Mitään ei tullut. Tuntui toivottomalta elämä.

Talo täytyi myydä. Hanna oli vihainen Evertille. Hän suo-
raan karkotti hänet kotoa. Evert oli poissa monet päivät.
Ja kun hän tuli kotiin, alkoi sama riita. Lea suojeli japuolusti
isäänsä ja oli aina äitiänsä vastaan, ja lopulta oli kamppailu
äidin jaLean välinen.

»Mitähän tästä elämästä tulee, tämä on muuttunut ihan
pelottavaksi», ajatteli Lea.

Eräänä päivänä, niin kuin monena muunakin oli tapah-
nut, tuli Evert nälkäisenä ja ränsistyneenä kotiin. Oli
viimeisiä talvipakkasia, ja Evert hytisi vilusta. Lea lait-
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toi hänelle ruokaa eteen. Äiti katsoi vihaisena ja sanoi tiu-
kasti:

»Älä nyt kaikkea hänelle anna. Onhan tässä muitakin.
Nälkään tässä kuollaan», ja hän tempasi voin pois pöydältä
ja pani sen kaappiin ja pisti kaapin avaimen taskuunsa.

»Anna se pois», sanoi Lea pyytävästi.
»En anna.»
»Lea, anna olla», pyysi isä nöyrästi, »onhan tässä ruokaa

liiaksikin.»
Lean suu värähti ja vedet tahtoivat tulla silmiin. Tuo isän

nöyrä ääni liikutti häntä aina sydänjuuria myöten.
»Jos olisi joku, joka hänet tappaisi», huusi äiti, »sata mark-

kaa minä sille antaisin.»
Evert otti hattunsa ja meni ovea kohti.
»Minne taas menet», huusi äiti.
»Isä, älä mene, siellä on pakkanen», sanoi Lea ja otti häntä

takin liepeestä. Mutta Evert meni.
»Hän meni», sanoi Hanna kiukkuisesti.
»Ethän anna hänelle enää yhtään rauhaa. Mitä hän voisi

muuta kuin mennä. Tämä kaikki on sinun syytäsi. Et osaa
hänestäkiinni pitää.»

»Pidäthän sinä kiinni. Menee kuitenkin. Vai minun syytäni
tämä on. Minä muka tämän pesän olen hävittänyt?»

»Täytyy hoitaa miestänsä kärsivällisesti, kun on sen otta-
nut.»

»Eikö tässä ole hoidettu.»
»Pitää koettaa ymmärtää häntä sellaisenaankin.»
»Ja mitä se auttaisi. Kaikki on koetettu. Hän on mennyt

niin alas kuin ihminen voi mennä», sanoi Hanna.
»Alemmaksikin voi mennä. Onko hän pettänyt sinua kos-

kaan, onko hän ollut toisten naisten kanssa?»
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»Sitä nyt vielä puuttuisi!
»Onko hän koskaan lyönyt sinua? Onko hän koskaan rii-

dellyt? Hän istuu hiljaa ja kuuntelee, kun me huudamme ja
ärjymme. Ja poistuu tuolla tavoin. Mitä muuta hän voi
tehdä.»

»Ahaa, ei voi muuta tehdä.»
»Ei. Epäinhimillistä, kaikki on epäinhimillistä. Jos minä

olisin mies, tekisin samoin», sanoi Lea kiivaasti.
»Hauska kuulla.»

»Tahi, joskus tuntuu, että minä löisin sinua.»
»Olet pahempi kuin isäsi.»
»Olen. En siedä enää tätä. Hän on liian hyvä.»
»Ja minä liian paha. Hyvä. Nyt lähdenkin minä kerta pois,

menen maalle. Aina minä siellä itseni elätän vaikkapa Matin
talossa. Pysykää te hyvät nyt täällä. Ja elättäkää itsenne
vointinne mukaan.»

»Oikea äiti! Jos minä elättäisinkin itseni, niin miten Toini ja
isä?»

»Se ei kuulu minuun. Kerjätkööt, jos eivät muuhun pysty.
Minäkin olen jo kyllästynyt tähän. Kun en jo aikoja sitten
lähtenyt, vaikka usein ajattelin.»

»Jättääkö meidät?»
»Niin.»
»Onpa siinä äiti. Häpeän, että olet äiti.»
»Hyvä. Hyvä olisi, jos et muuta hävettävää enää saisikaan.»
Äiti otti ompeluksensa ja laski koneellaan vihaisesti. Lea

korjasi ruokapöydän ja pesi astiat. Toini oli vielä puo-
dissa.

»Äiti on kovettunut», ajatteli Lea. Eihän se ollut ihmekään.
Hän suri kovasti talon myyntiä.

Oli ahdistavaa ja hiljaista muutaman päivän, niin kuin
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odotti tuskallisesti, jaToini oli painunut töihinsä.

Mutta isä viipyi vain.
»Pitäisikö lähteä isää tiedustelemaan», sanoi Lea jo hädis-

sänsä.
»Kylläpähän tulee», sanoi äiti. »Parempi, että pysyy poissa.

Eipähän sillä aikaa kotona syö. Tässä alkaa syömiset olla
lopussa.»

»Minä lähden tiedustamaan itselleni työtä», sanoi Lea reip-
paasti.

»Joko vihdoinkin viisastut», sanoi äiti. »Ei luku köyhälle
sovi. Kun saisi Toinin ylioppilaaksi.»

»Vuoden perästähän hän tulee.»
»Siihen on vielä aikaa. Vuosi on pitkä.»
»Kun talo on myyty», sanoi äiti jo tavallisella äänellään,

»lähtisin minäEvertin kanssa maalle, kesäksi ensin javaikka-
pa sinne jäisimmetoistaiseksi, mitä siitä arvelet?»

»Ehkä se olisi isälle hyväksi. Jos minä saisin nyt työtä,
koettaisin tulla vähällä toimeen ja voisin auttaa Toinia sitten
syksyllä eteenpäin.»

»Kun Toinista tulee ylioppilas», sanoi äiti, »on hänen etsittä-
vä työtä heti.»

»Katsotaanhan.»
»No, lähde nyt sitten vihdoinkin tiedustelemaan, ennen

kuin kesäpaikat konttoreissa täytetään.» Äiti oikein tarmos-
tui.

Lea läksi kulkemaan konttoreissa. Hän kävi turhaan mo-
nessa paikassa. Sitten hän muisti, että eräässä henkivakuutus-
laitoksessa oli johtajana isän entinen koulutoveri. Hän esitti
hänelle asiansa. Ja johtaja lupasi miettiä ja kutsui huo-
menna konttoriin.

64
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Lealle luvattiin paikka kesäkuun alusta. Nyt äiti jo katsoi
toisin silmin häntä.

»Toini voi nyt mennä maalle äidin ja isän kanssa. Sillä
minä säästäisin täällä vähän syksyä varten», sanoi Lea.

Niin päätettiinkin.
»Minua huolestuttaa vain isä. Ei vielä kotiin tullut. Ei

hän ole milloinkaan tainnut näin kauan olla poissa», sanoi
Lea.

»On hän joskus ollut», sanoi äiti. »Kyllä hän palaa, kun
nälkä tulee. Nyt se selviää, tietää, mitenkä tavarat ovat
pakattavat. Minä koetan vuokrata tästä tavaroille liiterin tahi
vaikka liiterin ylisen.»

»Koetetaan vuokrata tästä nuo päähuoneet», pyysi Lea.
»Pois tästä kokonaan», sanoi Toini. »Ei tässä ilkiä asua,

kun koti on hävinnyt.»
»Sääli tästä on lähteä», sanoi Lea. »On leikitty tuossa pihalla

janoilla kallioilla koko lapsuusaika.»
»Tyhjää. Mitä on meidän lapsuutemme ollut. Häpeää»,

sanoi Toini. »Minä mieluummin kiertäisin tätä paikkaa. Enkä
koskaan tahtoisi täällä käydä. 'Lapsuus'! Mitä lapsuutta meillä
on ollut!»

»On ollut», sanoi Lea. »Lapsuus niin kuin muillakin. Ja
isoisä on ollut ja koti on ollut. Ei meidän tarvitse häpeillä
eikä ajatella turhamaisesti. Velat saadaan maksetuksi, se on
pääasia. Meidän pitää vastedeskin pysyä yhdessä ja rakastaa
toinen toisiamme.» Lea pysähtyi yhtäkkiä ja häpesi sitä,
että oli sanonut sellaista, mitä hän yksin ajatteli.

»Kaunosieluisuutta, roskaa», sanoi Toini. »Minä kun lennän
tästä, en kertaakaan taakseni katso.»

»Ja pitkälleköhän pääset sillä», arveli Lea.
»Varmasti pitemmälle kuin se, joka taaksensa tuijottaa.»
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»Etpä tiedä, mitä sanot», sanoi Lea.
»Jokainen hoitakoon oman kohtansa.»
»Miten sinäkään oman kohtasi hoidat. Toisten on sinua hoi-

dettava vielä.»
»Pitäkää kunniananne, että saatte minua vielä hoitaa. Ette

hoitaisi, jos luulisitte, ettei se ole teille kunniaksi.»
»Toini», sanoi Lea ankarasti. »Leikki pois. Me koetamme

auttaa toinen toisiamme siksi, että kuulumme yhteen. Ei
kunniasta ole puhettakaan.»

»Auttaa. Rakastaa, sinä ajattelit sanoa. Jos vain omaansa
rakastaa, mitä rakkautta se on. Rakastaapa vieraitakin.»

»Meillä on tekemistä omissakin. Ja miksi emme rakastaisi,
mutta auttaa kaikkia emme voi. Älä puhu tyhmyyksiä. Ei ole
aikaa sellaiseen», sanoi Lea.

»Älä viitsi olla noin juhlallinen joutavasta, Lea», ärsytteli
Toini. »Huonosti tuollainen juhlallinen asenne nuorille sopii.
Olet kuin mikä apostoli.»

Vaikka Toini puhui leikkiä, loukkasi se Leaa. Hän rakasti
Toinia enemmän kuin tahtoi näyttää. Toini oli kuin hänen
oma tyttönsä, huolimatta siitä, että hän muistutti kovasti
äitiä. Hän oli kylmä ja melkein häikäilemätön. Mutta Lea
laski sen lapsellisuuden tiliin.

»Minä olen niin huolissani isän tähden», sanoi Lea alakuloi-
sena. »Aina hän on mielessäni. Ja on pakkastakin yhä.»

»Saisi hän alkaa tulla jo kotiin», sanoi Toinikin.
Hanna, joka oli äsken mennyt ulos, oli ottanut kirjeluukusta

pudonneen sanomalehden ja silmäili sitä. Yhtäkkiä laski hän
lehden kädestänsä ja huudahti.

»Katsokaahan, tytöt. Toini, luehan», sanoi hän.
Toini otti sanomalehden ja luki äidin näyttämän paikan:

»Satamassa saatiin ylös eilen avantoon pudonnut tuntematon
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mies. Mies on laiha, pienenpuoleinen ja tummatukkainen.
Hänellä oli jalassa rikkinäiset puolikengät, harmaat naisten
sukat, tummanharmaat housut ja musta nuttu, jonka hihan-
suut olivat rikki. Toinen tasku oli repeytynyt. Nutun povi-
taskussa oli hänellä naisylioppilaan valokuva. Mies toimitet-
tiin Helenan sairaalaan, jossa häntä hoidetaan.»

»Sehän on isä», huudahti Lea epätoivoissaan.
»Se on isä», sanoi Hanna pelästyneenä. »Hän piti aina Lean

valokuvaa taskussaan.»
»Tämä vielä puuttui», sanoi Toini vihaisesti.
Lea tunsi pakahtuvansa ja veti kuuluvasti henkeä: »Läh-

detään pian.»
»Jos hän on kuollut», sanoi Toini.
»Voi, mitä me olemme tehneet», nyyhkytti Lea.
»Hän on voinut pudota veteen humalassa», sanoi Hanna.
»Isä-raukka. Jos hän on itse mennyt epätoivoissaan?»
»Ei», sanoi Hanna.
»Se on nyt samantekevää», sanoi Toini hiljaa.
»Hän ei sitä tekisi, hän olisi tehnyt sen jo ennen», sanoi

Hanna. »Hän pelkää vettä. On tapahtunut vahinko. Usko
minua, Lea. Hän on suuri pelkuri.»

»Kaikki on niin epätoivoista», sanoi Lea. »Hirvittävää.»
»Olemme olleet ennen niin monasti samassa epätoivossa.

Se on jokapäiväistä», sanoi Hanna vetäessään päällystakkia
yllensä.

»Isä on kuin lapsi», sanoi Lea.
»On», sanoi Hanna. »Ja hyvin tunnoton toisten suhteen.

Niin kuin lapset.»
»Ei. Hän ei vain osaa puhua. Mitä miettinee aina», sanoi

Lea.
»Hän ei ole tullut täysi-ikäiseksi vielä», sanoi Hanna.
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»Hänessä on niin paljon kaunista», sanoi Lea hiljaa. »Hän
ei uskalla näyttää sitä.»

»Suuri haaveilija», sanoi Toini. »Miehen ei pitäisi olla sel-
lainen koskaan. Kyllä äidillä on ollut vaikeata hänen kans-
saan.»

Nyt Hanna alkoi nyyhkyttää. Hän sääli omaa kohtaansa.

Oli, hänellä oli ollutkärsimistä kylliksi.
He riensivät sairaalaan. Yleisellä puolella, keskellä pitkää

sänkyriviä makasi Evert sairaalan paidassa. Hän ei tuntenut
heitä. Silmät kiilsivät kuumeesta, ja hän tapaili nopeasti sa-
noja, joita he ensin eivät ymmärtäneet. Sormet liikkuivat ali-
tuisesti ja hän yritti nousta ylös, mutta sairaanhoitajatar
painoi hänet vuoteelle.

»Kova keuhkokuume», sanoi sairaanhoitajatar.
»Evert», sanoi Hanna, »etkö tunne minua?»
»Päällikkö», kuiskasi Evert. »Minua haavoitettiin. Luodit

lensivät läpi rinnan paljon kuolleita kenttä täynnä.
Tuossa, tuossa hän on», hän osoitti viereistä sänkyä, josta
kuoleva potilas oli kannettu ulos, »siinä vihollinen, tekey-
tyy nyt näkymättömäksi. Nyt se taas kasvaa pitkäksi, polkee
rintaani, painaa, painaa jalallansa.» Hänen silmissänsä oli
epäinhimillinen tuska. »Ah, meni pois.» Hän huokasi helpo-
tuksesta ja kuiskasi kuin suuren salaisuuden: »Se on rauta-
kansleri se on, se on isä. Vaikka se ei tunne poikaansa.
Isä se on. Peijakas. Tekeytyy kuolleeksi, katoaa, katsokaa,
taas tulee, kasvaa, polkee minua jarinnassa pistää ne luodit

oh, isä.»
Hän heitteli käsiänsä, koetti riuhtoa itseänsä vapaaksi kuin

jonkin tukahduttavan painon alta ja vaipui sitten horroksiin.
»Parempi olisi nyt jättää hänet nukkumaan», sanoi sairaan-

hoitajatar.
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»Onko hänestä toivoa», kysyi äiti ja pyyhki silmiään.
»Vaikea sanoa.»
»Me tulemme uudestaan.»
»Jos hän loppuu, voitteko soittaa meidän naapuriimme.»

Hanna antoi numeron.
»Varmasti. Parasta tulla vasta huomenna.»
He ehtivät käydä katsomassa isää kolme kertaa, kun soi-

tettiin, että isä oli kuollut yöllä. Heidät johdettiin sitten sai-
raalan ruumishuoneeseen pihan perälle. Siellä oli useita ruu-
miita lakanoiden peitossa lavitsoillaan. Sairaanhoitajatar nosti
lakanaa ja antoi katsoa, mikä oli heidän vainajansa.

»Tässä», sanoi hän eräästä.
»Ei ole se.» Mies oli vanha javalkotukkainen.
Seuraava olikin isä. Miten hän näytti pieneltä ja laihalta ja

nuorelta siinä. Outo, viaton hymy kuin pikkulapsella, joka on
nukahtanut juuri, oli jäänyt hänen huulillensa. Tuntui kuin
hän uneksisi. Oli juhlaan lähtö. Oli pesty kasvot, ja kädet
odottivat kauniisti levossa. Hän tunsi rauhaa, jota hän kaipasi,
mutta jonka saavuttaakseen hän ei ollut osannut itse mitään
tehdä. Niin kuin hän elämässään ei ollut osannut mitään eri-
koista tehdä. Hänen elämänsä oli tilapäistä ja keskeneräiseksi
jäänyt.

»Tässäkö on kaikki», ajatteli Lea. Se keskeneräisyyden aja-
tus raastoi hänen mieltänsä. Jokainen heistä oli ajatellut
vain omaa kohtaansa ja syrjäyttänyt isän. Hän ei ollut
päässyt toteuttamaan mitään. Ainoa, minkä hän oli tehnyt,
oli se, että hän oli antanut heille elämän. Kun Lea sitä
ajatteli ja katsoi isää, tuntui hänestä kuin isä olisi sanonut,
että se riitti. Se ei riittänyt. Se oli surullista. Tuntui, kuin
isä sanoisi, että se on monen ainoa riittävä teko. Kokonaan ei
ollut silloin syrjään sysätty. Mutta eihän tähän elämään
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tahtonut päästä kiinni, eihän tästä voinut mitään tehdä, ajat-
teli Lea, kun jo toimeentulohuolet estivät näkemästä suurem-
paa yhteyttä. Toimeentulo ei ollut päämäärä sinänsä. Ja
hiljalleen tunsi hän, että hänenkin elämänsä väri tulisi ole-
maan yhtä kalpea kuin isän. Hän ei saisi aikaan mitään.
Hän ei osaisi pitää puoliansa. Hänen piti soluttautua muiden
sekaan, vaikka tunsi itsensä syrjäiseksi ja vieraaksi. Niin piti.
Niin isäkin oli saanut tehdä.

Hän rakasti isää. Hän ymmärsi hänet täydelleen. Ja nyt
hän tunsi, että hän oli menettänyt parhaan ja ainoan, joka
häntä rakasti. Uskollinen, se isä oli. Uskollinen omilleen. Hän
oli puolustanut aina kaikkia, niitäkin, jotka häntä moittivat.
Hän ymmärsi ne ja oli ollut ääneti. Hän oli sivuuttanut aina
itsensä ja tehnyt toisille oikeutta. Mihinkään rumaan tekoon
ei hän olisipystynyt.

»Mitenkä voisimme moittia sinua mistään», sanoi Lea
mielessänsä isällensä. »Sinä voisit moittia meitä. Ettemme
ymmärtäneet edes rakastaa sinua, niin kuin olisit ansainnut.
Kurjaa. Ja minä tiesin kaikki, enkä tehnyt mitään.»

Tuntui, kuin hymy isän kasvoilla olisi muuttunut eläväksi ja
hän olisi sanonut:

»Puulaudu sinä vain elämään, äläkä välitä mistään.» Puu-
laudu? Minkälainen sana. Elävien ihmisten arkipäiväinen
sana. Hän, Lea, itse tietysti sen keksi. Ja nyt? Hänpä tässä
arkisessa mielessä suunnittelee omaa elämäänsä jo.

»Näet, isä, sellainen mitättömyys olen. Ja minä pienenä
löin sinua kerta. Ja nyt olet sinä lyönyt minua. Sinä opetat
minua.»

Hän mielessänsä lankesi isän eteen ja otti hänen kätensä
ja painoi kasvonsa sille. Muuta maailmaa kuin se, mitä he
kaksi sisässänsä elivät, ei ollut. Sitten hän tunsi sydämensä
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lyönnit ja tajusi, että hän seisoi jäykkänä siinä, ja tajusi
todellisen maailman. Ensi kertaa hän yhtäkkiä ymmärsi, että
hän jakaantui kuin kahdeksi ihmiseksi, toinen läksi hänestä
ulos näkymättömänä ja oli vain häntä, toinen oli muiden
havaittavissa ja oli vain osiksi häntä, joskus kuin tyhjä kuori.
Tuo sisäinen, näkymätön ihminen oli hänessä isää. Isä eli hä-
nessä. Ja nyt, kun hän hyvästeli isän ulkonaista, maaksi muut-
tuvaa osaa, tunsi hän väkevästi, että isä vielä kuitenkin eli,
eli hänessä.

»Me tulemme tänne kohta ja tuomme arkun», sanoi Hanna
heidän lähtiessään pois.

He menivät hautaustoimistoon ja saivat Lean takuulla
mustan, yksinkertaisen arkun velaksi. Sitten palasivat he
sairaalan ruumishuoneelle, ja arkku naulattiin kiinni. Niin
läksivät he ruumisvaunujen mukana kulkien jalankatukäytä-
vällä ruumisvaunujen kohdalla.

Isä vietiin köyhäinhautausmaan ruumishuoneelle. Sinne hän
jäi. Ja he palasivat kotiin vähäisiä hautajaisvalmistuksia te-
kemään.

»Nyt on meidän perhe pieni», ajatteli Lea. »Kaksi on poissa.
Onnettomuuksia voi vain kolmelle enää tulla.»

Maahanpanijaiset olivat kolmen päivän perästä. Isän hauta
oli kaukana isoisän haudasta. Hyvä niin, ajatteli Lea. Isä
pelkäsi aina isoisää. »Mitä kuvittelen», mietti hän sitten,
»ikäänkuin ihminen enää kuoltua samoin ajattelisi ja tuntisi
kuin eläessään, jos voisikin ajatella. Kuoltua suhteet muuttu-
vat. Ja jos voisi nousta vielä haudastansa, moni toisin eläisi.
Jospa hän voisi elää niin, että hänen elämänsä, taittuipa
milloin tahansa, kokonaisuuden muodostaisi, tahi niin, ettei
siinä paljon katumista olisi.» Sehän oli se ukon oppi. Hän
muisti nyt, mitä isoisä oli lapsena hänelle sanonut.
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VII

Hornilaiset möivät pois liikaa irtaimistoaan, kun talo oli
mennyt. Äiti ja Toini saivat houkutelluksi Lean saattamaan
itseään maalle, he näkivät, että Lea tarvitsee virkistystä, ja
hän ehtisi juuri käydä siellä, ennen kuin kesätyö alkaisi. Lea
ei ollut käynyt maalla sitten kuin pienenä, ja hän iloitsi suu-
resti matkasta.

He ajoivat saman tutun junamatkan kuin hänen pienenä
ollessaan ja ottivat autokyydin kestikievarista.

Metsät, järvet, talot peltoineen vilahtivat vain ohitse.
Toini huudahteli:
»Sinisiä järviä ja metsää, metsää aina, aina.»
»Ja taloja ja peltoja, asuuhan täällä ihmisiä», sanoi Lea.
»Enpä ole tiennyt, että näin asuvat. Kummallista», ihmet-

teli Toini.
»Tietysti olet tiennyt», sanoi Lea.
»Mutta en ajatellut, varmasti en milloinkaan ole ajatellut,

että näin metsien keskellä on ihmisiä.»
»Tämä ei ole vielä mitään», sanoi Hanna. »Toista se on

oikea erämaa.»
»Kun olisin rikas», sanoi Toini, »niin minä ajelisin tällaisia

maanteitä aina. Vauhti tekee hyvää sielun pohjaa myöten.»
Näköalat vaihtelivat, mäet nousivat ja laskivat. He nautti-

vat suuresti metsän vihreydestä ja järvien sinestä.
»Milloin tulemme isän temppeliin», kysyi Lea.
»Kohta tulemme», sanoi Hanna.
»Mikä temppeli se on», kysyi Toini
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»Se on maakannas kahden järven välissä, ihan minun kotini
luona», selitti Hanna.

»Siinä nousemme pois ja kävelemme sen kannaksen», sanoi
Lea. »Muistan niin selvään isän, kun me ajoimme tästä hevos-
kyydissä ennen.»

»Hän oli silloin vielä hyvässä kunnossa», sanoi Hanna. »En
silloin vielä uskonut, että kaikki toivo oli turhaa. No, nyt on
kaikki ohi. Mutta jos te pääsisitte jaloillenne, aina minä
toimeen tulisin.»

»Me pääsemme kyllä», sanoi Lea. »Ensi vuoden perästä voi
Toini alkaa lukunsa, että toinen meistä edes pelastuisi.»

»Turhia haaveita», sanoi Hanna. »Sinuun, Lea, on tarttunut
tuo isoisän usko luvun autuaaksitekeväisyydestä. Jos hän
olisi isäsikin pannut vain ruumiilliseen työhön, olisi ollut
paljon parempi.»

»Jos isä olisi ollut ruumiillisessa työssä, olisiko hän saanut
tahi tavannutkaan sinua», kysyi

»Eipä tietysti olisi.»
»Olisiko se sitten parempi ollut?»
»Olisi.»

»Sinä väheksyt meitä. Meitä ei silloin olisi. Emmekö me
ole sinulle mitään?»

»Tottahan, mutta silloin en olisi osannut sitä ajatella. Aina
sinä tuota samaa.»

»Sinun täytyy pitää meistä», sanoi Lea leikillään. »Minä
tingin sitä.»

»Jos et olisi isää tavannut», sanoi Toinikin, »olisit tavannut
jonkun toisen. Meitä ei silloin olisi. Olisivatko jonkun toisen
lapset olleet sinusta parempia?»

»Siihen en vastaa», nauroi Hanna
»Se on loukkaus», sanoi Toini. »Ajattelepa, että olisivat
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olleet paljon huonompia. Olisi ollut tuollaisia kömpelöitä
maalaistyttöjä tahi vääräsäärisiä maalaispoikia. Katso meitä,
sieviä tyttöjä, näppäriä, nerokkaita, etenkin se nuorempi»,
ilakoi Toini.

»Ahaa», virkkoi Lea.
»Niin, ja huonoko on itse pyhä apostoli, se vanhempi»,

jatkoi Toini. »Ja naisen tuntee vasta siitä, miten hän naittaa
itsensä. Minä otan sitten sellaisen, että hämmästytte. Aivan
ällistytte. 'Mistä se tyttö tuon keksikin', mietii äiti ja panee
sormen nenälleen. Mistäpä se tyttö, ulkomailta vaikka, jos
ei täällä ole. Ja Lea se ottaa lähetyssaarnaajan.»

Äitiä nauratti, mutta Lea oli näyttävinään nyr-
peältä.

»Ja sitten tämä äiti, hän voi korjata tehdyt virheet», Toini
tekeytyi hyvin viattoman näköiseksi ja kysyi: »Onko totta,
äiti, että joku Juhani-isäntä kosi äitiä ennen.»

»Mitä sitten?»
»Nythän äiti voi mennä naimisiin sen Juhanin kanssa, mitä

mammani siitä sanoo», sanoi Toini hyvin viattomasti.
»Ole jo vaiti», torui äiti. »Katsokaa, tässä alkaa se isän

temppeli.»
He käskivät auton pysähtymään ja odottamaan heitä kan-

naksen toisessa päässä ja nousivat pois autosta ja läksivät
kulkemaan jalankannakselle.

»Ihmeellisiä järviä», huudahti Toini.
»Ja nämä koivut sitten», ihmetteli Lea, »puhdasrunkoisia,

koskemattomia.»
»En ole nähnyt näin kirkkaita järviä milloinkaan, äiti.

Rantakivetkin ovat kuin pestyjä», sanoi Toini.
»En ihmettele, että isä sanoi tätä temppeliksi», sanoi Lea.

»Tämä rauha jakauneus tekee hartaaksi ja nöyräksi.»
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»Itse apostolinkin», lisäsi Toini kevyesti. »Koivut ovat kuin

morsiamia, ei, vielä muuta, ne ovat kuin Jeesuksen kehto-
puita.»

»Toini», torui äiti.
»Ne ovat niin pyhiä», sanoi Toini viattomasti.
»Veli-Matin talo on tuo, järven tuolla puolen. Tuossa nie-

messä», selitti äiti.
»Punainen talo?»
»Niin.»
»Minä muistan sen», sanoi Lea.
»Ja mikä on tämä lahti tässä?»
»No, Vellamonlahti, koska talo on Vellamonniemi», selitti

äiti.
»Vellamo veden emäntä», lasketteli Toini. »Ilmankos mi-

nulla onkin 'veri Vellamon'. Minä olen vedenneito, täältä.
Ja minä uneksinkin aina, että kuljen laineiden päällä.»

»Mutta kuljepas nyt maantietä vain ja autoon päin», sanoi
äiti,

Äiti kulki edellä, tytöt tulivat perässä.
»Etkö tunne, että ihminen ikäänkuin sulaa luontoon täällä»,

kysyi Lea sisareltaan.
»Eikö mitä. Tämä ilma ja valo tuntuvat ruumiista hyvältä,

juovuttavat. Siinä kaikki. Enhän minä sula asfalttiinkaan,
kun kadulla kävelen. En aiokaan. Irti maasta. Irti luonnosta.
Tuo sinun, no, viime vuosisadan lyyrillisyytesi, on antiik-
kista. Miksipä ei, runoilla voi mitä tahansa, avaan hajuvesi-
pullon, näenkukkaniityt, otan ihojauhetta, ja vaikka rokokoo-
ajan hurmaajatar olen. Valhetta kaikki. Menneen ajan tyh-
myyttä. Tämän vuosisadan on keksittävä ihminen, itse ihmi-
nen, tärkein.»

»Ikäänkuin se ei olisi ollut aina tärkein.»
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»Onpa kai ollut idyllihaluineen. No, en viitsi ajatella mi-
tään. Ajattele sinä.»

He joutuivat auton luo, joka odotti heitä, ja nousivat
siihen. Kaarrettiin lahti. Toisella puolella vettä, toisella kuk-
kiva aho. Sitten pieni metsäpylväikkö, ja jo aukesivat eteen
niityt japellot ja näkyi rakennus.

Nyt ei seisonutkaan mummo kuistilla, kun he tulivat pi-
haan. Hän oli jo muutamia vuosia sitten kuollut. Matti-
isäntä oli mennyt naimisiin palvelustyttönsä Riitta-Stiinan
kanssa, ja heillä oli jo kolme lasta. Liena ja Aatami olivat
myös kuolleet. Mutta renki-Pekka ja hänen vaimonsa Stiina
asuivat tuvassa loisina vielä. Heidän lapsensa olivat jo maa-
ilmalla.

Matti tuli vieraita vastaan pihamaalle. Hän hymyili yhtä
kauniisti ja lapsellisesti kuin ennenkin.

»Tämähän on Toini», kysyi hän kätellessään Toinia. »Lean
minä muuten tunsin näöstä. Hän on ihan isäänsä.»

»Ja tämäkö on Matti-eno», kysyi Toini naurussasuin pudis-
taen Matin kättä. »Tämän minä heti tunsin näöstä, kun on
erään minulle tutun Toini-tytön näköinen.»

Mattia nauratti. Tuota tyttöä. Matti vilkasi ihastuneena
Toiniin. Tytössä oli jotakin ihmeen tuttua. Se oli varmaan tuo
mummovainaan naurutapa ja ääni. Ei, ihan ilmetty mummo
tuo tyttö oli. Pahuksen kaunis, vaalea heitukka. Mattia nau-
ratti.

»Käydäänpäs sisään, palvelustytöt tuovat loput tavarat»,
sanoi Matti ja otti kantamuksen tavaroita. Hän ei ollut niin
arka kuin nuorena. Häneen oli tullut jonkinverran isäntä-
miehen rehtiyttä javarmaa hyväntahtoisuutta.

Toini otti Mattia käsipuolesta. Matti hymyili hänelle. Kuis-
tille oli tullut hänen vaimonsa Riitta-Stiina lapsineen. Nuorin
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oli sylissä ja molemmat suuremmat pitelivät äitiään hameen
helmoista.

»Tämä on nyt Riitta-Stiina», sanoi Matti.
Riitta-Stiina toivotti vieraat tervetulleiksi.
»Ja tämä on pikku Riitta», sanoi Toini taputtaen äidin hel-

moista pitelevää tyttöä päälaelle. »Ja tämä vanhin on Matti.»
»Ja tuo sylissä on Juhani», osoitti Matti.
»Onko Hovin Juhani isäntä vielä naimatonna», kysyi Toini.

Hanna katsoi paheksuen Toiniin.
»Naimaton se vielä on. Eikähän se enää. Vai olisiko Toini»,

Matti keskeytti.
Kaikki nauroivat.
»Missäs Jaakko on», kysyi Lea.
»Jaakko kävi maanviljelyskoulun ja hoitaa nyt tilaa. Meni

tässä talvella naimisiin», kertoi Matti.
»Niitä on nyt kolme sinullakin jo näitä perillisiä», sanoi

Hanna.
»Minä kun niin myöhään menin, niin kiire tuli», nauroi

Matti.
»Mitä varten eno niin myöhäänmeni», kysyi Toini.

»Minä odotin tuota Riitta-Stiinaa, kun se ei ollut kasvanut
ennemmin aikuiseksi. Sitten kun se tähän tuli, hetihän minä
huomasin puutteeni jasen otinkin», kertoi Matti.

Riitta punastui. Häntä hävetti niin. Hän oli nuori, roteva ja
vaalea nainen, joka kirkkailla lapsensilmillään katsoi vieraita
rauhallisesti ja avonaisesti. Silmissä oli lämmin kiilto, ja
suun seutu oli niin pehmeä ja viaton kuin vain pikkulapsilla.
Lea ihastui häneen heti ja katseli salaa, miten hän seisoi ja
piteli lastansa. »Onpa hänessä suloutta, että Matti näki
tuon.»

Oli käyty saliin. Mikään muu ei ollut muuttunut kuin
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huonekalujen päälliset. Ne olivat nyt vaaleat, punaraitaiset.
Näytti, kuin kukatkin olisivat olleet samoja.

»Nyt ei teitä lasketakaan pois täältä vähällä. Viime pääsitte
pakoon», sanoi Matti.

»Lea lähtee parin päivän perästä toimeensa. Mutta jos teillä
ei ole mitään sitä vastaan, jäämme Toinin kanssa tänne koko
kesäksi», sanoi Hanna.

»Sehän on sovittu. On hyvin tarpeellista, että joku katsoo
vähän palvelijoita, kun Riitta-Stiinalla on työtä kyllä noissa
lapsissaan.»

»Mitenkä Riitta-Stiina ajattelee, olemmeko haitaksi», kysyi
Hanna.

»Ei mitenkään», sanoi Riitta-Stiina ja hymyili.
»Olen tässä sanonut Riitta-Stiinalle», sanoi Matti, »että

sinulla on jokin erä talo-osuudestasi saatava täällä.»
»Talo-osuutta», ihmetteli Hanna, »johan minä sen nostin.

Yhden erän koulua varten ja toisen naimisiin mennes-
säni.»

»Vaan kolmas erä jäi tänne», sanoi Matti. »Kyllä minä sen
kirjoista joskus näytän. Olin ajatellut talvella usein sen lait-
taa sinulle, kun tässä kirjoja penkoessani sen huomasin, vaan
jäänytpähän on.»

Hanna ymmärsi nyt, että Matti narrasi. Hän tiesi heidän
huonon tilansa ja tahtoi auttaa. Ei niitä kirjoja ollut, hän keksi
sen vain, että heille olisi helpompaa jäädä jaraha-apua häneltä
ottaa. Tahi jos hän sanoikin sen Riitta-Stiinan tähden. Ei.
Hänen tähtensä ei tarvinnut tuollaista keksiä. Oli se Matti
sentään oikea mies. Hannalle se teki hyvää. Hän tunsi, että
hän oli tullut kotiinsa nyt, oikeisiin oloihin, harhailtuaan
kauan maailmalla suvutonna jakoditonna.

Kaikki kolme riemuitsivat siitä vapaudesta, minkä huole-



79

ton toimeentulo toi. Vaikka se kestäisi vain muutaman päivän.
Ei tarvinnut näinä päivinä huolehtia jokapäiväisestä leivästä.
Täällä söivät ihmiset vankasti ja huolettomasti. Kaikki tär-
kein oli omasta maasta. Ei mitään puuttunut. Syöminen ei
kuluttanut. Se ei edes tuntunut niin suuressa kuin Matin
taloudessa.

Jos elämäntapoja muutettiin, eikä työtä tehty, se vei alas-
päin ja sai rappiolle maan. Maa kosti. Mutta näillä ei ollut
pelkoa siitä. He olivat vankkoja työihmisiä. He olivat suku-
polvittain eläneet maasta, tehneet työn maahan. Eikä maa ol-
lut pettänyt heitä.

»He ovat sidottuja maahan», ajatteli Lea. »He ovat sen
palvelijoita. He eivät saa liikkua, eivät olla levottomia, eivät
tyydyttää turhia halujansa, eivät ajatella kapinallisesti. Heillä
piti olla sopivia haluja ja sopiva ajatustapa. He eivät saaneet
muuttua, muuten maa hylkäisi heidät ja he muuttuvat irto-
laisiksi.»

Mutta jos hän saisi vaihtaa puutteensa tähän hyvinvointiin,
ajatteli Lea, ei hän vaihtaisi. Hän tunsi olevansa vapaa heidän
rinnallansa. Oliko hän vapaa? Eikö toimeentulo orjuuttanut
häntä niin kuin näitäkin täällä? Se sitoi, mutta se jätti jota-
kin, suuremman liikkumismahdollisuuden. Puristava köyhyys,
jos se ei ollut äärimmäinen, ei ollutkaan ehkä niin vaaral-
linen, parhaimmillaan se herkisti, pani ajatukset liikkeelle,
loi kuumeista kiirettä ja kilpailua. Niin, kaupungilla ja köy-
hyydellä oli omat etunsa, arveli Lea.

»No, te olette nyt onnellisia», kysyi Lea Riitta-Stiinalta,
kun he menivät maitoaittaan hakemaan viilipyttyjä illallista
varten.

»Mitenkäs muuten», sanoi Riitta-Stiina japunastui. »Onnel-
lisiapa tietysti. Olisikin se jo itse syöjätär, joka ei Matin
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kanssa osaisi olla onnellinen. Sellainen varma mies, ihan niitä
parhaimpia.»

»Matti ajattelee teistä samaa, 'hyvä vaimo, ihan niitä par-
haimpia'», sanoi Lea kevyesti.

»Mitähän ajatellee. Ja mitähän lienee ajatellut, kun minut
otti. Erehdysköhän lienee ollut vai mikä», sanoi Riitta-Stiina.
»Kun minä tähän näet tulin, alkaa se niitä puheitaan pitää,
että nyt hän muka no, sen arvaa, hupsutusta ihan. Minä

vastaan, etteihän tyhjää pidä puhua, eipä silti, 'en minä ole
sellaisia tyttöjä, joka leikkipuheita en ymmärtäisi', sanon.
Mutta aina se tulee ja kiertää puheen siihen samaan, sanoo,
että hän totta tarkoittaa, hän tarvitsee vaimon. Minä sanon,
että 'niitä on rikkaita talontyttäriä, jotka varmasti tulevat'!
Hän sanoo, että eivät kelpaa, ei hän taloa tahdo, vaimon vain.
Ja että sen pitää olla se, jonka Luoja on hänelle määrännyt.
'Mistäs Matti-isäntä tietää, kenet hän on määrännyt', kysyn
minä. 'No, sen tietää siitä, että sitä rakastaa, sen tuntee
tuhansista jo heti', sanoo Matti. 'Ei hän nyt tällaista paljasta
palvelusihmistä ole määrännyt', sanon minä. 'Ei Luoja ole
turhamielinen', sanoo Matti, 'ei hänelle ole palvelustyttöjä ja
talontyttäriä, hänelle on vain hyviä ihmisiä ja pahoja ihmi-
siä', sanoo. 'Ja sitten hän on käskenyt lisääntyä ja täyttää
maan, vaan mitenkäs sen käskyn täyttää, jos Riitta-Stiina-
kaan ei auttaa tahdo', sanoo. 'Ja kenelle minä tämän maatilan
jätän, kun lapsia ei ole', sanoo. Ihan minua hävetti. Ihan my-
käksi se teki. 'Jos panenkin meidät suoraan kuulutuksiin,
mitäs sanot', kysyy jo sitten. 'En sano mitään', sanon, 'vaan
nauravat ne kaikki'. 'Mitäs sinä itse?' 'En itke minäkään.'
'Etkä suutu?' Minua nauratti. 'Tällainen paljas palvelusihmi-
nen, isännän pitää nyt ajatella, että mahdoton on mahdo-
tonta'. 'Katsotaanpas', hän nauroi. 'Tämähän on leikkipuhetta',
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sanon. Hän ei ole kuulevinaankaan, vaan menee pois. Sitten
perjantaina ajoi hän kirkolle, lienee vienyt kuulutuksen.

Sunnuntaiaamuna valjastaa hän hevosen ja sanoo minulle:
'Nyt lähdettiin kirkkoon'. Mikäs muu auttoi kuin totteleminen.

Ja kun pappi kuuluttaa sitten avioliittoon aikovat, kuulen
minä siinä nimeni ja Matti-isännän nimen. Ihan minä kau-
histuin. Tunsin, että karahdin punaiseksi ja sydän alkoi

lyödä niin. Ihankohan, ettei se pilaa nyt ollut, ajattelin.
Mutta ei. Ei pappi sitä voisi tehdä. Ja kyllä sitten Matti oli

naurusuin, kun kotiin ajettiin. Ihan minun piti kääntää pääni
pois, kun niin hävetti. Ja kun se sanoo sitten tuvassa kaikille,
että tässä on nyt minun morsiameni, niin ihan olin maan alle

painua. Mutta mummo suuttui, kun kuuli, että meidät oli
kuulutettu. Ja arvaahan sen. Totta sitä hävetti, että poika tuol-
laisen otti. Vaan syy ei ollut minun. Ja kun meidät sitten oli

vihitty, niin mummo kävi äänettömäksi. Ja siihen suruunsa

se taisi kuoliakin. Minun mieltäni se painosti niin. Ja kyllä
mummo jo näki, ettei se ollut minun syytäni, koska jo sitten
vähän lauhtui ja sanoi kertakin: 'Hyvän vaimonhan se Matti

taisi saadakin.' 'Vieläkös', sanoin minä, 'näin paljaan palvelus-
ihmisen vain. Tahtoohan se minua itseänikin hävettää, vaan

minkäs sille enää voi.' Matti koetti sitten lohduttaa mummoa

ja hoiti sairauden aikana niin kuin taisi. Ja nöyrä minäkin
koetin olla. Mutta ymmärsihän sen mummon mielialan. Hän
itse oli suuren talon tytär ja niin hyvä ihminen. Hänelle
tuli hätä siitä, että minkälaisille juoksijoille hänen talonsa
nyt joutuu. Ja minkälaisia lapsiakaan tuollainen irtonainen
tyttö osaa saada. Ei hän kerinnyt nähdä ensimmäistä las-

tamme, olisi se lohduttanut varmaan. Kun se poika oli ihan
Matin näköinen. Ihan se oli kuin lapset muutkin, oikeiden
ihmisten lapset, jäsenet kaikki paikoillaan. Niin ovat olleet
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toisetkin terveitä ja hyvän näköisiä. Ei tiedä sitten, minkä-
laisia suurina ovat.»

»Varmaan hyviä, olivatpa sitten isäänsä tahi äitiinsä», sanoi
Lea.

Riitta-Stiina nauraa heläytti: »Hauska, että neiti lohduttaa
minua.»

»Sano vain 'Lea'. Sinähän olet minun tätini», nauroi Lea.
»Sanon 'Lea'. Mutta täti, ei ikinä! Ja nyt minä vain toivon,

että te, että sinä saisit niin hyvän miehen kuin —»

»Kuin Matti.»
»Ehkä paremman, jos niitä vain parempia on.»
»En minä mene naimisiin», sanoi Lea. »Minusta tulee työtä-

tekevä ja itseäänelättävä nainen.»
»En usko. Työtätekevä? Naidulla naisella on työtä enemmän

kuin tarpeeksi, jos tahtoo. Ja siinä sitä itseään elättääkin.
Ei sitä tiedä eläneensäkään, jos pysyy naimatonna. Eikö sinua
vielä ole kukaan keksinyt?»

»Ei ole keksinyt», nauroi Lea.
»Kohta ne keksivät. Sellainen kuin sinä, en tiedä, mutta

minä ihan sulin katsellessani sinua», sanoi Riitta-Stiina hy-
myillen lämpimästi Lealle. »Saat nähdä, ei kulu kauan. Ja
sinä olet sitten hyvin onnellinen.»

Lea ei ollut tuota koskaan oikein todella ajatellut. Hänestä
oli tuntunut, että ainoa päämäärä ihmisellä oli ensiksi itsensä
elättäminen. Elämisestähän he olivat kotona aina taistelleet.
Mutta Riitta-Stiinaa katsellessa hän ymmärsi, että suvun jat-
kuminen olikin tärkeämpää. Tuollainen Riitta-Stiina, joka
synnytti terveitä ja voimakkaita lapsia, oli inhimillisesti
tärkeämpi kuin joku virkanainen, joka elätti vain itsensä tahi
vaikkapa auttoi lisäksi perhettänsä. Hän sai kenpäties kiel-
täytyä tuosta rauhasta, minkä varma toimeentulo toi, mutta



83

hän soluttautui nimettömäksi tekijäksi yhteiseen elämään, jo-
ka aina jatkui. Eikös tärkeintä ollut jatkaa sukua, eihän tämä
sukupolvi mikään päämäärä ollut.

Ja hänen sydämessään syntyi väkevä tunto siitä, että yksi-
lön omat päämäärät japyrkimykset olivat vähäistä ja pientä
vielä sen suuren elämänyhteyden rinnalla, mihin koko ole-
massaolo velvoitti jakutsui.

Voisiko hänkin sijoittua täyttämään noin tehtäväänsä nai-
sena? Jos hän voisi, hän kieltäisi itsensä, näkisi vain pää-
määrän ja seisoisi paikallansa nurkumatta.

Olivatkin kaikista viisaimpia ne naiset, jotka sijoittuivat
siten. Rakkaus?

Tarvittiinko tuohon sijoittumiseen suurta rakkautta? Eivät
ne pystyneet rakastamaan nuo miljoonat jakymmenet miljoo-
nat, jotka siihen vannoivat ja avioliiton kautta paikoillensa
sijoittuivat. Heidän vaistonsa oli tärkeämpi ja todempi kuin
heidän sanansa. Yksilöinä he pettyivät ja pettivät tietä-
mättään, mutta ihmiskunnan jäseninä ja osana he olivat
oikeassa. Olikin hullunkurista se, että he tavallisesti aloitti-
vat yhteisen taipaleensa väärästä päästä vannomalla rakkau-
teen, johon ihminen ei ollut kypsynyt. Mutta sama se, kunhan
aloittivat. Pettymykset tulivat perästäpäin, ja mitä tuosta,
joskärsivät.

Hän ei pettyisi. Saipa elämä olla jokseenkin kurjaa, hän
kärsisi. Hän sallisi elämän ruoskia häntä, hän pysyisi ääne-
tönnä eikä valittaisi. Jos hänen osallensa tulisi täyttää tuossa
tärkeimmässä tehtävänsä, hän täyttäisi sen niin kuin joku
muukin, ja ehkä onnellisena, niin kuin tuo Riitta-Stiina.
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Oli kulunut vuosi isän kuolemasta. Äiti oli jäänyt maalle ja
hoiti Matin taloutta. Lea oli hoitanut tointansa konttorissa
ja auttanut Toinia luvuissa. Toinista oli tullut ylioppilas ja
hän oli matkustanut äidin luo maalle. Konttorissa oli Lea saa-
nut useita ystäviä, niin että hän ei tuntenut oloansa yksinäi-
seksi. Liiaksikin tahtoi aika rientää. Hänen täytyi koettaa
varata sitä vielä luvuillensa. Hän oli ollut tyytyväinen koko
vuoden ja tuntenut suurta huojennusta kaikkien niiden ikä-
vyyksien jälkeen, joita kotona oli sattunut. Nyt tuntui elämä
tasaantuvan.

Johtaja konttorissa oli ollut hyvin suopea häntä kohtaan,
käynyt usein puhuttelemassa, ja Lea tunsi nauttivansa jon-
kinlaista suojaa hänen taholtansa.

Tuli juhannus. Johtaja oli pyytänyt konttorihenkilökun-
tansa maalle huvilalleen aattoillaksi. Kaksi emäntää sai men-
nä jo edellisenä päivänä valmistelemaan sinne pikku juhlaa.
Ja johtaja arveli, että Lea Horni ja Ester Saari, Lean ystävä-
tär, osaisivat ehkä kahvin keittää valmiiksi, kun he toiset seu-
raavana päivänä tulisivat.

Se oli Leasta suuri elämys. Huvilalla oli jo useita nuoria
vieraita. Siellä ei olisi ollenkaan emäntiä tarvittu. Sinne oli
hankittu jo tilapäinen palvelusväki heidän tuloaan varten.
Sen parempi, he saivat nyt huvitella.

Vieraiden joukossa oli kaksi nuorta tohtoria, sanomaleh-
dentoimittaja Eero Markku ja lääkäri Aulis Helio, jotka liit-
tyivät Lean jaEsterin seuraan.

84
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Eero Markku oli suurihartiainen, oudon näköinen ja pu-
natukkainen mies. Hänen lasimaiset silmänsä olivat kuin

haalistuneet ja muistuttivat vihreänkellertävää, sameaa ran-
takiveä. Hänen suunsa oli tiukka kuin veitsellä vedetty suora
viiva ja leuassa, huulesta alaspäin, oli kaksi syvää vakoa.
Hänen nenänsä oli epäsäännöllinen väkevine sieraimineen.
Kulmakarvat olivat mustat, mutta silmäluomet turvonneet
ja silmäripset vaaleanpunertavat ja melkein näkymättömät.
Iho oli kalpea ja harmahtava.

»Hyvin epäselvä mies», ajatteli Lea hänet nähtyään. »Hän
muistuttaa jesuiittaa, tahi mitä kummaa, pyöveliäkin tahi vil-
liä talonpoikaa, tuollaista alkukantaista.» Mutta ensi vaikutel-
ma hävisi kokonaan, kun Markku puhutteli Leaa. Markku
tuntui hillityltä ja hymyili kuin tyttö ja oli kaino. »Miten
erehtyy», ajatteli Lea. »Siinä on heidän ensivaikutelmansa.
Olisin ollut valmis sanomaan, että tuo mies on outo ja epä-
selvä. Mitä yksinkertaisin ja vaatimattomin. Varmaan luo-
tettava ainakin.» Hän on kai kaino siksi, että on kömpelö ja
kulmikas, ajatteli Lea. Hänen vaatimattomuutensa herättää
myötätuntoa. Ehkä hän hakee sitä. »Mitähän hän minuun nyt
noin katsoo jatuijottaa. Sehän on epämiellyttävää.»

Lea ei halunnut hänen antaa katsoa noin pitkään ja käänsi
päänsä Helioon ja Esteriin päin, jotka juttelivat siinä vie-
ressä. Helio tuntui miellyttävämmältä. Hän näytti hiljaiselta
ja sisäänpäin kääntyneeltä. Hänen siniset silmänsä olivat
salakauniit ja hänen äänensä oli pehmeä ja sointuva. Hän
oli laiha, vaikutti rasittuneelta, mutta hän kantoi päänsä pys-
tyssä, eikä hänen väsymystään huomannut muuta kuin
ihon kalpeudesta ja silmäluomien hermostuneista liikkeistä.

»Me olemme juhannuskokkokollegio, me neljä. Me laitamme
kokon valmiiksi», sanoi Eero Markku toisille.
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»Muistatteko, tohtori, missä meillä oli toissa vuonna kok-
ko?» kysyi Ester.

»Kyllähän. Mehän silloinkin olimme täällä sitä laittele-
massa.»

»Viime vuonna ei ollut kokkoa, kun johtajan rouva oli
sairas», sanoi Ester, »mutta nyt on taas. Ketähän nyt menee
kihloihin täällä. Se kuuluu asiaan.»

»Minä, minä olen täällä kantavieraita», keksi Markku.
»Mutta kihloihin en ole päässyt. Täällä on nuoria aina.»

»Ja aina te katselette», sanoi Ester.
»En tähän asti vielä», sanoi Markku. »Käyn täällä rakkau-

desta luontoon. Minä tämän tohtori Helion vedin pois kau-
pungin pölystä. Tokkos nyt osaat olla kiitollinen, kun saat le-
vätä luontoäidin helmassa?»

Helio naurahti. »Ei voi kieltää, täällä on kaunista.»
»Minä olen kuullut, että tohtori Heliolla on jo oikea potilas-

tulva», sanoi Ester.
»Hänen vastaanotollaan on väkeä kuin kirkossa», sanoi

Markku ja selitti Lealle: »Meillä on ollut ennen yhteinen
asunto. Tunnen tämän tohtorin ja suosittelen häntä.»

»Minä en juuri tarvitse lääkäriä. Ainakaan en eläissäni
vielä ole käynyt lääkärin luona», sanoi Lea.

»Tepä onnellinen olette», sanoi Markku.
»Mitäs sillä on onnen kanssa tekemistä?»
»Teidän ei ole tarvinnut joutua näiden lääkärien runnel-

tavaksi. Ne kun mestaroivat ihmistä, ei hänestä mitään jää
jäljelle», sanoi Markku.

»Älkää uskoko», sanoi Helio. »Älä nyt pelota ehkä
minun tulevia potilaitani», sanoi hän Markulle. »Ettekä
tekään, neiti Saari, ole käynyt minun luonani, vaikka
lupasitte.»
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»Muistatteko sen?»
»Mihin tautiin hänen pitäisi sairastua voidakseen tohtorin

luonakäydä», kysyi Lea.
»Kaikkiin tauteihin, minä koetan vielä parantaa kaikkia»,

sanoi Helio.
»Hän parantaa kaikkea, paitsi ei sydäntä», sanoi Markku.
»Sydän kuuluu minulle», sanoi Helio.
»Minun piti sanoa: paitsi ei rakkautta», sanoi Markku.
»Siitä taudista ei kai mielellään kukaan tahdokaan paran-

tua», sanoi Lea.
»Moni varmasti tahtoisi», sanoi Ester.
»Olettekos kuulleet, että sanovat olevan sellaisenkin taudin

kuin onnetonrakkaus», sanoi Markku.
»Ei kai tappava tauti», sanoiLea.
»Jos onneton saisi sen, jota rakastaa, muuttuisi hän onnet-

tomammaksi vain, koska rakkaus kuitenkin loppuisi», sanoi
Helio. »Onneton rakkaus voi olla onnellisin rakkaus.»

»Minä luulen, että rakkaus ei koskaan lopu, se saa uusia
vivahduksia iän mukana», sanoi Lea.

»Totta puhuen», sanoi Markku, »minä en ymmärrä onne-
tonta rakkautta lainkaan. Se on mielisairaiden tauti.»

»Varokaa», sanoi Ester. »Minusta on luonnotonta, että ih-
minen ei rakastu.»

»Kuka sanoo, ettei rakastu? Tietysti rakastuu. Ja monta
kertaa rakastuu. Mutta on katsottava, että rakastuu niihin,
jotka ovat mahdollisia.»

»Täytyykö siitä saada heti takeet?»
»Täytyy, jokseenkin pian.»
»Jos ei saa?»
»Saa. Tuntee tahi vaistoaa. Me, totta puhuen, tietämät

tämme näemme toistemme läpi.»



88

»En vain minä», sanoi Lea. »En uskaltaisi nähdä. Enkä

uskoisi, että koskaan näen kaikkea.»
»Teillä on ollut onnea rakkauksissanne, tohtori Markku,

siitä se on tuo varmuus.»
»Jos laskee rakkaudeksi kaiken sen, mitä sillä nimellä kut-

sutaan ja vaatimukset eivät ole suuret, niin miksi ei, saahan
sitä. Mutta emmehän siitä rakkaudesta puhu, ja tuskinpa
meistä kukaan noita kaikkia rakkaudeksi väittäisi», sanoi
Helio.

»Me olemme hyvin nuoria», sanoi Ester äkkiä innostu-
neena.

»Kuinka niin?»
»Koska me puhumme rakkaudesta.»
»Sehän on pelottava juttu, eikä niinkään lasten asia», sanoi

Markku. »Tehän tässä lajittelette sitä sillä tavalla, ettette ta-
vallisen ihmisen rakkautta rakkaudeksikaan sano. Tuo Helio,
mitä sinä, luuletko sinä, että siihen asiaan korkea sivistys ja
korkea moraali vaaditaan ja hieno kaunosieluisuus. Minä sa-
non, että kaikkien tunne on yhtä oikea. Tilapäinen tahi kes-
tävä. Tunne kuin tunne.»

»Valhe kuin valhe.»
»Soisinpa, että tohtori Markku kerta vakavasti ra-

kastuisi, että tilapäisyys olisi siitä kaukana», sanoi
Ester.

»Minäkö? Mitä pahaa minä olen tehnyt, kun te minun
tuhoani tahdotte?»

»Rakkaus rakentaa, eikä tuhoa», sanoi Ester.
»Ei ihminen tuhoudu siitä, että kärsii», sanoiLea.
»Luulee kärsivänsä», sanoi Helio.
»Oikea, terve ihminen ei tuhoudu missään tapauksessa ko-

konaan», sanoi Ester.
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»Sepä sana. Se on sama kuin jos sanoisi, oikea ihminen
ei sairastu missään tapauksessa», sanoi Markku.

»Kun sinä et usko ihmisen voivan onnettomasti rakastua
edes, niin sinä olet vakuutettu muunkin tuhon varalta», sanoi
Helio. »Sinä pidät varasi.»

»Tietysti koetan pitää puoliani. Asetun vastaan. Vaan kuka

sanoo, ettei meidän päällemme nyt, esimerkiksi juuri nyt,
jonkun tuhon pahansuopainen käsi ole laskeutumassa», sanoi

Markku.
»Ei minun», sanoi Lea naurahtaen.
»Ei minunkaan», sanoi Helio. »Onhan meillä toki tahto.»
»Mitä on tahto», nauroi Markku hiukan kiivaasti. »Jos sinä

sanoisit, että on veri, joka meillä kaikenlaista teetättää, niin
siinä olisi suurempi totuus. Mitä on tahto? Me tiedämme toki,
mikä on hyvää ja mikä on pahaa. Jos me niin sanotun pahan
jättäisimme ja hyvää tekisimme, maailma olisi paratiisi.
Vaan onkos se? Meissä on voimia, joista emme ole tietoisia,
kuinka voisimme ne tahtomme alle alistaa, kun emme tunne
niitä edes.»

»Tavallinen ihminen kulkee täällä pystyssäpäin tunte-
matta tuota alitajuista maailmaa, jota sisässään muka kantaa.
Se ei paina, se ei haittaa, ja se menee hautaan samalla hänen
mukanansa. Sillä se mahdollisesti, usein, on luuloteltu maail-
ma vain», sanoi Helio.

»Ehkä sinusta suuruudenhulluutta?»
»Että kantaa sisässänsä koko maailmaa tahi manalaa tus-

kinensa ja kärsimyksinensä. No, miksi ei, se on pahuuden
romantiikkaa, selkiämättömien itsekeskeisyyttä.»

»Katsohan, miten helppoa», sanoi Markku kiivaasti.
»Ei puhuta alamaailmoista», sanoi Ester. »Paratiisista on

helpompi puhua, kaikilla on siitä kaunis kuva.»
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»Ja maailma muuttuu paratiisiksi, vaikka hitaasti», sanoi
Lea. »Tahtokaamme sukupolvittain sitä.»

Markku naurahti jo vapautuneena.
»Te siis tahdotte?»
»Tietysti tahdon.»
»Ja luulettevoivanne jotakin tehdä?»
»Jos se, että vastustan pahaa, on teko.»
»Hyvä», sanoi Markku nopeasti ja innostuneesti ja toiset

naurahtivat, he eivät ymmärtäneet, mitä hän sillä sanoi.
»Tietoinen ihminen on rakentaja», sanoi Helio. »Tiedoton

olkoon vaistojensa varassa niin kauan, kunnes herää ja alis-
taa itsensä. Tuo yksilöllisyyden ja vapauden palvelu on tur-
miollinen tämän ajan ihmiselle.»

»Vastaus minun viime artikkeliini», sanoi Markku.
»Niin», sanoi Helio. »Me emme ole yksilöitä edes vielä,

me emme tarvitse turhuudellemme jakeskeneräisyydellemme
sitä suurta vapautta, jota emme osaisi käyttää. Muka jokai-
nen on oma maailmansa, jokaisella oma rajaton vapautensa
temmeltää, ja alimaailmat tuodaan vielä mukaan peliin. Te
jälkiliberalistit olette ahneita ja te väärien etikettien alla tar-
joatte myrkyllisiä huumausaineita huudattaessanne itse it-
senne keisareiksi. Joka ottaa itse itselleen suurempia vapauk-
sia, se ei vapaudesta mitään tiedä. Mitä jää meille? Vapaus
tehdä työtä ja alistaa itsemme palvelemaan yhteisyyttä sillä
aikaa kun te toteutatte yksilöllisyytenne ja hemmottelette it-
seänne pehmeillä patjoillanne.»

»Tämä on loukkaus. Ellen tuntisi häntä, suuttuisin», sanoi
Markku. »Mutta onpas lukenut minun lehteäni nyt. Hän on
vanhoillinen kuin vanha saapas, antiikkinen jäte viime vuosi-
sadalta.»

Helio naurahti. Ja Markku jatkoi:
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»Sanokaa, neidit, hänelle vain 'vapaus', niin hän suuttuu,

sanokaa 'yksilöllisyys', niin hän lähtee pois, ja sanokaa 'ali-
tajuinen maailma', niin hän katoaa maan alle.»

»Ja sanokaa hänelle vain 'yhteiskunta'», nauroi Helio, »niin

hänelle kasvaa pukin kaviot ja hän lähtee kapuamaan vuorta
pitkin.»

Tytöt nauroivat.
»Nyt on juhannus ja taikojen aika», sanoi Markku. »Meidän

pitäisi nöyryyttää tämä ylpeä ihminen maan tasalle.» Markku
osoitti peukalollaan Heliota.

»Luonnon voimat ovat puhuneet», sanoi Helio. »Minua
uhkaa tuho. Hän noituu.»

»Noituminen ei taitaisi tohtori Helioon pystyä, mutta sa-

notaan 'yhteiskunta', niin näemme kasvavatko kaviot», sa-

noi Ester.
Markku löi lujan kätensä Lean olkapäälle, Lea säikähti.

Markku huudahti:
»Te olette minun suojelusenkelini». Ja sanoi Esterille nau-

raen: »Nyt ei se enää minuun tartu. Kun koskettaa pyhää esi-

nettä, ennen kuin noituminen on sanottu, on se tehoton.»
Kaikki nauroivat.
»Mutta mistä me lähdimme», sanoi Markku, »niin, juhan-

nuskokosta. Meidänhän piti mennä paikkaa katsomaan. Siis,
minä kai saan ottaa suojelusenkelini kädestä kiinni, etteivät
pahan nuolet minuun ylettyisi», sanoi hän ja tarttui Lean

käteen. He juoksivat mäkeä alas rantaan.
»Ihana päivä. Minä rakastan tätä maailmaa», sanoi Markku

Lealle poikamaisen iloisena. »Eikö teistäkin ole täällä kau-

nista.»
»On.»
Markku puristi Lean kättä omassansa. Leasta tuntui, että
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se oli sopimatonta, ja koetti vetää kättänsä huomaamatto-
masti pois, mutta ei saanut. Hän katsoi syrjästä Markkua
kasvoihin. »Hän on nyt lapsellisen iloinen, ei hän itse huo-

maa, että hän puristaa kättäni», ajatteli Lea.
Heidän perässään tulivat Helio jaEster.
»Tämä on entinen paikka», sanoi Ester.
»Ja täällä on vanha vene jätetty jo juhannuskokon poh-

jaksi. Se nostetaan tälle puhtaalle kalliolle», sanoi Markku.
He siirsivät yhdessä veneen kalliolle ja alkoivat rakentaa

kokkoa, hakivat suuret kantamukset risuja ja puunkappa-
leita.

»Huomenna täydennämme sitä», sanoi Markku. »Nyt me-
nemme toisten luo ja pystytämme tanssit. Minä tahdon tans-
sia. Ja hyvää se sinullekin tekee, Helio», hän löi lujan
kätensä Helion olkapäälle.

»Minä tilaan ensimmäisen tanssin, neiti Horni, saanko»,
sanoi Helio.

»Hyvin mielelläni», sanoi Lea.
Markku tuli hiukan vakavaksi ja sanoi:
»Ja minä, neiti Saari, saanko pyytää.»
»Tietysti.»
He tanssivat itsensä väsyksiin sinä iltana. Helio tanssitti

Leaa niin usein kuin tämä oli vapaa. Ja Lea tunsi suurta
kiintymystä häntä kohtaan. Hän on sellainen, jota voisi ra-
kastaa, ajatteli hän.

Kun Lea ja Ester olivat menneet pieneen ullakkokamariin,
joka oli varattu heille makuuhuoneeksi, ja kun he olivat rii-
suuntuneet ja Lea oli pujahtanut sänkyynsä, tuli Ester istu-
maan hänen sänkynsä laidalle. Lea kohottautui istumaan voi-
daksensa jutellaparemmin ystävättärensä kanssa.

»Onko sinulla ollut hauskaa, pienokainen», kysyi Ester.
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»On. Onko sinulla?»
»On. Mutta minun hauskuuteni ei ole samanlaista kuin

sinun hauskuutesi», sanoi Ester. »Sinulla on ollut hyvä me-

nestys. Kaikki pitävät sinusta.»
»Niin sinustakin.»
»Sinuun rakastutaan, oletkos huomannut? Enkä sitä ih-

mettele. Sano, olenko ystävättäresi vai enkö?»

»Olet, tietysti olet, nimittäin jos itse tahdot», sanoi Lea
koruttomasti.

»Siis olen. Ja nyt minä annan sinulle ystävän neuvon, an-

nanko?»
»Anna.»
»Jos voisit pukeutua paremmin, sinä saisit miehen tuosta

Markusta.»
Leaa nauratti.
»Heliota älä katsele, hän on kihloissa.»
»Onko hän kihloissa», Leaa hämmästytti se.
»On. Älä siis mene rakastumaan.»
»Mitä sanot, mitä tarkoitat?»
»Älä pelkää. En mitään pahaa. Minusta tuntui, että sinä

hänestä enemmän pitäisit.»
»En ole toki ajatellut.»
»Häntä et siis saisi, jos ajattelisit. Tämä on se ystävän

sana. Mutta toisen sinä saat, ole varma, jos nimittäin tahdot.
Siksi sanon puvuista.»

»Puvustako sellainen riippuu?»
»Katsos viattomuutta. Puvun pitää olla sellainen, ettei

huomaa, että se on huono. Paremmin voi huomata, että se on
hyvä. Kun jonkun intressi on herännyt, on juuri pukeudut-
tava, että yritys ei kaadu ensimmäiseen kompastuskiveen.
Tuonnempana, kun on jo kiinni, voi vähän hellittää.»



94

Lea nauroi. Ester oli niin hullunkurinen ystävyydessään.
»Se on totta kaikki», sanoi Ester. »Miksi tytöt muuten pu-

keutuisivat yli varojensa. Eivät edes syö. Siksi, että olisivat
viehättävän näköisiä. Ja mitä pahaa siinä on? Niin täytyy,
heillä on vaistoa. Kaikki on miesten syytä, tietysti. Mies on
pintapuolinen.»

»Mutta rakkaus», sanoiLea.
»Oh, mies rakastuu moneen ja monta kertaa. Ei kaikista

rakkauksista mitään tule. Naisen on oltava näppärä. Osata
oikealla hetkellä ja oikealla tavalla kiinni pitää miehestä,
niin että siitä jotakin tulee, se on eri konsti. Viisaat tytöt
ovat viisaita. Tyhmät, haavekaulat, vaikkapa olisivat erit-
täin sieviäkin, jäävät naimattomiksi. Eivät ole saaneet sitä,
jota ovat rakastaneet. Tyhjää. Ei se rakkaus olisi kestänyt
kuitenkaan, sen jokainen viisas ymmärtää. No, onko sinusta
naimattoman elämä ihanaa?»

»En ole sitä ajatellut», sanoi Lea.
»Siis tyhmä. Sitä ajattelinkin. Mutta muista minun varoit-

taneen, tilaisuus ei kovin monta kertaa uusiudu, tuskin ker-
taakaan. Kun odottaa ristissäkäsin rakkautta, jota ei tule, saa
katkerasti ikänsä katua. Minä tein sen tyhmyyden. Ja minä
ottaisin nyt vaikka minkälaisen miehen, ennen kuin olisin
konttorissa, mutta miestä ei vain tule. Ei kai niin tyhmää
enää ole. Mutta yksi oli. Minua kosi kerta päällikön veli. Ja
ajattele, minä sanon tyhmyyksissäni, että minä en rakasta.
Naurettavaa. Ikäänkuin siihen mitä rakkautta tarvittaisiin.
Ja ikäänkuin se kestäisi, jos sitä olisi. Mutta minä tyhmä,
minä olin niin lapsellinen. Toinen tyttö arvasi tehdä hyvät
kaupat ja nyt on niin loistava rouva, iso talo, autot, palve-
lijat jakaikki. Naurettavaa, eikö ole?»

»On. Ja surullista.»
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»Ahaa, sinä olet siis haavekaula, tuollainen pikku tyhme-
liini. Sitä ajattelinkin. Etevimmillä tytöillä on vaistoa ja
luonnon lahjoittamaa viisautta. Nämä haavekaulat ne jäävät
vanhoiksi neidoiksi aina. Suuri tyhmyys. Vanha neito, ajat-
tele nyt toki. On miestä osattava narrata. Eivät ne ymmärrä
kuitenkaan paljon mitään. Ulkonaisella näppäryydellä ne

pettää. Ja vaikka kuka pettää, uskotko?»
»En usko.»
»Tyhmeliini. Minä asuin joitakin vuosia sitten erään to-

verini kanssa eräässä paikassa. Siihen tuli maalta palvelus-
tyttö, tuollainen rehevä ja sievä kyllä. Siinä oli näppärä tyttö.
Hän jäi aina puhelemaan meidän kamariimme ja uteli meiltä
kaikkea, pukeutumiset, seurustelut, miten sanotaan ja niin
edespäin. »Tahdon mennä eteenpäin niin pitkälle kuin pää-
sen», sanoi hän. Ja mitäs pahaa siinä. Kun rouva oli kotoa
poissa, istuutui hän pianon ääreen ja näppäili. Ja merkillistä,
että hän oppi. Minun toverini vähän vain neuvoi. Vieressä
asui laulajatar. Ja hän matkimaan hänen äänenkäyttöään.
Ja tulos? Tulos oli se, että hän esiintyi jossakin heidän ilta-
massaan. Ja sai tukkukauppiaan sulhasekseen. Tukkukaup-
pias oli rikas ja he menivät heti naimisiin. Hän haki meidät
katsomaan uutta kotiaan. Mikäs, loistava juttu. Rouva otti
laulu- ja plastiikkatunteja ja pukeutui, niin kuin ei juuri
kukaan. Kun sitten jonkin vuoden kuluttua näin hänet ka-
dulla, pysähdytti hän minut. Hän ei ollut yhtään ylpeä luon-
nostaan, hyvin rehdin tapainen, niin sanoo hän, että nyt hän
on jo erossa miehestään ja että hänellä on jo toinen. Se on
tukkukauppias hänkin, sanoi hän, mutta on paljon rikkaampi
ja hienompi, oppinut oikein. Nykyinen mies oli entisen ystävä
ja rakastui häneen heillä käydessään. Oli naimisissa kyllä.
Mutta rakkaus ei sitä katso. Hän sitten oli hurjasti rakas-



tunut myöskin, eikä hän tahtonut olla enää väleissä miehensä
kanssa. Ja niin mies petti häntä ja he toimittivat niin, että
se tuli ilmi. Ja hän vaati eron. Ja mitäs, hän sai hyvän
talon ja käteistä kerta kaikkiaan. Nykyinen mies osti rou-

vansa irti ja maksoi paljon vähemmän, kuin mitä hän pe-

sään toi. Niin, mitäs, sehän muodostuikin hyväksi afääriksi
kaikin puolin. Mies on nyt niin rakas, niin rakas. Heillä on

kaksi suurta kivitaloa ja kolme autoa. Ja huvila. Ja seura-

nainen hänellä on. Ilman sitä ei tule toimeen. Ja hän laulaa,
laulaa yhä. 'Laulu on niin viehättävää', sanoi hän. 'Se sydä-
met aukaisee'. Haa. 'Tulkaa nyt kuuntelemaan minua. Ja jos
lauluni ei viehätä, katselette antiikkikokoelmiani. Minulla on
vähän porsliinia, hopeaa, huonekaluja, tauluja. Kyllä rokokoo
on ollut hurmaava aika. Mutta taulujen suhteen asetan minä
renessanssin muita edelle. Se on eri luokkaa.' Niin sanoi tuo
entinen palvelijamme. Ei ollenkaan tyhmempi. Hänellä on

luontaista neroutta olla nainen, eikä liika oppi ole vielä kan-
gistanut häntä, eikä tule kangistamaan.»

Lea nauroi. Ester oli matkinut mainiosti.
»Tiedätkös, Lea, miten sievä sinä olet. Minä en ihmettelisi

mitään. Sinua eivät kaikki huomaa, sinä pukeudut liian yk-
sinkertaisesti. Sinulla on uneksivat ja ikävöivät silmät ja
miten kipeä katse niissä joskus on. Ja tukka on hurmaava
ja ruskea hipiäsi. 'Hän on meidän konttorimme helmi', sanoi
johtaja minulle kerran. En kadehdi, mutta sanon, tee näöl-
läsi jotakin.Ei sinua ole luotu konttoria varten.»

»Pitäisikö minustakin tulla tuollainen —:

»Vaikkapa tohtorin rouva tahi vaikkapa konttoristinkin
rouva. Mutta ei tätä, naimatonta, syrjäänheitettyä. Itse kär-
sin kovasti, kun minulla ei ole mitään mahdollisuuksia.»

»Sinulle tulee vielä.»
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»Jos tulisi, minä sitä miestä, olkoon kuka tahansa, käsilläni
kantelisin. Pelastajani, autuuteni», sanoi Ester pateettisesti
koomillinen innostus äänessänsä.

He nauroivat.
»Siis hyvää yötä, ja ajattele tätä päivää pitemmälle.»
»Joko sinä menet», kysyi Lea.
»Oppitunti on ohitse», sanoi Ester. »Huomennakin on

päivä.»
»Kenen kanssa Helio on kihloissa?»
»Kas pienokaista, mitä miettii. Se on eräs, et sinä sitä

tuntisi, eräs rikas tyttö, ei ole täällä, toisessa kaupungissa.
Ovat jokauan olleet väleissä. Se on julkinen salaisuus. Nuku
pois.»

»Nuku sinäkin.»
Aamulla, kun he läksivät metsään hakemaan kukkia ja

lehtiä, tulivat Markku jaHelio heidän mukaansa.
»Mistä te eilen juttelitte, kuului naurua ja puhetta vierei-

seen huoneeseemme», kysyi Markku.
»Häiritsimmekö», kysyi Ester, »sepä ikävää.»
»Ei ollenkaan. Minä olin vain hyvin utelias», sanoi Markku.
»En muuten tahtonut saada unta. Helio kyllä nukkui.»
»Minua eivät vaivaakaan mitkään demonit koskaan», sanoi

Helio.
»Mistäkö juteltiin», sanoi Lea. »Naisista etupäässä. Neiti

Saarella on omat ajatuksensa meidän naisten kohtalosta.»
»Älä nyt puhu», sanoi Ester.
»Nainen on aina hyväksyttävä, jos hän on viehättävä»,

sanoi Markku.
»Sehän on naisen aliarviointia», sanoi Lea. »Ettekö katso,

että naisen täytyy täyttää edes tavalliset mitat ihmisenä
myös?»



He kulkivat kapeaa polkua ja joutuivat Markun kanssa

edelle, Helio jaEster tulivat jäljessä.
»Tietysti», sanoi Markku, »mutta naisen otamme niin mo-

nella tavalla.»
»Ettekö miestä? Hänelle teillä on eri mittapuut?»
»Epäilemättä.»
»Eikö sitten naisessa ole sama ihminen», kysyi Lea.

»Kyllä ja ei. Toiset naiset otamme ihmisinä, toisia emme,
heitä emme mittaa ollenkaan», sanoi Markku.

»Kun rakastatte naista, kumpaa tapaa käytätte», kysyi Lea.
»Jos rakastamme, hyväksymme sellaisenaan. Mutta rak-

kautta on niin monenlaista, kuten eilen kuulimme.»
»Minä olen luullut, että tosirakkautta on vain yksi», sanoi

Lea.
»Otaksukaamme, että minulla olisi aikaa ja tilaisuutta ja

halua kokeilla mahdollisimman paljon, varmaan monelle nai-
selle sanoisin, 'minä rakastan teitä'. Ja miksi se ei voisi olla
rehellistä peliä?»

»Se ei olisi rakkautta», väitti Lea.
»Se olisi rakkautta, erilaista rakkautta vain joka kerta», sa-

noi Markku.

»Luulen, että nainen ei rakasta kuin kerran», sanoi Lea.
»Erehdys, varmasti erehdys. Usein niin näyttää, kun tilai-

suus puuttuu.»
»Ja vaikka olisi tilaisuutta. On luontainen taipumus rajoit-

tumiseen. Ja historiakin todistaa sen, koska olemme pysäh-
tyneet yksiavioisuuden kannalle.»

»Se on ollut taloudellinen kysymys, etupäässä. Eihän avio-
liittoja rakenneta useinkaan rakkaudelle. On monia etuja,
joidenyhtymä liitto on», sanoi Markku.

»Raha?»
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»Tietysti sekin.»
»Siis taloudelliset näkökohdat?»
»Se on selvää. Ja lukemattomia muita etuja. Toveruus, ys-

tävyys, yhteisymmärrys, lapset, näet, rotukansalliset näkö-
kohdat. Ja monta muuta tekijää. Ja vähäistäkös osaa näyt-

telee sattuma ja satunnainen tunne. Yksinä aikoina vetävät
ihmisiä yhteen yhdet, toisina toiset edut. Kukapa sitä osaa

varmuudella eritellä niin laajaa tekijää kuin se rakkaus, joka
ihmiset yhteen liittää. Ei ole tietoinen siitä, mitä tapahtuu.
Vaisto vain vetää, täytyy sokealle tunteellekin tehdä oikeutta.

Oletteko ollut rakastunut?»
»En, en ole», naurahti Lea.

»En minäkään ole vakavasti, vaikka aina olen tiennyt,

tuosta naisesta pidän, tuosta en pidä. Mutta rakastunut
noin vakavasti en ole kertaakaan.»

»Te olette hyvin säilynyt», arveli Lea.
»Koska olen sanonut, että en saa kiinnittää ketään itseeni,

ennen kuin minulla on varaa mennä naimisiin», sanoi Mark-
ku reippaasti.

»Siis tahto. Siinä näette. Olkaa varuillanne.» Lea tunsi,
että he puhelivat melkein ajattelematta, puhuakseen vain,
kenties siksi, että kesäpäivä oli niin kaunis.

»Minä en ole varuillani enää. Nyt saa se tulla.»
»Niin te komennatte. Niinpä voi tullakin sellainen kesäyön

unelma, josta herätessään kauhistuu.»
»Minullapa on silmät», sanoi Markku. »Uskotteko, hyvät

on.»
»Ja sydän?»
»Sitä ei mikään vaivaa.»
Hän vaikeni ja muuttui vakavaksi ja katsoi Leaan pit-

kään.



»Minä puolestani haen toveria, uskollista ja sitkeää kärsi-
mystoveria», sanoi hän kuin aiheettomasti.

»Miksi kärsimys?»
»Koska luulen, että elämä on kärsimystä etupäässä.»
»Niin, ehkä on.»
»Mutta nyt minä puhun itsestäni, ettekä te puhu mitään

itsestänne», sanoi Markku.
»Minä en näitä asioita ole vielä koskaan ajatellut. Minun

toverini, neiti Saari, moitti minua siitä. Hän arveli minulta
puuttuvan älyä, ellen väärin ymmärtänyt.»

»Hän puhuu leikkiä. Mutta muuten, luottakaa neiti Saa-
reen. Hän on viisas. Minä tunnen hänet.»

Leaa nauratti.
»No, hän moitti vain niitä naisia, jotka eivät ymmärtäneet

edes pukeutua», sanoi Lea nauraen.
»Tyhmää. Teidän ei pidä luottaa häneen. Hän ei ymmärrä.

Me etsimme turhien pukujen ja maalikerrosten alta naista.
Meillä on suuri työ tutkiessamme, minkä verran turmeltuma-
tonta ihmistä siellä on. Ja onhan siellä. Mutta miksi piiloutua.
Me, tavalliset miehet, etsimme arkipäiviemme toveria. Meille
riittää luontainen sulous. Uh, tällainen puhe on turhaa.»

Markku löi kärsimättömänä kepillä ruohoa. He olivat tul-

leet kauemmas huvilalta jonnekinrannalle ja istuutuivat si-
leälle rantakivelle. Toiset olivat jääneet jälkeen tahi käänty-
neet jonnekinmuuanne.

»Sanokaapa minulle», sanoi Markku, »mitä tiedätte elä-
mästä. Tahi älkää sanoko, minä tiedän teistä kyllä kaikki.»

»Mahdotonta. Kuinka tietäisitte?»
»Näenhän silmistänne.»
»Eivät silmissä ole minun ajatukseni.»
»Kaikki, kaikki.»
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He vaikenivat.
»Tahtoisin puhua teille», sanoi Markku.
»Puhukaa.»
»Se voi tuntua teistä pahalta. Mutta te suotte sen an-

teeksi.» Hän vaikeni ja katsoi alas. Sitten katsoi hän Leaa
suoraan ja sanoi: »Kun minä teidät eilen näin, minä ajattelin,
tuossa hän on.» Hän puhui hitaasti ja hiljaa. »Minä olen kat-
sellut teitä koko ajan. Teidän olemuksenne, teidän liikkeen-

ne, teidän äänenne koskettaa minun sydäntäni.» Hän pai-
noi päänsä alas ja katsoi maahan ja sanoi ponnistaen, ikään-
kuin hänen tarvitsisi voittaa itsensä: »Minä en laske hetkeä
karkaamaan käsistäni, minä sanon teille, että minä minä
pidän teistä.»

Hänen haalehtavan ruskeat silmänsä katsoivat lujina Lean
pelosta suurentuneisiin silmiin. Suupielet olivat vetäytyneet
alaspäin suun puristuessa lujasti kokoon. Silmästä silmään
katsoivat he toisiansa ikäänkuin mitellen peloissaan toisiansa.
»Minä en ole rikas», sanoi Markku. »Tyytyisittekö köyhään
kotiin?» Lea ajatteli, ettei hän sanoisi noin, ellei hän ajat-
telisi sitä ehdoksi. Markku koetti tarttua häneen. Lea puo-
lustautui rauhallisesti ja tyynesti ja loi sitten katseensa maa-
han. »On jotakin matalaa tässä», ajatteli hän.

»Minä rakastan teitä», sanoi Markku.
»Minä en tunne sellaista, mikä oikeuttaisi vastaamaan», sa-

noi Lea.
»Koettakaa, ettekö voi pitää minusta?»
»Ehkä, en tiedä, ajan mukana oppisin.» Hän ajatteli, että

miksi hän ei voisi eläytyä jokaiseen ihmiseen, oppia rakasta-
maan sitä, joka on lähin. Eihän hän tuntenut tätä miestä
vielä. Mistään rakkaudesta ei voinut puhua. Ja miten he oli-
vat joutuneet leikkimään sillä. Eikö sama asia välttämättö-



mänä ja ehdottomana voisi koskaan tulla hänen kohdallensa?
Mutta jos ei tullut, jos koskaan ei kuulisikaan samoja sanoja
kenenkään sanovan. Katuisiko hän, että hän oli laskenut
tilaisuuden ohi. Varmasti hän katuisi. Hän rakasti perhettä
ja lapsia. Ja se, mitä hän oli Riitta-Stiinaa katsellessaan aja-
tellut, johtui hänen mieleensä.

Olisiko hänen siis pakotettava itseään leikkimään tuota
leikkiä. Hän näki, että se ei ollut oikein. Toiset tekisivät sen.
Eihän kaikilla ollut varaa valita eikä odottaa. Eikä odotettu
tullut. He nöyrtyivät kantamaan taakkansa sellaisena kuin se
tuli jasattui.

Mitenkä vähästä ihmiskohtalo riippuu. Hänen satunnai-
sista sanoistansa. Ei ehdotonta mitään. Se teki surulliseksi
ja jakoi ihmisen kahdeksi, katselijaksi ja kevyesti toimi-
vaksi.

Lea tunsi, että hän ajan pitkään ei vastustaisi. Oikeastaan,
kun hän suostui näin miettimään ja vaikeni, oli hän jo teh-
nyt päätöksensä. Hän ei kieltänyt, hän harkitsi. Tässä oli ky-
symyksessä koti, ei mikään rakkaus. Sitä hän ei tuntenut
vielä. Tämä oli kuin kauppa. Mitä se muuta olisi voinut olla.
Hän hakee vaimoa, 'kärsimystoveria'. Ja minä kaipaan kotia.

»Ettekö tahdo tulla minulle?»
Lea vaikeni.
»Te ette vastaa», sanoi Markku hiljaa.
»Mitä minun pitäisi vastata, minä en tiedä», sanoi Lea.
»Antakaa minulle edes kätenne.»
Lea ojensi hänelle kätensä. Markku puristi sitä lujasti

eikä päästänyt sitä irti.
»Meistä tulee ainakin ystävät», sanoi hän. »Me odotamme

vielä, niinhän.»
»Niin.»
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»Minä olen siitäkin onnellinen. Minä suutelisin teitä mie-

lelläni, ottaisin teidät syliini.»
»Ei saa.»
»Toiste sitten, saattepa nähdä», sanoi hän riemuissaan. »Mi-

nulla on teidän kätenne, minä en päästä teitä. Minä otan

teidät, minä otan vielä. Ja minä suutelen teitä tuhannesti, tä-

mänkin edestä. Minä rakastan sinua.»

Jotakin outoa ja onttoa tunsi Lea tuossa äänessä, joka lau-

sui nuo sanat. Se johtui kai tottumattomuudesta tällaiseen.
Lea oli saanut kätensä irti ja riensi pois. Markku tavoitti

hänet.
»Pelästyitkö», kysyi Markku.
»Sinä kiirehdit.»
»Armas, sanonhan niin, 'armas'? Älä lähde.»
»Kun sinä puhelet tuolla tavalla, lähden.»
Markku oli tarttunut Lean käteen, ja Lea antoi sen viipyä

hänen kädessänsä. Hän mietti. Häntä pidätytti. Tämä oli
leikkiä. Tällä hän sitoo itsensä.

»Ensi kesänä näillä ajoin olemme me naimisissa», sanoi
Markku.

Lea läksi juoksemaan mäkeä ylös. Markku riensi perästä,
sai hänet kiinni ja sanoi:

»Minä en puhu siten enää. Olenko sitten parempi?»
»Olet.» Sanoa sinuksi tuota vierasta. Nyt vasta hän huo-

masi, että hän oli jo sanonut.
Markku ei päästänyt Leaa irti, katsoi häneen vakavasti ja

sanoi:
»Minä rakastan sinua.»
»Nyt unohdit lupauksesi», sanoi Lea moittimatta. »Jos tätä

jatkamme, tässä ei käy hyvin.»
»Kuinka ei kävisi?»



»Älä pelota minua.»
»Minä olen onnellinen», sanoi Markku. »Minä olen odot-

tanut sinunlaistasi tyttöä, ei, sinua, kauan.»
»Nyt on mentävä toisten luo», sanoiLea.

He nousivat mäelle. Siellä kalliolla istuivat Ester ja Helio
ja huutelivat heille.

»Kohta tuleekin laiva ja toverit», sanoi Ester. »Tänä iltana
koetamme tanssia oikein.»

»Meidänhän piti kerätä risuja vielä kokkoon», sanoi Helio.
»Mutta se kokkokollegion pää kuljeksii missä kuljeksinee
virastaan välittämättä.»

»Sinä, Helio», sanoi Markku ja pudisteli Heliota olka-
päistä.

»Katsokaa, mikä hänellä nyt on. Kuumetta. Katsotaanpa,
miten valtimo lyö.»

»Mene, lääkärit ovat tyhmintä väkeä maailmassa», nauroi
Markku.

»No, kokolle, minun täytyy ottaa komento», sanoi Helio.
»Jos te menette kokolle, me viemme lehtiä ja kukat huvi-

lalle», sanoi Ester. »Tässä kerätään niitä mennessä. Ja laiva-
rantaan puolen tunnin perästä, hyvät herrat.»

He erosivat. Ester ja Lea riipivät haavanlehtiä vakkaan,
joka heillä oli ollut mukana ja jäänyt tiepuoleen. Niitä si-
roittelisivat he lattioille niihin huoneisiin, joissa ei tanssittu.
Se kuului juhannusvalmistuksiin. Kukkia he saisivat enem-
män rakennuksen läheltä.

Siinä lehtiä riipiessä sanoi Ester:
»Miten rakastunut hän on. Aivan kuin toinen mies.»
»Kuka?»
»Älä viitsi teeskennellä. Muista, että olemme ystäviä. Ol-

kaamme suoria.»
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»Toistaiseksi.»
»Täytyykö siinä jo tuo takaportti olla, 'toistaiseksi'. No,

olkoon siis toistaiseksi. Ellet häntä nyt ymmärrä ottaa, et
toiste sellaista koskaan saa. Saat itkeä yksin koko ikäsi. Kuih-

tua, olla ainaisessa köyhyydessä. Ja minne joudut vanhana ja

yksinäisenä? Köyhäinhuoneelle. Ja käypikö kukaan sinua
koskaan siellä katsomassa? Ehkä joskus Ester, muita ei. Ja
jouluna siellä on synkkää kuin kadotuksessa. Ajattele omaa
kotia, joulukuusi, mies, lapsia, palvelijoita. Ja iloinen van-
huus ja huolettomuus sitten, kun on tehnyt tehtävänsä hy-
vin.»

»Kylläpä osaat maalata», sanoiLea.
»Eikös ole niin?»
»Onpa tietysti.»
»Myönnätpäs. On sinullahivenisen järkeä.»
»Mutta sanovat 'rakkaus'?»
»Tuhannet, sanotaan miljoonat uskaltautuvat. Elämään

on päästävä kiinni. Luuletko sinä, että kaikki maailman mie-
het tulevat ja kumartavat sinulle ja kysyvät: 'Kelpaisinko
minä, kelpaisinko minä'? Ei, eivät ne kelpaisi, mutta eivät
ne tulekaan. Jos olisi yksi, jota muka rakastaisit, onko sa-
nottu, että vuoden perästä rakastat tahi että hän enää vuoden
perästä sinua rakastaa. Se on arpapeliä joka tapauksessa.
Huomaa: joka. Ja pettymys on suurempi vain tuossa yhdessä
tapauksessa. Rakkaus on kuin sumua, se peittää, mutta kun se

hälvenee, hämmästyy siitä, mitä takana on.»
»Jos rakastaa, ottaa kaiken onnettomuuden jakoettelemuk-

set kuin kohtalon kädestä», sanoi Lea.
»Mitä on rakkaus», sanoi Ester. »Siitä puhumme, emmekä

tiedä, mitä se on.»
»Mitä se on?»
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»Eikö liene huumautumista omiin haaveisiin ja omiin tus-

kiin. Eikö liene vain kahleet sielulle», sanoi Ester.
»Oletko sen kokenut?»
»Minä? Olen. Ja tiedän, miten tyhmää se on ollut ja toi-

votonta.»
»Etkö usko, että avioliitossa rakkaus voi kestää?»
»Se muuttuu onneksi mukavasti. Tullaan tovereiksi tahi

ystäviksi, tahi vihamiehiksi tahi liikekumppaneiksi. Minulle
riittäisi rehellinen toveruus. Sinäpä taidat olla vaativaisem-
pi? Käytä järkeäsi.»

»Jos käyttää järkeä, on kaikessa aina kaupan sivumakua»,
sanoiLea.

»Ja mitä sillä on väliä. Jos teet työtä, on siinä kaupan
sivumaku, jos seurustelet, on siinä kaupan sivumaku. Mutta
jos puute ja kärsimykset ahdistavat, siinä ei ole kaupan
sivumakua, mitä?»

»Ei.»
»Se on siis puhdasta. Passiiviselle ihmiselle on kaikessa toi-

minnassa kaupan sivumaku. Kärsi sitten, sinut on luotu kär-
simään», suutahti leikillään Ester.

He olivat tulleet huvilalle, he ripottelivat lehdet lattioille
japanivat kukat maljakoihin. Pihalle oli laitettu pitkä kahvi-
pöytä virvokkeineen ja se odotti kaupungista tulijoita.

He riensivät pitkää hietakäytävää huvilan laivasillalle.
Siellä olivat joMarkku jaHelio.

Päivä oli aivan tyyni. Luonnossa oli korkea juhannuksen
tuntu. Metsä ja kukat tuoksuivat ja taivas oli kirkas ja
kuulas.

Laiva, joka oli koristettu juhannuskoivuilla, kynti kirkasta
vettä juhlallisen näköisenä. Laivasta kuului laulua, ja ran-
nassaolijat huiskuttivat tulijoille.
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Laivasta vastattiin huiskutukseen.
»Kyllä luulisi olevan ihmisen helppoa olla hyvänä, kun

luonto on näin kaunis», sanoiEster.
»Ihminen olisikin hyvä, jos demonit eivät sitä vaivaisi», sa-

noi Helio leikillään.
»Vaikka minä en niitä nyt näe, tiedän, että niitä

on. On synkkiä värejä, joille itse aurinkokaan ei mi-
tään mahda», sanoi Markku. »Elämä ei ole niin yksinker-
taista.»

»Näetpä nyt ainakin kirkkaana maailman, etkä ole demo-
niesi vallassa», sanoi Helio.

»Mitä ne ovat hänen demoninsa», kysyi Ester.
»Mielialat, mielialat», sanoi Helio.

Köydet laivasta viskattiin sillalle. Ensiksi astuivat laivasta
johtaja ja hänen rouvansa.

»Miten täällä jaksetaan, onko kokko valmis, onko kahvia
talossa», kysyi johtaja emänniltä.

»Kaikki on valmista.»
»Hyvä juttu, hyvä juttu.»
Toverit ympäröivät heidät. Nauraen ja jutellen noustiin

huvilalle.
Nautittiin virvokkeita, juteltiin ryhmissä, toiset hajaantui-

vat puutarhaan, toiset tyhjensivät salin ja panivat gramofo-
nin soimaan.

»Tanssimaan kaikki», huudettiin puutarhassa olijoille.
Johtajan rouva työnsi johtajaa:
»Aloita sinä nyt, ne odottavat sitä.»
»Minäkö taas», hän meni Lean luo ja kumarsi hänelle:

»Tanssitaanpas.»
He aloittivat. Markku tanssi johtajan rouvan kanssa, ja

kohta täyttyi salin lattia tanssijoista.
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»Onko teillä ollut edes viihtyisää täällä», kysyi johtaja
Lealta.

»Kiitos, erinomaista. Täällähän on niin kaunista.»
»Kovasti. Nyt luovutan minä teidät muille, paremmille tans-

sijoille. Tämän yhden tanssin tanssin minä vuoteen. Kiitos.»
Markku odotti jo Leaa. Hän huusi gramofonimiehelle:
»Väliaikaa ei pidetä.»
»Nyt tanssimme, ja minä en lopeta, ennen kuin minä tun-

nen, että sinä rakastat minua.»
»Jospa saamme sitten tanssia elämämme loppuun.»
»Niin oikein. Vaikka koko elämän tanssin sinun kanssasi,

Lea.»
He tanssivat. Markku ei hellittänyt.
»Tämä herättää huomiota», sanoi Lea.
»Saa herättää.»
»Minua väsyttää jo», sanoi hän sitten.
»Sano, että rakastat minua», kuiskasi Markku.
»Oh, tanssikaamme.»
He tanssivat. Lea oli käynyt kalpeaksi. Hän ei ollut varma

askelistaan, häntä horjutti.
»Sano.»
»Olet julma,Eero.»
Parit vaihtuivat lattialle. He tanssivat yhä.
»Minä olen voitettu», sanoi Lea sitten heikosti. »Minua

pyörryttää.»
»Sano», kuiskasi Markku pehmeästi.
»Minä rakastan sinua», kuiskasi Lea hiljaa kuin lei-

killään.
Markku vei hänet verannalle istumaan ja haki kylmää

virvoitusjuomaa. Kun Lea oli juonut, virkistyi hän ja sanoi
nauraen:
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»Mitä sanoin, ei merkitse mitään. Sehän oli kiristysyritys
sinun puoleltasi. Otanpa sanani takaisin.»

»Minä rankaisen valheesta», sanoi Markku, kumartui ja
suuteli Leaa yhtäkkiä.

»Ah», sanoi Lea, mutta hän nauroi samassa. »Tämä on jul-
keaa.» Hän nousi ylös.

»Ethän ole vihainen», pyysi Markku.
»En. Olkoon siis.»
»Minä olen onnellinen», sanoi Markku.
He läksivät kävelemään puiston käytäviä pitkin. Sisältä

kuului gramofonin soitto ja tanssin jytinä. He joutuivat ran-
tatielle ja jatkoivat kulkuansa sinne päin, missä he eilen
olivat olleet.

»On jotakin epätodellistakaikessa tässä», sanoiLea.
»Luonnollisin asia maailmassa», sanoi Markku.
»Sinähän et tunne minua», sanoi Lea. »Minä olen köyhä,

minulla ei ole kotia edes.»
Me laitamme kodin nyt», sanoi Markku,

»Minä luotan sinuun ja pidän sinusta», sanoi Lea. »Minkä
verran pidän, sitä en tiedä. Me luisumme johonkin. Onko se
välttämätöntä? Eikö voi pidättyä? Olemmeko me, kaksi vie-
rasta, toisillemme luodut?»

»Mitä on aika siinä. Voin väittää, että minä olen tuntenut
sinut jo ikäni. Sinä et ole vieras enää. Tunnen sinut omak-
seni, Lea.» Hän lausui sen lämpimästi jaLea uskoi.

He istuutuivat eiliselle rantakivelle. Aurinko teki laskuansa.
Veden pinnalla tanssivat hyönteisparvet.

»Minä olen juhannukseen aina mielessäni yhdistänyt rak-
kauden», sanoi Markku.

»Ja nyt kun juhannus on tullut, pakotat rakkaudenkin
tulemaan.»
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»Se on tullut. Minun sydämeeni ainakin», sanoi Markku ja
katsoi Leaan. Hän siirtyi lähemmä, asetti kätensä Lean vyö-
täisille japainoi häntä hiljaa itseänsä vasten.

Leasta tuntui turvalliselta, häntä raukaisi suloisesti. Näin
kai siis täytyi ollakin. Tuli hänen elämäänsä uusi ihminen ja
millä rynnäköllä tuli ja tarjosi kaikki, rakkauden ja turvan.
Hän huumautui toisen läheisyydestä, toisen ruumiin lämpö
juovutti häntä. Samalla ihmeellinen rauha ja selvyys lankesi
hänen sydämelleen. »Minä olen vetänyt nyt arpani», ajatteli
hän. »Minä en enää pelkää, ja minä pidän hänestä, koska hän

mitä mitä?»
»Tyydytkö sinä minuun», kysyi hän Markulta.
»Oma armaani.» Markku suuteli häntä.
»Meidän on lähdettävä», Lea nousi ylös. Mutta Markku

otti hänet syliinsä, puristi häntä rintaansa vasten ja suuteli,
suuteli kuin janoinen. Se herätti Leassa lämmön, jota hän ei
ennen ollut tuntenut.

He olivat unohtuneet siihen.
Aurinko oli jo laskenut. Kuulas juhannusyön valo seisahtui.
»Tämä on kuin satua», sanoi Markku. »Oletko edes hiukan

onnellinen?»
»Olen.»
Kuului huutoja kokkorannalta:
»Kokolle, kokolle.»
»Ne ovat jo kokolla. Meidän täytyy mennä», sanoi Lea

nousten ylös.
»Pysähdyhän, minäkatson sinua. Sehän olet sinä, sinä. Tah-

toisin polvistua ja suudella maata, jolla seisot, niin olen minä
onnellinen.»

Lea painoi kaksi sormea suullensa, hymyili, kääntyi ja läksi
rientämään pois.
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»Odotahan.»
Yhdessä tulivat he kokolle. Kokko sytytettiin juuri. Liekit

levisivät nopeasti, katajat jarisut räiskyivät. Liekkien suuret
kielet hulmusivat ja suipentuivat kärkeä kohti ja kohosivat
patsaana taivasta kohti. Kuului vain tulen humahtelu.

Istuttiin kauempana ympärillä olevilla kivillä ja katseltiin
äänetönnä tulen mahtavaa leikkiä.

Ilma, metsä, ihminen, juhannusyön seisova lasimainen valo,
jonka särki vain tuo pakanallinen, elävä liekki, kaikki se

tuntui epätodelliselta ja aavemaiselta. Kuin kaiken olevaisen
paino olisi yhtäkkiä siirretty pois, kuin elämä olisi yhtäkkiä
muuttunut elottomaksi kuvaelmaksi. Kaikki oli varjotonta,
seisahtunutta ja haaveeksi muuttunutta.

»Enemmän eloa, lapset, lauletaanpa vähän», sanoi johtaja.
Laulu särki tunnelman, jokainen palasi omaan itseensä ja

lämpeni luonnollisesta olemisestansa.
Kokon sammuttua palattiin huvilalle, jossa illallinen odotti.

Sitten lähdettiin laivalle, joka juhannusauringon näkyessä
taivaanrannalla vei nuoret kaupunkiin.
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IX

Rakas äiti jarakas Toini.

Kun Toini läksi täältä sinne kesälomalle, käskin hänen ker-
toa äidille kaikki, mitä minulle kuului ja mitä konttoriini
kuuluu. Sen jälkeen sitten olen tehnyt huvimatkan johtajan
huvilalle juhannuksena. Se oli hyvin hauska matka. Koko
henkilökunta oli mukana. Meillä oli siellä hyvin suuri kokko.

Nyt tahdon ilmoittaa teille asian, joka teitä kenties häm-
mästyttää. Olen mennyt kihloihin. Sulhaseni on tohtori Eero
Markku. Hän on sanomalehtimies ja puhuja. Hän on johta-
jamme tuttavia tahi kaukaista sukuakin, ja hän oli mukana
tuolla huvimatkalla juhannuksena.

Me julkaisemme kihlauksemme tänä iltana. Kun kirjoitan
tätä, on sormus tuossa edessäni pöydällä. Eero on lähettänyt
minulle ruusuja ja me menemme kohta kihlajaisillallisille,
Ester Saari, tohtori Aulis Helio ja me molemmat. Minä olen
viivästänyt tätä kirjettä ja tiedonantoani, sillä parempihan
on, että te luette tätä kirjettä silloin, kun jo olen kihloissa.
Konttorissa eivät tästä tiedä muut kuin Ester, mutta aavista-
vat kai jotakin,kun Eero on aina minua odottamassa päivälli-
sille, kun konttoriajan loputtua tulen ulos.

Eero on rehti jakunnon poika, että äidin ei tarvitse hätäillä.
Kuinka elämämme sitten järjestyy, siitä kirjoitan toiste.
Mutta Toinia en jätä, olen sen sanonut Eerolle. Se on minun
ehtoni ollut. Toini-kulta, sinua en jätä, älä pelästy. Kun me
saamme huoneet tuonnempana, muutat sinä meidän luoksem-



me. Se on ollut ehtoni. Vaan tämän pienen ajan, jos menemme
naimisiin ennemmin, ennen kuin huoneet ovat valmiit, niin
kuin Eero tahtoo, asumme erillämme, Toini. Minä asun silloin
Eeron huoneessa. Ole kärsivällinen, järjestän sinulle asunnon
muualle siksi aikaa. Olet sydämellisesti tervetullut sitten
meille.

No, Toini, mitä Toini nyt sanoo? Ja äiti, mitä äiti-kulta nyt
ajattelee? Kirjoittakaa minulle siitä. Toini hämmästyy tie-
tysti, ettei se ollutkaan lähetyssaarnaaja, mutta tiesinkös
minä itsekään.

Sanokaa terveisiä Matti-enolle ja etenkin Riitta-Stiinalle.
Sanokaa, että minä muistelen häntä aina iloisin mielin. Kyllä
hän ymmärtää.

Ajattelen teitä usein ja muistelen usein entistä rakasta
kotiamme. Vein kukkia eilen isän ja isoisän haudalle.

Teidän
Lea.

Markku oli tilannut illallisia varten yksityishuoneen ravin-
tolasta ja antanut koristaa sen kukilla. Leasta oli kaikki
suurta ja loistavaa, mutta hän eläytyi pian ja tunsi itsensä
varmaksi jakotiutuneeksi uuteen osaansa.

»Ei mikään tee niin yllättäviä kepposia kuin rakkaus», sanoi
Helio.

»Luonto on sen suurenmoisesti järjestänyt. Jos ihmisen olisi
itsensä pitänyt keksiä kaikki tuo, ei siitä olisi tullut mitään»,
sanoi Ester.

»Mikä kaikki tuo», kysyi Markku.
»Rakkaus ja sen hurma, sen pettymykset, elämänmuutok-

set jariemut.»
»Ne ovat hienosti järjestettyjä seikkoja, luontoäidin ar-
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mautta, kun se käyttää meitä tarkoituksiinsa», sanoi Helio.
»Mikä on tarkoitus sitten», kysyi Lea.
»Ihmisen tarkoitusko? Jatkua. Luonto ei välitä siitä, että

ihminen toteuttaisi itsensä, se on ihmisen keksintöä. Tär-

keintä on jatkuminen», sanoi Helio.
»Siihenhän ihminen tietoisenakin pyrkii», sanoi Markku,

»terve ihminen, jota luonto ei ole hylkinyt, näette meistä.»
»Syntyminen on tärkein tapaus», sanoiEster.
»Ja kuolema», sanoi Lea.
»Kuolema ei ole enää tapaus. Se on välttämätön seuraus

tapahtumista. Se on piste lauseen perässä», sanoi Helio.
»Jos ei olisi kuolemaa, emme iloitsisi uusista syntymisistä»,

sanoiLea.
»Me rakastamme elämää yli kaiken», sanoi Helio. »Siinä

olemme oikeassa. Koska meillä ei ole muuta kuin tämä yksi
elämä.»

»Jos kuolema ei ole tapaus», sanoi Ester, »ei syntyminen-
kään ole tapaus. Syntymisen edellytys on rakkaus ja se on
seuraus siitä. On siis lopulta vain rakkaus.»

»Tällaisessa tilaisuudessa kuin tämä, on parasta myöntää
se», nauroi Helio.

»Kuka sanoo», sanoi Ester innostuneena, »eikö tämä elämä
ole vain uni, josta kuolemassa heräämme. Ja kuolema on

kuin syntymä, jonka kautta alkaa uusien, todellisten tapaus-
ten ketju?»

»Haaveita», sanoi Helio.
»Kun kone on loppuun käynyt, se hajoaa», sanoi Markku.
»Me emme sitä tiedä. Luonnossa on paljon selittämätöntä»,

sanoi Ester.
»Eikö meille ole samaa, jatkummeko vai emme, me elämme,

niin kuin elämä jatkuisi», sanoi Lea.
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»Se ei ole sama, me tarvitsemme uskon», väitti Ester.
»Mutta se usko ei meitä auta», sanoi Helio. »Jos tämä ei

olisi kaikki kaikessa, menettelisivät ihmiset väärin toimies-
saan niin kuin se olisi kaikki kaikessa. Niin toimitaan
kuitenkin. Ihmisen vaistot ovat ehkä viisaampia kuin hän
itse.»

»Sitähän minä olen aina sanonut», sanoi Markku.
»Ihminen ei tyydy siihen, hän tarvitsee uskoa», sanoi

Ester.
»Ihminen elää historiallisesti vielä lapsuuttaan. Äskeiset

valtio- ja yhteiskuntamuodot, uskonnot, uskomukset, sodat,
kaikki todistavat sitä», sanoi Helio. »Se ei tee toivottomaksi.
Me selviydymme siitä vielä tietoisiksi. Minä uskon ihmiseen.»

»Miten kauan luonto on luonut sitä ja luopi yhä. Hidas
aineen hienostuminen», sanoi Markku. »Aivot aineena niin
vähäpätöiset, mutta koneena suurenmoiset.»

»Anteeksi», sanoi Helio, »me ikävystytämme naisiamme.
Mitä me juttelimmekaan. Eikö se ollut rakkaudesta taas»,
kysyi hän hymyillen.

»Ei. Kuolemasta», sanoi Ester. »Te väititte, ettei mitään
jää jäljelle ihmisestä hänen kuoltuaan.»

»Emme sitä väittäneet», sanoi Helio. »Vaan että ihmisen
persoonallinen elämä loppuu.»

»Jos se loppuu, mitä jää sitten jäljelle», kysyi Ester.
»Jäävät jäljellekaikki ne työt, jotka eivät ole suhteellisesti,

näkyvästi häviävää laatua. Fyysillisestä puolesta jäävät jäl-
jelle lapset, joissa on samaa elämää, samaa verta. Häviävältä
näyttävä työ ja toiminta on energiaa, joka peittyy silmältä,
mutta todellisuudessa jatkaa vaikutustaan muuttuen toiseksi
energiaksi. Energia ei häviä, se jatkuu.»

»Sitä liikettä ei elämäksi voi kutsua, se on jo ihmisen



ulkopuolella, eikä ihminen suostu kutsumaan sitä elämän jat-
kumiseksi», sanoo Ester.

»Eipä suostukaan, mutta mistä me keksisimme sen jatku-
misen, joka lohduttaisi teitä», sanoi Helio hymyillen.

»Minusta maallinen onni tuottaa tyydytyksen ja on riit-
tävä», sanoi Markku ja tarttui pöydän alla Lean käteen.

»Ja työ», sanoi Helio.
»Mutta ei konttorityö», sanoi Ester. »Hyvä teidän on sanoa,

kun olette löytäneet toisenne.»
»Me koetamme nyt yhdessä», sanoiLea lapsellisesti ja katsoi

Markkuun.
Helio hymyili. Sitten ilmestyi ryppy hänen silmiensä väliin.
»Avioliitto», sanoi hän, »on koetinkivi, jossa ihmisen kunto

mitataan.»
»Niitä on paljon sitten, jotka läpäisevät kokeen», sanoi

Ester.
»On. Ja se saakin luottamaan ihmiseen», sanoi Helio.
»Mutta onnettomat avioliitot», sanoi Lea. »Eiväthän ne

todista ihmisten kunnottomuutta. Ihmiset eivät sovi toisil-
lensa.»

»Jos molemmat tajuavat», sanoi Helio, »että se on koetin-
kivi, ei avioliitto voi olla aivan onnetonkoskaan. Ihminen kou-
luuntuu siinä kelpoiseksi valtiolle, yhteiskunnalle, perheelle
ja itselleen.»

»Asia ei ole ihan niin yksinkertainen», sanoi Markku.
»Suurin piirtein se on niin yksinkertainen», sanoi Helio.
»On yksilöitä, joille eivät kaikki muodot sovi», sanoi Mark-

ku. »Ja varmasti yhtä hyödyllisiä kuin sovinnaiset, jos hyöty
lasketaan sisäänpääsyhinnaksi ihmisten kirjoihin. Ja sinun
koetinkivesi ei pidä paikkaansa silloin. Myöntäkäämme, että
hyödyllinen ihminen on hyvä ihminen aina.»
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»Ei myönnetä», sanoi Helio.
»En tarkoita moraalisesti. Vaan että hän on ihmisyyden

kannalta hyvä käyttövoima tahi lisävoima ja että hänellä on

olemassaolon oikeus.»
»Kaikilla on se oikeus.»
»Sanokaamme sitten, että hän ei ole konna, mutta että hän

ei voi sopeutua muotoihin. Hänen kuntoansa ei mittaa avio-
liitto. Minä tuollaisia määritelmiä pelkään. Ne ovat liian
sovinnaisia ja helppohintaisia», sanoi Markku.

»Minusta avioliitto on myös koetinkivi», sanoi Lea,

»Minusta avioliitto tuottaa aina onnea muille, paitsi ei
aivan tyhmille», sanoi Ester.

»Se ei tuottane aina onnea», sanoi Helio. »Se on vaikea
yhdyselämän muoto. Mutta muuta järjestelmää ei ole. Mitä
sinä keksisit sijalle, Eero?»

»Minusta se on hyvä järjestelmä. Sitä todistaa se, että itse
antaudun sitä koettamaan. Mutta tokkohan tulevaisuudessa
tätä järjestelmää tällaisenaan käyttävät. Eikö ole muita mah-
dollisuuksia, jotka takaisivat ihmiselle suuremman vapauden
jasuuremman onnen.»

»Ja mitä ihminen sillä vapaudella tekisi? Hänellä on täysi
vapaus tehdä työtä ja nauttia elämästä luvallisissa mitoissa.
Ja sinä», sanoi Helio.

»Ei saa sotkea nyt minua tähän», sanoi Markku. »Minä
kuulun jo vanhaan historiaan enkä olekaan mikään mullistus-
ten ihminen, en edes tyytymätön, katsokaa, mikä jakuka istuu
vierelläni. Itse aurinko.»

»Minä sanoisin kuuksi tahi tähdeksi», sanoi Helio.
»Muuten, mitä sinä sitten tahdot», kysyi Markku.
»Sitä, että vaikka me alistumme järjestelmään, emme saa

ajatella sovinnaisesti ja tuomita huonoksi kaikkea, mikä
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teemme järjestelmät.»

»Selvä. Järjestelmä ei tee meitä. Me olemme, mitä olemme.
Mutta järjestelmä on kuin kipsilasta taittuneelle tahi vää-
rälle jalalle. Se voi oikaista sen, ilman kipua. Järjestelmä on
se runko, joka tukee meitä, me voimme suorittaa tehtä-
vämme jakasvaa suoriksi ilman operaatioita ja ilman kipuja.»

»Mitä kivut haittaavat», kysyi Markku.
»Miksi niitä hankkisimme suotta. Ihmiselle nykyään, tällä

historiallisella ajalla ei ole edellytyksiä seistä irrallisena ja
vapaana ja vastata kaikesta. Ja miksi? Koska hän elää vielä
lapsuuttansa. Jos nykyinen ihminen antaisi luontaisille ha-
luille täyden vapauden, tulisi meistä useimmista pahanteki-
jöitä ja rikollisia ja painuisimme helposti raakaan alkutilaan.
Meidät pelastaa usein kontrolli ja sovinnainen ajatustapa.
Ja mitä se haittaa? Sovinnainen ajattelu, joka on huonossa
huudossa, suojelee meitä kuin suuri äidinkäsi tahi kuin kapalo,
joka tukee vielä liian pientä ja hentoa, että hän saisi rauhassa

kasvaa ja varttua.»
»Minä hän pitää meitä, kapalolapsina vai rikollisina», huu-

dahti Markku.
»Emme tunne ihmistä. Hän kätkee itseensä yllätyksiä pal-

jon. Omat sanasi muuten. Ihmistä kannattaa suojella»,
sanoi Helio. »Ja mitä avioliittoon tulee, eihän se ole liitto
rakkautta varten, se ei silloin kestäisikään. Se on yhteiskun-
nallinen ja taloudellinen liitto. Jos ihmiset ovat rehellisyyteen
pyrkiviä ja suunnilleen samalla tasolla, sehän on kaunis elä-
misen muoto. Tietoinen, rehellinen ihminen kunnioittaa aina
toisen olemusta ja antaa sille arvon, sen on kokemuskin jo
osoittanut. Mitenkäs muuten tuhannet, miljoonat avioliitot
olisivat olleet kestäviä. Nykyään tämä muoto ei ole vielä
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edes rappeutuva, koska ihminen toki ymmärtää, että se takaa

meille mahdollisimman suuren onnen jatyörauhan.»
»Hyötyihminen», sanoi Markku. »Missä on tunne?»
»Näin kihlajaisiltana ei saa pelotella morsianta», sanoi

Helio leikillisesti.
»Minä en mitään pelkää», sanoi Lea.
»Mutta kyllä on hauska ajatella kaikkea», sanoi Ester.

»Yksi vika on. Tämän vanhan järjestelmän mukaan nainen
ei saa kosia, se on häpeä.»

»Miksi ei voi», kysyi Markku.
»Se herättäisi, no, kyllä tiedätte. Ja nainen, jota kukaan

ei kysy, jää yksinäiseksi. Jos hän tahtoisi lapsen, miten mene-

tellä? Ei mitään mahdollisuuksia. Ja hän voisi olla hyvä äiti,
ehkä hyvä kasvattaja. En puhukaan rakkaudesta, jääköön
hän ilman sitä.»

»Kun avioliitto on ollut taloudellinen liitto ja nainen ilman
muuta toimialaa kuin koti, on mies ollut kysyjä», sanoi Helio.

»Nyt useilla naisilla on muutakin toimialaa, mutta nainen
pysyy yhä poljetussa asemassa. Ei voida sanoa, että järjestel-
mä on tarkoituksenmukainen, kun se puolet ihmisistä pitää
alempiarvoisina, täysiksi ihmisiksi kypsymättöminä. Ja mil-
tähän näyttäisi, jos meillä olisi avioliiton historia tuossa edes-
sämme, noin sisäinen kuvaus, mikähän on ollut naisten asema
niinä vuosisatoina tahi vuosituhansina, joina nainen on ollut
vain miehen saalis.» Ester säikähti ja koetti sotkea puhet-
tansa. Se oli ikävää nyt tuollainen. Kevyesti sanoi hän kuin
valittaen: »Miksi ei saa kosia. Miksi minulta on kielletty
tärkeä pääasia, jatkuminen?»

»Odotetaan nyt vielä», sanoi Helio.
»Hän on oikeassa», sanoi Markku. »Maailmassa on vikaa.»
»Eipä silti», sanoi Ester harmin väre äänessään, »jos joku
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erehtyy minua vielä kysymään, miettimättä annan myöntävän
vastauksen. Minusta olisi naurettavan pientä pitää lukua
omasta kohtalosta tahi sellaisesta, onnesta ja niin edespäin.»

»Kaikki inhimillinen on puutteellista», sanoi Helio. »Saam-
me tinkiä, mutta emme menetellä väärin.»

»Missä on raja oikean ja väärän välillä», kysyi Markku.
»Sen helposti tietää. Suora viiva on kaunis viiva.»
»Mahdoton viiva. Elämän pitäisi opettaa sinua. Minäpä

noidun sinut onnettomaan avioliittoon, josta sinä eroat, rikot
pyhät muodot», sanoi Markku poikamaisesti iloitellen. »Tahi
että sinä teet tyhmyyksiä, että maasta kohoaa itse demonien
ruhtinatar ja sokaisee sinut.»

»Katsokaa, noin hän noituu minua aina», nauroi Helio.
»Luulen, että noituminen ei tohtori Helioon pysty», sanoi

Lea.
»Noidupas minut onnelliseen avioliittoon», sanoi Helio, »niin

saan kokeilla, eikö se vanha muotokin ole vain hyvin riittävä.»
He juttelivat iloisina. Lea oli onnellinen. Hänellä ei ollut

aikaa pysähtyä syvemmin harkitsemaan joka sanaa, mikä
sanottiin. Hän tunsi jonkinlaista huumausta vain ja sen
kautta siirtyi kuin ulkopuolelle itseään. Tähän saakka oli hän
hitaasti ajatellut kaiken, mitä oli ajatellut. Nyt vauhti teki
oudoksi hänen elämänsä. Hän kuljetti vierasta ihmistä itses-
sänsä. Hän hyväksyi sen. Mutta hän ei ollut täysin yhtenäinen
itsessänsä. Hän oli hämmästynyt ja hämmentynyt. Mutta niin
kai tuntui niistä, jotka olivat yksinänsä kasvaneet. He eivät
tahtoneet päästä tapausten tasalle, koska he eivät olleet toi-
minnan ihmisiä. Niin hänkin katseli syrjästä omaa uutta
itseänsä.

Seistä paikallansa ja kieltäytyä kaikesta, mikä ei ollut
aivan ehdotonta. Niin ihmisen pitäisi. Mutta aika olisi rien-
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tänyt ohi. Elämään ei olisi kiinni päässyt. Eikö ollut viisaam-
paa olla näin, olla huomioon ottamatta hitauttansa. Olla
pitämättä noita arkoja tuntojansa niin tärkeinä. Oli viisaam-
paa vaientaakin itsensä. Eikä Eero antanut hänelle enää
aikaa miettimiseen. Hän tunkeutui väkisin hänen elämäänsä ja
valtasi sen. Hänellä ei ollut rohkeutta estää sitä. Ja hän
päätti, että passiivisten ihmisten suhde elämään on aina tämä.

Pelätä toimintaa ja aristua uuden edessä. Hän oli passii-
vinen, se oli hänen vikansa. Eikös hän ollut tullutkin isäänsä.
Oli. Niin hän oli. Saisiko hänkin siis kärsiä samaa. Odottiko
väkevämmän käsi häntä. Jos niin oli, kärsiä hän osasi.
Ja seistä paikoillansa ja pysyä nurkumatta, hän luuli, että
hän sen osasi.

Kun Eero saattoi hänet kotiin, tuntui hänestä, etteivät he
elämän käytännöllisistä puolista olleet puhuneet vielä tar-
peeksi. Siksi sanoi hän arasti:

»Kyllä kai ymmärrät, että minä en voi mitään tuoda pesään.
Ja ajattele tarkasti, että minä joudun rasittamaan sinua, jos
minun täytyy konttorityöni jättää.»

»En anna sinun käydä konttorissa. Minun palkkani riittää.
Ole huoletta.»

»Minua aristuttaa.»
»Olet lapsellinen, kultaseni.»
»Onko siitä haittaa, jos Toini tulee meidän luoksemme?»
»Olen sanonut jo, ettei ole. Hän voi kernaasti maksaa mi-

nulle sitten, kun joutuu ansaitsemaan, jos se on sinusta hel-
pompaa. Sinä et ymmärrä, miten onnellinen minä olen. Ajat-
tele, yksinäinen maalaispoika, joka ikänsä on haaveillut ko-
dista. Ja nyt saa sen. Rakkaus, vaimo, lapsi. Minä kaipaan
poikaa. Vaikka vain yksi lapsi, ettei tuntuisi niin tarkoituk-
settomalta elämä.»
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»Niin.»
»Ja sinä, sinä. Sinä annat minulle niin paljon. Lupaatko

olla kärsivällinen minulle?»
»Lupaan.»
»Minä en saa kotia niin hyväksi ja kauniiksi kuin tahtoi-

sin.»
»Me tulemme toimeen aina, tulemmehan onnellisiksi.»
»Tulemme. Tuntuu kuin koko elämäni tähän saakka olisi

ollut tätä varten.»
»Niin minunkin.»
»Ethän sinä säikähdä sitten elämän arkipäiväisyyttä.»
»En. Älä pelkää. Minä koetan asettua oikein. Toivoisin, että

olisit sitten tyytyväinen vaimoosi.»
»Olen. Ja sinä mieheesi.»
»Olen.»
»Tämä mies, huomaa, on kömpelö talonpoika. Monta vir-

hettä teen. Mutta uskollinen sinulle olen. En petä sinua, sen
vannon.»

»Mutta, mutta», naurahti Lea. Hänen ei olisi juolahtanut
mieleensäkään, että Eero voisi koskaan olla uskoton. Niin, ei
kertaakaan hän ollut sitä ajatellut. Tuntui luonnottomalta jo
pelkkä ajatuskin. Nyt he vain sulautuisivat yhteen ja löy-
täisivät oman elämänrytminsä. Hän kyllä koettaisi oppia
ymmärtämään Eeroa. Hän ei pelännyt, ettei sitä voisi. Mitä
ihminen voi tehdä siinä, sen hän koettaisi tehdä.

Hän tunsi itsensä onnelliseksi.
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Lea ja Eero menivät naimisiin elokuun alussa. Lea oli eh-
dottanut usein, että he antaisivat vihkiä itsensä jouluna, kun
uudet huoneet, jotka Eero oli ostanut, joutuisivat vasta siksi
valmiiksi. Mutta Eero puhui ja puhui ja selitti ja pyysi, eikä
Lea osannut enää vastustaa. Niin erosi hän konttorista heinä-
kuun lopussa ja muutti vihkimisen jälkeen Eeron huonee-
seen. Se oli suuri ja hyvä huone kaasukomeroineen, ja Lea
alkoi emännöidä siellä, niin kuin hän luuli, että pitää tehdä.
Hän laittoi aamuteen ja aamiaisen, ennen kuin Eero läksi
sanomalehden toimitukseen. Sitten siisti hän lopullisesti huo-
neen yksin jäätyään, kävi ostoksilla päivällistä varten. Illal-
liseksi laittoi hän teen voileipineen. Päivät olivat hiljaista
tottumisaikaa uuteen elämään.

Uudessa asunnossa, joka oli vastarakennettavan talon ala-
kerroksessa, oli heillä kolme huonetta, palvelijanhuone ja
keittiö. He pistäytyivät usein katsomassa, miten se valmistui.
Päivällä, silloin kun Eerolla oli aikaa, kävivät he ostelemassa
tavaroita uuteen kotiinsa. Lea ompeli ja valmisti liinavaate-
varastoa, hänellä oli määräraha itsekuhunkin tarpeeseen.

Eero ei ollut kertaakaan puhunut Toinista, ja kun Lea näki,
miten hän laski kaikki tarkasti, ei Lea ollut rohjennut ottaa
puhetta hänestä. Hän oli kirjoittanut Toinille, että tämä tulisi
vasta kevätlukukauden alusta kaupunkiin ja silloin kenties
voisi tulla asumaan suoraan heille. Toini oli ymmärtänyt, ettei
Lea voisikaan auttaa häntä, ja oli ottanut Matilta rahoja ja
tullut kaupunkiin. Hän asettui asumaan erään toverinsa
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kanssa kalustettuun huoneeseen. Toini nauroi kovasti, kun
hän tuli Leaa tapaamaan ja näki heidän huoneensa. Seinä-
viereen oli kasattu suuri paljous taloutta varten ostettuja

esineitä. Huonekalut, joita he olivat ostelleet tahi tilanneet,
tulisivat vasta uuteen asuntoon. Eero oli sitä mieltä, että ostok-
sia ei saanut jättää siksi, jolloin muutettaisiin, silloin siinä
voisi tulla yllätyksiä. Ja rahan, jonka hän oli suunnitellut
talouteen ja ostoksiin, piti riittää. Lea sai harkita, mitä hän
piti välttämättömimpänä, ja ostaa nyt vähitellen.

»Sinähän asut tavaramakasiinissa», nauroi Toini. »Melkein
luulisi, että olet lähetyssaarnaajan kanssa naimisissa sitten-
kin.»

»Mitenkä äiti jaksoi»,kysyi Lea.
»Erinomaisesti. Matti kehui, että hänellä on takanaan äidin

rahoja ja niistä minä lainasin. Ette te nyt rikkaita ole aina-
kaan», sanoi Toini.

»Enhän minä ole sitä sanonut suinkaan. Milloin sitä alussa.
On ostettu vain välttämättömin. No, oletko päättänyt opin-
noistasi? Kieliäkö luet?»

»Tästä minun pitikin jutella. Onhan minulla kielipää, niin
kuin sanovat. Mutta ajattelepas, en taidakaan viitsiä lukea
kieliä.»

»Mitäs sitten? Niinhän puhuit», ihmetteliLea.
»Sitten pitäisi päästä ulkomaille, ja se kysyy rahaa. No,

velkaa? Mutta kuka sen maksaa?»
»Sinä itse tietysti.»
»Kieltenopettajat saavat niin vähän.»
»Se riittää kyllä, mainiosti riittääkin. Voi siitä velkansa

maksaa.»
»Se on niin kuivaa. Vanhat kielet tekevät hulluksi ihmi-

sen», sanoi Toini.
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»Mitäs sitten, mitä olet ajatellut? Nyt on kiire jo. Eilen oli
yliopiston avajaiset. Pitäähän toki tiedekunta edes tietää»,
sanoi Lea.

»Minä olen ajatellut luonnontieteitä, se tahtoo sanoa lääke-
tiedettä.»

»Mitä sanot?»
»Ajatellut lääkäriksi yrittää.»
»Sehän on hulluutta, se on pitkä ala.»
»Sitten hammaslääkäriksi. Kieliä en lue, en. Se on varma.»
»Lapsi-kulta. Se on kallis ala. Ja jos jää kesken, miten sit-

ten?»
»Sitten menen naimisiin. Mies maksaa velat. Se alkoikin

siitä sinun ensimmäisestä kirjeestäsi. Minä ajattelin, että
pitäisi minunkin mies saada», Toini nauroi.

»Oh, älä pelottele», sanoi Lea.
»Mutta se on totta. En sitä olisi muuten keksinytkään

koko alan muutosta. Olen jo tiedekuntaan merkitty, että se
asia on päätetty, sinun on turhaa huutaa ja pelotella minua.
Asia on selvä», sanoi Toini.

»Nyt sinä huolestutat minua», sanoi Lea.
»Ole vain huolissasi omista asioistasi, älä minun. Tietysti

minä otan vastaan sinulta ensi lukukauden ylläpidon. Se
huojentaa huoliani. Mutta muuten salli minun itseni vain
päättää, kyllä minä täällä pärjään.»

»Mistä sinä löysit asunnon» kysyi Lea.
»Sanomalehti-ilmoituksen mukaan läksin hakemaan. 'Asuin-

toveria naisylioppilaalle halutaan'. Menin suoraan ja otin
sen.»

»Onko sinulla mukava toveri?»
»Ei siinä mitään vikaa. Reilu tyttö. En kirjoittanut sinulle

tulostani, ettet hätääntyisi. Sinä hätäilet kaikesta liikaa. Sit-
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ten meni ensimmäinen päivä kaupoissa juoksuun. Uusi pääl-
lystakki, uudet kengät. Kaikki vaatteet minulla olivat roskaa.
Enhän minä olisi iljennyt tänne tullakaan. Milloin saan nähdä
miehesi?»

»Tule iltasella. Onko sinulla nyt rahaa kylliksi?»
»Varmasti on. Matti antoi enemmän kuin minä pyysin.

Minä laitan nyt itseni hyvään kuntoon. Täällä on hauska
olla. Ja kyllä siellä maalla oli jo niin kuivaa, ettei yhdessä
kohti enää pysynyt.»

»Mitäs äiti sanoi, kun läksit?»
»Tietysti se vähän murjotti. Mutta minä olin Matin kanssa

puhunut jo kaikki sitä ennen. Onko herttainen sinun mie-
hesi?»

»Sinä näet.»
»Olen hirveän utelias. Oletteko kovastikin rakastuneita

toisiinne?»
Leaa nauratti.
»Miltä tuntuu olla avioliitossa?»
»Mikäs siinä.»
»Minä olisin hirveän onnellinen. Kylläpä olit viisas.»
»Ei siihen viisautta tarvita.»
»Maalla kovasti hämmästyivät. Se oli niistä niin suurta.

Riitta-Stiina kehui, että hän oli arvannut, että kohta menet
naimisiin, kun sinä olet niin sievä. Minua hän ei pidä niin
sievänä, kun olen vaalea. Mutta voihan sattua, että on joku,
jokapitää vaaleasta, siihen minä paljon perustan.»

»Pikku hupakko. Ovatko nämä opiskelijan puheita?»
»Nyt minä lähden. Mihin aikaan miestäsi näytetään?»
»Tulehan siinä puolikahdeksan. Kahvia saat.»
»Kiitos, kiitos.»
Toini pyörähti pois. Lea ihmetteli, miten hän oli kaunis-
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tunut. Vai pukuko sen teki. Notkea, solakka vartalo, täynnä
eloa, liikehtiminen pehmeää ja vaivatonta. Hänen hipiänsä
oli hienon hieno, kasvot raikkaat jatummien ripsien varjosta-
mat silmät niin siniset ja kirkkaat. Hänen huoleton ilonsa

tarttui, ja teki hyvää katsella ja kuunnella häntä. Eihän hän
ollut muuten oikeassa lainkaan, vieras olisi sanonut kevyt-
mieliseksi, mutta hänestä säteili sellainen raikas ilo ja viaton
koketeria, joka oli hänellä synnynnäinen, sopi hänelle. Hän
oli itsekeskeinen ja muista piittaamaton ja se olisi loukannut
toisissa, mutta hänelle se kuului, ikäänkuin puki häntä ja
teki hänet erikoiseksi, palveltavaksi ja ihailtavaksi.

Kun Eero tuli kotiin, kysyi Lea:
»Arvaapa kuka täällä kävi?»
»Enpä arvaa.»
»Toini oli tullut kaupunkiin.»
»Olisit pyytänyt häntä jäämään tänne.»
»Hän tulee iltasella.»
»Hauska saada nähdä häntä. Sentähdenkö sinä olet niin

alakuloinen?»
»Olenko minä alakuloinen?»

»Usein, kun tulen kotiin, minä huomaan sen saman», sanoi
Eero.

»Suo anteeksi. En siitä mitään itse tiedä.»
»Yhäkö vierastat minua?»
»Enhän toki.»
»Sinä totut kyllä. Ennen kotonasi oli kaikki tuttua, samat

ihmiset ympärillä. Nyt on uusi ihminen. Etkö ihmettele usein,
mitä sinulla on tuon miehen kanssa tekemistä», kysyi
Eero.

»Ihmetteletkös sinä, mitä sinulla on tuon naisen kanssa
tekemistä», kysyi Lea.



»Minä en ihmettele. Minulle sinä olet oma. Mutta sinä
tunnut niin alistuneelta», sanoi Eero.

»En siitä itse mitään tiedä.»
»Kun olemme oikein perehtyneet toisiimme, näet, ettei

missään mitään ihmettelemistä ole.»
»Siihen minä luotan», sanoi Lea.
»Joku reippaampi tyttö ei ihmettelisi mitään, hän olisi jo

edeltäkäsin eläytynyt uusiin oloihin. Mutta sinä, sinä olet lapsi
vielä.»

»Sehän on paha, jos se siltä tuntuu», sanoi Lea.
»Miksi niin alakuloinen ääni?»
Lea ei ollut selvillä siitä itsekään, mikä häntä painosti.

Hän koetti peittää sitä, mutta ei onnistunut.
»Nyt päivällistä, pane ompeleesi pois», sanoi Eero. »Kyllä

on sitten toista, kun saamme oman keittiön ja palvelijan ja
muodostamme oikean perheen. Tämä tilapäisyys ei ole muka-
vaa.»

Lea toi päivällisastiat pöytään.
»Suo anteeksi, minun täytyisi pyytää sinulta vähän rahaa,

hakeakseni leipää, Eero.»
»Joko sinulta on lopussa kaikki se, mitä annoin?»
Lean mielestä tulivat sanat vähän kovalla äänellä, ja se

loukkasi häntä.
»Minulla on tilikirja tuossa pöydällä. Olen ostanut vain ne

tavarat, mitkä sinä määräsit.»
»Mihinkä sinä nyt sitten tarvitset?»
»Ei muuta kuin jos leipää hakisin ja ottaisin vähän kahvia

jakahvileipää, kun Toini tulee.»
Lea katsahti Eeroon. Eeron silmät olivat hänestä kylmät ja

kiinteät. Se oli aina samaa, kun rahasta tuli puhe. Eero puri
hampaitaan yhteen ja suupielet vääntyivät alaspäin. Sehän ei
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merkinnyt tietysti mitään, mutta se pahoitti Leaa. Hänen oli
vaikeata pyytää aina rahaa.

»Jos hän olisi aivan tuntematon ja näkisin nuo kasvot
yhtäkkiä, niin pitäisin häntä kovana. Varmasti pitäisin. Mutta
liian kovahan hän ei ole. Eivät nuo piirteet mitään ilmaise,
hänellä on vain tuo paha tapa vetää suupieliään noin alas»,
ajatteli Lea sillä aikaa kun Eero kaivoi kukkarostaan rahaa.

Eeron ääni oli niin tiukka. Se loukkasi. Mutta kyllä kai
siihen tottui. Se vain aristutti, kun oli riippuvainen hänen
rahastansa.

»Tietysti», sanoi Eero jo tavallisella äänellään, »sinun on

ostettava tällä kertaa. Muuten on meidän pakko olla sääs-
täväisiä.»

»Oliko paha, että kutsuin Toinin tänne?»
»Ei, ei tällä kertaa.»
»Minä koetan ja osaankin olla säästäväinen. Toivoisin, että

tekisin oikein, niin että hyväksyisit ostokset jamuun.»
»Sinä teet. Minä olen hyvin tyytyväinen.»
»Huomauta vain, jos joskus erehdyn, ja minä korjaan sen.»
Lea veti päällystakin yllensä ja meni maitokaupasta lei-

pää hakemaan. Käytävässä pyyhki hän silmiään, kyyneleet
tahtoivat väkisin kohota. Tuo raha, sepä teki elämän vai-
keaksi. Eero varmaan, kun oli yksin aina elänyt, oli tottuma-
ton sen käyttöön. Hän ei aavistanut, mitä näinkin vaatimaton
talous maksoi. Leipä maksoi, voi maksoi, kaikki maksoi. Eero
antoi tuntea, että oli tuhlausta maksaa mistään. Lea pelkäsi
kovasti, että heille tulisi vaikeuksia siitä, ja hän oli pyytänyt,
että saisi pyrkiä takaisin konttoriin. Mutta siitä Eero oli suut-
tunut.

»Sinulle tulee työtä kylliksi, kunhan saat lapsen. Lapsi ja
talous, ne riittävät sinulle.»



Oli totta, että ne riittivät. Hän tunsi itsensä heikoksi. Maa-
ilma oli ikäänkuin mennyt sekaisin ja sumentunut hänen
kohdallaan. Hän tunsi itsensä liian herkäksi ja sairaalloi-
seksi. »Pakko olla säästäväisiä.» Se on selvää. Muutoin, eihän
hän ollut ostanut mitään, mitä Eero ei ollut määrännyt.
Oli kai kieltäydyttävä syömästä. Vähennettävä ainakin. Sen
hän oli jo tehnyt. Ja siitäkin voi tämä hänen paha mielensä
johtua. Kunpa hän osaisi olla Eeron mieliksi, ettei pahempaa
sattuisi.

Kun Toini tuli heille iltasella, näytti Eero häneen kovasti
ihastuneelta. Toini jutteli janauroi, hänellä oli yliote.

»Kas, tuollainen pitää tytön ollakin», sanoi Eero Toinin
lähdettyä. »Hänessä on elämää.»

Oh hyvä, että Eero piti hänestä, ajatteli Lea. Toini voisi
tulla heille asumaan ja hän voisi auttaa Toinia ja katsoa
hänen lukujansa. Lapsihan Toini oli vielä.
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XI

Oli päästy muuttamaan uuteen asuntoon jo marraskuussa
ja saatu kaikki kuntoon. Lea oli järjestellyt huoneet. Eeron
huone oli kaunein ja mukavin. Hänen huoneessaan oli leveä
nahkasohva, pari mukavaa nahkanojatuolia, hyvä kirjoitus-
pöytä, jollaoli puhelin. Lea oli valinnut vihreät ikkunaverhot,
jotka antoivat huoneelle lämpimän ja turvallisen tunnun.
Siihen huoneeseen olivat he ostaneet maton.

Eeron huone oli eteisestä oikealla. Eteisestä vasemmalle oli
heidän makuukamarinsa, jossa oli valkeaksi maalatut sängyt,
pieni valkea lipasto peileineen ja pöytä sekä pari tuolia.
Sänkykamarista pääsi ruokasaliin, jonka ovista yksi oli eteisen
ulko-oven kohdalla. Ruokasalin kalustona oli värjäämättö-
mästä koivusta tehty pöytä keskellä huonetta, astiakaappi
perällä, pieni pöytä vasemmalla olevan ikkunan kohdalla ja
kuusi tuolia. Ruokasalin kolmas ovi vei tarjoiluhuoneeseen,
jonne myös Eeron huoneesta oli ovi. Keittiön ja tarjoiluhuo-
neen välinen ovi oli puoliksi lasinen. Keittiö oli vaaleansini-
seksi maalattu, ovesta oikealla seinällä oli halkolaatikko, jota
sopi käyttää pöytänä, vastapäätä halkolaatikkoa toisella sei-
nällä oli hella kaasuliesineen, sen vieressä taampana tiski-
pöytä, jonka yläpuolella oli kattilahylly. Perällä, ovea vasta-
päätä oli ikkuna, jonka edessä oli varsinainen keittiöpöytä.
Halkolaatikkoa ja keittiöpöytää peitti siniruutuinen vaha-
kangas. Sinikukkainen vahakangasreunus koristi kattilahyl-
lyjen reunaa, samoin oven taakse piiloutuvan kaappisyven-
nyksen hyllyjä.
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Leaa riemastutti tämä keittiö. Se oli hänen omansa, siinä ei

ollut vierasten jälkiä. Kaunis? Mikä kaunis tällainen liian
puhtaan näköinen keittiö olisi? Tahi miksi se ei olisi kaunis?

Väriä sen kylmään sineen antoivat kattiloiden kannet hellan

yläpuolella olevalla hyllyllä ja kattilat tuossa kattilahyllyllä.
Hän oli ostanut ne erivärisiä emaljisia. Siinä oli puurokattila
sininen, vesikattila harmaa ja punainen kattila kastikkeita
varten. Ja sitten siinä oli kaksi alumiinikattilaa, joita hän
kutsui 'kansaksi', koska ne palvelivat milloin mitäkin tarkoi-
tusta. Riepumatto, joka kulki ovelta ikkunaan päin, pehmensi
askeleen tuntua. Sen rannuissa oli hän näkevinään syviä
värisointuja, punainen ja ruskea ja musta, joita reippaasti
valkea viiru erotti. Ilahduttavia olivat keittiössä myös kaksi
puista, punaista tuolia halkolaatikon molemmin puolin. Lealla
oli tapana istua sillä halkolaatikon vieressä olevalla tuolilla,
joka oli lähinnä ovea. Hänen vasemmalla kädellänsä oli pal-
velijanhuoneen ovi, joka oli kulmikkain tarjoiluhuoneen oven
kanssa, ja häntä vastapäätä oli keittiön ovi ulos portaille.
Ikkunan valkeat, punaruutuiset verhot, olivat hänestä kau-
niit, ja kun aurinko paistoi keittiöön hetkisen iltapäivällä ja
hän yksin istui väsähtäneenä tuolillansa, muistui äiti aina
mieleen.

Hän kaipasi äitiä. Hän olisi tahtonut näyttää tätä keittiötä
äidille, näyttää tätä pientä taloutta. Ja hän oli varma, että
äiti olisi sen hyväksynyt. Hän kaipasi äitiä muutenkin. Tuntui
kuin hän nyt vasta olisi äitiä ymmärtänyt. Mutta kun hän oli
kainosti kerran Eerolle maininnut, että kutsuttaisiin äiti jou-
luna käymään täällä, Eero ei ollut mitään virkkanut. Eikä
äiti kutsumatta tullut. Eero tahtoi pitää heidät erillänsä.
Ja tottahan oli, että ruoka silloin enemmän maksaisi. Ei
hänkään, Lea, olisi iljennyt syödä äidin aikana, niin kuin hän
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nyt söi. Hän söi eri ruokaa kuin Eero. Eero söi oikeata voita
jaranskanleipää ja lihaa. Lea söi margariinia, jota oli toisella
lautasella, hapanleipää ja kirnupiimää. Hän laittoi kastiketta
kookosrasvasta, lämmitti ja lämmitti sitä ja kastoi siihen
leipäänsä. Eerolle piti olla oikeaa ruokaa, hän ei voinut syödä
tuota kastiketta. Mutta josLea jätti sen itselleen tekemättä ja

sattui ottamaan lihaa, kuuli hän heti, ettei heidän kannattanut

syödä lihaa. Jos hän jätti lihan pois, meni Eero syömään ulos.

Näin siis näytettiin, että Lean kohdalta vain oli vähennettävä.
»Jos minä en saa kunnollisesti syödä, en jaksa työtä tehdä»,
sanoi Eero. »Hyvä, teen, mitä sinä tahdot.» Eero joi kerman

kanssa kahvia, Lea joi sen maidon kanssa. Hän oli kyllästynyt
tuohon kookosrasvakastikkeeseensa, ja kun hän keitti Eerolle
aina munan iltavoileipien kanssa, oli hän kerran keittänyt
itsellensä myös. Eero viskasi vihoissaan munat lattialle ja
sanoi:

»Ei meillä kannata kaikkien munia syödä.»
»Minulla oli niin nälkä, varmasti siksi, kun tulee lapsi»,

sanoi Lea.
Eero kävi synkäksi ja näytti, että hän häpesi. »Keitä siis

toiset.»
»Ei, en keitä.»
Eero oli äänetön ja meni omaan huoneeseensa eikä puhutel-

lut häntä. Ja keittiössä Lea itki. Hän ymmärsi, että tulevan
lapsen tähden hänen velvollisuutensa olisi syödä. Hänen teki
mielensä kaikenlaista. Etenkin omenia. Hän häpesi noita
mielitekojaan, mutta ymmärsi kyllä, että syy ei ollut hänen.
Se oli huonon ruoan. Hän tarvitsi ruokaa, ei ollut kysymys
hänestä, vaan lapsesta. Kerran myös hänessä kohosi kapinal-
linen henki, ja hän osti puoli kiloa omenoita ja söi ne samalla
muut paitsi kaksi, jotka hän jättiEerolle.



»Helvetti, miten sinä tuhlaat», sanoi Eero. »Eikö sinulla
ole enää järkeä yhtään. Sinustapa on tullut koko materialisti.
Kyllä ne maallakin lapsensa tekevät, eikä niillä ole omenoita
eikä muuta, jatervettä sukua tekevät. Opi kieltämään itsesi ja
ruumiilliset halusi.»

»Minä koetankin.»
Häntä eivät loukanneet nyt yhtään Eeron sanat. Hän

häpesi ja tunsi syyllisyydentuntoa. Hän ei ollut ennen kos-
kaan ruokaan kiinnittänyt huomiota. Nyt hän sen teki. Hän-
hän oli kuin eläin, joka nälissänsä etsii kaikkea. Keittiössä
hän oli maistellut ryynejä ja keksinyt, että kauraryynit
maistuivat hyvältä. Hän söi niitä. Siinä oli se puoli, etteivät
ne olleet kalliita. Se oli kuin leipää, eikä voita tarvinnut.
Tuli halvaksi syödä niitä. Mutta piti sanoa Eerolle, että niitä
söi, ettei se viekkaasti tapahtunut. Hän sanoi ja Eero naurahti
ja lupasi. »Pikku elukka», hän sanoi. Niinhän hän oli. Hän
tunsi itsensä tylsäksi iltapäivisin etenkin. Aamupäivällä tunsi
hän ajatuksensa kirkkaiksi. Mutta hän kieltäytyi painumasta
ajatteluun. Hän suojeli sillä itseänsä. Ja jonkinlainen pelko,
ettei hän tuntisi itseänsä onnelliseksi tahi ettei jaksaisi sopeu-
tua ja alistaa itseänsä kaikkeen, pidätti häntä, hänen
tunteitansa ja ajatuksiansa. Parasta, ettei ajattele, tottuu
vain.

Lean oli tapana panna ostokset paperille ja näyttää se
Eerolle, että tämä näki, mitä elämä tuli maksamaan. Ja
maksamaanhan se tuli.

»Täytyy tulla vähemmällä toimeen», sanoi Eero aina vihai-
sesti.

»Minä koetan. Mitähän jätän ostamatta?»
Lea näytti ostoslistaa. Eero tarkasti.
»Noista ei voi mitään jättää. Täytyy syödä kerrallansa
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vähemmän. Ei se ihmisen ruumis niin tärkeä ole. Henki on

tärkeämpi. Ruumis saa alistua. Vähän asketismia, ei se pahaa
tee.»

»Ei tee.»
»Ja missä se kahvi viipyy nyt», sanoi Eero vihaisesti. Sillä

kertaa sitä ei ollut keitetty.
»Minä ajattelin, että jos ei laiteta», sanoi Lea.

»Ja miksi ei?»
Lea ajatteli sanoa, että jos vähän sitä asketismia nyt nou-

datetaan. Vaan olkoon, sanoopahan vain niin kuin on. Ja hän
virkkoi:

»Koska kahvia minulla ei ole.»
»Olisit ostanut.»
»Rahaa ei ole ollut, tuossahan on lasku viime ostok-

sista.»
Eero kaivoi pientä rahaa kukkarostaan ja viskasi ne Lean

eteen niin, että ne lensivät pöydältä lattialle. Lea keräsi ne ja

ajatteli, ettei Eeron pitäisi tuota häntä halventavaa tapaa
käyttää, että hän sai kerätä rahat kuin kerjäläinen maasta.
Ja kerjäläisen tunto tuntuikin. Hänen piti aina pyytää. Se oli

hyvin vaikeata. Kun ei ollut mitään syötävää seuraavaksi
ateriaksi, ei hän uskaltanut sitä sanoa ennen kuin Eero oli
lähdössä kotoa. Hän seisoi ja koetti puhella muuta ja katsoa
sitä lomaa, milloin voisi ruokaostoksista sanoa, sillä Eero suut-

tui ja alkoi puhua tuhlaavaisuudesta ja viskasi rahat sopimat-

tomasti. Olisi ollut mieluummin kokonaan pyytämättä. Se

taas olisi synnyttänyt moitteen siitä, ettei hän pitänyt huolta
ruoasta edes. Ja samat lauseet uusiintuisivat aina:

»Pitää tulla vähemmällä toimeen.»
»Mitä minä vähentäisin? Minä koetan syödä vähemmän»,

sanoi hän.
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»Mitäpä paljon sekään auttaa. Laihtunuthan tuota olet»,
sanoi hän kerran.

Sanoipas Eero sen. Sehän oli kuin tunnustus. Lea tuli siitä
hyvilleen. Jos Eero ymmärtäisi, miten hänellä oli joskus huu-
tava nälkä, miten hän vahingossa kuin nälkäinen kissa oli
katsonut tuota maitoa, jota Eero kaasi lasiinsa, ja miten
muna, kun sen jo näki, tuntui hänestä kuin lapsesta houkut-
televalta, se jo kuoren läpi tuoksui hyvältä, ja sen muotokin
miten oli kaunis, kun hän keittiössä piteli sitä kädessään
ennen kuin sen keitti Eerolle. Että ihminen ei ollut henkeä,
vaan että sillä oli ruumis nälkäinen, sen oli hän oppinut nyt.
Ja hän näki unta voileivästä, miten hän leikkasi Eeron
tuoreesta ranskanleivästä itselleen paksun palasen ja pani
oikeaa voita päälle ja söi ja joi maitoa, ja taas kerran, miten
hän leipoi suurta vehnätaikinaa ja särki siihen munia. Ne
olivat kuin pahanhengen houkutuksia, eikä muuta. Varma
oli, että nälkä sai ajattelemaan ruokaa. Kotona hän ei ollut
koskaan sitä kokenut, oli saanut syödä ja olla huomaamatta,
että söi, ja oli syönyt. Tämä täällä oli pelonalaista. Että
elämä maksoi, se olikin pelottavaa. Toisen täytyi maksaa hä-
nen edestänsä, ja se nöyryytti. Hän sai kuulla siitä ja huomata
joka päivä, että hän oli alempi. Hän kärsi siitä ja koetti
miettiä keinoja, miten korjata asia. Oli paha, ettei hän ollut
valmistautunut mihinkään ammattiin, jota olisi voinut hoi-
taa. Konttoriin ei Eero luvannut laskea. Nyt hän oli vain
palvelija, tuollainen vähäpätöinen ja kehno, joka pystyi vain
pienen talouden hoitamaan.

Hän piti kyllä kotinsa kunnossa, siivosi huoneet, pesi lat-
tiat, laittoi ruoan, pesi ja silitti ne vaatteet, joita voitiin
kotona keittiössä pestä. Kotona ennen sai lukea ja tehdä
vapaaehtoisesti sen, mitä tahtoi äitiä autaakseen. Nyt hän oli
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äidin asemassa vain. Se ero oli, että äiti hallitsi rahat, eikä
vastannut menoista kenellekään. Lean asema oli paljon nöy-
ryyttävämpi. Hän ei saanut vastata mistään, ja Eero oli
aina pahalla tuulella rahojen menosta.

»Se korjaantuu kyllä ajan pitkään», ajatteli Lea. Joskus he
ovat varakkaita ja elävät kuten muutkin. Eero ei ole elänyt
perheessä koskaan, eikä tiedä, miten on kohdeltava toisia. Hän
oppii sen vielä, kunhan perehtyy siihen ajatukseen, että
perhe on omaa. Silloin oppii tuumaamaan ja yhdessä neuvot-
telemaan ja oppii luottamaan omaansa. Eero ei luottanut
häneen. Ja siitä johtui, ettei hänkään osannut tuntea vielä
olevansa kuin kotonansa. Hän ei saanut mitään määrätä eikä
päättää eikä ajatella. Hän ei olisi mitään vaatinutkaan, ei
itsellensä mitään erikoista tahtonut. Eeron olisi pitänyt se
ymmärtää.

Jos äiti olisi tämän hänen elämisenlaatunsa nähnyt, olisi
Leaa hävettänyt. Eeron puolesta. Äiti oli käytännöllinen,
mutta niin saita kuin Eero hän ei ollut. Eikä hän olisi heidän
elämäänsä hyväksynyt. Hän olisi kenties vähän vahingoniloi-
nen häntä kohtaan, mutta hän olisi torunut Eeroa ja pitänyt
hänen puoltansa. Hän olisi sanonut, että miehen piti huolehtia
vaimostansa ja katsoa tarkemmin, milloin sen voi elättää. Ja
sanonut, että huonomman vaimon olisi Eero voinut saada.
Ja sanonut, että ainoakaan nainen ei voinut vähemmällä elää
eikä hengissä pysyä. Jos Eero ottaisi palvelijan, söisi palvelija
toisin, hän ei tällaiseen tyytyisi ja hänelle piti maksaa palk-
kaa. »Mitä olet Lealle ostanut, et mitään, et edes kenkiäkään.
Ja minkä näköinen hän on, nälkiintynyt lapsi-parka.» »Älä
sotkeudu», olisi Lea äidille sanonut. Äiti ei ymmärtänyt mi-
tään pitemmistä pyrkimyksistä. He tekivät työtä tulevaisuutta
varten. Saapa äiti nähdä kerta vielä kaksi onnellista ihmistä.
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Lean tehtävänä on auttaa Eeroa ja tukea häntä. Eero menee

vielä pitkälle maailmassa. Heidän olonsa oli nyt vain tila-
päistä.

»Mutta sinä totutat häntä huonoille tavoille tuolla tavalla
liiaksi kieltäytymällä», sanoisi äiti. »Katso vain, hän jää sel-
laiseksi. Hän ei ota sinua huomioon ihmisenä koskaan.»

Se ajatus, sehän oli hänen oma, salainen ajatuksensa. Hän
oli pelännyt sitä, että tuo kasvattamaton poika jäisi kasvatta-
mattomaksi ainiaaksi. Lealla kuitenkaan ei ollut rohkeutta
eikä voimaa sotia omasta puolestansa. Hänen päämääränään
oli tyydyttää Eeroa. Eikä äiti saisi koskaan tietää, miten he
elivät, eikä koskaan sotkeutua heidän asioihinsa.
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XII

Eero oli ollut rakastunut Leaan ja uskoi, että avioliitto
muuttaisi hänet kokonaan toiseksi, säännölliseksi mieheksi.
Hän sai nyt Lealta sitä tukea, jota hän oli kaivannut. Hänen
työnsä ikäänkuin hedelmöittyi. Leassa oli hänelle sopiva työ-
toveri ja auttaja. Hän huomasi, että Lea oli älykäs ja nopeasti
oppiva ja että pian hän oli selvillä Eeron työn laadusta. Lea
itse kirjoitti sujuvasti, osasi korjata ja perehtyä aina siihen

aineistoon, mitä Eero käsitteli. Eero oli tyytyväinen ja hyvil-
lansa, hän ei ollut tehnyt huonoja kauppoja. Hän oli saanut
kunnollisen työtoverin. Paremmin ei olisi voinut sattua. Sillä
sattumaa se oli. Vaikka hän oli päättänyt, että hän laskee
taitavasti, ennen kuin hän sitoo itsensä, ottaa rikkaan, oli hän
sillä kertaa unohtanut laskelmansa. Jonkinlainen rakkauden
hurmio oli vallannut hänet alussa, vaikka hän oli kokenut ja
hänellä oli ollut tilapäisiä suhteita muita ja hän oli luullut,
ettei hän kyennyt enää rakastumaan rehellisesti. Hänen
rakastumiseensa sekaantui itseihailua, oman voiman tuntoa,
jotka nostivat hänet toiselle, korkeammalle tasolle. Nyt hän
oli mallikelpoinen yhteiskuntaihminen, hän oli täysi mies,
jolla ei tarvinnut olla enää mitään salattavaa.

Ne elämykset, joita hänellä oli ollut ennen avioliittoa,
kuuluivat menneeseen elämään, eikä hän katsonut olevansa
velvollinen niistä tekemään tiliä kenellekään. Yksinkertai-
suudessaan oli hän alussa luullut, että hän oli Lealle velkaa
selvityksiä, mutta kun hän näki Lean kauhistuneet silmät
ja tajusi, että hän menettäisi siinä, perääntyi hän ja sotki



sen, mitä oli alkanut kertoa. Nuo naiset, kunnolliset ja koke-

mattomat, olivat samanlaisia kaikki, yksinkertaisia. Ne tah-
toivat olla ainoita ja ensimmäisiä. Ei raskinut ottaa heiltä
pois sitä luuloa. Heidän oma asiansa, pitäkööt sen sitten,
päätteli hän. Ja hän vakuutti Lealle, että Lea oli hänen
ensimmäinen ja ainoa rakkautensa. JaLea uskoi.

Heidän rakkaudenhurmionsa oli lyhytaikainen. Sen peitti
talouden ajattelu ja Eeron riita rahan käytöstä, samat kuin
usein köyhillä, jotka ponnistelevat, että elämä pysyisi tasa-
painossa. Mitä syödään, mitä voidaan ostaa; hätä, kun vuokra
täytyy maksaa. Nuo ainaiset kysymykset, jotka tahtoivat
väkisin tulla pääkysymyksiksi ja tärkeimmän pohdinnan alai-
siksi. Heillä ei olisi tarvinnut sitä. Mutta Eero oli tarkka. Ja
se oli Leasta oikein. Hän melkein ihaili Eeron tarkkoja
laskelmia. Tuntui turvalliselta, että oli sellainen mies, joka oli
käytännöllinen ja ymmärsi asettaa elämän tiukalle. Heidän
pitikin elää tulevaisuutta varten vain. Kaikki työt ja pyrki-
mykset tähtäsivät sinne.

Kun Eero antoi Lean tehdä artikkeliluonnoksen lehteä var-
ten, koetti Lea syventyä työhönsä. Alussa tapahtui se kuin

pilanpäiten, mutta hän innostui ja pani välittömästi ajatuk-
sensa paperille. Jälki oli toisenlainen kuin se olisi ollut Eeron
kädestä lähteneenä. Ja Eero suuttui siitä. Mutta ilokseen
huomasi Lea, että Eero käytti sitä hyväksensä. Paloitteli sen
taitavasti ja sitoi uudeksi. Yksityiskohta ei pitänyt yhtä koko-
naisuuden kanssa, mutta Lea näki asian ja vaistosi sen pa-
iremmin kuin Eero, ja Eero ymmärsi ne edut ja laski kirjoi-
tuksen käsistään. Hän ei viitsinyt aina edes sulatella eikä
ryhtyä puolestaan turhiin ponnisteluihin. Lea huomautti sil-
loin, että kirjoitus oli ristiriitainen. Eerosta se sai kelvata.
»Täytyy joutua», sanoi hän, »ei kukaan huomaa epäyhtenäi-
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syyttä.» Hänen kirjoitelmansa olivat kaunopuheisia, asia niis-
sä peittyi alussa, mutta kuitenkin kehitteli hän niissä jonkin-
laiset aatteelliset päätelmät ja nousut ja ne menivät täy-
destä. Epäjohdonmukaisuudesta ei saanut muistuttaa, huo-
mautuksista Eero sanoi, että ne vievät hänen voimansa. Ei ole
kysymys totuuksista, aatteista vain. Hän kirjoitti kansalle ja
puhui kansalle. Ja hän kirjoitti mistä tahansa ja puhui, mistä

pyydettiin puhumaan. Ja hän harjoitteli kotona äänenkäyt-
töä ja puhujanasentoja. Lea oli kuuntelija ja katselija. Hän

näki, että tuon ulkonaisen tavoittelu vie Eeron väärään, hän
etsii sillä sitä, joka ei hänelle kuulu. Hänessä oli jonkin-
laisen kauppamatkustajan into. Ja hän puhui yhtä innok-
kaasti tavarasta kuin tavarasta. Lea huomautti siitä ja tuosta
lausujan harjoittelusta, joka alkoi kiusata häntä.

»Se on minun alaani, se ei sinuun koske. Rahaa sinä näh-
tävästi osaisit käyttää, mutta työtä sinä et antaisi tehdä.»

»Tietysti antaisin.»
»Ei kukaan ole tullut suurmieheksi ilman työtä. Siihen

tarvitaan työtä, työtä. Kuuntele nyt, minä lausun tämän pu-
heen lopun ja annan tulla siihen lämpöä ja nousua. Katso,
että tauot ovat kylliksi pitkät, ja sano, missä lämpö ei tunnu
uskottavalta. Ja katso, nostanko minä käteni ylös vai riittääkö
tämä liike.»

Lea seurasi harjoittelua. Se oli näyttelijän työtä ja se teki
hänet alakuloiseksi. Mutta Eero rakasti sitä. Hän rakasti kaik-

kea ulkonaista samaten. Aina tuo, minkä vaikutuksen jokin
asia teki, ei se, mikä asia todellisuudessa oli.

Tuo Eeron suuri taipumus näyttelemiseen ja vaikutuksen
hakuun tuli aina etualalle, kun hän oli kosketuksissa ulko-
maailman kanssa. Lea jakoi Eeron kahdeksi Eeroksi, kotoi-
seksi, jona hän oli tarkka, itsekeskeinen, omilta vaativainen.
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Ja juhla-Eero, jona hän oli maailman suhteen suvaitseva,

liian ystävällinen, pelkuri ja liukas. Hänellä ei ollut peri-
aatteita, ja siksi hän helposti oli tilattavissa sinne ja tänne
puhujaksi. Hän nautti enimmän puhujantoimestaan. Jos hä-
nellä ei ollut pitkiin aikoihin tietoja juhlista, joihin häntä
pyydettäisiin puhumaan, oli hän kuin sairas. Hän poimi kir-
joista kauniita ajatuksia paperille, muovaili ne omiksensa,
ja niitä oli sitten taas valmiina saataviksi, kun hän niitä tar-
vitsi. Siinä hän oli taitava. Lea huomautti hänelle tuosta.
Se oli hänestä lainaa.

»Älä luule, että yksi voi maailmassa kaikki ajatella. Me no-

jaamme toinen toisiimme, me julkisuuden miehet. Vai luu-
letko, että minun yksin pitäisi koko aikakauden ajatuksista
vastata. Ei minulla ole aikaa siihen. Joku on jo saman puke-
nut valmiiseen muotoon. Minä otan sen ja panen sen omaan
pukuuni. Sinä et näy ymmärtävän mitään.»

Lea tunsi, ettei hän ymmärtänyt, hänen tuntonsa oli toi-
nen. Hän ei olisi toivonut, että Eero olisi tyytynyt noin help-
pohintaisiin saavutuksiin ja että Eero olisi näytellyt toista
kuin oli. Maailmalla, jota Eero aina moitti ja arvosteli, oli
kummallinen vetovoima Eeroon. Se saneli Eerolle melkein
kaikki. Paitsi ei sitä, mitä hän kotona oli. Sillä maailman
silmä jatuomio ei taas tänne ulottunut. Täällä oli hän ankara
koulumestari ja vaativainen tyranni. Täällä ei Eero ollut
ihmisen, vaan alamaisen kanssa tekemisissä. Teki, sanoi mitä
tahansa, täällä Eero ei tullut siitä mihinkään vastuuseen.
Hän oli täysi itsevaltias. Se kasvatti Eerossa kaksi olentoa.
Ja Lea sai katsoa, kummalleko hänen tuli kulloinkin pu-
hua. Oli eri totuudet ja lähtökohdat kummallakin, ne olivat
ristiriidassa keskenänsä. Ja meni aikaa, ennen kuin Lea huo-
masi, miten ristiriitainen ja hajanainen Eero oli sisältäpäin ja
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miten tilapäistä oli kaikki, mitä hän teki. Pysyviä ominai-
suuksia ei Lea huomannut muita kuin tuon maineen tavoit-
telun, olla nimi, ja tuon laskelmallisuuden kodin suhteen,
saituuden, niin kuin hän itseksensä itsellensä alkoi sitä nimi-
tellä, saituuden tunnoissa, teoissa, rahankäytössä. Mutta sai-
tuuden vain Leaa kohtaan. Sillä tuo maailmanpalvonta muo-

dostui tuhlaukseksi, ajan javoiman haaskaukseksi. Se ei tuot-
tanut, vaikka siitä joskus palkkaa sai. Kun Lea siitä huo-

mautti, sanoi Eero:
»Minä teen sivistystyötä, vai pitäisi siitä vielä maksaa, että

minä saan nimen. Minä teen reklaamia itsestäni, ymmärrätkö
sitä. Mitäpä sinä ymmärtäisit, mitä nimi maksaa. Ehkä sitten,
kun se on historian lehdillä, se sinulle kelpaa.»

Lea palveli nöyrästi Eeroa, veti usein kengät hänen jalas-
tansa ja asetti hänet väkisin puoliksi leikillä lepäämään. Hän
hiipi hiljaa toimissansa eikä uskaltanut häiritä Eeron ajatus-
työtä. Eero oikutteli ja Lea kärsi sen nöyrästi. Hän arveli,
että Eero oli töihinsä tyytymätön silloin, ja hän pingoitti kai-
ken älynsä ja tarmonsa voidakseen olla Eeron apuna. Nuo

pitkät juttelut Eeron töistä muodostivat juhlahetket Lean
elämässä. Hän heräsi ajattelemaan, ja hänelle aukeni niiden
kautta uutta maailmaa, joka pystyi ruokkimaan hänen näl-
käistä henkeään enemmän kuin ne niukat elämisen koke-
mukset, joita hänelle oli sattunut. Elämä muuten meni kuin
jälkeä jättämättä, hän ei ollut kokenut mitään, hän eli kuin
lainaelämää, se oli ahdistavaa ja tarkkuutta vaativaa asettu-
mista, se koetti pyyhkäistä pois hänet pelistä, nujertaa hänet
mitättömäksi palkolliseksi. Hän ei ollut mikään tekijä per-
heessä. Hänet olisi voinut korvata kuka tahansa. Hän pon-
nistelihen ollaksensa vähän enemmän kuin joku palvelija.
Se ei onnistunut, häneen ei ollut enää kiinnytty siten kuin
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alussa. Hän ei ollut huomaavinaan sitä. Eihän ollut kysymys
hänestä. Hän taisteli urhoollisesti itsessään sitä vastaan, ettei
tekisi mitään numeroa itsestänsä. Hän tunsi katkeruutta,
mutta ei näyttänyt sitä. »Kyllä tämä tästä selviääkin vielä»,
ajatteli hän. »Täytyy odottaa. Kenties avioliitto on saman-
laista, yksilöä loukkaavaa, kaikille alussa. Sanovathan, että
'routainen vuosi' on ensimmäinen.»

Hän odotti jännityksellä ensimmäistä joulua. Hän olisi
valmistanut Eerolle jonkin joululahjan, mutta hän ei saanut
koskaan rahaa niin, että siitä olisi yhtään liiennyt säästöön.
Joulun alla Eero vakuutti, että joululahjoja ei osteta eikä
joulua vietetä, se oli turha ja pakanallinen tapa. Vapaa, valis-
tunut henki ei sellaiseen alennu. Lea oli haaveillut pienestä
joulukuusesta, se täytyi hänen jättää. Hän sai jouluaattona
rahaa juuri sen verran, että sai hapanleivän, vähän voita ja
margariinia, riisiryyniä ja puoli kiloa lipeäkalaa, josta hän
aikoi laittaa päivällisen ensimmäiseksi pyhäksi ja tähteestä
riisien kanssa laatikon toisena. Hän osti Eerolle pienen vii-
paleen kinkkua ja kaksi torttua. Kävi se näinkin. Pihalta oli
hän kerännyt poishakattuja kuusenoksia, jotka huuhtoi ja
kuivasi ja joilla hän koristi aattopöydän. Eero oli hämmäs-
tynyt, kun sen näki.

»Johan sinä aivan turhaa puuhaat.»
»Onhan nyt jouluaatto.»
»Mikä kummempi se jouluaatto on. Eihän sellaisia tur-

huuksia tarvita.»
»Suotta vain, tämähän on ensimmäinen joulumme.»
»Jokainen päivä on aina ensimmäinen ja ainoa päivä

sitä vuotta, sitä kuukautta. Juhliapas näitä. Niistä tulisi
koko historia. Jätä jo lapsellisuus. Tehtiinkö teillä joulu-
kuusi?»
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»Aina, mutta me olimmekin lapsia. En olekaan joulu-
lahjoja ostanut», puolustelihe Lea.

»Hm. Oletpa ostanut kinkkua ja torttuja.»
»Sen verran vain, että sinulle.»
»Se on selvä, noissa piireissä, joista puuttuu valistus, tuh-

lataan yli varojen. On kuuset, kinkut ja muut.»
Lea ajatteli, että Eero olisi voinut olla sanomatta noin.

Eero oli kiukkuisen näköinen. Lea ajatteli ottaa pois havun-
oksat pöydältä, vaan sitten päätti, olkoot, ettei näytä, ettei hä-
nelle saa sanoa omaa mieltänsä. Jos tulee vielä riitaa, on se
ikävä jouluaattoiltana. Eero tahtoi opettaa häntä näin alussa.
Toiste hän ei enää tähän päivään kiinnittäisi huomiota.

Eero leppyikin. Hän haki huoneestaan paketin, jota hän
piteli kädessänsä. Eiköhän ole vain joululahja sittenkin. Se
oli neliskulmainen, pieni paketti ja valkeassa käärössä. Tuo
on kuin kultasepän käärö, siisti. Mitähän siinä on? Jos hän
olisi ostanut rannerenkaan tahi sormuksen, sen kokoinen tuo
paketti on. Mutta Lea ei ollut näkevinään sitä. Nyt Eero oli
pettänyt häntä, ostanut kuitenkin. Häntä pelotti, millä hän
sen maksaisi takaisin. Varmaan Eero oli miettinyt tuota
kauan ja kuitenkin päättänyt. Eero siis rakasti häntä. Ja hän
salaisessa mielessään oli pitänyt Eeroa saitana. Hän sai nyt
hävetä.

Vihdoinkin, kun heidän piti ruveta syömään, Eero asetti
paketin Lean lautasen vierelle.

»Joululahjoja?»
»Niin.»
»Rakas, kultainen olento, minulla ei ole mitään. Ja sinä,

sinä —»

»Älähän nyt.»



»Minua ihan hävettää, mutta tiedäthän —. Saanko nyt
aukaista tämän?»

»Ei vielä, syötyä sitten.»
»Mitä minä antaisin.»
»Hm. Oletpa ostanut kinkkua jatorttuja.»
»Sinulle.»
»Syö sinä toinen torttu.»
»En. Minä en tortuista pidä», sanoi Lea leikillään,

»No, minähän tässä sitten syön.»
Eero söi kinkkuviipaleen ja tortut ja Lea ajatteli, että oli

sentään hyvä, että hän näinkin joulua laittoi. Ei Eero voinut
siitä suuttua tuon enempää, koska itsekin oli ostanut lahjoja.
Se lahja häntä yhä liikutti, Eero oli lyönyt siihen lakka-
sinettinsä päälle. Oikeastaan oli pahakin, että Eero oli tuh-
lannut nyt. Lean piti koettaa säästää se takaisin jotenkin.

Mutta hän oli onnellinen ja iloinen ja varoi sitä Eerolle
näyttämästä. Se ehkäpä johtaisi Eeroa uusiin ostoksiin. Ja
sitähän hän ei tahtonut.

Hän silmäili salaisesti kiitollisena Eeroa. Tuo lahja oli kui-
tenkin jonkinlainen tunnustus. Ja se teki niin hyvää. Hän oli
luullut viime aikoina, ettei Eero enää hänestä pitäisikään.
Saada laskevalta ja tarkalta ihmiseltä lahja oli paljon suu-
rempaa kuin saada se sellaiselta, joka ei laskenut.

Kun oli syöty, sanoi Eero:
»Avaa nyt lahjapakettisi.»
Lea tunsi sydämensä lyövän, hän oli levoton ja jännittynyt
»Mitä sinä nyt tyhjää lahjoihin tuhlasit. Kiitos sinulle,

armas poika.»
Hän sai paketin auki ja kääri paperin pois pienen punaisen

pahvirasian ympäriltä.
»Oh, kultasepän tavaraa?»
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»Avaa.»
Lea avasi, sieltä tuli esille tyhjiä visiittikorttilippuja.
»Ha-ha-haa», nauroi Eero.
»Hyviä nämäkin», sanoi Lea ja sai mielestänsä peitetyksi

sen hämilläolon, jonkapettymys tuotti.
»Hyvin tarpeellisia.»
»Ha-ha-haa», Eeron nauru oli luonnollinen ja hän nautti

kovasti pilastaan.
»Äläkä usko, että ne ovat sinulle. Minä ostin ne itselleni,

aina niitä tarvitsen», sanoi Eero.
»Se on totta. No, sinä otat lahjasi pois. Kiitos kuitenkin,

kun käärit sen. Nämä olivat minulla ja nyt minä annan ne
joululahjaksi sinulle. Molemmat olemme siten saaneet lah-
joja.»

»Ha-ha-haa petyitkö?»
»En. Olisin ollut pahoillani, jos sinä olisit tuhlannut rahaa.

Paljon menee muutenkin.»
»Olisikohan äidillesi pitänyt lähettää jotakin? Ehkäpä olisi.

Mutta se on meidän oloissamme mahdotonta.»
»Ei tarvinnut.»
»Hän tottuisi vain ja odottaisi aina. Parempi alussa näyt-

tää, miten tulee olemaan.»
»Niin.»
»Meidän talosta ei lähde liikkeelle mitään, eikä koskaan.

Tämä sanotaan vain yhden kerran jakerta kaikkiaan.»
»Se on selvää.» Lea kuvitteli, miten äiti sentään olisi ollut

hyvillansa vaikka kuinka pienestä lahjasta. Äiti itse oli lä-
hettänyt hänelle aamuleninkikankaan ja varmasti jokseen-
kin viimeisillä rahoillaan. Hän ei ollut uskaltanut näyttää
sitä Eerolle vielä, ettei olisi tuntunut kuin hän olisi vaatinut
vastalahjaa äidille.
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»Kyllä ne ovat kaikkea keksineet kuin noin surullisen ta-
van, että annetaan lahjoja. Se on kaikin puolin hyljättävä
tapa», sanoi Lea ja katsoi Eeroa uskollista luottamusta sil-
missä.

»Sivistymättömien ihmisten tapa. Kun henkevä vuorovai-
kutus ei ole mitään, turvaudutaan materiaan. Materia, ma-
teria, siinä ihminen pysyy kiinni kyllä.»

He vaikenivat. Sitten kysyi Eero.
»Mitä sinä siinä niin mietit?»
»En juuri mitään. Viimeisen edellistä joulua vain, ja äiti

johtui mieleeni.»
»Teillä oli varmaan hienoa, mitä? Hieno suku? Ruokia

ja lahjoja ja niin edespäin. Ja nyt sinä vertaat, tunnusta
pois.»

»En vertaa.»
»Minulla, minulla ei ole ollut jouluja, ei joulukuusia eikäpä

äitiäkään. Äiti jätti minut no ja jättäköön. Ja lahjaksi
olen saanut häneltä kymmenen markkaa ja senkin pyytä-
mällä. Ja niinpä minä myös en anna mitään, en kenellekään,
se on sanottu.Kyllä minä ne rakkaudet tiedän. Ne ovat keino-
tekoista juttua.»

»Niin mikä on keinotekoista?»
»Rakkaudet. Ei sinun kannata vetistellä siksi.»
»Enhän toki.»
»Ja jos sinä olet niin lapsellinen, että kaipaat joulukuusta,

niin pistä kengät jalkaan, lähdetään katsomaan kuusta kau-
pungille, siellä torilla on yhteinen kuusi, no, pistä kengät
jalkaan.»

»Tänään, kun olen siivonnut ja seisonut koko päivän, ovat
jalkanikipeät, kengät eivät mahdu.»

»Eivät mahdu? Mikä niissä taas on.»
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»Olenhan sanonut, jalkani ovat turvonneet ja entiset ken-
gät ovat käyneet pieniksi.»

»Niillähän tuota olet kävellyt.»
»Enhän avojaloin voisikaan, vai voisinko?»
»No, mahtuvat kai ne, koeta vain.»
»Minä luulen, kun lapsi tulee, silloin jalat muuttuvat. Ja

sitten taas voi käyttää noitakin kenkiä, nyt vain ei tahdo
jaksaa.»

»Olkoon sitten, olisin ilahduttanut sinua. Olkoon sitten.
Tule minun huoneeseeni. Minä luen sinulle jonkin runon.
Luenko?»

»Lue.» Mitäpä Lea olisi osannut muuta sanoa. Kun Eero
luki, voi ajatella omia asioita tahi levätä. Niin olikin hyvä.
Ja Eeron piti harjoitella ääntänsä. Mielellänsä hän kaiutteli
sitä. Leaa häiritsi vain Eeron elehtiminen ja väärä, liian
korkea korostaminen. Häneen koski se ihan ja hän olisi sa-
nonut, 'ei niin ole luettava'. Mutta Eero olisi suuttunut, jos
hän olisi sanonut. Ei pitänyt virkkaa mitään, niin oli parempi.

Miten hän oli väsynyt ja yksinäinen täällä. Huoneet tun-
tuivat nyt kylmiltä. Häntä vilusti. Hän veti jalat allensa ja
kääriytyi huiviin ja istui pienenä sohvan nurkassa Eeron huo-
neessa ja katseli Eeroa, miten tämä heilautti kättään seistes-
sään siinä lukemassa kattolampun alla. Valo lankesi Eeron
päähän niin, että pimeää vasten näkyi selvemmin tuo viiva
sivuotsasta tukanjuureen, joka pakeni pitkälle päälakeen
päin. Se viiva oli ihmeellisen outo, epäkiinteä ja epäluo-
tettava. Sitä Lea oli katsellut ennenkin. Eeron pää oli kuin
tuntemattoman, elähtäneen miehen pää. Se oli vieras ihminen
tuo jota hän ei ymmärtänyt. Hieno hän ei ollut. Miksi
hän oli puhunut hänen suvustansa ja hänen äidistänsä tuo-
hon äänensävyyn. Eero pyrki loukkaamaan häntä japahoitta-
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maan hänen mieltänsä. Vai pyrkikö hän vain vieroittamaan
hänet heistä ja erottamaan hänet, Lean, niin että hän olisi
ja eläisi vain häntä varten. Niinhän hän oli ollutkin. Hän ei
ollut ottanut puheeksikaan sukulaisiaan, koska ne olivat köy-
hiä jakäden ojennuskin jo maksaa ja velvoittaa. Ja hän tiesi
kyllä, että Eerosta ei ollut se oikein.

»Minä olen nainut vain sinut, enkä äitiäsi», oli Eero sano-
nut kerran. Se oli totta. Lea oli itse samaa mieltä. Sitä ei
vain olisi tarvinnut sanoa. Se koski niin ilkeästi.

Hänen tuli kuitenkin nyt pitää Eeron puolta. Hänen piti
sietää Eeroa sellaisenaan. Eero oli kovaa maata ja itsepäinen.
Ja voihan hänen itsekkyytensä olla turvallistakin. Varmasti
Eero pitäisi huolen omistansa. Hänen lapsensa saivat turval-
lisen kodin. Ja se oli pääasia. Lapset tulisivat olemaan pää-
asia. He tulisivat elämään lapsia varten, jos omassa elämässä
ei olisikaan sitä tyydytystä ja täyttymystä, mitä rakastu-
neena oli haaveillut. Ei pitänyt käydä käsiksi tuohon kysy-
mykseen, oliko onnellinen vai ei. Se oli toisarvoinen juttu.
Oli koetettava olla niin onnellinen ja tyytyväinen kuin mah-
dollista ja sivuutettava vähäisenä se, mitä tunsi. Ihminen oli
pohjaton tuntojensa vaatimuksissa, mikäpä sitä pystyi tyy-
dyttämään.

Hänen tuli siis olla kiitollinen ja onnellinen. Onnellinen
siksi, että hänellä kohta kesällä oli lapsi. Ensi jouluna hän is-
tuisi tässä lapsi sylissänsä. Hän hymyili, hän nousi ylös ja hy-
myili jatarttui Eeron käteen.

»Sinä naurat, oliko se niin huonosti lausuttu», kysyi Eero.
»Ei, minä olen vain niin onnellinen», sanoi Lea. »Niin on-

nellinen.»
»Minun olisi pitänyt saada ääneni laajemmaksi.»
»Sinähän huusit.»
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»Piditkö siitä?»
»Pidin, pidin. Pidän sinusta, Eero, niin.»
»Se on totta kuitenkin», ajatteli Lea. »Hän on lapseni isä.

Rakastan häntä.»
Toisena joulupäivänä oli päivällinen Eerosta huono, hän

läksi suutuksissaan ulos ja viipyi. Lea istui kotona yksin ja
tunsi itsensä onnettomaksi. Tuli keskiyö, Eeroa ei vain kuu-
lunut. Aamupuoleen yötä hän sitten tuli kotiin.

»Oletko ollut valveilla koko yön.»
»Olen odottanut sinua.»
»Se on turhaa. Tapasin erään maalaistuttavan kadulla ja

menimme illallisille.»
»Olisit soittanut.»
»En tullut ajatelleeksi sitä.»
»Kello käy jo kuudetta. Ette kai illallisilla näin kauan

olleet?»
»Ee-ehei, veikkonen. Sitten me menimme erään taiteilijan

ateljeehen. Niillä oli siellä vähän jouluremua vielä, ehee,
hohoi, nukuttaa.»

»Ja naisia myös?
»Noo, mitä naisia, arvaat, tyttöjä vain. Pojat siellä vähän

ryyppäsivät.»
»Ja sinäkin.»
»Enpä juuri.»
»Sinähän olet raittiusmies.»
»Älä nyt, joutavia. Minun juonnistani ei kannata puhua.»
Lea näki ja tunsi, että Eero oli juonut. Ohuet hiukset olivat

sekavina liimautuneet hikiselle otsalle. Hänen silmänsä olivat
pahannäköiset ja musta varjo niiden alla oli syvä ja laaja.

»Eero», sanoi hän.
»Mitä sitten?»
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»Minkä näköinen olet.»
»Minkä näköinen mies on, kun on valvonut. Ja mitä sitten,

onko jotakin sanomista? Sano se», sanoi hän vihaisesti.
»Olen pahoillani.»
»Jos mies on avioliitossa, ei hän silti ole vankilassa, pane

mieleesi se.»
»Tiedän kyllä.»
»Onko sitten muuta muistuttamista? Anna tulla.»
Lea katsoi häntä peloissaan. Eero näytti kovalta ja ilkeältä.
»Jätä muistutuksesi, minä neuvon sinua. Minä en anna-

kaan vaimoväen komentaa itseäni.»
»Siitä ei ole kysymys.» Hänen teki mielensä sanoa, että hän

oli onneton. Mutta mitä se auttaisi.
»Mistä sitten. Ehkä epäilet jotakin? Sano.»
»En epäile.»
»Minä sanon, jos epäilet, minä en kunnioita sinua. Minun

tapani on se.» Eero näytteli mahtipontista, ja Lea tarkkaili
ilmettä, jolla hän tekeytyi mahtavaksi. Miten onttoa se oli
ja sielutonta. Ja häntä varten kaikki tuo turha teeskentely.
Vieraitapa he olivat toisillensa.
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XIII

Toini oli joulun jälkeen muuttanut heille asumaan. Lea oli
pelännyt, että se tuottaisi hankaluutta, kun Eero laski kaikki
niin tarkasti. Mutta Eero itse pyysi Toinia tulemaan heille.
Ja niin oli se asia selvä.

Toini oli perehtynyt nopeasti Eeroon ja osasi käsitellä häntä
niin, että Eero katsoi hänet perheeseen kuuluvaksi. He ki-
nastelivat leikillänsä aina ja välistä leikkivät keskenänsä
kuin lapset. Eero oli huvittunut Toinista, ja Leasta tuntui
usein, ettäToini oli syrjäyttänyt hänet.

Häntä alkoi se vaivata ja hän muuttui raskasmieliseksi.
Hän katsoi syrjästä, miten Eero elostui Toinin seurassa ja
miten rohkeasti Toini johti kisailun luvattoman rajalle. Usein
he telmeksivät sylityksin eikä kumpikaan raskinut lopettaa.
Hänen täytyi keksiä keino, millä erottaisi heidät. Hän arvasi,
että Toini koetti sillä tavoin hyvittää Eeroa, ettei Eerosta
tuntuisi vaikealta tukea häntä. Toini oli käynyt välinpitä-
mättömäksi töittensä suhteen. Kun Lea siitä huomautti,
sanoi hän:

»Menen kuitenkin naimisiin, mitä hyödyttää turhaa pon-
nistella.»

»Kenen kanssa sinä naimisiin menet», kysyi Lea.
»Kenen kanssa tahansa. Pääsithän sinäkin naimisiin.»
»Siihen ovat omat edellytyksensä», sanoi Lea.
»Mitkä?»
»Tiedät kyllä, no, rakkaus.»
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»En usko. Mitä siihen rakkautta tarvitaan? Sattuma vain.
En usko, että sinäkään olet ollut niin rakastunut.»

Lea tuli pahoillensa.
»Että sinä viitsit javoit.»
»Onko ollut, sanopas?»
»Miten olet paha.»
»Tuollainen kuin Eero voisi yhtä hyvin minuunkin rakas

tua, jos olisi vapaa.»
»Mitä sinä sillä tarkoitat», kysyi Lea tuskastuneesta
»Älä suutu. Tietysti tarkoitan, että rakkaus on aina hiukan

tilapäistä ja sattuman kauppaa. Minä odotan nyt omaa sat-
tumaani.»

»Älä puhu noinkevytmielisesti», pyysi Lea.
»Mitenkä kevytmielisesti», kysyi Toini. »Sehän on totta.

Eikä sinun tarvitse tekeytyä noin tärkeäksi, vaikka olet pääs-
sytkin naimisiin. Ei se muuta ihmistä sen arvokkaammaksi.
Ja tiedätkö, jos ärsytät, voin kiusotella sinua.»

»Siihen sinulla näkyy olevankin halua», sanoi Lea
»Mutta ei sitä halua, jota sinä epäilet», sanoi Toini,

»Mitä minä epäilen sitten?»
»En sano. Sanon vain, että en usko rakkauteen lainkaan.

Sen tähden ei kannata erota, jos vahingossa on naimisiin
mennyt», sanoi Toini.

»Mitä tämä kuuluu tähän», kysyi Lea.
»Ei kuulukaan. Muuten vain johtui mieleeni.»
»Hauskoja mieleen johtumia. Mitä sinä oikein ajattelet?»
»Kaikenlaista ja en mitään. Etupäässä en mitään. Koska

mitään ajattelematta menettelee viisaimmasti, niinkuin olen
nähnyt.»

»Kuka sitten niin menettelee?
»Sinäkin», sanoi Toini. »Ethän sinä ajatellut mitään nai-
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misiin mennessäsi. Ja siinä teit viisaasti. Minä en tule ajatte-
lemaan niinkään paljon kuin sinä.»

»Sitenkö teet vieläkin viisaammasti? Toini, sinä olet tullut
kevytmieliseksi», sanoi Lea alakuloisesti moittien.

»Koska raskasmielisyys ei auta. Meillä oli kaksi raskas-
mielistä perheenjäsentä, isä ja sinä. Näitkö isää juuri mil-
loinkaan onnellisena?»

»Monasti. Mutta mitä sitten?
»Juopuneena ja sinun seurassasi. Kun minä kysyin, miksi

juot, sanoi hän vain, 'älä sinä tule milloinkaan raskasmieli-
seksi, työnnä pois alakuloisuus.' Niin, se oli myrkkyä. Ja minä
en ajattele nauttia sitä myrkkyä, saa olla minun puolestani»,
sanoi Toini.

»Kunhan et tee toisia alakuloiseksi.»
»Sinuako?»
»Minuakin.»
»Selitä.»
»Miksi sinä olet aina Eeron puolella ja minua vastaan, joka

viattomassa asiassa», kysyi Lea.
»Kohteliaisuudesta. Hän on isäntä ja on vieraampi kuin

sinä, ja sitten nautin hänen vieraanvaraisuudestaan ja hyvän-
tahtoisuudestaan», sanoi Toini.

»Sen voisi helposti tulkita väärin. Se on tahditonta ja tar-
peetonta. Näen usein, että ajattelet toisin ja sanotkin toisin.
Joka asiassa olet heti yhtä mieltä hänen kanssaan, kun voi-
sit olla vaitikin. Se on hyvin läpinäkyvää.»

»Muuten olenkin usein yhtä mieltä hänen kanssaan», sanoi
Toini varmasti.

»Mistä sitten?
»Kaikesta elämän menosta. Tunnusta pois, hän sopisi mi-

nulle paremmin kuin sinulle», jatkoi hän avonaisella leikilli
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syydellä, joka hämmästytti Leaa, loukkasi, mutta ei ärsyt-
tänyt.

»En pidä tuollaisesta leikinlaskusta», sanoi Lea.
»Älä nyt leikistä suutu.»
»Älä leiki sellaisilla asioilla.»
Lea oli pahoillansa, mutta ei tahtonut näyttää sitä. Toini-

kin oli sen jälkeenvähän pidättyvämpi.
Kun heillä ei ollut palvelijaa, laittoi Lea edelleen ruoan,

pesi astiat, siisti huoneet sekä auttoi Eeroa kirjoitustyössä
tarvittaessa. Toini nukkui ruokasalissa, eikä häntä saanut
aikaisin ylös. Usein oli ruokasali siivoamatta vielä, kun ruoka-
pöytä olisi ollut katettava.

»Nouse nyt. Eerolla on kiire. Täytyy saada aamiaista», pyysi
Lea.

»Enkä viitsi nousta, tulkoon Eero syömään vain siihen.»
»Sinun on noustava», sanoi Lea lujasti.
»Enpä uhallakaan nouse», sanoi Toini omalla tavallaan oi-

kutellen ja heittäytyi pukkisängyssään niin että se narahteli.
»Minä avaan ikkunan ja siistin huoneen. Eeron täytyy saa-

da aamiaista», sanoi Lea.
»Miksi ette voi syödä sänkykamarissanne», sanoi Toini.
»Tahi keittiössä, etkö sano! Miksi sinä et voi nousta ylös,

et siinä mitään menetä.»
Toini ei ollut kuulevinaan, nosti vain toisen tyynyn päänsä

päälle. Lea arvasi, että hän ei nouse nyt uhallakaan.
Ruoka vietiin sänkykamariin ja kuin anteeksipyydellen se-

litti Lea, että Toini ei tahtonut nousta ylös. Se Eeroa kovasti
huvitti ja nauratti.

»Hyvähän täälläkin on syödä», sanoi hän.
»Nämä huoneet ovat vähän epämukavat. Toini ottaa alaa»,

sanoi Lea.
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»Kyllä sopii», sanoi Eero. Hän puri kiireesti ruokaa jou-
tuakseen toimitukseen.

Vaikka uusi asunto oli tuntunut väljältä, jopa Leasta tuh-
lailevalta, näki hän nyt, että se oli epämukava Toinin heille
muutettua. Mutta hänestä ei nyt päässyt. Ja Lea alkoi epäillä,
että hän oli menetellyt varomattomasti auliudessaan.

Hän ajatteli Toinia. Toini oli kovasti muuttunut. Vai eikö
hän ollut häntä ennen tuntenutkaan. Ehkä Toini oh nyt vasta
herännyt omaksi itsekseen. Kylmä ja itsekäs. Kyllä hän voisi
hänen ja Eeron väliin tulla. Mikään ei pysähdy, jatkuu, ellei
ole voimaa pysähdyttää. Pitääköhän Toini Eerosta? Ei. Hän
leikkii. Mutta se oli vaarallista leikkiä. Eerokin oli välinpitä-
mätön hänestä, Leasta, nyt. Miten he eilenkin leikkivät. Toini
oli ottanut Eeron veitsen. Eero pyysi sitä pois. Toini piilotti
sen selkänsä taakse.

»Anna se pois», pyysi Eero.
»En anna», sanoi Toini nauraen. Eero koetti ryöstää sitä.

Hän ympäröi käsivarsillansa Toinin. He olivat kiinni toisis-
sansa kuin olisivat syleilleet toisiansa. Ja he nauroivat. Se ei
ollut leikkiä enää.

»Toini, anna pois», huusi hän, Lea, ahdistuksissaan, niin
kuin olisi hätä ollut.

Eero hellitti otteen. Heidän silmänsä hehkuivat, he eivät
voineet sitä edes salata.

»Enkä anna väkisin otettaessa», nauroi Toini ärsyttävästi.
»Anna tänne se», käski hän, Lea. »Sopimatonta.»
Toini viskasi veitsen pöydälle.
»Sopimatonta leikkiä terävällä veitsellä noin», sanoi Lea

jo tyynesti.
»Mikäs ihmiskunnan vartia sinä olet», sanoi Toini Lealle,

»Apostoli.»
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Näkihän hän, mitä leikkiä se oli. Toini ärsytti Eeroa tietoi-
sesti. Ja se Eeroa miellytti. Toinin ja Eeron väli oli ainaista
voimainmittelyä. Ja tarvitsiko hänen muuta kuin kuulla se,
minkä hän oli jo kuullut. Helio oli heillä Eeron huoneessa, ja
hän, Lea, teetä viedessään, ennen kuin ehti huoneeseen, kuuli
Eeron sanovan Heliolle hiukan hiljennetyllä äänellä ja ihas-
tuksissaan:

»Jeekutin tyttö koko Toini. Ja katsopas, siinä on oikea
rotunainen. Jos minä en olisi naimisissa, totisesti minä hänet
naisin.»

Se oli leikiksi tarkoitettu, mutta Lea tiesi, että niin Eero
oli ajatellutkin, mutta tuskin oli vakavasti siihen pysähtynyt.
Silloin hän ei olisi sitä sanonut. Eero ei ollut tietoinen siitä,
mitä oli tapahtumassa. Hän oli kiinni muissa hommissa, pu-
heissaan, esitelmissään ja kirjoitelmissaan. Ehkä se vain asian
pelasti. Mutta hän oli luisumassa pois. Ja puoliksi se oli Toi-
nin syytä.

Oliko Toini niin lapsellinen vai oliko hän kevytmielinen?
Kevytmieliseksi sanoisi hän sellaista käytöstä. Hän, Lea, oli
tehnyt kaikki, mitä voi Toinin hyväksi. Ja näin Toini palkitsi
sen. Lea tunsi itsensä katkeraksi ja yksinäiseksi. Jos sanoisi
Eerolle suoraan, että tätä ei saa jatkua. Ei, niin ei saisi. Sanoa
ei saa. Se pahentaisi asian. Eero tulisi tietoiseksi siitä. Ja
mitenkä sitten, oliko hän varma, että Eero jättäisi silloin
enää leikin?

Olisi ahdistettava Toinia ja asetettava hänelle ehdot. Tahi
pantava pois.

Mutta minne hän ajaa Toinin? Kadulle ei voinut ajaa.
Kotia ei ole. Äitikin on vieraan työssä.

Lea mietti tätä keittiössä pestessään viikkopesua myöhään
iltasilla, kun toiset olivat menneet jo sänkyihinsä. Hän sai
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vaatteet pestyiksi ja levitti ne keittiössä nuorille kuivu-
maan. Olikin jo myöhä. Valot vastapäisessä rakennuksessa
olivat sammutetut melkein kaikissa ikkunoissa. On varmaan
yli kahdentoista jo, ajatteli hän. Pitää hiipiä hiljaa nukku-
maan, ettei häiritse toisia. Eteisestä oli sammutettu valo.
Sänkykamarin oven raosta näkyi valojuova. Eero valvoi siis
vielä. Hän astui sisään.

Kun hän tuli, hämmästyi hän suuresti ja jäi sanatonna sei-
somaan paikalleen. Toini lepäsi hänen vuoteellaan yöpuvus-
saan. Hän oli viskannut paljaan käsivartensa Eeron puolelle.
Molemmat he nauroivat hänen sisään astuessaan.

Hän sanoi:
»Toini, mitä tämä on?»
»Mitä», sanoi Toini tiedottomaksi tekeytyvällä äänellä ja

vähän närkästyksissään: »Mitä tämä on muka? Mitä tämän
pitäisi olla? Minua pelotti ja minä tulin tähän vähän juttele-
maan.»

»Eero, mitä sinä ajattelet?»
»Mitä nyt? Toini hyppäsi tähän äsken juttelemaan», sanoi

Eero,

»Minun vuoteeseeni?»
»Mikäs pyhä paikka sinun vuoteesi on», sanoi Toini ivalli-

sesti. »Minä tulin juttelemaan ja minulla oli kylmä. Mihinkäs
minä olisin muuten mennyt?»

»Hyvä. Mene huoneeseesi», sanoi Lea.
Toini pujahti pois vuoteesta, ravisteli päätänsä ja silitti pei-

lin edessä pörröytynyttä tukkaansa. Hitaasti, hiukan halvek-
siva hymy huulillansa meni hän pois ja löi oven lujasti jäl-
keensä kiinni.

»Mitä kuuluu», kysyi Eero. »Saitko vaatteet valmiiksi?»
»Sainpa kyllä.»



»Äläkä ole Toinille vihainen, jos hän siihen pistäytyi. Se oli
lapsellisuutta.»

»Eero, sano, pidätkö hänestä enemmän kuin minusta», sanoi
Lea. »Sano suoraan.»

»Mitä kysyt. Enhän minä hänestä sillä tavalla pidä. No,
hauska hän on. Ja sen minä kyllä sanon, että jos hän
noin, tuohon tyyliin kujeilee, en minä kyllä takaa itseäni
aina.»

»Mitä tarkoitat, Eero?»
»Sitä, että minä voin hänet vietellä. Niin.» Hän sanoi sen

rehellisesti ja välittömästi, katsoen Leaa suoraan silmiin.
Lea säikähti, mutta hän ajatteli samassa, että mitään vaa-

rallista ei heidän välillään vielä ollut. Toiselta puolen ei hän
ollut uskonut sellaiseen mahdollisuuteen, toiselta puolen oli
hän sen hyvinkin selvästi nähnyt. Samalla kuin se tavallaan
ilahdutti, ettei mitään peitettävää ollut, samalla se masensi,
että niin olisi voinut olla.

»Minä tietysti en tahdo», sanoi Eero. »Mutta ihmisen her-
mosto on sellainen. No, älä ole siitä pahoillasi. Tämä on suo-
raa puhetta, ymmärräthän.»

»Sinä et pidä minusta?»
»Tällä ei ole pitämisen kanssa mitään tekemistä. Minä pi-

dän sinusta. Mutta hän on jotenkin ärsyttävä, no, ei se mi-
tään. Ei siitä kannata puhua. Hänen pitäisi muuttaa meiltä
pois.»

»Olen samaa mieltä. Ennen kuin ikävyyksiä tapahtuu»
sanoi Lea.

»Ei tapahdu enää mitään, ei tarvitse pelätä. Nyt kun olen
puhunut, on asia selvä. Joka tapauksessa hän on hiukan vaa-
rallinen. Liian lapsellinen. No, älä ole nyt pahoillasi. Tilaisuus
tekee varkaaksi, sanotaan, eikä suotta. On hyvä suoraan
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puhua. Eikä siinä muuta tarvitakaan enää. Nyt nukutaan.
Hyvää yötä.»

»Hyvää yötä.»
Lea valvoi sängyssään ja mietti. Hän ihmetteli sitä, mihin

he olivat tulleet. Kuinka helposti kaikki kaatui ja tuhoutui.
Raskas alakuloisuus ja kirpelä suru karkoitti väsymyksen.
Mikä erikoinen oikeus hänellä olikaan Eeroon? Oliko heidän
rakkautensa enää niin ehdoton ja oliko koskaan ollutkaan?
Hiedalle he olivat rakentaneet ja tuli tuuli ja särki kaikki.
Tahi mitenkä se olikaan se vertaus? Eero oli ollut uskollinen
vielä, mitä tiedottomasti lienee ajatellutkaan. Mutta kestäi-
sikö se tuonnempanakaan? Oliko mitään uskollisuutta maa-
ilmassa olemassa?

Hän mietti siinä samaa ja samaa, eikä huomannut, miten
aamu sarasti.

Kun Eero heräsi, sanoi hän:
»Joko sinä olet valveilla. Ja mitä, itketkö sinä?
Lea ei itsekään käsittänyt, miksi hän itki. Väsymyksestä,

kaikesta tuosta sattuneesta.
»No, lapsi», lohdutti Eero, »eilisestäkö, sehän ei ollut mi-

tään. Nythän me tästä oikein hyvälle pohjalle pääsemmekin»,
sanoi hän.

»Hän on kuitenkin rehellinen», ajatteli Lea. »Hän ei noin
puhuisi, jos hän ei pitäisi minusta.»

Kun hän nousi ja meni keittiöön, ajatteli hän, kuinka hä-
nen pitäisi menetellä, että hän vähimmän pahaa tekisi. Selvä
oli, että Toinin täytyi muuttaa pois. Jospa hän koettaisi
turvautua Esteriin ja kysyisi häneltä voisiko hän sijoit-
taa luoksensa Toinin. Sen hän tekisi. Heti aamulla hän
kävisi kysymässä. Hän kiirehti aamutöitänsä ja läksi
Esterin luo.



»No, lapsi, sinähän olet nyt kalpea», sanoi Ester, »etkö voi
hyvin?»

»Asia on tällainen», sanoi Lea, »olen vähän huolissani.
Meillä on niin ahdasta, etkö voisi ottaa toistaiseksi Toinia
asumaan luoksesi?»

»Enkö minä sanonut, että vastanaineiden ei pitäisi ottaa
luoksensa ketään vieraita. Tulee ahtaaksi, se on selvää», sanoi
Ester.

»Minä en ymmärrä, miten muuten —:

»Tietysti, kyllä Toini saa toistaiseksi tulla luokseni, älä
sitä pelkää. Sopii hyvin.»

»Hän voisi syödä meillä päivällisen. Kevyen kahviaamiai-
sen te syötte kotona. Koetan auttaa Toinia muuten. Hän on

tullut huolimattomaksi, nukkuu niin pitkään aamusilla, se se
on haitallista meille. Tarvitsen ruokasalia.» Lea punastui, hä-
nen oli vaikeata valehdella. »Mutta hän ei ymmärrä. Kasvata
sinä nyt vähän häntä.»

»Ahaa, minäpä ravistan tyttöä. Milloin hän muuttaa», kysyi
Ester.

»Miten sinulle sopii, vaikka tänä iltana», sanoi Lea.
»Hyvä. Tänä iltana, vähän ennen yhdeksää.»
»Sovittu. Hän tulee siis.»
»On tervetullut. Näes, Lea, minä sanoin tulkoon toistai-

seksi. Ja sitten on hänen toteltava minua ehdottomasti. Tah-
don huoneen muutaman kerran viikossa ihan omaan käyt-
tööni. Hän voi silloin tulla teille, mennä elokuviin tahi vaikka
minne.»

»Silloin kun sinulla on vieraita. Tietysti», sanoi Lea.
»Silloin kun minulla on eräs vieras. Se on meidän uusi

apulaisjohtaja. Rehti poika. Talonpoikainen vähän. Mutta
se ei haittaa. Minulle saa hän välttää.»
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»Mitä kuulenkaan? Saanko onnitella?»
»Saatpa tietenkin. Viime viikolla se tapahtui. En ole kerin-

nyt sitä vielä kuulutella ympäri kaupunkia. Ihan tänään
ajattelin tulla teille kehumaan. Siksi sanoin 'toistaiseksi', asu-
koon toistaiseksi. Toistaiseksi merkitsee ensi kesäkuun alkua.»

»Silloinko menet naimisiin?»
»Silloin. Silloin se pappi vihkii meidät. Ja minä jätän kont-

torin. Ajatella, että siitä vihdoinkin pääsee pois. Mikä onni.
Miltä tuntuu, kun ei tarvitse istua konttorissa enää. Ja olla
sitten rouva. Johtajan rouva. Rouva livo Paasio. Hurraa!»

Ester riemuitsi jaLeaan tarttui hänen iloisuutensa.
»Onnittelen, sydämestäni.» Hän syleili Esteriä.
»Minä sitten rakastan sitä poikaa niin», sanoi Ester. »Ja

me laitamme hyvin kotimme. Sitten me kilpailemme sinun
kanssasi kodeistamme, eikö niin?»

»Minä en pysty kilpailemaan.»
»Sinulla on kaikki mallikelpoista. Parempaa rouvaa kuin

sinä, ei ole missään.»
»Varmasti tulee miehesi onnelliseksi», sanoiLea.
»Jos se on minun vallassani, tulee. Mitä sydämellä saadaan

aikaan, sen minä järjellä teen.»
»Kultaseni. Hän saapi hyvän vaimon», sanoi Lea lämpi-

mästi.
»Puhut roskia», sanoi Ester, mutta hänelle tulivat siinä

vedet silmiin. Hän pyyhkäisi kyyneleet pois.
»Ja siinä vasta on hyvä mies», sanoi hän ja nauroi jo.

»Mutta nyt, lapsi, minä lähden. On jo kiire konttoriin.»
»Anteeksi.»
Ester tempasi päällysvaatteensa. Ja he riensivät ulos.
Kun Lea tuli kotiin, oli Toini vielä vuoteellaan sanoma-

lehteä lukemassa.
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Lea istuutui Toinin vuoteen laidalle ja sanoi:
»Kuulepa nyt, Toini, selitäpäs minulle, mitä sinun käytök-

sesi merkitsee?»
»Mikä käytös», kysyi Toini etenkehtaisesti
»Älä nyt heittäydy, ettet tietäisi, mitä tarkoitan. Sano,

pidätkö sinä Eerosta?»
»Onhan hän rehti.»
»Ja onko muuta sinulle?»
»Mitä tarkoitat?»
»Rakastatko häntä», kysyi Lea.
»Joutavaa.»
»Minusta tuntuu, että sinä tahtoisit särkeä meidän välim-

me. Etkö voi sanoa minulle suoraan, kerran vain suoraan,
eikö päähäsi ole tullut se ajatus, että sinä voisit saada Eeron
helposti?»

»Mitä sitten, jos on tullut», kysyi Toini. »Ajatuksia tulee
jamenee.»

»Ja että sinä olisit valmis särkemään meidän välimme. Se
on ollut sinun päässäsi, tiedän, että on ollut. Sinä et ole niin
lapsi, ettet ymmärtäisi, mihin sellainen kuin sinun käytök-
sesi johtaa. Minä olen hoitanut sinua lapsesta asti, niin voin
sanoa. Minä otan sinut kotiini auttaakseni sinua eteenpäin.
Ja näin sinä teet. Miksi niin teet, sano, sano kerran.»

»Kun en viitsi lukea, niin jotenkin täytyy sijoittua», sanoi
Toini tahtomattaan. Lean varma ääni ja lujuus velvoittivat
häntä sanomaan.

»Ja sinä arvelet, että tähän olisi parasta sijoittua, niinkö?»
»Vaikka niinkin, sehän riippuu Eerosta», sanoi Toini.
»Olit siis ajatellut senkin, että Eero ja minä eroaisimme,

niinkö?
»Niin. Sitäkin olin ajatellut», sanoi Toini epäröiden. »Se on
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johtunut mieleeni. En kiellä. Minä en tule toimeen yksinäni,
mutta sinä tulet toimeen yksinäsi. Ja tokko sinä hänestä niin
paljon pidätkään?»

»Se on minun asiani, ei sinun. Mutta pitääkö hän sinusta

niin, että voisit sellaista ajatella? Onko hän sanonut?»
»Ei ole sanonut», sanoi Toini jo miettien. »Mutta.»
»Näyttänyt?»
»Niin. Ja minusta on tuntunut, että hän pitää minusta.»
»Hän pitää niin kuin koulutytöstä pidetään, minä olen

kysynyt häneltä, että se asia on selvä. Ja hän arveli, ja

minä myös olen ehdottomasti sitä mieltä, että sinun pitää

muuttaa meiltä nyt pois.»
Toini kohosi istualleen loukkaantuneena.
»Mitä, sanoiko hän niin?»
»Sanoi. Eilen illalla hän sen sanoi. Ja hän sanoi, että

meillä on ahdasta. Minä kävin tänä aamuna Esterin luona.
Hän lupasi, että saat tulla asumaan hänen luoksensa. Tänä
iltana sinä muutat.»

»Mutta minä en muuta», sanoiToini vihaisesti.
»Tottahan muutat. Se on Eeron tahto. Voit syödä meillä

päivällisen niin kauan kuin haluat.»
»Sinä olet katala», raivosi Toini.
»Hyvä. Minä olen. Vaan kumpi meistä on katalampi?»
»Minä luulin sinua hyväksi.»
»Tyhmäksi, tarkoitat», sanoiLea tyynesti.
»Enkä minä ole tahtonut sinun miestäsi. En sellaisesta

huoli», sanoi Toini.
»Kukaan ei häntä sinulle tarjoakaan.»
»Miten minä tulen nyt toimeen», sanoi Toini nyrpeänä.
»Saat vastata nyt itse itsestäsi», sanoi Lea hänelle kuin

pienelle oikuttelevalle lapselle.
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Se suututti Toinia ja hän sanoi uhitellen:
»Eeron olisin saanut monta kertaa, saat uskoa.»
»En usko, sanot sen ilkeydessäsi. Nouse nyt vain ylös ja

pakkaa tavarasi. Puoli yhdeksän sinä olet siellä, se on sovittu
Esterin kanssa. Ehkä lukukin nyt paremmin maistaa.»

»Mistä minä saan rahaa?»
»Jos olet kunnon tyttö, minä koetan pyytää Eeroa takaa-

maan ja otat lainan.»
»Siinä oli sinun huolenpitosi!»
»En minä ole tarkoittanut milloinkaan, että minä sinulle

koko kotini uhraisin. Oma syysi, että näin kävi.»
»Tällä tavalla sinä pujahdat kaikesta vastuusta vapaaksi.»
»Onkin aika, että sinä itse pidät huolta itsestäsi», sanoi Lea.
Päivällispöydässä sanoi Toini sitten Eerolle:
»Tehän ajatte minut nyt pois.»
»Ei mitenkään. Meille käy vähän ahtaaksi, niin arvelimme»,

sanoi Eero. »Kuulin, että sinulla on jo uusi asunto. Käy täällä
syömässä päivällistä, niin on Lealla seuraa.»

»Tietysti hän käy», sanoi Lea keventynein mielin. Hänestä
tuntui, että Eero oli kokonaan hänen. Kaikki oli ollut Toinin
lapsellista kevytmielisyyttä. Kun hän ei viitsinyt tehdä työtä
eikä ottaa mitään vastuuta kannettavakseen. Kukapa tietää,
jos tämä oli hyvinkin tarpeellinen läksy Toinille. Lea olikin
hemmotellut häntä aina. Hänen kasvatuksensa oli ollut huono.

Niin muutti Toini Esterin luo. Hän kävi päivällisillä Lean
luona ja otti lainan. Näytti, että se, mikä heille oli sattunut ja
erottanut heidät, oli kuin poispyyhkäisty, kumpikaan ei siitä
puhunut. Ja Toini pysyi tasapainossansa ja iloisena kuten
ennenkin. Se olikin ollut vähäpätöinen juttu, se ei ollut häntä
tuon enempää liikuttanut, ajatteli Lea. Olipa siis hyvä, että
asia oli pieni ja niin helposti järjestyi. Hän ei olisi tahtonut
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jättää Toinia yksin ja turvattomaksi ja iloitsi joka päivä,
kun Toini tuli heille. Vieläkin tuntui kuin jotakin auringon-
paistetta kulkisi hänen mukanansa.

Oli kulunut muutama kuukausi, niin eräänä päivänä tuli
Toini heille erittäin loistavalla tuulella. Kun he olivat istuu-
tuneet pöytään kolmisin ja lopettaneet sitten päivällisen,
sanoi Toini:

»Nyt ilmoitan teille, hyvät herrasväet, erään uutisen. No,
joko ollaan valmiit kuuntelemaan», hän katsoi hymyillen
kumpaakin. »Kihloihin ovat menneet neiti Toini Horni ja
tohtori Aulis Helio.»

Lea ja Eero katsoivat hämmästyneinä häntä.
»No, hämmästyittepä», nauroi Toini.
»Mitä puhut, Toini», sanoi Lea.
»Ei Aulis ole minulle mitään sanonut», sanoi Eero.
»Kun minä kivenkovaan kielsin», sanoi Toini. »Eikä asia

niin vanha vielä ole.»
»Hänhän oli salakihloissa», sanoi Lea raskaasti.
»Oli, vaan ei ole enää», sanoi Toini. »Katsokaa tätä», Toini

näytti kaunista briljanttisormusta, jonka hän otti taskustaan
japisti sormeensa. »Kohta siinä on toinen, sileä.»

»Onnea sitten ja oikein paljon», sanoi Eero ja nousi ylös
onnittelemaan.

»Uskaltaako sanoa onnea», sanoi Lea ja syleili Toinia, sitten
jatkoi hän: »Kun hänen piti olla kihloissa jonkun kanssa.»

»Minkä minä taidan sille, että hän pitää minusta», sanoi
Toini. »Ja että minä pidän hänestä. Eivät ne kaikki nuorten
miesten salakihlaukset ole kihlauksia vielä.»

»Sinä saat parhaan miehen, minkä minä tunnen», sanoi
Eero innostuneena. »Lääkärinä ensiluokkainen.»

»Hyvä, varmasti parhaita miehiä», sanoi Lea mietteissään.
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»Me pyydämme teitä, hyvät herrasväet, ensi lauantaina kih-
lajaisiimme», sanoi Toini säteilevänä. »Ester tulee myös
sulhasensa kanssa. Ja meidät vihitään joskus, sitten joskus.»

»Mitäs, Aulis on rikas», sanoi Eero.
»Että kiitoksia nyt vain kaikesta avustuksestanne», sanoi

Toini ja nousten ylös pöydästä kumarsi hullunkurisesti ensin
Eerolle ja sitten Lealle.

Täytyi nauraa hänelle.
»Niin, lapsukaiset, Toini on onnellinen.» Hän säteili ja

loisti ja käveli ruokapöydän ympärillä, niin kuin jalat eivät
maahan koskisikaan, japiirteli kenkiensä kärjillä kaariviivoja
lattialle.

»Nyt koetan minä pitää huolta itse itsestäni. On jo aika»,
sanoi hän ilakoiden Lealle, »no, mitäs apostoli siitä sanoo?»

»Se on oikein», sanoi Eero ja löi kädellään lujasti Toinia
olkapäähän.

»Siitä saat takaisin», Toini löi Eeroa yhtä lujasti olkapäälle.
»Katsos, Lea, näin pitää miestä kohdella. Jos hän lyö, lyö
takaisin. Ja mene nyt Eero pois jo tästä huoneesta», hän
työnsi Eeroa hartioista eteiseen päin, »että minä saan hetkisen
jutellaLean kanssa, ennenkuin lähden.»

»Mitä salaisuuksia sinulla nyt on», Eero meni nauraen
omaan huoneeseensa.

»Mitä sinun piti jutella»,kysyi Lea. »Istuhan.»
»En istu. Kun ajattelen, ei minulla ollutkaan mitään sano-

mista. Tuntui vain siltä. Se meni päästä pois.»
»Kuinka se kaikki tapahtui», kysyi Lea.
»Tuoko Auliksen kanssa? Kuinka sellainen tapahtuu? Kuin-

ka sinun kihlauksesi tapahtui? Eikö se ole ihme. Ja ellei se
tapahtuisi, olisi se myös ihme. Hän saatteli minua ja tapa-
simme ja juttelimme ja niin edespäin. Täällähän hän minut
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ensin näki. Mutta luuletko, että hän huomasi minua? Ei.
Täällä katseli hän vain sinua. Kerran minä yllätin hänet katse-
lemassa ja ajattelemassa jayhtäkkiä ymmärsin kaikki.»

»Mitä sanot?»
»Yllätin katselemassa siten, syvästi, ja hän unohtui hetkeksi

ajatuksiinsa. Ja häneen kipeästi sattui, kun hän näki, että
minä huomasin ja ymmärsin kaikki. Minä näin, ja hän oli
kuin lyöty ja sairas. Ja näin, että hän lohduttautui siitä,
että ehkä en ymmärtänytkään. Hän on ollut sinuun rakas-
tunut. En sitä ihmettele. Hän ehkä rakastaa sinua vielä. Niin
ollen on sinun ansiotasi, että minä hänet sain.»

Toinin katse oli synkkä ja uhmaava.
»Onpa sinulla mielikuvitusta», sanoi Lea ja pidätti hen-

keänsä. Hengitys tahtoi käydä raskaaksi ja hän pelkäsi, että
Toini sen huomaa.

»Sinä kalpenit. Tiedät, että se on totta?»
»En tiedä. Se ei ole totta.» Hänen olonsa helpottui ja hän

sanoi kevyemmin: »Älä nyt sentään. Mikä pelottava olento
sinä olet. Sinä sotket kaikki. Minä pelkään sinun järkeäsi jo.»

»Sinä, apostoli-parkani, minä nyt sanon esimerkiksi niin
sinusta, mitä luulet sinä elämän olevan? Minusta siihen on
sotkettu pilaa. Eikä niin vähän. Ajattelepas, jos Aulis oli sinua
varten luotu ja Eero minua varten?»

»Oh, Toini. Jätä hullutukset.»
»Älähän. Eihän se merkitse sitä, että minä rakastan Eeroa,

älä nyt luule. Etkö nyt ymmärrä, että minä tiedän, mikä hän
on suunnilleen, yksinkertainen, karkea, itserakas, eikä ollen-
kaan sinua ansaitsisi.»

»Toini, minä kiellän.»

»Kiellä sinä vain. Minä tarkoitin, että jotakin vikaa on

hänessä. Mitä vikaa, minä en tiedä.»
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»Jätä jo.»
»Anteeksi sitten. En koskaan enää puhu sinulle tämän

jälkeen. Olkoon siis. Olkaamme vieraita sitten. Ei ole minulla
sisarta enää.»

»Ei niin.»
»Koska sinä et anna Toinin puhua, enää, et yhtä kertaa

edes, vaikkapa tyhmyyksiään. Oletko sinä siis sisar vai etkö?
Pitääkö sinun näytellä minulle nyt vain Eeron rouvaa tai
holhoojaa tai muuta, apostolia vaikka. No, saako Toini puhua,
vai eikö?»

»Saa.»
»Niin, ei minulla sitten muuta olekaan», sanoi Toini kuin

väsyneenä, vaikeni jakatsoi maahan.
»Minua loukkaa tuo, miten sinä Eerosta puhut ja puhut

minulle», sanoi Lea ja kummasteli mielessänsä, mistä Toini
oli tuon kaiken huomannut, Eerohan oli ollut Toinin heillä
asuessa kuin toinen mies, kohtuullinen ja kunnollinen eikä
ollutriidellytkään kertaakaan.

»Sinulle? Kenellekäs? Vierailleko minun pitäisi puhua. En
puhu. Ja ethän sinä ota vakavasti minua kuitenkaan. Kuka
sen sanoo, ettet ole julmissakäsissä, oikein tappelijan käsissä.
Ei sinun tarvitse sitä Eerolle sanoa, etkä sanokaan, tiedän
sen, et sano, vaikka pää sinulta leikattaisiin. Jotakin ihmettä
hänessä on, sekavaa ja sameaa. Mene tiedä, mikä hän on,
kun hän herää. Hän muistuttaa petoa häkissä, sen tähden
minä häntä härnäsin, usko pois, vain sen tähden. Hän ärsyt-
tää minua. Tunnetko sinä hänet?»

»Tietysti tunnen. Omituinen kysymys.»
»Et tunne. Luulen, että voi seurustella kymmenen vuotta

miehen kanssa ennen avioliittoa, tutkia ja tutkia, eikä se mer-
kitse mitään. Häntä ei näe. Hänestä näkyvät vain ne puolet,
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joita hän tahtoo näyttää, vaikka hän ei pettäisikään. Kym-
menen vuotta avioliittoa, se on jo vähän parempi, hänet
näkee kenties, kenties ei. Sama mies on toinen toisen kanssa
ja toinen toisen kanssa, uskotko? Mitä jää meille? Ei muuta
kuin olla omaa itseään heistä välittämättä. Tulkoot siihen,
jos tahtovat, älkööt tulko, jos eivät tahdo. Siksi minä en te-
keydy, enkä peitä itsessäni mitään, vai peitänkö? En aina-
kaan vaarallisesti. Minut saa nähdä. Jos pitävät, hyvä. Jos
eivät pidä, hyvä. En minäkään silloin välitä. Mitä minä heitä
pelkäisin. Ettäkö näytän kehittymättömältä, sama se, olen
kehittymätön. Ei ole pakko olla minun kanssani, en pyydä.
Minä elän omaa elämääni, niin kuin minä tahdon. Enkä
minä näe siinä mitään väärää. Mitä, onko siinä väärää?»

»On ja ei. On toisetkin huomioon otettava.»
»Hyvä. Tiedän. Se riippuu toisista, ansaitsevatko ne sen.»
»Vaikka eivät ansaitsisikaan.»
»Hyvä. Ei mitään sääntöjä. En elä täällä hyväntekeväisyyttä

varten.»
»Mitä varten sitten elät?»
»Itseäni varten, jo kai sanoin. Vai pitäisikö elämällä jokin

muu tarkoitus vielä olla? Minä elän, koska olen syntynyt,
enkä vielä kuole, selvä. En minä noita muita tarkoituksia
tarvitse. Minähän olen täynnä elämää, minä olen siis elä-
män tarkoitus, eikä ulkopuolelta otettu ohjelma minun tarkoi-
tukseni. Mitä te vanhemmat ihmiset mestaroitte ja tahdotte
tehdä elämän monimutkaiseksi ja vaikeaksi? Sinäkin? Sinulle
tulee lapsi. Se on hyvä tarkoitus. Mutta kunhan et pettyisi.
Sinä itse olet jo kuin poispyyhitty elävien joukosta, nutis-
tettu, hiljennetty. Oletko ihminen enää vai ajatus vain? Ja
Aulis piti sinua ihailtavana.»

Lea punastui.
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»Sinä juttelet», sanoi hän hengästyneenä.
»Tietysti, juttelen vain. Tietysti minäkin ihailen sinua,

vaikka en pidä itsensäkiduttajista. Kun minä kysyin, mitä
Aulis pitää Eerosta, hän pidättyi, eikä hän paljon sano-
nut.»

»Miksi utelet?»
»Juttelemme kaikkea.»
»Hän tuntee Eeron japitää hänestä.»
»Selvä. Vaan sinä et tunne.»
»Tunnen», sanoi Lea lujasti.
»Jos tunnet, onnittelen terävä-älyisyyttäsi. Olet silloin kuin

Jumala, näet kaikki. Minä en näe. Etkä sinäkään näe, jos
totta puhutaan. No, sinusta on paha, että puhelen Auliksen
kanssa, mitä? Hänestä se ei ole paha, hän kuuntelee mielel-
lään, koska näyttää, että meidän kohtalomme pakostakin
yhtyvät. Auliksen sanat muuten. 'Pakostakin'? Miksi pakosta?
Eikö se mennyt luonnostaan? Tuosta, mitä äsken sanoin, että
hän sinua hm, siitä otan selvää. Ja sen minä ehkäpä kos-
tan.»

»Mitä sinä puhut?»
»Lea, sinä olet minun tielläni aina. Minähän jumaloin sinua,

mutta minä ajattelen ottaa elämän toisin. Minua ei kukaan
polje, minä en ole kenenkään hätävara, uskotko. Minä ehdotto-
masti kostan.»

»Mitä sinä kostat?»
»Sen, jos hän rakastaa sinua.»
»En ymmärrä edes, mitä puhut. Minä olen kauhuissani.»
»Niinpä et ymmärräkään ja siksi puhunkin. Aulis —» sanoi

hän hymyillen ja unelmoiden, »minun kirkkauteni ja sel-
vyyteni hän on. Uskotko, että rakastan häntä?»

»Rakastat.»
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»Niinpä luulisin. Minä olen siitä hyvin onnellinen. Hän on

hyvä, hyvä. Mutta jos hän», hän katsoi melkein synkkänä
Leaan, »sinua ajatteleekaan, minä olen kauhean mustasuk-
kainen haamullesi, en sinulle, sinä olet niin viaton lapsu-
kainen, sinä et edes siitä mitään tiennyt, ethän?»

»Minä pelkään älyäsi», sanoi Lea. »Kuule nyt, sinun on luo-
tettava häneen ehdottomasti ja tehtävä hänet onnelliseksi.»

Hän syleili sisartansa.
»Pienokainen», sanoi Lea hellästi.
»Ja hänen on tehtävä minut onnelliseksi», sanoi Toini itse-

päisen lapsen tavalla. »Hän saa tehdä.»
»Saa. Ja hän osaa.»
»Jos se on hänen vallassansa», sanoi Toini ja hänen huu-

lensa värähtivät kuin itkuun.
»Taas?»
»Taas.»
»Älä huoli, jätä turha, vakuutan sinulle, hän on rehellinen.

Mitä hätää sinulla sitten on. On vaarallista tuollainen. Sinulla
ei ole oikeutta.»

»Niinpä ei olekaan. Kaikki on hyvin», Toini katsoi ranne-
kelloaan. »Kiire.»

»Minne sinä nyt?»
»Ompelijalle. Laitatan matkaleningin, enpä tainnut kertoa

vielä, että menemme äidin luo. Aulis tahtoo välttämättä näyt-
täytyä. Se on hyvä. Ja lahjoja vien. Minä määräsin äidille
mustan silkkileninkikankaan, kansan tapaan, oliko paha?»

»Määräsit, se oli paha.»
»Vielä mitä, ihan samantekevää.»
Lea tunsi kuin pistoksen siitä, että itse ei ollut mitään

äidille lähettänyt. Nämä menettelivät inhimillisemmin. Eero
ei olisi äidille lähtenyt näyttäytymäänkään.
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»Aulis sanoi, että ottaisin itselleni harmaan matkapuvun.
Harmaan, minä? Ei, ei koskaan. Minä sanoin hänelle, että
harmaa sopii Lealle, ei minulle, ei minulle. Ja minä otin
heleänsinisen. Saa hyväksyä, jos tahtoo, ellei, olkoon hyväk-
symättä.»

Toini ojensi kätensä ja puristi Lean kättä ja katsoi hymyil-
len lapsen tavoin häntä silmiin:

»Kiitos sinulle, Lea.»
»Mistä?»
»Auliksesta.»
Toini läksi kiireesti taakseen katsomatta ja Lea meni

kylpyhuoneeseen. Ja ettei Eero tapaisi häntä, pani hän oven
kiinni, istuutui ammeen laidalle ja itki avutonna. Tuska, jota
hän ei ymmärtänyt, repi hänen sydäntänsä.
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XIV

Oli kevät. Lea odotti lasta. Hän ei tahtonut jaksaa enää
hoitaa siivousta ja pesua, ja Eero ehdotti, että he ottaisivat jo
palvelijan.

He saivat Hilja-nimisen tytön, vaalean ja sievän, johon
Eero oli hyvin tyytyväinen.

Nyt oli Lea syrjässä taloudesta. Hänen aikansa kävi pit-
käksi. Hän koetti kuluttaa sitä tekemällä käsitöitä. Mutta
aika ikäänkuin tahallaan pysähtyi.

Hän tunsi olevansa vieras kodissaan. Uusi palvelustyttö
oli hieno ja katseli arvostellen häntä. Hän aristui ja vetäytyi
sänkykamariin, jossa hän piti ompeluksiaan. Hilja liikkui
kauniisti ja sirosti kaikkialla kuin olisi kulkenut tanssisalin
lattialla. »Miksi hän teeskentelee niin tarpeettomasti», ajatteli
Lea. »Hän lausuu sanatkin niin täsmällisesti ja pingoitetun
sirosti, niin kuin olisi lausuntakilpailu. Hän on siis kylmä ja
laskeva ja hakee vaikutusta. Ihminen, jolla on sydäntä, on
epämääräisempi ja epävarmempi. Kaikki nuo, jotka ovat täy-
dellisyyksiä, ovat ilkeitä ja johdonmukaisia ilkeydessään. Hän
ei ole hyvä. Mutta minun on opittava sietämään häntä»,
ajatteli Lea.

Hän oli aina luullut, että naisen täyttäisi suuri riemu, kun
hän odotti lasta. Hän oli runoillut siihen kaikkea kaunista.
Mutta niin ei ollut. Hän oli masentunut. Tila oli hänestä

väsyttävä ja raskas. Ajatus uupui ja katosi, muisti huononi.
Hän tunsi, että hän ei pystynyt tajuamaan lopulta kuin ulko-
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miten se nopeasti haihtui. Ikäänkuin raskas sumu olisi sot-
kenut ja peittänyt kaikki. Puolitajuiset ajatukset ja kertau-
tuvat muistontapaiset siitä, mitä hän oli äskettäin ajatellut,
aallehtivat kuin muodottomat sumuhäivät. Niihin ei voinut
tarttua. Ja häntä hävetti, kun tunsi olevansa kuin joku
tylsä, alempi olento, joka liikkuu koneenomaisesti, elää puoli-
naista horroselämää laahustaen päivästä päivään ja odot-
taen, että pääsisi vapaaksi ja voisi tuntea kuten ennenkin ja
elää vielä varsinaista elämäänsä. Nythän hän oli kuin kuollut,
poissa pelistä. Ainoastaan yksi ajatus, väkevänä ja kuivana
kuin ehdoton laki, kulki hänen melkein sieluttoman ruu-
miinsa läpi: »Kaikki lapsen tähden.» Hänen ruumiinsa ja ole-
misensa olivat sitä varten, hänen koko elämänsä ei tuntunut
miltään, jos se lapsen tähden olisi pois annettava. Ja kaikki,
mitä elämä mukanansa toi, oli lapsen tähden siedettävä. Lapsi
ensin, sitten hän.

Kuinka nainen voisi pystyä hoitamaan ajatusta kysyvää
ammattia siinä tilassa? Se oli mahdotonta hänen tapaiselleen.
Ja jos naisella oli useita lapsia, oli hänen oman elämänsä
parhain osa kuin leikattu pois. Siksi miehen jatkuva ja kiin-
teä tuki oli välttämätön. Nainen oli paljon avuttomampi kuin
mies, ja ne muodot, joihin oli tultu, avioliitto ja työnjako,
olivatkin välttämätön tulos tästä erilaisuudesta ja eriluontoi-
sista edellytyksistä jatkaa elämää. Tällä ajalla ja tällä ihmis-
kunnan kehityskaudella oli avioliitto ainoa mahdollinen muoto
ihmissuvun jatkuvan elämän turvaamiseksi.

Lea valitti Eerolle väsymystään ja sitä, että hänen muistinsa
petti, niin ettei hän joskus tavannut edes sanaa, minkä hän
aikoi sanoa ja mikä oli ollut juuri mielessä.

»Kun lapsi syntyy, menee se ohi», sanoi Eero.
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»Jospa lapsesta tulee tyhmä, kun en osaa ajatella ihmisten

tavalla», sanoiLea.
»Hänestä tulee se, mitä mekin olemme. Suunnilleen», sanoi

Eero hymyillen.
»Vaikka minä en osaa tuntea nyt, niin kuin pitäisi, saat

olla varma, että minä hoidan sitä sitten hyvin, niin hyvin
kuin voin jarakastan, uskotkos», kysyi Lea.

»Tietysti, sen uskon. Ehkä liiaksikin», Eero näytti tyyty-
väiseltä.

»Sinä olet hyvin hyvä, Eero. On niin turvallista», sanoi
Lea.

»Ajattelepas arvoani: isä», Eero iski leikillisesti silmää ja
nauroi.

»Oletko tyytyväinen, Eero?»
»Olen.»

Lealle oli syntynyt poika ja he ristivät sen Pojuksi. Lea
hoiti ja syötti sitä itse.

Vaikka Lea oli kuvitellut jo edeltäpäin lasta kuin käsittä-
mättömäksi onneksi, oli tapaus hänestä vieläkin onnellisempi
ja ihmeellisempi kuin hän oli aavistanut. Koko maailma
muuttui toiseksi. Se aluksi ikäänkuin pieneni, supistui, hän
sai maaperää jalkainsaalle, kaikki oli kiinteämpää ja todellis-
tuntuisempaa. Nyt hänelle koti vasta oli koti. Niin kuin mies
tarvitsee jo suojellakseen naisen, niin nainen tarvitsee suojel-
lakseen lapsen. Niin toteutuu elämän välttämätön eteenpäin-
kulku ja luonnon tärkein tahto ihmisessä. Mitä kaikki muu
oli sen rinnalla.

Lea oli hurmaantunut pikku poikaansa. Hän ei huomannut
paljon, mitä hänen ympärillään tapahtui. Eero oli muuttanut
nukkumaan työhuoneensa sohvalle, koska lapsi häntä häiritsi.



Niin oli mennyt muutama kuukausi, eikä Lea ollut havainnut
mitään erikoista. Hän hoiti lastansa ja tunsi elämän täyteläi-
syyden. Eräänä iltana sitten sattui hän menemään myöhem-
min Eeron huoneeseen ja siellä oli Hilja, joka läksi heti pois.

»Mitä Hilja täällä näin myöhään tekee», kysyi hän.
»Hän siivosi vielä vähän huonetta», sanoi Eero.
Lea huomautti seuraavana päivänä Hiljalle, että huoneet

on siivottava aikaisemmin. Hilja kohautti olkapäitänsä ja
katsoi hiukan halveksien häneen.

Kerran taas nukkui lapsi levottomasti. Lea meni pyytämään
Eeroa, että hän tulisi katsomaan, mikä lasta vaivasi. Eteinen
oli pimeä, oli yö, mutta hän näki valoa tarjoiluhuoneen oven-
raosta.

Hän aukaisi oven ja oli kaatua. Hilja oli siinä lattialla
kyyröttämässä.

»Mitä te siinä teette», kysyi hän.
»Minä voitelen ovensaranoita, etteivät natise», sanoi Hilja.
»Miksi näin yöllä? Huomenna voi sellaisen tehdä», sanoi

Lea.
Mutta jospa hän tahtoo tehdä sen salaa? Jospa hän yöllä

liikkui ovissa? Ja minne hän liikkui? Ja mitä varten?
Yhtäkkiä kohosi kummallinen epäilys hänen mieleensä.

Mitä täällä oikein tapahtuu? Miksi yöllä ovia voidellaan?
Miksi Hilja oli Eeron huoneessa niin myöhään, miksi Eero
käänsi päätänsä tyttöä kohti, kun tyttö toi tarjottimella ruo-
kaa ruokasaliin? Miksi silmäili häntä, niin kuin heillä olisi
salaisuuksia? Eeron silmissä oli uusi ilme, hän oli jo tarkas-
tanutkin sitä usein, mutta ei koskaan ollut ymmärtänyt
epäillä.

Hän meni Eeron huoneeseen, Eero nukkui. Hän sanoi:
»Lapsi nukkuu rauhattomasti. En ymmärrä mikä sillä on.»
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Eero nousi ylös ja sanoi:
»Mennään katsomaan.»
»Kukahan on käskenyt yöllä voitelemaan ovensaranoita.

Hilja oli siinä puuhassa juuri.»
»En minä ainakaan», sanoi Eero. »Mitä ajattelet?»
»Ajattelin vain, jospa sinä olisit käskenyt.»
»Miksi yöllä?»
He tarkastivat lasta.
»Se nukkuu nyt», sanoi Lea. »On ollut hyvin levoton.»
»Ei se mitään. Nuku rauhassa. Hyvää yötä.»
»Hyvää yötä», sanoi Lea. Häntä hävetti, että hän oli epäil-

lyt. Kuitenkaan ei epäilys häntä jättänyt. Hän muisti nyt,
miten Eero päivällä oli katsellut Hiljaa, miten hän oli pyytä-
nyt lempeästi ja kauniisti häneltä vettä, liioitellen kohteliai-
suutta. Oli, siinä oli jotakin. Kaikki ei ollut oikein.

Hän alkoi tarkata heitä seuraavina päivinä, mutta ei huo-
mannut erityistä. Ehkä hän oli epäillyt suotta. Hän näki kyllä,
että Hilja oli ostanut itsellensä kauniita vaatteita ja että
hänen alusvaatteensa näyttivät olevan niin hienoa lajia, ettei
Lea ollut vielä nähnytkään sellaisia.

Eero oli virallisen ystävällinen Lealle, ei puhellut juuri pal-
joa ja näytti, ikäänkuin ei ajattelisi häntä eikä lastakaan. »Hän
ei välitä minusta», ajatteli Lea.

Kerran eräänä yönä heräsi hän siihen, että kuuli huudah-
duksen Eeron huoneesta. Hän oli avannut oven eteiseen, kun
oli liiaksi kuuma. Hän nousi ylös. Se oli naisen ääni. Joku oli
Eeron huoneessa, mutta oven raosta ei näkynyt valoa. Hän
avasi tarjoiluhuoneen oven. Hilja sammutti juuri valon huo-
neessansa. Lea kiersi eteisen kautta Eeron huoneeseen ja
sytytti valon.

»Mitä nyt», sanoi Eero vihaisesti.



»Nukuitko?»
»Tietysti nukuin. No, joko lapsi taas nukkuu huonosti?»
Ääni ei ollut uninen, ja Lea näki, ettei Eero ollut vielä

nukkunut.
»Minun täytyi tulla puhumaan sinun kanssasi, Eero», sanoi

hän.
»Miksi yöllä? Puhu päivällä», sanoi Eero hiukan tuskastu-

neesta
»Miksi valvotte yöllä, sekä Hilja että sinä?»
»Joko sinä kävit katsomassa Hiljaakin», kysyi Eero pilkalli-

sesti.
»Kävin. Hän sammutti juuri valon. Kuulin huudahduksia

täältä.»
»En minä ole mitään kuullut», sanoi Eero viattoman näköi-

senä.
»Täällä oli joku.»
»Mahdotonta. Voit katsoa, täällä ei ole ketään eikä ole

ollutkaan.»
»Kuulin selvästi.»
»Sinne on mahdotonta kuulua», sanoi Eero. »Olet nähnyt

unta.»
»Minulla oli sattumalta ovi auki», sanoi Lea. »Etkö voi

sanoa suoraan, miten asiat ovat. Näethän, miten se kiusaa
minua.»

»Selitä, selitä, todista, mitä sanot», huusi Eero.
»Älä huuda, Hilja kuulee. Tule minun huoneeseeni, niin

puhelemme.» Lea läksi. Eero pani vähän päällensä ja tuli
sänkykamariin.

»Minä tulin kuuntelemaan sinun hulluuttasi. No, puhu nyt.»
»Enhän minä tahdo väittää mitään, minä vain kysyn ja pyy-

dän sanomaan», sanoi Lea.
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»Kysyt? Mikä oikeus sinulla on kysyä, minä kysyn.»
»Olen tullut niin epäluuloiseksi ja tahtoisin, että sinä

auttaisit minua pääsemään epäluuloistani», pyysi Lea.
»Millä oikeudella sinä epäilet», Eero tarttui Lean käsi-

varsiin japuristi niitä.
»Voin olla väärässä, mutta miksi tyttö huusi siellä, mitä

hän siellä yöllä tekee?»
»Hän ei ollut siellä.»
»Hän oli siellä.»
Eero tarttui Lean kurkkuun ja puristi sitä ja pudisteli

Leaa.
»Minä kuristan», sähisi hän.
»Eero», sai Lea sanotuksi.
»Sinulla ei ole oikeutta epäillä minua.» Eero puristi lujem-

min japudisteli taas.
»Älä kurista niin kovasti. Voi käydä hullusti. Sinä tapat

minut.»
»Minä kuristan, kuristan», sähisi Eero hampaiden lomitse.

Lean henki tahtoi salpautua. Hän oli puristanut kätensä lu-
jasti Eeron käsiin ja koetti vetää niitä pois kaulansa ym-
päriltä.

Eero hellitti.
»Sinä, Eero, sinähän teet pahasti.»
»Sinähän pahasti teet, kun tulet puhumaan minulle sellaista

keskellä yötä», sanoi Eero jorauhallisesti.
»Olisit sanonut vain, että se ei ole totta», sanoi Lea. Hän ei

uskaltanut näyttää pelkoaan, ettei se ärsyttäisi Eeroa uuteen
hyökkäykseen.

»Minä sanoin jo. Ja nyt minä en sano mitään, saat uskoa,
mitä tahdot.»

»Olet julma», sanoi Lea.



»Niin olen. Älä sinä sotkeudu minun asioihini», sanoi Eero.
»Minä luulin, että nämä asiat olivat yhteisiä. Jos olisit

viaton, ei sinulla olisi syytä suuttua.»
»Vaikka sinä loukkaat?»
»Loukkaathan sinäkin, kun et tahdo minun epäilystäni

ottaa pois. Muutahan en pyydäkään. Ota se pois», sanoi Lea.
»En ota, saat pitää.»
»Eero, minä pyydän vakavasti, rauhoita minua. Sinun on

helppo antaa minulle anteeksi, jos erehdyn. Eihän se mer-
kitse muuta kuin että minä pidän sinusta paljon ja pelkään,
että menetän sinut.»

»Mitä sitten tahdot? Jos epäilys on tullut, ei minun vallas-
sani ole ottaa sitä pois.»

»On, vakuuta vain levollisesti, että se ei ole totta.»
Eero mietti hetken ja sanoi sitten:
»Jos minä rupean vakuuttelemaan sinulle milloin mitäkin

tahdot, ei siitä loppua tule koskaan.»
»Et voi vakuuttaa? Et tahdo. Pidät hänestä. Teillä on välit.

Et ilkeä sitä suoraan sanoa. Mutta minulla on oikeus tietää
kaikki», sanoi Lea kiivaasti.

»Ei ole oikeutta. Et sinä minun oikeuksiani määrää. Minä
teen, niin kuin tahdon», sanoi Eero uhmaten.

»Et pidä minusta enää», sanoi Lea ja odotti vastausta.
Mutta Eero ei vastannut. Hän puristi huulensa yhteen, niin

että suupielet vääntyivät alas.
»Tuossa hän on», ajatteli Lea. »Tuollainen hän on. Julma.

Senhän näki jo alussakin, jos olisi osannut katsoa. Nyt hän on
omaa itseänsä.»

»Jos sinulla on halua kuristaa minua vieläkin, kurista», sanoi
Lea rohkeasti ja veti syvemmälle yöpaitansa kaula-aukkoa.

»Jos sinä jatkat, en takaa, etten sitä teekin», sanoi Eero.
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»Vaan sinulla ei ole oikeutta minun henkeni yli, ei ole. Ke-
nelläkään ei ole sitä oikeutta. Jokaisen elämä on yhtä tärkeä.»

Eero löi Leaa ja otti sitten häntä käsivarsista ja puristi
niin, ettätuntui kipeältä.

»Ole hyvä, purista poikki, jos tahdot», sanoi Lea uhmaten ja
katsoi Eeroa pelottomasti suoraan silmiin. Hänen käsi-
varsiaan pakotti ja kädet tuntuivat hervottomilta. Mutta se
oli samantekevää. Eero katsoi häntä silmiin. Hänen katsees-
saan oli vihaa ja jotakin, mistä Lea ei saanut selvää.

»Jospa hän ei olekaan täysijärkinen ja minä kiusaan häntä»,
välähti ajatus Lean päässä. Jotakin luonnotonta tässä oli.
Lean uhma katosi samassa. Hän ei saanut pingoittaa Eeron
mielentilaa. Täytyi voida päästä tästä yli. Hän katsoi Eeroa,
hymyili hänelle janaurahti:

»No, Eero-kulta. Mitäme nyt? Tule järkiisi jo.Katso, käteni
ovat kuolleet.» Eero hellitti ne. »Mitä hyötyä on, että rusen-
nat käsiparkojani. No, ota, hiero niitä nyt.» Eero vetäisi muu-

taman kerran käsillänsä pitkin Lean käsivarsia ja pudisteli
niitä.

»Hyvä on», sanoi Lea. Hän ajatteli, että jos hän valittaa
vammojansa tahi näyttää pelkoaan, tuhoaa Eero hänet. Mutta
hänelle täytyy olla luja, käskeä niin kuin hullua, sillä hän on

kadottanut järkensä ja voi käyttää väärin toisen heikom-
muutta. Lea ei ollut nähnyt koskaan ihmistä niin läheltä, sel-
laisena villinä ja hillitönnä. Ja hän ajatteli: »Olen nähnyt
ensi kertaa vieraan ihmisen. Mutta se ei ole Eero, se on joku
muu, raaka mies. Hänessä asuu toinenkin ihminen.»

»Minä olen liian kiivas», sanoi Eero ikäänkuin anteeksi
pyytäen.

»Sinä et ole liian kiivas», sanoi Lea. »Jospa et anna valtaa
vieraille haluille.»



»Mille haluille?
»Halulle nähdä toinen nujerrettuna. Miksi käyttää noin

väärin voimaansa?»
»Se on miehinen ominaisuus.»
»Ei ole.»
»Se pohjautuu vanhoihin vaistoihin. Minun isäni riisui aina

saappaan jalastaan ja löi sillä äitiä. No, hän oli talonpoika.
Talonpojalla on talonpojat tavat», sanoi Eero itseensä tyyty-
väisenä.

»Mitä äitisi teki?»
»Ei mitään. Hän oli tuollainen siivo ja hiljainen, kylmän-

puoleinen vaimo, eikä isä antanut hänen puhua mitään.»
»Niinkö sinä tahdot, että minunkin pitäisi olla vaiti?»
»En ihan niin. Minä vain selitykseksi, että tämä on samaa

kuin isässä, sama vaisto hyökätä.»
»Minusta ei sinun tarvitsisi antaa sille vaistolle perää.»
»Se tulee, ei sille mitään voi.»
»Kyllä voit», sanoi Lea. »Olet sanonut itsellesi, että sinä

pidät minut kurissa, jos alan käydä epämukavaksi. Tämä
asia ei olisi sitä kannattanut.»

Lea huomasi, kuinka yhtäkkiä heidän luonnollinen suhteen-
sa oli saanut kokonaan toisen luonteen. He seisoivat vastatus-
ten kuin sotajalalla. Kumpikin piti kiinni oikeuksistaan. Hän
siitä, että Eero oli hänen ja hänen lapsensa turva. Ja Eero siitä,
että hän, vaikka hän omisti Lean ja halusi pitää hänet
itsellään, tahtoi saada tuntea, että hän oli vapaa mies, jonka
ei tarvinnut tilittää asioitaan toiselle. Hän tahtoi omistaa
Lean niin kuin alempi omistetaan, niin kuin orja omistetaan.
Hän tunsi, että hänellä oli oikeus lyödä, eikä hänen tarvinnut
hävetä kiivauttaan. Hän voi tekeytyä kiivaaksi kurittaakseen
japelottaakseen.
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Lea tunsi, ettei Eeron kiivaus ollut oikeata edes. Se oli
näyteltyä. Ja tarkoitus oli käytännöllinen. Eero tahtoi pitää
häntä loitolla asioistaan. Se oli mukavampaa hänelle. Lea,
joka oli ollut arka ja palvellut häntä nöyränä, oli rohkaissut
häntä sillä siihen. Mutta Eero ei tuntenut häntä. Häntä ei
pidetty niin kuin pelokasta lasta. Nyt hänet oli lyöty tasa-
arvoiseksi Eeron kanssa. Hän oli toveri, eikä hän enää saanut
tuntea olevansa alempi. Lyönti oli vapauttanut hänet hänen
viimeisestä lapsellisuudestaan palvella ja rakastaa miestä
ylempänä, antajana ja tukena. Nyt olivat he samalla tasolla
ainakin.

Eero seisoi siinä vaiti jaodotti jotakin.
»Etkö mene nukkumaan», sanoi Lea.
»Ethän ole vihainen», sanoi Eero.
»Vihainen ei ole oikea sana. No, hyvää yötä nyt. Minulle

tulee kylmä.»
»Hyvää yötä.» Eero meni.
»Mihinkä minä jäinkään», ajatteli Lea ja meni sänkyyn.

»Minä ajattelin, että nyt ollaan tasa-arvoisia ainakin. Minä
tarvitsin tuon kurituksen. Minä kunnioitin häntä ja katsoin
pelolla ylöspäin. Nyt minä vapautan ajatukseni. Jos mies
turvaa perheen ja ansaitsee sille, ja se on oikein, on naisen
myös pantava alttiiksi kaikki, kaikki. Tulkoon mitä tahansa,
on alttiiksi pantava kaikki.»

Hän näki äskeisen tapauksen uudestaan selkeästi. Siinä oli
selvästi tuo tehty ja tarkoitettu sivumaku. Se oli opetusta.
Jos se olisi ollut kiivautta, olisi Eero katunut eikä lähtenyt
niin kylmästi hänen luotaan. Hän ei ollut edes pahoillansa
käytöksestänsä. Se siis uudistuisi.

Nyt hän tiesi, mitä se epämääräinen ja vieras oli, jota
hän ei Eerossa ollut tuntenut. Se oli tuo kasvattamaton itse-



valtaisuus, joka ei ollut tullut ennen näkyviin. Eerohan oli
kuin paha, ilkeä lapsi, joka luulee, että vain hän saa tehdä
mitä tahtoo.

Niin oli hänen, Lean, vastattava siis enemmästä, kuin hän
oli osannut ajatella. Eero tuntui hänestä nyt lähemmältä kuin
ennen. Hänen piti varjella Eeroa. Eero tarvitsi häntä, niin
kuin lapsi tarvitsee hoitajaa. Hänen, Lean, on kasvettava
siksi hoitajaksi. Eikä hän saa näyttää pelkurilta. Niin kuin
veren näkö kiihdyttää pahantekijää, niin heikkouden japelon
näkeminen vain yllyttää ilkivaltaisuutta. Tehty vihan puuska
voi muuttua luonnolliseksi ja oikeaksi ja saada tuhon aikaan.
Hänen oli käytettävä kaikkia voimiansa ja viisauttansa, että
he voisivat tovereina tukea toisiansa jakestää.

Lea tapasi Eeron seuraavana päivänä päivällisillä vasta.
Eero oli mennyt aikaisin ulos ja soitti, ettei hän tule aamiai-
selle kotiin. Päivällistä syötäessä oli hän nyrpeä eikä puhunut
mitään. Lea koetti olla, niin kuin mitään ei olisi tapahtunut.
Hän yritti puhua, mutta ei saanut vastausta, muuta kuin jon-
kin ynähdyksen.

Noustessaan pöydästä, sanoi Eero teeskennellyn kii-
vaasti:

»Hoida muuten palvelija-asiasi itse. Hilja on minusta ollut
hyvä ja sopiva.» Hän meni pois eikä ruvennut kuuntelemaan,
mitä Lea olisi tahtonut sanoa.

Tämä puhe oli siis sitä, ettei Hiljaa saisi panna pois,
sen hän ymmärsi. Ei mitään peräytymistä eikä lähenty-
mistä.

Oli parasta odottaa, että hänen suuttumuksensa menee

ohi. Mutta päiviä kului, eikä Eero puhutellut häntä, ei vas-
tannut hänen puheeseensa, ei katsonut häneen muuta kuin
lähtiessään kylmästi. »Hän jaksaa olla paha», ajatteli Lea.
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Hän tunsi olonsa tuskaiseksi ja yksinäiseksi. Vaikka hän
sanoi, että tämä oli ohimenevää, painosti se häntä ja her-
mostutti.

Eräänä iltana meni hän Eeron luo jakysyi:
»Mitä tämä merkitsee, kun sinä et puhele enää minun

kanssani?»
»Parempi olisi, jos sinäkään et puhelisi», sanoi Eero.
»Tahtoisin tietää kuitenkin, onko meillä syytä tähän», kysyi

Lea.
»Minä tahtoisin taas, että sinä sanoisit suoraan Hiljalle,

mistä häntä epäilet, etkä katselisi häntä niin, ettei hän uskalla
enää vapaasti liikkua.»

»Onko hän sanonut, että minä katselen häntä niin», kysyi
Lea.

»En ole sanonut, että hän on sanonut, arvaan sen vain»,
sanoi Eero.

»Et arvaa. Hän on sanonut. Hän puhelee sinulle minusta
takana. Silloinhan se on selvää», sanoi Lea katkeroituneena.

»Mikä on selvää?»
»Että hän puhelee kanssasi.»
»Hän ei puhele», sanoi Eero hampaittensa lomitse, suuttui,

tarttui Lean käsivarsiin javäänsi niitä kovasti.
»Sinun pitää lähteä nyt sanomaan Hiljalle, mistä häntä

epäilet.» Eero veti Lean ovelle. Lea sai riuhtaistuksi itsensä
irti.

»En lähde. Mikä hän on meidän väliemme selvittäjäksi.»
»Sinä lähdet.»
»Minä selvitän asian sinun kanssasi ensin. Minulla ja hä-

nellä ei ole mitään asioita keskenämme.»
»Hän on ihminen niin kuin sinäkin», huusi Eero. »Ja hän

on minun suojassani.»
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»Enkö minäkin ole sinun suojassasi. Vai näinkö sinä minua
suojelet? Tahdot nöyryyttää tuon tytön edessä. Ja mitä var-
ten? Näyttääksesi, miten minua halveksit. Ja että hän saisi
tuntea voitonriemua. Hän ei ole minun tuomarini.»

»Sinäkös olet hänen?»
Eero alkoi työntää Leaa ovesta ulos. Lea tarttui kaappiin,

sai toisen kätensä kaapin taakse. Eero työnsi hänet ovea vas-
ten, asetti kasvonsa hänen kasvojensa tasalle ja raivoisa viha
tunki hänen katseestansa suoraanLean silmäteriin.

»Saatana», sanoi Eero sähisten.
»Minä en saa pelätä häntä, silloin hän lyö minua», ajatteli

Lea ja koetti katsoa Eeroon niin, että tämä rauhoittuisi.
»Tulkoon mitä tahansa, minä en saa pelätä.»

Eero näytti harkitsevan hetkisen. Hän näki, ettei voinut
nöyryyttää tuota naista nyt. Hän otti Leaa olkapäistä, paiskasi
häntä ovea vasten, nyt jovähemmän riihatonna.

»Mene, mene ulos täältä.»
»Minä menen. En siksi, että pelkään sinua, voit lyödä, jos se

sinua rauhoittaa ja jos sen ansaitsen. Mutta menen siksi, että
sinulla olisi aikaa miettiä vähän. Mehän teemme elämämme
mahdottomaksi. Ja miksi? Sanopas miksi? Tuon tytön tähden.
Siitähän on kysymys. Hänen valtansa tahi minun valtani?
Minä en pyydä valtaa itselleni. Mutta en salli, että hän määrää,
miten sinä kohtelet minua.»

Lea oli lähdössä. Eero oli istuutunut pöytänsä ääreen ja oli
selin häneen.

»Mutta jos minä olen väkisin hänen vaimonaan, onko se
oikein», välähti Lean mielessä. »Ja jos hän tahtoo päästä
minusta tahi rangaista minua siksi, että riipun hänessä, niin
hänet ymmärtää.»

»Mieti, Eero», sanoi hän, »tahdotko päästä minusta, mutta
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sano se minulle suoraan. Jos minä en saa rakastaa sinua mie-

henäni, niin minä taivun.»
»Minä sanon sitten jälkeenpäin. Sittenpähän nähdään», sa-

noi Eero kuivasti.
Lea meni sänkykamariin.
Eero tuntui hermostuneelta eikä Lea ollenkaan ymmärtä-

nyt, mihin hän pyrki. Mitä hänen olisi tehtävä? Hän ei ym-
märtänyt sitä. Sillä aikaa kuin hän oli odottanut lastansa ja
nyt kun hän oli kiintynyt hoitamaan sitä, oli Eero luisunut
pois hänestä. Tuo tyttö oli vallannut hänet. Eero oli kuin

kuumeessa, hänen teennäinen kylmä asenteensakin oli pin-
goitettua ja tarkoituksellista. Voi olla, että Hiljan tapainen
oli se nainen, jota hän tarvitsi. Täytyihän olla jokin selitys,
jokin salainen seikka, jota hän ei tiennyt. Se ei ollut Hiljan
paremmuus, ei rakastettavuus eikä muu viehätys. Päinvas-
toin. Hilja näytti kovalta ja karkealta. Tuskin Eero oli hä-
neen rakastunutkaan. Voi olla, että Eero halusi olla vapaa,
jakun oli sattunut lankeamaan, piti nyt puoliansa.

Kun olisi joku, jolta voisi kysyä, tahi joku, jonka kanssa
voisi neuvotella. Ei, jos olisikin, kysyä ei voisi. Mutta hänellä
ei ollut ketään. Toini oli onnellisissa naimisissa, niin kuin
itse kehui. Hän huvitteli ja otti elämän kevyesti. Hän nailtti
rikkaudestaan ja hyvinvoinnistaan. Ja Ester oli kokonaan sul-
keutunut kotiinsa, palvelemaan miestään, johon hän oli suu-

resti rakastunut. Ja jos Lea olisi kertonut jotakin Esterille,
tiesi hän, mitä Ester vastaisi: »Odota», sanoisi hän, »jokai-
sella miehellä on sellaisia kiusauksia. Ei kannata kiinnittää
niihin huomiota.» Ehkäpä niin olikin. Mutta tulivatko olot
siedettäviksi enää?

»Miten pian rakkaus syntyy. Miten pian se kuolee. Miten
pian se synnyttää vain katkeruutta.»
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Kun Eero tuli kohta sänkykamariin palttoo päällä ja hattu
päässä, näytti hän jo rauhalliselta ja niin kuin olisi kokonaan
unohtanut äskeisen.

Lea kysyi häneltä:
»Oletko miettinyt, olisiko parempi erota?»
»Mitenkä niin», sanoi Eero hämmästyneenä. »Mistä sinä

sellaista?»
»Äskenhän puhuttiin, minä kysyin, tahdotko päästä mi-

nusta, ja sinä sanoit, että jälkeenpäinsanot.»
»Et ole kysynyt, enkä minä ole sellaista sanonut», väitti

Eero.
»Olet sitten ajatellut muuta, kun sen sanoit», sanoi Lea.
»Minä en halua sellaisesta kuulla puhuttavankaan», sanoi

Eero vihaisesti. »Minä olen tyytyväinen. Nyt menen ulos.
Älä odota minua aikaisin.» Hän paiskasi oven kiinni ja meni
ulos,

»Hänellä on omat vaivansa», ajatteli Lea. »Ne eivät ole
nämä. Se en ole minä. Hänellä on muuta, joka hermostuttaa
häntä. Ehkä hän taistelee tuota tyttöä vastaan, eikä salli, että
minä sekaannun siihen? Ei, se ei ole sitä yksin. On muuta,
on muuta.»

Leaa rauhoittivat jonkin verran Eeron äskeiset sanat.
Kenties hänellä ei ollut mitään häntä, Leaa, vastaan, vaikka
hän käyttäytyi raa'asti. Hänellä oli muita vaikeuksia. Kunpa
Eero olisi puhunut, niin että hän olisi ymmärtänyt. Ei, ne
vaikeudet olivat sitä lajia, josta hän ei tahtonut puhua.

Hän tunsi, että häntä oli rangaistu nyt. Koti, josta hän oli
lapsellisesti haaveillut, oli tämä. Hänestä tuntui, kuin hän
olisi kuin eläin, joka oli kytketty häkkiin, ulospääsyä ei ole.
Tahi kuin elävältä haudattu, joka vielä voi Uikkua suuressa
arkussaan, mutta ulos jamaan päälle ei enää pääse.
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Ikkunasta näki hän, miten vastapäisissä asunnoissa syty-
tettiin valoja. Siellä asuu eläviä ihmisiä, siellä vietetään
perhe-elämää. Täällä ei ollut perhettä. Täällä oli kaksi yhteen
kytkettyä, joilla kenties ei pitäisi olla mitään tekemistä tois-
tensa kanssa. Täällä oli täydellinen köyhyys. Hän hiipi ruoka-
saliin. Kuin kulissit seisoivat huonekalut kolkkoina ja kyl-
minä vartijoina. Näyttelijät olivat poissa. Koko kappaletta
ei ollut kirjoitettu vielä. Ehkä sitä ei kirjoiteta tämän kum-

memmin, niin vähäinen se ehkä on.

Lapsi äänsi sänkykamarissa. Lea riensi sinne, sytytti valon.
»Pienokainen, pienokainen», hän nosti lapsen syliinsä ja

syötti sitä. Hänen katseensa hyväili jasiunasi lasta.
Miten turhaa on kaikki muu. »Tahtoisivatko tehdä sinulle

pahaa isot, tahtoisivatko», puheli hän lapselleen äänettömin
sanoin. »Ei kukaan saa tehdä lapselle pahaa, ei isä, ei äiti.
Ovatko ymmärtämättömiä isot, ovatko? Ne viisastuvat. Kun

Poju on kasvanut isoksi, ne ovat viisaita jo. Kasva, kasva

isoksi, kultaseni.»
Lea hymyili, kun näki, miten Poju avasi silmänsä ja katsoi

häntä kuin ymmärtäisi hänen puheensa.
»Oh, miten katsoit, säikähdin, että sinä ymmärtäisit kai-

ken. Ei Poju ymmärrä vielä, eihän. Armas, tunnet vain, että
äiti on onnellinen sinusta, niinhän. Senhän Poju tuntee, ei
muuta. Kertooko äiti sadun Pojulle, no, älä nuku vielä. Noin
katsot ja sanot: kerro.»

»Tulipa kaukaa vierailta mailta äidin luo eräs mies, mies,
ymmärtääkö Poju, mies, jota äiti olisi voinut rakastaa ja
joka äitiä olisi voinut rakastaa, noin, sinä katsot, eipä
Poju sitä ymmärräkään, jahaa, ymmärtääkö? Hyvä. Mies
sanoo äidille: »Lähde pois, minä annan sinulle kaiken onnen,
sen ehyen onnen, minkä kaksi ihmistä, jotka ovat luodut toi-



silleen, voivat saavuttaa.» »En lähde», sanon minä. »Minä an-
nan sinulle kaiken maailman rikkaudet, vallan ja loiston.»
»En lähde», sanon minä. »En vaihda lastani mihinkään on-
neen, en rikkauteen, en valtaan.» »Elä elämääsi.» »Mitä on
minun elämäni? Tässä se on. Mitä on onni? Tässä se on.
Mitä on rikkaus? Tässä se on. Niin, Pojuseni. Minun kohtaloni
olet sinä.»

»No, satu nukutti sinua. Hän ei siitä edes välittänyt.» Lapsi
oli nukkunut hänen syliinsä. Lea hymyili.

»Sanoinko minä, että täällä on kolkkoa, että elämää täällä
ei ole. Että kappaletta ei ole kirjoitettu ja näyttämö on
tyhjä?»

Lea nousi ylös lapsi sylissään, avasi ruokasalin oven ja
kantoi lasta ympäri huonetta, että huone pyhittyisi ja lapsi
tartuttaisi siihen elämän tuntua. Ja hiljaa meni hän Eeron
huoneeseen, seisoi hetken hartaana keskellä lattiaa, ja piti
lasta kuin uhria käsillänsä ja koko sielustansa toivoi, että
paha karkoittuisi täältä pois.

Sänkykamarissa asetti hän lapsen vuoteelle. »Siihen elä-
mään, mitä täällä vietetään, on sinun asetuttava tekijäksi.
Se on karkeaa elämää. Paljon rumaa tulet näkemään. Ym-
märrä se oikein. Rumaa. Pitäisikö minun pyytää sitä anteeksi
sinulta. Elämässä ei ole kaikki kaunista, Pojuseni.»

Hartaana hän polvistui lapsen sängyn viereen ja painoi
päänsä sängyn laitaa vasten. Hänen sydämensä oli täynnä
nöyrää kiitollisuutta ja syvää rakkautta koko elämää kohtaan,
ja hän tunsi, että ne tulisivat olemaan häviämättömin ja py-
syvin osa hänen tunnoistaan, huolimatta siitä, miten häntä
kohdeltaisiin ja lyötäisiin ja miten hän itse epätoivoissaan
erehtyisi ja eksyisi.

Hän oli noussut ylös, katsahti vielä lasta
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»Niin, isä», sanoi hän äänettömästi ja oli kuolleelle isälleen
puhuvinaan, kun Poju taas oli hänestä isän näköinen. »Pää-
sitpä elämään uudelleen. Minä olen herättänyt sinut elämään,
oletko nyt tyytyväinen? Nyt rakastan sinua koko sydämes-
täni.»

Ja hänestä tuntui, että heitä oli siinäkolme sukupolvea.
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XV

Heidän epäsopuaan jatkui. Eero pysyi äänetönnä ja Lea oli
odottavalla kannalla. Hänellä kertautui se tunto, että hän
oli tiellä. »Jos olisin rikas ja riippumaton, voisin ottaa lapsen
mukaani ja lähteä pois. Silloin se olisi ratkaistu. On nöyryyt-
tävää kuulua yhteen, kun ei ole mitään yhteistä eikä voi
vapauttaa toista.» Vaimo perheessä on usein suojaton. Eikä
hänellä ole keinoja edes äärimmäisessä hädässä, sillä hän
usein on katkaissut kiinteät siteensä entisen kotiperheensä
ja muun ulkomaailman kanssa. Kunniallisuus ja uskollisuus
sitovat häntä ja estävät paljastamasta uusia perheoloja,
joihin hän on joutunut. Niin käypi, ettei hänellä ole ketään,
kenelle voisi puhua tahi keneltä edes vähän rahaa äärimmäi-
seen tarpeeseen saada.

Lea mietti sitä. Eero ei ollut ottanut rahasta puhetta ja
Lea oli ollut jo kauan ilman. Välttämättömiä ostoksia ka-
saantui, mutta ne jäivät. Niin tuntui rappion jälki jo vähän
kaikkialla. Mutta mitä tehdä? Ei hän voinut lähteä pyytä-
mään mistään, vielä vähemmän ajatella jotakin ansaitsemis-
tapaa.

»Hän on kylmä ja saita», ajatteli Lea. »Mahtaa olla hyvin
vaikeata olla. Voiko saita yleensä rakastaa ketään? Voiko toi-
nen ihminen, jos sen edestä joutuu maksamaan, kiinnittää
hänen sydäntään? Hän ei voi välittömästi rakastaa kauan.
Hän voi rakastaa vain silloin, kun siitä on hyötyä. Jos hyöty
loppuu, kiirehtii hän näyttämään, ettei se rakkautta ollut.
Harhakuvitelmistakin hän säästää toista. Ettei voitto ja saa-
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lis, niin kuin hän laskee, toisesta olisi mitään. Oikea saita
on kylmä kuin itse kuolema. Naurapa siinä! Jäätyyhän siinä
nauru.»

»Ehkä minä erehdyn, jospa hän on huolimaton vain.»
Sitä puolta Eerossa ei Lea tuntenut. Hän ei ollut kiirehtinyt
ajattelemaan mitään eikä päättämään eikä antanut vaiku-
telman puhua, sillä oikeastaan tämä Eeron ominaisuus katke-
roitti häntä hyvin vähän.

Eräänä päivänäEero taas sanoi:
»Sinun pitäisi säästää enemmän.»
»Minähän en tee muuta kuin säästän. Minä en osta mitään.

Sinä annat rahat Hiljalle talouteen. Voin ainoastaan olla enää
syömättä kokonaan.»

»En sitä tarkoita», sanoi Eero.
»En ole ostanut mitään itselleni. Sain Toinin vanhan le-

ningin, josta tämän korjasin. Ja rikkihän tämä on kohta

taas.»
»Sinä et saa ottaa häneltä.»
»En toiste tietysti ota. Voin olla melkein ilman vaatteita.»
Noloa.»

»Ei minusta.»
Seurasi äänettömyys. Lea ajatteli: »Jos voisinkin säästää,

kenelle minun pitäisi säästää? Palvelijalle tahi palvelijan
tulevalle lapselle? On oikein, että maksat hänelle. Mutta hä-
nelle en säästä, säästän muuten, koska se sopii meidän olois-
samme. Ja minun tuntoni on silloin vapaampi.»

Hän tunsi jonkinlaista salaista nautintoa kieltäytymisestä.
Ei ottaa toiselta, kun ei ollut saapa. Ei nauttia elämästä
missään muodossa, mikä maksoi.

»Ja minkä muun neuvon annat», kysyi hän Eerolta.
»Olkaamme, niin kuin emme olisi naimisissa», sanoi Eero



vähän mietittyään. »Mene sinä minne tahdot ja minä kuljen
missä tahdon.»

»Luuletko sen olevan viisasta? Ja sitä paitsi, minne minä
menisin? Enhän minä missään käy.»

»Mene. Minä menen ainakin. Se on välttämätöntä toistai-
seksi.»

Siis ei mitään tilivelvollisuutta. Nainen kotona rahatta.
Mies ulkona ja vapaana. Hyvä. Kauniit ehdot. Niitä sieti
miettiä vähän.

»Ja minä arvelen, että voimme jo tulla ilman palvelijaa
toimeen», sanoiLea.

»Ja miksi», kysyi Eero ärtyisenä.
»Että säästämme siinä.»
»Älä hulluttele. Minun täytyy lähteä nyt», sanoi Eero,

»paljonkohan kello on?»
Lea nousi katsomaan kelloa.
»Se on viittätoista vailla viisi», sanoi hän
Eero huusi:
»Pysy totuudessa nyt.»
»Mitä tarkoitat? Miksi minä valehtelisin?»
»Kello on puoli viisi», Eero oli vetänyt oman kellonsa esille.
»Minä unohdin, että tämä ruokasalin kello käy edellä»,

nauroi Lea.
»Minä luulin, että valehtelit. Että tahdot minut tästä pois»

sanoi Eero.
»Miksi tahtoisin? Ole varovainen», pyysi Lea lujana. »Älä

käytä väärin valtaasi. Sinä syytät minua. Sinun äänesi on
kova. Minulle ei tarvitse huutaa. Minä tottelen. Varo, minun
kärsivällisyyteni voi loppua.»

»Senpä minä tahtoisin nähdä», sanoi Eero
»Sen sinä näet.»

196



197

»Sinä liioittelit varsin kellossa. Muistit, että se on edellä»,
sanoi Eero ärsyttäen.

»Sinä itse liioittelet kaikessa», sanoiLea.
»Missä kaikessa?»
»Minun virheissäni ja niiden rankaisemisessa», sanoi Lea.

»Sinä murjotat viikkomääriä. Jos muutkin olisivat saman-

laisia, olisi koko maailma suuri rangaistusvankila, kuritus-
huone!»

»Oma syysi», sanoi Eero.
»Mitenkä oma?»
»Kuka sinua pakottaa kärsimään», sanoi Eero.
»Se on siis ollut sitä. Että minä lähtisin pois? Sano?»
Mutta Eero ei vastannut mitään.
»Minusta tuntuu», sanoi Lea, »ikäänkuin olisin pahanteki-

jä, joka ansaitsee kovan kohtelun. Syön armoleipää, tunnen
sen. Ja minun syyni on tuo: että vielä olen tässä. Niinkö?»

Eero oli vaiti.
»Jos tätä jatkuu, missä olemme muutaman vuoden perästä?

Missä olemme?» Lea oli kiusaantunut, eikä voinut hillitä ään-
tänsä.

Eero istui kello kädessä jakatseli sitä.
»Tässä on jotakin hullua ja outoa», ajatteli Lea. »Häntä

loukkaa se, että minä epäilen häntä. Hän on itserakas ja
janoaa jumalointia, ja nyt hän rankaisee minua, kun epäilen
häntä. Hän tahtoo lyödä minua niin kuin hänen isänsä löi

hänen äitiään. Hän on hillitön. Ehkä hän ei tiedä, mitä hän

tekee. Häntä kirvelevät maksut. Minä olen vieras. Ehkä hän
saa maksaa muille myös. Ehkä hänen rahansa eivät niin
monelle riitä. Hän on nautiskelija. Hänen ei olisi pitänyt
mennä koskaan naimisiin. Oikeastaan en minä ole tiellä, se on
se vaimo, jota on elätettävä ja jolle olisi oltava uskollinen



vielä. Vaimo, kuka tahansa, kuka tahansa olisi saanut saman

kohtelun.»
»Jos hän osaisi olla mies, niin hän menettelisi oikein. Mutta

oikeasta hän ei välitä. Hän on kohtuuton ja ainaisten vihan-
puuskiensa vallassa.»

Kuin jatkoksi ajatuksilleen sanoi Lea ääneen:
»Sinä rakastat kuitenkin vieraita?»
»Rakastan.»
»Miksi sitten?»
»Siksi, että ne kunnioittavat minua», sanoi Eero.
»Et siksi, että ne ovat ihmisiä?»
»Minä vihaan ihmistä», sanoi Eero välittömästi.
»Mutta et naista?»
»Nainen on meidän vihollisemme, hän vetää meidät alas.»
»Eivät kaikki, en usko. Rakastat kuitenkin alasvetäjää?
»Rakastan nautintojani, sinä yksinkertainen.»
»Jos naisella on vain ruumis sinulle, etkö luule, että hänkin

pettyy, jos ihmistä sinussa ei näekään?»
»Se on hänen asiansa. Jos hän kärsii, on hänellä ainakin

aikaa siihen», sanoiEero.
»Hänellä ei ole sydäntä», ajatteli Lea. »Hän kiusaa minua

ja nauttii siitä. Minä en saa olla tietävinänikään siitä. Minä
en ainakaan näytä sitä hänelle, jotta hänen nautintonsa olisi
vähempi.» Hän tunsi itsensä karkeaksi.

»Eero», sanoi Lea ja hymyili hiukan sovitellen. »Minä olen
oikeastaan voiton puolella, kun minulla on lapsi. Tunnen sei-
sovani jaloillani maassa.»

Eero katsoi ihmetellen häneen. Hän ei ymmärtänyt, mitä se
tähän kuului.

»Niinkö. Sehän hyvä», sanoi hän välinpitämättömästi.
»Minä en ole se, miksi minua luulet. Ehkä en olekaan niin
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hyvä», sanoi Lea. »Mutta saatpa nähdä, että minun kanssani
toimeen tulet. Minä tavallani olen oikein tyytyväinen.»

»Sinä olet liiankin hyvä minulle», sanoi Eero äkkiä. »Mutta
minä en osaa olla muuta kuin mikä olen.»

»Luulin, ettet minua siedä, ja olin ajatellut, jos voisi
Eero keskeytti hänet:
»Ei, ei, älä puhu. Tyhjää, emme me eroa koskaan. Sinä olet

minun.»
Hän nousi ja ojensihe. Näytti kuin hän olisi tahtonut hy-

myillä, mutta jokin ikävä ajatus tuli hänen mieleensä, hän
rypisti kulmakarvojaan, ja kuin ajatuksissaan nyökäytti hän
päätään Lealle ja mitään tarkoittamatta sanoi:

»Sinä olet kyllä hyvä», ja kiireesti kaivoi hän sata markkaa
taskustaan, viskasi sen pöydälle ja sanoi: »Osta jotakin it-
sellesi», ja läksi ulos.

Lea koetti nähdä elämää eteenpäin. Miksihän se tässä muo-
dostuisi. Voisi olla, että olisikin parasta päästä tästä pois. Hän
voisi saada vielä konttoripaikan ja yhden lapsen elättäisi.
Jospa hän tietäisi, mikä oli oikein. Eero ehkä sen kautta me-
nisi pilalle, jos hän lähtisi. Jokin ääni sanoi, että hänen olisi
lähdettävä. Mutta pakenisiko hän vaikeuksia. Eikö hänen pi-
tänyt seisoa paikoillansa ja auttaa Eeroa. Hän katsoi asiaa
kuin kauempaa ja vieraan silmillä. Ja hän ymmärsi, ettei
lähtisi, vaikka pahempaakin sattuisi. Se, vain se oli oikein.

Mitä hänen pitikään ajatella? Niin, että hän itse muuttuu
tässä karkeaksi. Niin ehkä oli olevakin. Hänen täytyi tehostaa
itseään, keinolla millä tahansa. Hän oli pyrkinyt olemaan re-
hellinen ja tottunut ehkäpä aliarvioimaan itseänsä, katsonut
itseään ikäänkuin pahansuovan maailman silmillä ja pienen-
tänyt omat avunsa. Niin ei saanut olla. Oli hoidettava sekä
ulkonaista että sisäistä itseänsä ja kypsyttävä taistelua var-



ten, jos niin oli välttämätöntä. Moni yksinkertainen nainen
yliarvioi vähäpätöisyytensä, jolla ei ollut juuri mitään käyt-
töarvoa. Se oli tiedotonta heissä. Tältä kannalta, jolta hän
nyt asiaa katsoi, se ei ollutkaan hullumpaa. Se pani rajat
toiselle ja se oli luonnon vaistomaista viisautta, että heikompi
tuli suojelluksi. Sitä hän ei ollut ennen ymmärtänyt.

Hän naurahti tuolle rahalle, jonka hän oli kuin vahingossa
saanut. Ei saanut kiinnittää siihen huomiota, että se tuli
kuin vahingossa. Siinä suhteessa ei kannattanut olla muuta
kuin nöyrä.

Hän katseli kulunutta leninkiänsä, jonka hihat olivat jo
kerran korjatut ja taas lyhennetyt. Ja paikkojen vierestä oli
hamekin jo rikki kulunut ja kuultava. Jos katsoi asiaa esi-
merkiksi vieraan palvelijan silmillä, saattoi kysyä: »Voiko
mies rakastaakaan sellaista naista, joka noin huonosti pukeu-
tuu.» Ei voi. Puku voi häiritä miehen silmää hänen tietämät-
tään. Eikä hän tule ajatelleeksi, että tuo nainen säästää hä-
nelle, on tunnollinen ja kunnioitettava. Tahi on kaino vain,
tahi salaa ylpeä eikä pyydä. Tahi on niin irti aineesta, että
uskaltaa uhmata sovinnaisia pukeutumismuotoja. Tahi luot-
taa rakkauteen ja mieheensä niin, että jos tämä ei mainitse
sen häiritsevän, säästäen häntä ei itse ole kiinnittävinään
asiaan huomiota. Olla arka, oli virhe. Suostua toisen laskel-
miin, oli virhe, olla käyttämättä toisen rahaa, oli virhe, olla
vaatimaton, oli virhe.

Oli oltava valpas ja taistelu jalalla aina, oltava tietoinen
siitä myös, mitä toisen mielessä liikkui vaikkapa tiedottomina
virtauksina, ennen kuin ne puhkesivat tietoisiksi ajatuksiksi
ja syöpyivät kuin selviksi vaoiksi toisen mieleen. Tuollainen
pintapuolinen mies kuin Eero vertaa naistansa toisiin naisiin,
ja oli vain harva noista sentapaisista se, jolle sattuman suoma
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tilaisuus ei mitään merkinnyt, sen jälkeen kun se rakkaus,
joka oli alussa kiinteämpi, oli jo väljähtynyt. Mitähän, jos
hän voisi oppia kaikista Eeron saneluista huolimatta ajattele-
maan, että hänellä on oikeus käyttää rahaa, oikeus vaatia
hoitoa itsellensä ja lapsellensa, oikeus olla tasa-arvoinen.
Että koti on myös hänen.

Jospa hän yrittäisi kokeilla niin. Jospa ensin käyttäisi tästä
rahasta osan itselleen? Hän ostaisi halvan leninkikankaan, jos-

ta itse voisi ommella itselleen leningin. Hän reipastui. Se
ilahduttaisi kenties Eeroakin.

Lapsi nukkui. Nyt sopisi mennä heti. Hän pistäytyi lähim-
pään kangaskauppaan, osti kretonkia tarvittavan määrän,
leikkasi leningin itsellensä ja alkoi ommella sitä. Se oli kau-
nista harmaata, jossa oli valkeat juovat, siinä silmä lepäsi
ihan.

Kun hän oli saanut leningin valmiiksi, pani hän vanhan
pitsikappaleen kaulukseksi. Hän oli tyytyväinen, leninki istui
hänestä hyvin.

Seuraavana päivänä oli leninki hänen päällänsä.
»Mikäs laitelma sinulla on nyt päälläsi», kysyi Eero.
»Kretonkipuku. Itse ompelin.»
»Mistä sait rahat?»
»Eilen sinä annoit sata markkaa. Tähän ei mennyt puolta-

kaan siitä.»
»Jätä sellainen tekemättä. Se on kassakavallus», sanoi Eero

ilkeästi.
»Mitenkä? Käskit minun ostaa itselleni jotakin. Olen pa-

hoillani.»
»Tarkoitin sen talousrahoiksi.»
»En olisi tätä tehnyt, jos olisin sen ymmärtänyt.» Lea ei

ollut kiinnittävittään huomiota tuohon 'kassakavallukseen',
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vaikka se loukkasi häntä. Ja se Eeroa suututti. Hän tahtoi
loukata siksi karkeammin samalla.

»Varkaudeksi voisi sellaista sanoa», sanoi Eero.
»Mitä sanot?» Lea meni sänkykamariin, riisui puvun pois

ja pani entisen päällensä. Hän ajatteli jättää puvun parem-
maksi leningikseen, jos hän sellaista tarvitsisi. Pukua ei hän
nyt laitattaisikaan. Hän yksinkertaisesti pyytää Toinilta hä-
nen vanhat vaatteensa.

Eero tuli sänkykamariin ja näki Lean vanhassa leningissä.
»Mitä tuo nyt on taas?»
»Säästän tätä uutta.»
»Katsos, kun minä selitän», sanoi Eero tavallisella äänel-

lään. »Ei naimisissa ollessa puvuista välitetä, ei niitä katso-
takaan.»

»Hyvä on. Tiedän. Tämä olikin ainoa, minkä olen itselleni
ostanut. Toivon, että tulet tyytyväiseksi siinä suhteessa.
Mutta varkautta mitä sillä tarkoitat?»

»Älä takerru sanoihin?»
»Etkö sinä takerru sanoihin?»
»Pysy säästäväisenä ja niinhän sinä oletkin, en sinua moiti.

Minä jätän sinulle kaasu- ja sähkölaskuihin rahaa. Ja tuossa
on vuokraraha. Lähetä Hilja maksamaan vuokra.»

»Hyvä.»
Kun Eero oli lähtenyt ulos ja Hilja siivosi Eeron huonetta

jaLea meni sinne, sanoi Hilja:
»Ei tänne saa tulla, minä itse siivoan tämän huoneen. Hän

tahtoo niin.»
»Kuka hän», kysyi Lea.
»Hän.»
Lea oli huomannut jo ennen, ettei Hilja sanonut Eeroa

enää tohtoriksi, ja sanoi:
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»Vai niin.»
»Ei hän tahdo, että häntä sanotaan tohtoriksi», sanoi Hilja

teeskennellystä »Hän on niin kodikas, toveri vain.»
»Vai niin», sanoi Lea.
»En minä osaa häntä enää niin kunnioittaa, etenkin kun

ollaan niin perin ystävällisiä aina. Hän nimittäin.»
Leasta tuntui niin hullunkuriselta se, että Eero oli niin

perinystävällinen jakodikas.
»Ehkäpä minä nyt puhdistan kotiani tästä liasta», ajatteli

Lea. »Mikä minä olen, jos minulla ei ole valtaa sen vertaa.»
»Tietääkö Hilja, milloinka hän tulee kotiin», kysyi Lea.

»Hän tulee noin kolmen tunnin kuluttua», sanoi Hilja.
»Tulkaa ruokasaliin. Saatte jättää täällä siivouksen kes-

ken.»
He menivät ruokasaliin.
»Istukaa, minulla on teille asiaa», sanoi Lea ja istuutui,

Hilja istuutui toiselle puolen pöytää.
»Meillä on aikaa nyt vähän jutella, minä kuulen tähän,

jos lapsi ääntää», sanoiLea.
»Minulla on siellä tehtäviä», sanoi Hilja.
»Ei se mitään. Saa olla. Minä voin jatkaa. Minä olen

huomannut, että te pidätte erityisesti hänestä.»

»Tietysti. Kaikkihan pitävät hänestä, hän on kuuluisa pu-

hujakin. Minä olen ihan hurmaantunut oppineisiin miehiin»,
sanoi Hilja. »Sehän on toki luonnollista.»

»Tietysti. Minä olen tässä suunnitellut sellaista seikkaa,
että tekisin itse koko talouden. Että Hilja voi nyt lähteä ja
mieluummin nyt heti», sanoi Lea.

»Ei tule mitään. Ja mitä hän sanoo», sanoi Hilja.

»Se on minun asiani. Hän on antanut minulle luvan jär-
jestää palvelija-asiat, niinkuin tahdon», sanoi Lea.



Hilja ymmärsi, että hänen oli mahdotonta jäädä väkisin.
»Onko tämä nyt vakavaa puhetta», sanoi Hilja vihaisesti.

»Minä en siedä leikkiä.»
»En minäkään. Leikki on tästä kaukana.»
»Sitten minä ymmärrän», sanoi Hilja painokkaasti ja mu-

tisti suutansa.
»Hyvä on.»
»Ja mistä tämä johtuu, saanko luvan kysyä?»
»Sanoin jo.»
»Ellei vain rouva ole mustasukkainen. Jotkut naiset ne

ovat niin kateellisia, niin kateellisia toisille, ettei toisille suo-
taisi mitään.»

»Älkää nyt sentään. Miksi minä olisin?»
»Ilman vain arvelin. Kun miehen ja naisen välillä on ys-

tävyyttä ja ovat samaa tunnesuuntaa ja ovat aateystäviä, niin
jo sivullinen luulee, että tunne on muuttunut rakkaudeksi.»

»Eihän.»
»Luulee. Ja joon mustasukkainen. Mitenkäs muuten. Mutta

ihmisen täytyy käyttää älyä, niin minä vain sanon. Minua ei
tarvitse pelätä, mikään seikkailija minä en ole. Minä sisällän
varmoja tunteita vain ja omaan hienompaa laatua tunnetta,
sellainen tunneihminen minä olen. Ja hyvin herkkä. Niinkuin
meitä kahta esimerkiksi ei kerran tarvitse verrata, vertaa-
matta meidät tietää, tunnelaatu meidät vertaa.» Hilja näpisti
huuliaan itsetietoisena ja katsoi pitkin nenänvarttaan. »Ja
minä neuvoisin nyt rouvaa, että olisi viisainta pitää minut
vain. Saatte jonkun maailmanrannan juoksijan ja menevät
rahat ulos. Tässä ne pysyvät perhepiirissä niin sanoakseni.
Rouva miettii nyt.»

»Minä olen jomiettinyt.»
Hiljaa suututti.
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»Mutta ilman yhden lisäkuukauden palkkaa en lähde, en.
Eikä rouvalla ole maksaa. Minun vaatteeni ovat tässä mak-
saneet niin, että naurattaa», sanoi hän vihaisesti.

Lea pani Hiljan eteen pöydälle ylimääräisen kuukausi-
palkan jaruokarahan.

»Tässä on.»
»Mutta minne minä nyt menen», kysyi Hilja jo nöyrästi.
»Sen te kyllä itse tiedätte», sanoi Lea. »Lähdetäänpä nyt

pakkaamaan tavaroita.»
Hilja otti rahat ja nousi ylös. Ja häntä suututti taas.
»Hyi häpeää, ihan minua naurattaa», sanoi hän kiukkui-

sesta Hän meni palvelijanhuoneeseen ja Lea meni perästä.
Hilja seisoi eikä tahtonut alkaa pakkaamista. Lea ojenteli
hänelle naulakosta vaatteita. Hänen piti saada tyttö heti
pois.

»Kiirehtikää, minä menen soittamaan autoa», sanoi
Lea.

»Vielä tässä autoja», sanoi Hilja.
»Tässä on autoraha.»
Hilja levitteli silkkialusvaatteitaan, että Lea ne näkisi, ja

saneli:
»Ei minulla ryysyjä päällä riipukaan. Kaikki ne ovat her-

rasväkeä olevinaan, nekin vain, joiden rapuissa pitäisi kerjätä
tuolla. Hyi olkoon, miten köyhyys pahalta haisee.»

Lea meni tilaamaan auton ja laski Hiljan keittiön ovesta
ulos jatoivotti onnea uuteen paikkaan.

Keittiö oli tyhjä. Lea hengitti syvään kuin suuren jänni-
tyksen jälkeen. Kunhan Eero ei ehtisi tulla, ennen kuin
auto oli lähtenyt. Hän kurottautui peloissaan katsomaan ruo-

kasalin ikkunasta.
Jo nostettiin kori ja hattuaskit, jo meni Hilja autoon, ovi



painui kiinni ja auto läksi. Luojan kiitos, Eero ei häntä nyt
enää tavannut. Ei enää häntä. Mutta muuttiko se paljon
asiaa?

Leasta tuntui kuin jokin likainen, myrkyllinen ja seisova
usva, jota hän oli hengittänyt, olisi hulmahtanut äkkiä kuin
tuuliaisen mukana pois ja jättänyt sijaan oudon tyhjyyden,
melkein ilmattomuuden, jossa aikakin seisoi.

Hän pelkäsi Eeron tuloa.
Hän istahti herpaantuneena ruokasalin tuolille ja tuijotti

pöytään. Joka sekunti ja minuutti kasvoivat pitkiksi ja ras-
kaiksi.

Hänen päänsä painui alas ja silmät sulkeutuivat. Hän istui
siinä kyyristyneenä raskaiden ajatustensa painamana, eris-
tettynä kaikesta maailmasta. Hänen korvissaan soi ja hu-
misi ja sitä säesti kaukaa, kaukaa kuin toisesta maailmasta
tulevana seinäkellon eloton tikitys.

Sulkeutuneena itseensä vaistosi hänen tajuntansa puoli-
tiedottomana sen kuvan, että hänet oli heitetty yksin ava-
ruuteen. Tuo humina hänen ympärillään tiesi sitä liikettä,
että hän syöksyi ja vajosi jonnekin. Hetkinen sitten oli hän
luullut kuulleensa toisen kutsun, oli luullut ymmärtä-
neensä jonkun sydämen kaipauksen, oli ollut kuulevinaan
toisen sydämen lyönnit, niin kuin hän kaukaisuuteensa nyt
kuuli kellon nakutuksen. Se oli sydämen erehdys. Ei kukaan
kutsunut häntä. Ihminen oli yksin.

Kun Eero tuli kotiin, sanoi Lea:
»Minä lähetin Hiljanpois meiltä.»
Eero hämmästyi, mutta ei suuttunutkaan, hän kysyi vain:
»Mitenkä tulemme nyt toimeen?»
»Minä hoidan itse talouden», sanoi Lea reippaasti ja ilois-

saan siitä, että asia meni näin hyvin. »Nyt minä tein todel-
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Lisen kassavaillingin, kun maksoin hänet vuokrarahoilla.»
»Se on pieni asia», sanoi Eero. »Hyvä on, että hänestä pääs-

tiin. Minäkään en ollut oikein tyytyväinen häneen.»
Lea ymmärsi, että Eero sanoi sen vain peittääkseen no-

louttaan.
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Lea oli ollut koko kesän kaupungissa Pojun kanssa, Eero oli
mennyt maalle loppukesäksi lepäämään lomansa ajaksi. »Var-
tioi sinä kotia», oli Eero sanonut. »Käytä poikaa ulkona,
mutta älä vie kauas, kadut kauempana ovat kivisiä ja soraisia,
ne kuluttavat kenkiä. Äläkä hankaa kengänpohjia suotta,
aseta jalka näin, tasaisesti maahan», Eero neuvoi, miten oli
astuttava, ettei kenkä kuluisi. »Ja halvimpia ovat silakat
käyttää, niitä voit joskus ostaa», neuvoi hän. »En minä paljon
ruokaa itselleni laita», lupasi Lea. »Ja auringonpaiste ei ole
niin terveellistä kuin sanovat», sanoi Eero. Lea arvasi, että
Eero laskisi hänen pukujansa, ettei hän ulos ehkä paljon
pääsisikään. »Minulla on se uusi kretonkileninki», sanoi hän.
»Me tulemme täällä hyvin toimeen.» Vaikka Leasta tuntui
yksinäiseltä, rauhoittui hän paljon yksin ollessansa. Ei ku-
kaan riidellyt ja Poju oli hyvä toveri. Lea sai monta seikkaa
korjatuksi sillä aikaa, sommitteli vanhoista vaatteista itsel-
leen vaatteet talvea varten, laittoi Pojulle tähteeksi jääneistä
kappaleista talvipalttoon, myssyn ja muita vaatekappaleita,
katseli ja korjasi sukkavaraston ja liinavaatevaraston ja sai
kodin kuntoon.

Hän ei ollut tavannut ketään koko kesänä. Eihän hänellä
muita tuttavia olisi ollutkaan kuin Toini ja Ester. Molemmat
olivat naimisiin mentyään vieraantuneet hänestä. Syy oli
osaksi hänen. Hän oli ollut umpimielinen ja vetäytynyt kuin
kuoreensa. Hän pelkäsi toisia, pelkäsi, että jokin sana, jonka
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hän sattuisi sanomaan, paljastaisi heidän kotiolonsa. Hän
tahtoi piilottaa toisten katseilta sen nöyryyttävän seikan, mi-
ten Eero piti häntä kuin alempiarvoista ihmistä ja koetti tai-
vuttaa häntä ruoskansa alle. Ja hän seisoi Eeron puolella ja
pelkäsi toisten moittivia sanoja tahi arvostelua. Hän koetti
iloisuudella peittää sen synkän mielialan, johon hän vajosi,
ja sen hädän, mitä hän tunsi. Ei väliä, vaikka Eero tahtoi
kätkeä hänet koko maailmalta. Se tuli halvemmaksi eikä
hänen tarvinnut tekeytyä toiseksi. Iloiseksi tekeytyminen se

oli hänestä raskainta ja raastoi hänen mieltään. Hän oli sa-

nattomasti suostunut tuohon piilossaoloon ja ajatellut, että
lapsi korvaa hänelle kyllä sen vähäisen 'maailman', jonka hän
menettäisi ja jossa hän voisi liikkua.

Ester oli kesän maalla huvilallaan miehensä kanssa, ja
Toini ja Aulis olivat olleet matkoilla koko kesän. Ketäpä siis

olisi jäänytkään tavattavia.
Lea oli viimeistä päivää yksin kotona, Eeron piti tulla huo-

menna. Kun hän läksi viemään Pojua ulos, pysähtyi auto
ulko-oven eteen. Hänkatsahti autoon.

»Ei, mutta äiti ja Matti-eno.»
Äiti tuli autosta ja Matti perässä. Heillä oli suuri joukko

matkatavaroita.
»Miten hauskaa, äiti», Lea suuteli äitiään poskelle. Äiti oli

oikein hienosti pukeutunut. »Tervetulemaan, Matti-eno. Äiti
jos ottaa Pojun, niin minäkannan tavaroita.»

Mentiin sisään.
»Onpa sinulla sievä koti», ihasteli äiti. »Yksinkö olet ollut

täällä.»
»Eero on lomalla, tulee huomenna kotiin. Miksi äiti ei kir-

joittanut tulostaan?»
»Mitäpä sitä tyhjää hätyyttämään. Me kun olemme vain



kaksi päivää. Matille sattui kunnan asioita», sanoi äiti, joka
arvasi, että oli hyväksi rauhoittaa Leaa sillä, etteivät he
kauan aikoneet viipyä. »Ja minä arvelin, että ollaan nyt yksi
yö sinun luonasi jamennään huomenna Toinin luo.»

»Ei Toini ole vielä kaupungissa, luulen», sanoiLea.
»Kyllä hän on, ovat tulleet jo muutama päivä sitten», sanoi

äiti.
»Kun Toini ei ole täällä käynyt, ei edes soittanut», sanoi

Lea. Sydämessään tuli hän pahoilleen siitä.
»Meillä on ruokatavaroita noissa matkalaukuissa», sanoi

äiti, »otapas jatyhjennä.»
»Kiitos, kiitos, en ota vielä. Matti-eno», Lea asetti kätensä

Matin olkapäille ja he katsoivat toisiaan silmästä silmään ja
hymyilivät. Teki niin hyvää katsoa Matti-enoa. Vapautui kai-
kesta joutavasta. Ja Matti ikäänkuin katsoi vain sydämeen
ja hymyili. Ja vastasi siihen samalla tavalla.

»Matti-eno.»
»Tyttöseni.»
»MitenkäRiitta-Stiina voipi ja lapset?»
»Kiitos. Maalla voidaan aina hyvin.»
Äiti purki matkalaukkuja, siellä oli suuret määrät ruoka-

tavaraa.
»Äläkä mitään käy ostamassa, meillä on täällä kaikkea,

mitä tarvitsemme», sanoi hän.
»Voi, mitä te nyt. Riitta-Stiinako näitä laittoi. Kiitos, kiitos,

ihan kuin Amerikkaan olisitte matkustaneet omissa eväissä.»
»Viedäänkö nämä keittiöön», kysyi äiti.
»Viedään.»
Äiti jaLea kuljettivat ruokatavarat keittiöön.
»Tulehan Mattikin katsomaan, miten sievä keittiö täällä

on.» Äiti tarkasti kaikki komerotkin.

210



211

»Sen minä sanon, että järjestyksen ihminen on Lea», sanoi
hän Matille kehuen. »Tästä minä pidän.»

Lea nauroi.
»Syödäänkö ensin», kysyi hän.
»Syödään, syödään», sanoi äiti, »Matilla on nälkä jo.»
»Vai Matilla vain», sanoi Matti.
Lea oli jotäydelleen vapautunut jäykkyydestään.
»Voi äiti, kuinka minä olen monta kertaa teitä kaivannut»,

hän syleili äitiä ja äitikin näytti lämpenevän. Sitten Lea otti
Mattia käsipuolesta ja läksi kuljettamaan häntä pois keit-
tiöstä.

»Lähdetään Eeron huoneeseen, äiti. Minä laitan aamiaista.»
Eeron? Hyvin kaukaiselta tuntui nyt Eero, niin kuin ei

hän tänne millään tavoin kuuluisikaan. Olipa hyvä, että hän
oli poissa. Ja olipa hyvä, että nämä menevät täältä huomen-
na jo Toinin luo. Hän säästyy ikävistä.

»Tällainen pieni koti meillä vain on», sanoi Lea sellaisella
tavalla niin kuin se olisi ollut samantekevää tahi että kyllä
tämä on kylliksi suuri.

»Kyllä kelpaa», sanoi äiti, »mitäs te suuremmalla teette-
kään.»

Kummallista, ettei äiti kysy Eerosta mitään, huomasi Lea.
Täytyyhän jotakin puhua hänestä, ettei tunnu luonnotto-
malta. Äiti on tietysti nyrpeissään siitä, ettei häntä ole kut-
suttu täällä käymään.

»Tällainen se on sitten Eeron työhuone», sanoiLea. »Mutta
paljon hän joutuu olemaan poissa kotoa. Se on tuo sanoma-
lehtimiehen ala sellainen.»

»Sen arvaa», sanoi Matti. »Olemmehan me lukeneet hänen
puheitaan ja esitelmiään. Hyviä ovat. Paljon saa olla menossa.
On hänen nimensä tunnettu maaseutua myöten.»



»Siinäpä on kaunis taulu», sanoi äiti.
»Se onkin meidän ainoa kallis esineemme. Aulis antoi sen

meille häälahjaksi, oli tuonut sen ulkomailta. Se on alku-
peräinen maalaus, italialainen, viidenneltätoista vuosisadal-
ta.»

»Matti», sanoi äiti innostuneena, »katsohan tuota taulua
tarkkaan.»

»Siinä on neitsyt Maria ja Jeesus-lapsi, niin on, kaunis
on.»

»No, etkö huomaa mitään muuta.»
»Totisesti, tietysti Josef on takana.»
»Sehän on, sehän on meidän Leamme», sanoi äiti ja vedet

tulivat hänen silmiinsä. »Meidän Leamme näköinen. Niin su-
rullinen vain tuo Maria. Koska hän aavistaa ne kärsimyk-
set, jotka häntä odottavat, ja tuntee häpeän, minkä synti
tänne tuotti, ja joutui maksamaan siitä kalliisti.»

»Älä nyt, äiti», pyyteli Lea. Taulu oli koskettanut äidin
uskonnollisia tunteita.

»Totisesti on», sanoi Matti. »Maria on ihan Lean näköinen.
Sen tähden Aulis sen varmaan teille antoi.»

»Aulis on kerännyt tauluja paljon», sanoi Lea. »Hän rakas-
taa taidetta ja hänellä on varoja.»

»Aulis, hänestä minä pidän», sanoi äiti. Mutta ei uskaltanut
sanoa enempää, ettei loukkaisi Leaa, kun ei osannut vielä
Eeroa kehua.

»Se on, tuota, sillä tavalla», sanoi Matti, »että katsoi asiaa
meikäläisten kannalta tahi kannalta miltä tahansa, niin siinä
on varmaan mies, jossa ei virhettä juuri ole. Ja lääkäri, tuol-
lainen tutkija vielä, sellainen on todella ihmiskunnan hy-
väntekijä jo. Me Auliksen kanssa, siellä maalla kun hän kävi,
paljonkin puhelimme, ja moni asia, josta minulla ei aavistusta
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ollut, minulle selvisi. Niinpä hän levitti koko ihmisen kuin
tarjottimelle eteeni, ensin purkaa japaloittelee, sitten kokoaa
ja yhdistää. Ja puhaltaa elävän hengen kaikkeen. Ja sitä
korkeata henkeä ja siveellistä edesvastuuta, mikä heillä on,
nähtyänsä kaiken ja läpikäytyänsä kaiken ja koottuansa yh-
teen kaiken, sitä minä vasta sivistykseksi kutsun. Minä istuin
kuin kirkossa ja kuuntelin hartaana ja minä opin, eikä aika
tahtonut riittää.»

»Niinhän se Aulis ja Matti siellä saunassa kun keskuste-
lunsa alkoivat, koko yön olivat sitten vielä kamarissa puhel-
leet», selitti äiti ja pyyhki silmiänsä. Häntä kun liikutti aja-
tella, että se Aulis oli hänen tyttärensä mies.

Ja Matti sanoi kuin hyvittäen:
»Ovathan ne muutkin henkisen sivistystyön tekijät tär-

keitä, eipä sillä. Mutta työnlaatu voi eksyttää heidät yksi-
puolisuuteen ja johtaa itsehemmotteluun, arvelen. Mutta jos
lääkäri on oikea lääkäri, sille ei mikään vertoja vedä. Hän
tulee todellisten totuuksien kanssa tekemisiin. Se itsekuri,
tuo pitkä esiharjoitus, sepä muokkaa ihmisen jo toiseksi, ei
siinä joudakaan hemmottelemaan itseään. Ja teeskentely on
siitä kaukana.»

Jotta Matti lopettaisi Auliksen kehumisen, kun hän ei tien-
nyt, loukkaisiko se Leaa, sanoi äiti:

»Otapas, Matti, se pitkä paketti eteisestä. Minä näet ku-
doin sinulle sellaista joutavaa.»

Äiti avasi paketin, siinä oli suuri pellavainen ruokala-
na, tusina lautasliinoja ja koko käärö käsiliinoja. Val-
keaan, eri pakettiin oli kääritty pieniä vaatteita ja sukkia
Pojulle.

»Mitenkä kauniita», sanoi Lea liikutettuna. Hän ymmärsi,
että äidin oli täytynyt koko talvipuhteet tehdä näitä ja ahke-
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raan vielä. »Millä minä äidille nyt kaiken palkitsen? Paljon
jäänvelkaa kaikesta, entisestäkin.»

Äiti katsoi häneen kauniisti ja oli liikuttunut Lean sa-
noista.

»Eihän nämä nyt mitään. Jos voit käyttää, hyvä on.»
»Paljon kiitoksia, äiti. Nämä ovat hyvin rakkaita. Raskii'

kohan niitäkäyttääkään.»
»Älähän nyt.»
Lea meni laittamaan ruokaa pöytään ja muutti harmaan

kretonkileningin päälleen. Ja kun he olivat aterioimassa, soi
puhelin. Toini oli siellä jakysyi äitiä. Hän koetti pakottaa hei-
dät kaikki tulemaan heille heti. Mutta Lea ei tahtonut. Kohta
ajoivat Toini ja Aulis Lean luo. Syntyi suuri elämä. Toini oli
riemuissaan, syleili kaikkia japuhui koko ajan.

»Lähdetään vain kaikki meille, otetaan Poju mukaan. En
minä nyt anna perään. No, Matti-eno, pidä minun puoliani.
Voivathan he tulla tänne yöksi ja huomenna muuttavat ko-
konaan meille. Ja pois me emme teitä laske ylihuomenna,
älkää luulkokaan. Eikö niin, Aulis.»

»Emme laske. Kun äiti on kerta tullut, pitää viipyä. Ja
miksi ei äiti voi asettua tänne kokonaan. Meille sopii.»

»Ei, en toki enää. Matti tarvitsee minua siellä.»
»Tarvitsevat ne muutkin», naurahti Matti. »Hanna tuntuu

viihtyvän siellä hyvin, ellen erehdy.»
»Viihdynhän toki. Ei missään ole mukavampaa», sanoi äiti.
Kun toiset jäivät puhelemaan Eeron huoneeseen ja Lea

meni keittiöön kahvia keittämään ja Toini tuli sinne, kysyi
Lea häneltä:

Tiesikö äiti, ettäEero oli nyt vielä poissa lomalla?»
»Tiesi, minähän kirjoitin siitä. Huomenna on elokuun vii-

meinen päivä, silloin tulee hän kaupunkiin. Äiti kyllä kielsi,
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ettei sanoa sinulle, että hän on kysynyt sitä. Niin että älä ole
tietävinäsikään, että minä sanoin.»

Äiti oli siis pelännyt Eeroa ja asettanut matkan niin,
ettei olisi tiellä, ja pelkäsi häiritsevänsä, kun kutsumatta
tuli.

»Kuinka teiltä kesä meni», kysyi Lea Toinilta.
»Suurenmoisesti. Me liikuimme vaikka missä. Aulis jo kyl-

lästyi ja päätti, että ostetaan oma huvila ensi kesäksi. Vaan
en minä rupea. En viitsi istua yksin kotona.»

»Onhan Aulis.»
»On kuukauden tahi puolitoista ja senkin tekee omaa työ-

tään. Sillä on niitä tutkimuksiaan. Ja mitä minä sillä huvi-
lalla teen? En huoli. Kutsua sinne vieraita ja näytellä heille
kasvillisuuksia, mitata ilmaa, mitata vettä, ihailla auringon-
paistetta, ihailla kun auringonpaiste pois menee. Mitä niissä
on ihailtavaa. Olla näkevinään luonnollisissa ja joutavissa
asioissa runoutta, ruohossa, hm, tahi kukassa, hm, huokailla,
henkäillä. Minä vihaan sellaista idioottimaisuutta. Maalainen

i

kun olen syntyäni.»
»Etpäs ole.»
»Maalaisperua ainakin, niin, minä olen saanut kyllikseni

maasta. Se tuo huvilajuttu on hyvin hitaiden ihmisten henge-
töntä ja laiskaa hommaa. Se on sellaista olotilan palvelua —»

»Sitähän kaikki on.»
»Huvilalla kaikki sivuasiat tehdään pääasioiksi. Ja miten

sinun kesäsi meni», kysyi Toini.
»Oikein hyvin», sanoi Lea.
»Eero teki kehnosti, kun sinut tänne yksin jätti.»
»Ei mitenkään. Täällähän minä olen tyytyväinen», sanoi

Lea.
»Tiesitkö, että Aulis ja Eero suuttuivat meillä alkukesästä.



Minä en saanut selvää, mistä he riitelivät, otaksun, että
sinusta?»

»Mahdotonta», sanoi Lea.
»On Eerossa jotakin, mitä Aulis ei siedä. Luulen, että hän

on sanonut siitä Eerolle. Ja minä luulen, että Eero löi häntä,
kuului sellainen paukahdus, ja minä kuulin vain, miten Aulis
tiukkasi: 'Mies, jolta itsekuri ja rehellisyys puuttuvat, ei ole
mikään mies.' Ja siihen Eero huusi: 'Helvettiin sinun mo-

raalisi.' Ja Aulis sanoi jotakin ja sitten kuului tuo lyönti.
Minä menin sinne ja he seisoivat vastatusten ja Aulis painoi
silmänsä kiinni hetkeksi kuin kootakseen itsensä ja Eero oli
kiihtynyt ja hänen silmänsä kiilsivät, mutta pian hän tointui
ja naurahti ja ojensi kätensä Aulikselle ja sanoi: 'Terve,
terve', ja Aulis antoi kättä ja sanoi: 'Terve', ja niin Eero
läksi. Mutta Aulis oli synkkä monta päivää, ja minä koetin
kiusata häntä ja herätellä. Ja sitten minä kiusasin häntä si-
nulla.»

»Sinä teet minut sairaaksi», sanoi Lea hädissänsä. »Salli
i

nyt minun olla jo omissa oloissani. Älä sotke asioita.»
»No olkoon. He rakastavat molemmat sinua», sanoi Toini

kuin yhdentekevän asian.
»Sinulla ei ole oikeutta puhua noin. Se on rikollista. Sinä

haavoitat minua syvästi ja sinä kiusaat Aulista suotta.»
»Ja itseäni?»
»Kiusaako se sinua, tuo päähänpistosi. Minä luulen, että

se on sinulle huvitusta.»
»Totta puhuen ei kiusaakaan. Äläkä luule, että minä sillä

Aulista pistelen, en usein. En siksikään, että se voisi piintyä
hänelle päähänpistoksi. Minähän olen vain ilkeä.»

»Niin olet. Etkö voisi alkaa jo tarkkailla itseäsi ja koettaa
kasvattaa itseäsi vakavammaksi.»
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»Ha-ha-haa, kulta-apostolini. Että noin vain ihminen luo-

taisiin, kädenkäänteessä ja valkeaan hääpukuun puettaisiin
ja harppu käteen annettaisiin. Ehei, taivaassa siellä sitten on

aikaa siihen.»
»Katsopas, Toini, että kahvi ei nyt kuohu yli, minä otan

kaapista kerman», sanoi Lea, jotta Toini ei enää jatkaisi
tuohon henkeen.

Toini piteli pannua ja nosti sitä välillä pois,
»Sen minä kuitenkin sanon, että Aulis on parempi

kuin Eero», sanoi hän ja katsoa tuijotti, miten kahvivaahto
poreili.

»Ei saa verrata koskaan ihmisiä keskenään.»
»Ja miksi ei», kysyi Toini.
»Jo siksi, että me lopulta emme ihmistä tunne.»
»Etkö sinä sitten tunne omaa miestäsi?»
»Tietysti tavallaan, mutta perusteellisesti ei kukaan toinen

toistansa tunne.»
»Tuntee kyllä. Etkö tunne Aulista?»
»En, en tunne. En uskalla sanoa, että tuntisin», sanoi

Lea.
»Jos tuntisit, niin —:

»Niin ei mitään.»
»Vai ei? Rakastaisit?»
»Katso kahvia, se kuohuu, ota pois, pane se tänne, no, vie

sisään. Vie. Minä tuon täältä muut.»
Sisällä oli keskustelu vilkkaassa käynnissä, Lea ei ollut

nähnyt Aulista ennen niin puheliaana. Hän näytti pitävän
Matista ja äidille oli hän huomaavainen. He juttelivat luon-
tevasti kuin samaan perheeseen kuuluvat ainakin. Ja kun
Aulis otti hellävaroen äidin käden auttaakseen häntä kahvi-
pöytään, tapahtui se niin luontevasti ja liioittelematta, että
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äiti tunsi olevansa kuin kotonaan. »Aulis on Toinista niin
kiitollinen», ajatteli Lea.

Katsottiin myös lasta. Ja Aulis näytti uneksivalta.
»Hyvin hoidettu, kaunis lapsi», sanoi hän.
Toini ja Aulis tahtoivat Leaa ja poikaa mukaansa heille,

mutta Lea ei uskaltanut lähteä. Toiset läksivät jaToini lupasi
tuoda äidin jaMatti-enon vasta yöksi takaisin.

»Ja sitten aamulla haetaan heidät pois kokonaan», sanoi
hän.

Lea tunsi suurta vapautusta, kun he läksivät. Oli onnellista,
että heidän täällä käyntinsä oli niin lyhyt. Eero ei voinut
saada siitä paljon puheenaihetta.

Kun Lea nukkui äidin kanssa sänkykamarissa Matille
oli laitettu vuode Eeron huoneeseen niin hänestä tuntui,
ettei hän ole ollutkaan erossa äidistä. Huoneet olivat vain
muuttuneet.

»Kylläpä Toinilla oli kaunis koti», sanoi äiti.
»Kaunis on», sanoi Lea.
»Ymmärtäisi olla nyt vain siivolla.»
»Äiti luulee, että hän on vielä se entinen pieni tyttö»,

sanoiLea.
»Mikäs hän muuta on. Tuulihattu. Viisastuneeko koskaan.

Jos tämä Aulis pystynee nyt hänet kasvattamaan.»
»Ei äidin tarvitse huolehtia hänestä.»
»Minä lupasin Toinille, että menemme sinne jo aamulla

varhain, kun Aulis ja Matti uhkasivat lähteä kaupunkia kat-
selemaan. Ja Toini pyysi, että te tulisitte kaikki sinne päi-
vällisille, sinne tulee se Esterkin miehineen.»

»Minä sanon Eerolle. Mitenkäs Poju?»
»Poju otetaan mukaan.»
»Minä sanon Eerolle.»
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Aamulla, kun he olivat heränneet ja pukeutuneet, soi ovi-

kello kiivaasti. Lea riensi aukaisemaan, mutta äiti, joka sattui
seisomaan eteisessä, ehtikin aukaista ennemmin.

»Eero. Tulit aikaisemmin jo.»
Eero oli vihaisen näköinen, ei silmännytkään äitiä eikä ter-

vehtinyt Leaa, viskasi setelin eteisen pöydälle ja ärjäisi:
»Ei niillä saakeleilla ole edes takaisin antaa. Ota raha,

vaihda se puodissa ja maksa auto ja tuo minun tavarani
ylös.»

Lea ymmärsi, että Eeroa suututti, kun hän näki äidin heillä.
Eeron piti valokuvan mukaan tuntea hänet ja arvatakin,
että se oli äiti vain.

»Eero, minä menen. Eero, tässä on äiti.»
Eero viskasi hatun ja palttoon naulaan ja tehdyn välin-

pitämättömästi antoi kättä jakääntyi selin äitiin.
»Me tässä», sanoi äiti, »veljeni kanssa yötä olimme. Olemme

jo pois lähdössä, huomenna kun täytyy matkustaa kaupun-
gista, niin pitää siellä Toininkin luona olla.»

Eero ymmärsi, etteivät he viivy ja näytti lauhtuneelta.
»No, käykää sisään, käykää sisään», sanoi hän jo ystäväl-

lisesti. »Ei, käydään tänne minun huoneeseeni.»
»Matti», kutsui Hanna veljeään ruokasalista, »tulehan talon

isäntää tervehtimään.»
»Jaaha, sitä on tultu kaupunkiin», sanoi Eero.

»Niin, niin on. Kunnan asioita vähän oli. Poishan tästä
pitää jo. Tänään saan asiat toimitetuksi.»

»Mikäs kiire, mikäs kiire?»
Lea toi Eeron tavarat.
»Kuulepas, Lea, kahvi ei pahaa tee.»
»Ruokasalissa on.»
»Jahaa, käydäänpäs sinne.»
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Mentiin sinne.
»Tuo matkustaminen täällä on hankalaa», puheli Eero,

»väkeä paljon. Kaikki ne pakkautuvat junaan, ja nyt, kun
kesäloma loppuu, niin jätetään viimeiseen päivään tulo. Eikö
voisi päivää ennemmin jo tulla? Mutta ei, ei raskita. Se on

ihmisessä tuo ahneus niin tyypillistä. Kun minä tässä joi-
takin vuosia sitten matkustin Saksassa, oli matkustaminen
siellä paljon mukavampaa. Se järjestys. Ja Ranskassakin oli
mukavampaa. Kun vertaa noin eri maita, vaikka turistina,
näkyy ikäänkuin kansan kasvot, niistä voi jo paljon päät-
tää.»

Ja Eero jatkoi matkakuvaustaan keskeytymättä ja innos-
tui. Hän nousi seisoalleen ja käveli ja kuvaili. Lea huomasi,
että äiti, joka oli ollut arka ja epäilevä alussa, katsoi jo ihail-
len häntä. Mattikin näytti saaneen luottamusta ja katsahti
hyväksyvästi Eeroon. Se sai Eeron lämpenemään. Lea ajatteli,
että nyt ei ollutkaan enää mitään pelättävää. Kaikki meni
hyvin. Hän jätti heidät, meni sänkykamariin, pesi ja puki
lapsen, syötti sen ja meni keittiöön askaroimaan. Eero tuli
keittiöön, antoi rahaa ja sanoi:

»Laitahan hyvä aamiainen. Hyvin mukavia nuo sinun su
kulaisesi.»

Kun Lea kulki sitten eteiseen, kuuli hän, että Eero jatkoi
vielä matkakertomustaan. Toiset istuivat paikoillaan ja kuun-
telivat.

Aamiainen oli hyvä ja Eero hymyili Lealle hyväksyvästi ja
taputti häntä kädelle. Äiti siitä näytti tulevan hyvillensä, ja
syötyä, kun äiti ja Matti-eno kokosivat tavaroitansa lähteäk-
seen pois, kuiskasi äitiLealle:

»Kyllä on sinulla hyvä mies. En olisi uskonut. Hieno mies
ja niin oppinut. Tokko osaat olla iloinen edes.»



221

»Koetan, äiti», sanoi Lea ja katsoi maahan.
»Luojan kiitos, että nyt ovat poissa», huokasi hän heidän

lähdettyään.
Eero innostui heidän Auliksen ja Toinin luo lähdöstään.

»Pitää nyt sinun saada vielä olla äitisi kanssa yhdessä», sanoi
hän. »Minä otan auton jaPoju viedään mukaan.»

»Emmekö voisi tehdä niin, että menisimme vasta sen jäl-
keen, kun he ovat syöneet päivällisen.»

»Mutta ilmainen päivällinen, ja niillä on niin hyvä ruoka,
eikä sinun tarvitse laittaa sitä kotona.»

»Mutta tehdäänpäs niin, että sinä menet päivälliseksi ja
minä tulen Pojun kanssa vähän myöhemmin. Lasta ei ole
hauska pitää siellä niin kauan.»

Eero oli loistavalla tuulella, hän lupasi sen.

»Niin teemme», sanoi hän.

Iltapäivällä ajoi Lea Poju sylissään autolla Toinin ja Au-
liksen luo. Hänestä tuntui se suurelta juhlalta. Hän ei ollut
osannut uneksia sellaisesta ylellisyydestä. Aulis otti heidät
vastaan, ottiPojun käsivarrelleen ja sanoi:

»Älä pelkää, en minä sitä pudota. Sinun suuri maailmasi
on tässä.»

»On se.»
»Minä arvasin. Sen onnellisempaa, mitä pienempään alaan

koko maailma mahtuu.»
»Sitä ei voi auttaa.»
»Ei pidä tahtoakaan. Siinä on suuri viisaus. Viedään

tämä maailma minun sohvalleni, siitä kuuluu, kun hän huu-
taa.»

He laittoivat Pojulle vuoteen Auliksen työhuoneen soh-
valle jaAulis asetti tuoleja varaksi ympärille.
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»Ei putoa. Varmasti pelkäät. Mitä, katso nyt, eikö ole on-
nellista? Sitä voi sanoa kauniiksikin, lasta yleensä», sanoi
Aulis.

»Tietysti. Pitääkin sanoa kauniiksi», sanoi Lea.
»Sinä, mitenkä pitää nyt sanoa, olet edellä meistä, olet

onnellinen. Eihän koskaan voisi tuntea itseään onnettomaksi,
kun on tuollainen?»

»Ei voi.»
»Sitähän minä tavoitin. Ei voi.»
»On myös nöyryyttävää», sanoi Lea hiljaa.
»Mitenkä niin? Sitä en ymmärrä.»
»Kyllä ymmärrät.»
»Niin, kun ajattelen, ehkäpä ymmärrän», sanoi Aulis. »Sinä

kuitenkin olet sinä vasta lapsikäsivarrellasi.»
»Tarkoitat, että minua pukee nöyryys», sanoi Lea ja hy-

myili.
»Sinua, niin kuin muitakin oikeita naisia.
»Lohdutatko kaiken varalta?»
»Sitäkin, jos tarvittaisiin. Sitä ei tarvita. Jos tarvittaisiin,

tässäpä olisivat mahtavammat lohduttajat, joiden ääni kuu-
luu ja joilla on sanomista», sanoi Aulis ja osoitti lasta.

Auliksen työhuoneen vieressä oli sali, jonne toiset olivat
siirtyneet ruokasalista. Ester ja äiti istuivat sohvassa ja kes-
kustelivat vilkkaasti. Matti ja Esterin mies, johtaja livo Paa-
sio, tuntuivat puhuvan puolueasioista ja kauempana Eero
ja Toini kinastelivat jostakin. Lea istuutui äidin viereen ja
Aulis kävi sohvan vierustuolille Matin jaPaasion luo.

Keskusteltiin vilkkaasti ja juotiin kahvia. Kaikki näyttivät
viihtyvän hyvin. Sitten äiti nousi ylös ja sanoi:

»Nyt, Matti, meidän täytyy lähteä sinne tuttavasi luo, en-
nen kuin tulee liian myöhäksi.» Lealle sanoi hän: »Me
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tapaamme teidät vielä koolla, me käymme nopeasti, että asia
tulee tehdyksi.»

»Se oli niitä kunnan asioihin kuuluvia», sanoi Matti se-
litykseksi ja nousi ylös.

»Jos me täältä katoamme, niin äitihän tulee meille huo-

menna», pyysi Lea.
»Hyvästit sanomaan, tullaan, tullaan.»
Aulis soitti heille auton ja ohjasi heidät ulos.
»Minä en olisi uskonut koskaan», sanoi Ester Lealle, kun

he jäivät siihen kahden istumaan, »että ihminen voi olla niin
onnellinen, kuin minä olen nykyään. Ihan minua hävettää.
Ja minusta kun tuntuu, etten minä voisi koskaan tulla onnet-
tomaksi. Onnettomuus, mikä se olisi, paitsi kuolema tietysti.
Mutta me elämme.»

»Niin», sanoi Lea. »Me elämme.»
»Elämä on kuin jumalanpalvelusta,mitä?»
»Niin se on. Kaikista ei tule yhtä onnellisia», sanoi Lea ke-

vyesti, niin kuin se ei häntäkoskisi.
»Niin, ei. Mikäs siinä», sanoi Ester.
»Jos eivät sovi keskenänsä.»
»Kaikki sopivat keskenänsä. Se on näköhäiriö tuo luulo,

ettei sovi. Sopii, kun tahtoo. Enkä minä ymmärrä niitä, jotka
eroavat. Tunne voi muuttua, ja juuri sen jälkeen, kun kaikki
on loppuun käsitelty ja erontapainen on kypsä, voisivat so-

piakin. Ei pitäisi laskea asiaa sinne asti.»
»Ei pitäisi.»
»Minä en ymmärrä epäsopua edes. Ei minun miehenikään

ymmärrä. Minusta pitäisi kummankin olla salaa toinen toi-
selleen kiitollinen ja tuntea vain, että saa enemmän kuin
antaa ja enemmän kuin ansaitsee. Ja mitä, jos saisikin vä-
hemmän, 'autuaampi on antaa kuin ottaa'. Sillä mitä olisi elä-



mä ilman tätä järjestystä ja ilman tätä elämän täyteläisyyttä,
Etkö ole samaa mieltä nyt?»

»Olen», sanoi Lea.
»Tiedätkö, minä olen saanut juuri sen, jota kaipasin», jat-

koi Ester, »vaikka en osannut häntä kaivata. Ja olin turhan-
päiväinen ennen ja muka onnettomasti rakastunut. Sitä se
kirjallisuus teetättää. livo on rehellinen ja varma, ei mitään
sameata, tämä vain sinulle sanottuna», sanoi Ester hiljenne-
tyllä äänellä.

»Ymmärrän», sanoi Lea. »Olen siitä iloinen.»
Esterin piti mennä katsomaan lasta.
»Se on suloinen», sanoi hän. »Voi noita poskia, tuota suuta

ja nenää, sehän naurattaa. Ja käsiä ja sormia. Sehän on ihme,
koko ihminen on siinä.»

»Se ero on, että lapsi on parempi kuin iso ihminen. Kun
ikää tulee, paljon pahaakin tulee», sanoi Lea kuin leikillään.

»Minä muistan», sanoi Ester, »että Eero noitui Auliksen on-
nettomaan avioliittoon. Eipä tainnut sattua.»

»Ei sattunut.»
He menivät takaisin saliin. Siellä oli väittely käynnissä.

Lea pyysi Aulista näyttämään taulujansa, ja he kulkivat
ympäri huonetta, ja Aulis selitti hänelle, mistä hän oli min-
kin saanut.

»Sinä olet väärässä», huusi livo Paasio Eerolle kumaja-
valla rintaäänellä. »Silloin sinun ei ole tarvinnutkaan oppia
elämää ymmärtämään.»

»Mistä on puhe», kysyi Ester, joka kulki Lean ja Auliksen
mukana.

»Ilman vain, tämä Eero väittää, ettei ole hyvää eikä pahaa.
Silloinhan voisi väittää, ettei ole mustaa eikä valkeaa, ei
suurta eikä pientä.» Ester naurahti ja meni Lean ja Auliksen
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mukana ruokasaliin; siellä katsottiin ne esineet, jotka Aulis
oli järjestänyt vanhaan nurkkakaappiin.

»Pieni esine voi olla suuri esine jostakin pienestä oliosta.
Kaikki on suhteellista», kuulivat he Eeron sanovan.

»No, sillä tavalla», sanoi livo. »Anna tulla. Paha tekokin
voi olla hyvä teko pahantekijästä, jos kaikki niin suhteellista
on. Mutta me elämme mitallisessa maailmassa, ei ole syytä
avaruuksiin paeta pahoja tekojamme. Myönnä nyt toki, että
me elämme tiettyä historiallista aikaa, emmekä mitään ava-
ruuksien aikaa, jossa jonkin taivaankappaleen synty ja häviö
silmänräpäykseksi lasketaan. Pysytäänpäs vain maan pin-
nalla. Sällihän minun kysyä, että kun sinä nyt lehtesi artik-
kelissa puhut rauhantahdosta, niin mitä ajattelet? Enhän
minä epäile, ettet siitä vilpittömässä mielessä puhuisi. Sinä
olet aatteen ihminen. Se on hyvä. Niin että kun sinä puhut
rauhan puolesta, niin kysyn, hyväksytkö sinä maanpuolus-
tusta yleensä?»

»Jossakin määrin», sanoi Eero hämmästyen.
»Missä jossakin? Missä tapauksissa siis?»
»Puolustuksen hyväksyn. Hyökkäystä en», sanoi Eero.
»Hyvä. Otaksutaanpa siis, että maahan hyökätään. Myön-

nätkö, että meillä on sellainen puolustusvalmius japuolustus-
tahto, että puolustus voisi meidän maassa, niin kuin monessa
muussakin, tulla kalliiksi. Että saisimme maksaa kalliisti, ja
otaksutko, että olisimme valmiit maksamaan?»

»Selvä. Tuohon koululaiskysymykseen ei tarvinne vastata.
Joka maassa tapahtuisi sama.»

»Siis myönnät, että me kalliisti vapautemme ostaisimme,
että parhainta miestä, tervettä, työkykyisintä miestä kaa-
tuisi ja kaatuisi niin, että maa voisi tuntua autiolta.. Luuletko
sinä, että tämä vapaus ostettaisiin siksi, että heikot ukot ja



elostelijat saisivat vain vapauden täällä elämöidä, niin kuin
tahtovat, muka toteuttaa tuota persoonallisuuttaan?»

»Vanhat? Tarkoitatko, että minä olen vanha?» kysyi Eero
kiihtyneenä.

»Kuka sanoo, että sinusta on puhe? Noista, joille tavalliset
annokset eivät riitä, noista aatteiden haihattelijoista. Viime
vuosisadan jätteitähän ne ovat, siis vanhoja. Niillä ei ole
todellisuudentajua. Ne ovat rauhassa, kamarissaan, estetisoi-
via aatteitaan muovailleet. Elämä onkin osoittautunut toi-
seksi, kuin miltä se kirjoista katsoen näyttää. Niin, heille
emme sitä vapautta sillä ostaisi. Hiljaa niiden olla pitää.
Kaj at he saavat itselleen asettaa ja rajat vapauksilleen. Va-
paus, sen pitää tarkoittaa ensin maan vapautta, sitten va-
pautta elää oikein, vapautta tehdä työtä, ei elämöidä. Älä
usko, että maa verta vuodattaa siksi, että hyvällä ja pahalla
ei ole eroa, että tehdään mitä tahansa ja paetaan sitä ava-
ruuksista katsomaan, miljoonien vuosien perspektiivissä.»

»Älä turhaan kiivastu», sanoi Toini. »Ei saa ruveta täällä
puhumaan puolueasioista eikä sanomalehtiartikkeleista.»

»Minä vain kysyn vielä Eerolta», sanoi livo, »että miten sinä
selität kansallisuuskiihkosi. Eikö se ole ristiriidassa tuon
rauhanaatteesi kanssa?»

»Kansallisuustunto on tämän päivän jarauhanaate on huo-
mispäivän kysymys», sanoi Eero tekeytyen välinpitämättö-
mäksi.

»Älähän nyt. Minä sanon, että elämää ei saa tehdä luonnot-
tomaksi valehtelemalla. Se vahingoittaa toisia.»

»Mitä tarkoitat, selitä», huusi Eero.
»Hiljaa», sanoi Toini. »Ei saa kiistellä enää.»
»Hyvän ja pahan välillä on ero, sitä vain», sanoi livo nyt

jorauhallisesti. »Ei saa huviksensa valehdella. Eikä niin, että
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se meihin tarttuisi, mutta mitä joutavaa viisastella. Annapas
lapselle täysi vapaus, niin hänestä tulee yhteiskunnan hylkiö
tahi arka piileskelijä, joka omiin asioihinsa kaatuu.»

»Sinä et ymmärrä leikkiä», sanoi Toini. »Rakkaudestahan
me puhuttiin Eeron kanssa.»

»Olkoon rakkaudesta. Jos Eero nyt esimerkiksi rakastuisi,
ja hänellä olisi luvaton suhde, onko se hyvä vai paha?»

»Kysy edes onko se mukava vai epämukava, sellainen asia»,
sanoi Eero.

»Ei, minä kysyn, onko se hyvä vai paha?»
»Se on epämukava», sanoi Eero. »Ei muuta. Mitä sillä on

hyvän tahi pahan kanssa tekemistä.»
»Jos pahaa ei ole mikään, minä kai saan juoda, pelata,

ryöstää, varastaa ehkä tappaakin, mitä? Rauhan töitäkö ne

ovat? Ei ole eroa oikealla eikä väärällä, kun ei ole eroa hy-
vällä eikä pahalla. Pian minä olen rikollinen ja toteutan it-
seäni kauniilla tavalla, mitä? Saako tappaa?»

»Tappaminen tuottaa vahingon toiselle, on siis väärää»,
sanoi Eero välinpitämättömästi.

»Muu ei tuota siis vahinkoa, muu rikos? On siis yksi laji
syntiä sinun mielestäsi», sanoi livo. »Ja varkaus, miten on
sen laita?»

»Hm», sanoi Eero.
»Otaksun, että se tarkoitti, että se on väärää. Jääkin ehkä

vain tämä tämä rakkaus?»
»Siitähän me puhuttiin», sanoi Toini.
»Jos tulee toinen ja vie sinun vaimosi, mitä se on», kysyi

livo.
»Jos hän on vietävissä», sanoi Eero.
»Jos on?»
»Täytyy antaa viedä.»



»Se on leikkipuhetta. Jos ei ole edes uskollisuutta, mitä
arvoa on millään. Älä opeta väärin Toinia.»

»Ei minua voi kukaan opettaa. Enkä ole enää opetettavissa.»
»Meillä on sentään vastuunalaisuudentunne. Mitä tahansa

ei saa tapahtua. Minusta vastuuton ihminen on niin sanottu
kääpiösielu, erehdys suuren elämän kannalta.»

»Ei ole suurta elämää», sanoi Eero.
»Ahaa, ei ole? Mitäs sitten on?»
»Olen minä, minä itse», sanoi Eero elostuen.
»Ja kun sinä loput?»
»Kun minä lopun, on koko elämä lopussa, minulle.»
»Se on selvää», sanoi livo. »Mutta vaikka sinä loput, minä

voin jäädä. Ainakin moni muu jää, suuri, yhteinen elämä
jää. Ja sille sinä olet vastuussa. Jos joku ei ole kenellekään
vastuussa ja voi rankaisematta tehdä mitä tahansa, toiset oli-
sivat orjia. Elämä kuitenkin on monimutkaista sovittelua. Mi-
tenkäs tämä käy yhteen sinun kansanvaltaisten mielipiteit-
tesi kanssa?»

»Julkiset mielipiteet ovat toista ja minun oma yksilöl-
linen tuntemistapani on toista.»

»Olepa sitten varovainen, sinun elämäsi on peliä», sanoi
livo leikin vivahdus äänessä.

»Kiitos, kiitos», sanoi Eero.
Lea, Ester jaAulis tulivat toisesta huoneesta.
»Vieläkö kiistellään», kysyi Ester.
»Täällä oli kouluoppitunti siveydestä», sanoi Eero. »Jou-

duin kuulustelun alaiseksi, yhteiskunnalle vaarallisena
oliona.»

»Lehtimiehet ovat vaarallisia», sanoi Aulis.
»Ja jotkut niistä lapsia», sanoi livo.
»Lapsuus tietää viattomuutta», sanoi Eero.

228



229

»Olisikin hyvä», sanoi Ester, »jos pysyisimme lapsina sisim-
mässämme. Aina avonaisina ja hiukan epävalmiina.»

»Ei tarvitse pelätä, että liian valmiiksi tulemme koskaan»,
sanoiLea.

»Minä olen ihmetellyt», sanoi Toini, »että missähän ne ke-
hittyneet ihmiset ovat, kun niitä ei näe missään. Kasvavana
haaveilin niistä.»

Aulis naurahti.
»Ei taida olla ihmeen suurta kehitystä ihmisessä sitten.

Taitaa ihminen jäädä siksi, miksi syntyy. Sen tähden
tarvitsemme kai lapsenhoitajia me miehet ja ihailemme äi-
tejä.»

»Ihailetteko äitejä», kysyi Toini ja oli hämmästyvinään.
»Mitä niissä on ihailemista? Nehän ovat elämästä syrjään sy-
sätty, vaatimattomin lauma.»

»Hyvä on, ettei äitisi ole kuulemassa», sanoi Ester, »hän ei
tätä leikkiä ymmärtäisi.»

»Eivät sitä ymmärrä muutkaan», sanoi livo.
»No», sanoi Toini ylimielisenä, »minulla on se käsitys, että

äidit ovat vähän tyhmiä. Suo anteeksi, Lea.»
»Ole hyvä.»
»Ovat viattomia kuin lapset. Tietysti rakastettavia.»
»Ei ketään ole niin hyvä pettää kuin viattomia», sanoi Eero

kuin vahingossa.
»Olipa se mietelmä», sanoi livo.
»Ei moraalilla pilattu, ehkä. livo se on moralisti. Pitäi-

si nostaa kattoa vähän ylemmäksi, ettei pää kävisi kat-
toon.»

»Ei saa puhua ikävistä asioista», sanoi Toini. »Katsokaa,
Lea istuu synkkänä ja noin allapäin», Toini matki Lean asen-
toa.



»Kun minä mietin, miten minä sopivasti pääsisin kotiin.
Mietin, uskaltaisinko jo nousta ja ehdottaa poislähtöä», hän
katsoi Eeroon.

»Älkää lähtekö vielä», sanoi Toini.
Mutta Lea oli jo noussut.
»Ikävä kyllä, täytyy lähteä. Sanokaa terveisiä äidille ja

Matti-enolle», hän hyvästeli Toinia jaAulista.
»Millä sinä, Toini, aikaasi kulutat», kysyi Eero Toinilta.
»Minä aion tanssia tämän vuoden», sanoi Toini.
»Aulishan ei juuri tanssi?»
»En ammatikseni, enkä enää juuri muutenkaan.»
»Onhan tanssijoitakin maailmassa. Minä käyn ulkona», sa-

noi Toini iloisesti. »Sillä aikaa kun Aulis tekee tiedettään,
minä tanssin, niin en ole tiellä.»

»Minä voin olla päivisin enää niin vähän kotona», sanoi
Aulis. »Ja sitten on minulla iltatyötä.»

»Sano yötyötä. Hän istuu työssä melkein läpi yön», sa-
noi Toini. »Kyllä tiedemies on ikävä, minä vakuutan», jat-
koi hän kevyesti. »Ellei minulla olisi niin kilttejä tutta-
via, jotka kuljettaisivat minua, niin minä olisin jo epätoi-
voissani.»

»Miten sinä puhut», sanoi Lea.
»Kuunnelkaa, millä äänellä sanoo. Opettaa. Apostoli, ehkä

saarnaat samalla», sanoi Toini pehmeästi tekeytyen hullun-
kuriseksi. »Minulla on tuttavia taiteilijoita ja sellaisia kansain-
välisyyksiä, saan kieliopetusta. Onko se syntiä?»

»Olehan nyt», pyysi Lea.
»Enkö saisi sinusta käydä missään, en katsella ympärilleni?

Minullahan on silmät sitä varten, mitä? Hyvä on katsella,
etteivät silmäni viimeistä kertaa sulkeutuessaan olisi yhtä
viattomia kuin olivat ensi kertaa avautuessaan.»
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»Se on oikein», sanoi Eero, joka ihastuneena katseli Toinia.
»Jos tahdot, minäkin saattelen sinua kerran?»

»Niinpä karkaamme joskus. Karkaamme sillä aikaa esi-

merkiksi, kun Aulis menee Wieniin lääkärien kongressiin.»
»Milloin sinä lähdet», kysyi Eero. »En ole siitä kuullutkaan.»
»Vasta talvemmalla.»
»Sinulla on aina raudat tulessa.»
»Meillä on niin, että ellei seuraa aikaansa, jäljelle jää ja

palvelu on sen mukaista. Valmis ei ole milloinkaan», sanoi
Aulis.

»Minä olen jo luvannut hänet matkalle hyviä tuomisia vas-

taan», sanoi Toini nauraen ja pisti kätensä Auliksen käsi-

varrelle. Ja Aulis katsoi häntä hymyillen.
»Jospa silmäilee siellä wienittäriä», sanoi Eero.
»Ei mutta tämä Eerohan taitaa olla hyväkin asiantuntija

noissa naisasioissa», sanoi livo.
»Tuontapainen lause sanotaan tavallisesti matkalle lähti-

jälle», sanoi Aulis.
Auto tilattiin, Poju oli Lean käsivarrella, ja päästiin lähte-

mään.
»Siellä oli muuten mukavaa», sanoi Eero, »mutta tuo livo

minua suututtaa.»
»Jokainen on, mikä on», koetti Lea suostutella.
»Hän on niitä itserakkaimpia jatärkeimpiä.»
Kotona Eero kävi puhumattomaksi. Hän oli koko illan levo-

ton ja synkkä. Hän käveli edestakaisin lattialla ja väliin
huokaili.

Yhtäkkiä, kun Lea oli lasta laittamassa nukkumaan, pysäh-
tyi Eero Lean viereen ja kuiskasi, silmät jännityksestä kiil-
täen:

»Jos minä ampuisin tuon livon.»
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»Mitä sinä sellaista leikkiä?»
»Se ei ole leikkiä.»
Lea katsoi häneen, Eero oli vakava ja jännittynyt, Lea ei

ymmärtänyt laisinkaan, mitä hän ajatteli, päätti vain, että
hän hyvin näyttelee, leikin jälkeä ei ollut kasvoilla. Mutta
luonnollisesti tuollainen oli leikkiä. Siksi sanoi hän, niin kuin
lapsille sanotaan:

»No, jos ampuisit, vankilaan joutuisit ja tämä Poju olisi
orpo.»

»Mitä siitä, niitä on paljon orpoja maailmassa.»
»Ja minä?»
»Mikä sinulla hätä.»
»Älä nyt puhu enää tuollaista huonoa pilaa», sanoi Lea ja

jokummasteli tuota puhetta.
»Se ei ole pilaa.»
»Mitä syytä sinulla olisi ampua hänet?»
»Hän on loukannut minua. Tuollainen on yhteiskunnallinen

vaara. Eivät ketkään ole niin vihattavia kuin täydellisyydet.»
»En usko, että sinä vihaat edes.»
»Jos hän olisi minun vallassani, ehkäpä kiduttaisin.»
»Ja miksi?»
»Samasta syystä. Ja lisäksi siksi, että se varmasti olisi

nautinto.»
Hiukan Leaa kammoksutti, hän ei ymmärtänyt, sitten hän

naurahti.
»Tahdoit pelotella, ei mene minuun. Muuten kummasti

hyvin näytteletkin.»
»Vanha lausuja», sanoi Eero kuin keventyen ja vapautuen

jamuuttui entisensä näköiseksi.
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XVII

Äidin käynti kaupungissa oli Leasta suuri elämys. Hän sai

nähdä niin monta ihmistä ja sai ajattelemista pitkäksi aikaa.
Sen jälkeen ei tapahtunut mitään, niin kuin hänestä tuntui.
Aika kului hitaasti japäivät olivat samantapaisia. Hän siivosi

huoneet, laittoi ruuan ja hoiti Pojua, kuunteli Eeron kirjoi-
tukset, auttoi niiden laatimisessa, mikäli voi, ja koetti katsoa,
ettei Eerolta mitään puuttunut. Ja vaikka mitään ei tapahtu-
nut, oli elämä täynnä sisäistä jännitystä ja odotusta. Lean
mieltä askarrutti heidän avioliittonsa. Eero oli paljon poissa,
eikä Lea aina tiennyt, missä hän oli. Hän odotti iltaisin ja
öisin häntä kärsivällisesti. Muuten hän oli jo useasti huoman-

nut, että Eero valehteli, eikä Lea ollut koskaan lujasti
ottanut kiinni siitä. Hän muisti isää ja miten isä oli sanonut
hänelle, että tarvittiin 'mielenmalttia'. Mielenmalttia, mielen-

malttia, ajatteli hän, jakaikki ehkä korjautui vielä.
Ikäänkuin juhlahetkiksi muodostuivat Lealle ostokset. Tulla

valaistuun kauppaan, nähdä ystävällinen myyjätär, nähdä
monta ostajaa, joilla oli tavallisesti kiire. Lea laski salaisiksi

ystävikseen nuo myyjättäret, maitokaupan ystävällisen rou-
van, joka kysyi häneltä lapsen vointia, ja sekatavarakaupan
molemmat neidit, jotka tietämättään iloisuudellaan rohkaisi-
vat häntä. Lihakaupan myyjätär oli ollut ensin tyly, Lea kun
oli huono ostaja, osti niin pienen palan ja vain vähäpätöistä
tavaraa, mutta ajan pitkään hän alkoi pitää Lean puolia, leik-
kasi paistin syrjästä edullisen pikkupalan, jopa neuvoi, mikä
tuli halvaksi käyttää. Lea laski kaikki heidät liittolaisikseen,
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he tukivat häntä, ja salaa hän pujahti ajattelemaan heidän
kannaltaan asioita, oma tapa ajatella ja tuntea lepäsi sillä
aikaa ja hän tunsi virkistyneensä. Se korvasi sen seurustelun
ihmisten kanssa, joka häneltä puuttui. Hän oli vilkas ja ihmis-
nälkäinen ja rakasti ihmisiä. Hän oli tottunut katselemaan
jokaista erikseen ja arvailemaan jokaisen erikoisuuden ja las-
kemaan sitten heidät yhteen ja arvailemaan sen elämän ja
kehityksen tason, millä tuo osa ihmisiä liikkui. Ja hän ym-
märsi, että maailman korvikkeena olivat nyt tietämättään nuo
myyjättäret, joiden jokainen sana ja ilme oli hänelle kuin
avattu ovi asuttuun huoneeseen.

Ajan pysähdytti ja paisutti liikkumattomaksi se, että oli
pitkät ajat, jolloin Eero ei puhunut hänelle. Hän ei vielä-
kään sitä tapaa ymmärtänyt. Se tuntui hänestä sydämettö-
mältä. Ei tarvinnut olla siihen mitään syytä, hän saattoi tunti-
määrät odottaa Eeroa kotiin, olla iloinen hänen tulostaan ja
palvella häntä. Ja Eero voi olla sanomatta sanaakaan, tius-
kaista hänelle tahi paremmalla tuulella ollessaan ynähtää
vain. Lea oli ajatellut, että hän korjaisi sen ystävällisyydel-
lään, ajanpitkään sellainen oikuttelu menisi kenties ohi. Mutta
se ei näyttänyt menevän, se oli sitkeässä. Se lakkasi vasta,
kun Eero oli saanut purkautua ja suuttua. Sen jälkeen, kun
hänen sanatulvansp oli ryöpynnyt loppuun, oli hän ihmisiksi.
Ja sitten, kun hän oli saanut kaduttavaa, oli hän kohtuullinen
jaystävällinenkin ja näytti tyytyväiseltä.

Jotakin aivan korjaamatonta oli heidän avioliitossaan. Mikä
Eero oli? Missä olivat hänen mahdollisuuksiensa rajat? Lea
tiesi, ettei hän tuntenut häntä vielä. Hän tiesi muutamia
ominaisuuksia, mutta kokonaiskuvaa ne eivät muodostaneet.
Eero oli työteliäs tavallaan, mutta hyvin pian herpaantuva ja
levoton. Välistä kaikki pienikin oli mahdottoman tärkeää,
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välistä oli hän välinpitämätön kaiken suhteen. Lea ei tunte-
nut hänen tapaansa käyttää rahaa, hän tiesi vain, että Eero

vaati, että talouden piti olla mahdollisimman niukka eikä

perheelle saanut kuluttaa paljoa. Tuntui välistä kuin Eero
olisi puhellut avomielisesti, mutta oli asioita, joista hän ei
lainkaan puhunut. Hän kiivastui usein, mutta omituista, että
se ei aina vakuuttanut. Se ei aina ollut luontevaa, se oli

tehtyä, ikäänkuin jonkin näytelmän osan ensimmäistä läpi-
lukua. Siinä oli opetuksen ja rangaistuksen tarkoitus. Hän

tyydytti sillä jotakin nimetöntä vaistoansa ja hemmotteli
hoitamatonta itseänsä. Ja kuin oikukas lapsi heilahti hän siitä
pois. Näytelläkään ei jatkuvasti jaksa. Hän ei säälistä peräy-

tynyt, epämukavuudesta vain. Hän ei rakastanut ihmisiä, ei

niitäkään, joihin hän oli hetkellisesti hurmaantunut. Hän
tarvitsi kuitenkin hurmiotilan, joka innostaisi häntä ja nos-

taisi häntä ylös siitä lamaannuksesta, johon hän usein vajosi.
Hän tarvitsi alituista erilaista ärsytystä, hänellä kun ei ollut
luontaista tunnetta, ja hän oli kuluttanut itseänsä ja kenties
aikoja sitten palanut jokseenkin loppuun. Hän piti kiinni
nautintojensa oikeudesta. Elämä muuten oli samantekevää.
Kerran sanoi hän, että kun hän oikein väsyy, tietää hän,
mitä hän tekee. Leaa se pelotti. Mutta sitten hän ajatteli,
että se oli puhetta vain. Lapsesta ei Eero sisimmältään välit-
tänyt. Hän kuunteli hajamielisenä Lean selityksiä ja siirtyi

toisiin asioihin. Jos hän kysyi: »Kuinka poika voi», ei hän
odottanut vastausta eikä kuunnellut sitä. Lea ei ollut hänen
nähnyt kertaakaan vilpittömästi ja tekeytymättä koskettavan
tahi katselevankaan lasta. Kun Lea huomautti hänelle, ettei
hän ollut muutamaan päivään käynyt lasta katsomassa, sanoi
Eero: »Eivät miehet lapsista välitä.» Hänen ihastuksensa lap-
siin oli teoreettinen. Lea ajatteli, että se oli yleistä, eikä siis
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pitänytkään sitä minään pahana. Varmasti töissään kiinni
oleva mies ei voi suhtautua lapsiin niin kuin nainen. Ja että
Eero välistä löi häntä, se Leasta ei ollut sitä pahinta. Eero
kiihotti sillä itseänsä.. Lea oli näkevinään hänessä hänen isän-
sä, joka löi vaimoaan saappaan anturalla tahi nahkahihnalla.
Se oli heillä suvussa tuo itsekiihotuksen halu. Ja se johtui
salaisesta vihasta toisia kohtaan, tiedottomasta vihasta, jota
sopi näyttää vain niille, jotka olivat riippuvaisia heistä. Ja
koska se oli ulkopuolisesti aiheetonta, oli se vaaratonta,
ellei satunnainen lisäkiihotus pahentanut sitä. Kenties oli halu
saanut alkunsa myös sairaalloisesta saituudesta. Eeroa, niin
kuin muitakin samanlaisia, kirveli nähdä vierellään vieras,
jotapiti ylläpitää jaruokkia, sen vieraan lapset, jotka tulisivat
velvoittamaan ties mihin, tulisivat tuomitsemaan hänen elä-
myksiään ja seisomaan häntä vastaan. Vaistomaisesti kaikki
tuo pidätti häntä. Siksi hänen suhtautumisensa perheeseen
oli kylmää ja saitaa, hän ei tahtonut sitoa edeltäkäsin itseänsä.
Nopeasti otti hän Lealta pois sen, minkä luuli liikaa anta-
neensa. Nousi myrsky. Se ei ollut intohimoa, intohimo edel-
lytti rehellistä tunnetta, vaan se oli takaisin tinkimistä. Väki-
vallankäytön ja riehaantumisen kautta vihkiytyi hän omissa
silmissään jonkinlaiseksi voimaihmiseksi, ja se tuotti hänelle
sisäisen tyydytyksen, koska varsinaiset rajat tuntuivat ah-
tailta, ja samalla ulkonaisen katumuksen jälkeen se yhdisti
taas hänet perheeseen ja teki hänet tarpeelliseksi yhteis-
kuntaihmiseksi. Ehkäpä häneen soveltui tuo metsäläistappe-
lijöiden kaava. Mies on tavallinen, ehkä vähän hiljainen, jota
ei tunneta, kunnes yhtäkkiä iskee jotakuta puukolla näyt-
tääkseen, ettei ketään pelkää. Veri on sakea, sanovat. Sielun
pohjimmista kerroksista nousee sinne kätkeytynyt, pidä-
tetty ilkeys. Sellaisessa kiivaudessa, joka johtaa tekoon, on
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pakotettua tai näyteltyä, ja usein ei siinä viimeistä vaaraa
tulekaan. Viimeinen vaara johtuu sitten sattumasta tahi
röyhkeydestä, itseihailusta ja kerskunnasta, mutta aina myös
yksinkertaisuudesta, kun ei pysty estämään tuota sattumaa.

Viimeisen vaaran uhatessa oli paras olla pelkäämättä, ajat-
teli Lea, pysyä tyynenä ja lujana ja koettaa muuttaa keskus-
telu kevyempään äänilajiin ja jos mahdollista säilyttää pu-
heenvuoro ja selittää ja liukua aivan vieraaseen asiaan. Sillä
aikaa toinen tyyntyi kuin pieni juonitteleva lapsi, jaksamatta
ja viitsimättä enää palata näyteltyyn osaansa. Ja sitten ei
olla tietävinänsäkään, mitä oli tapahtunut. Oli tietysti hä-
väisty ja lyöty, nöyryytetty ja sanottu sellaisia sanoja, jotka
joyksin rakentavat riittävän korkean muurin ihmisten välille.
Oli oltava, niin kuin sellaista muuria ei siinä olisikaan, kuin
kaikki tuo läksy ja kuritus kuuluisi asiaan, eikä ilman sitä
voinut olla. Ja että se oli niin tavallista ja pientä, että sen
jonkintunnin kuluttua jo unohti.

Sillä tavalla oli se siedettävää. Ne uhkaukset, joilla Eero
pelotteli häntä, kun luuli, ettei hän voinut noilla kohtauksilla
häntä kylliksi järkyttää, oli jätettävä tyhjiksi sanoiksi. Ne
olivat hirveitä kuulla, eivätkä ne olleet tyhjiä sanoja Leasta,
vaikka hän ymmärsikin, ettei niillä tarkoitettu täyttä totta.
»Minä ammun itseni», voi Eero sanoa uhmaillen, kun näki,
että Lea seisoi tyynenä kurituksen jälkeen. »Olisipa se hullua,
mitä järkeä siinä olisi. Puhut lapsellisuuksia», sanoi Lea. »Saat
nähdä, ei kulu kymmentä vuotta ja minä olen sen tehnyt»,
sanoi Eero. »Älä nyt, leikkipuhetta! Kuka sellaista tekisi. Ja
mitä syytä olisi tehdä sellaista? Ajattelepas, loistava, terve
ihminen.» »Minä olen paha.» »Mitä se ketään haittaa.» »Minä
en voi olla sinua lyömättä.» »Sinä lyöt omaasi. Kehenkä se
kuuluu. Ja minähän en ole pahoillani. No, Eero, älä ole lap-
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sellinen.» Ja näytti, ikäänkuin Eero olisi sellaista hellivää
houkuttelua kaivannutkin. Näytti, kuin se olisi vastannut ja
merkinnyt hänelle jotakin. Ehkä hän nautti naisen nöyryy-
tetystä asemasta, eikä tullut ajatelleeksi, miten hän itse oli
nöyryytetty. Hän siirtyi jo mielellään tavalliseen pingoitta-
mattomaan mielialaansa, vaikka näytteli vielä vastahakoista.
Se oli teeskentelyä, ei edes noloutta. Täyttä noloutta hän ei
tuntenut. Ja kohta hän jutteli tavallisella äänensävyllään:
»Oletko pahoillasi?» »Mistä? En. Sinä olet sakeaverinen, poi-
kaseni. Kyllä minä ymmärrän. Eihän tämä ole mitään.» Vasta
muutaman päivän perästä otti Lea uudelleen puheeksi asian,
vakavana ja huolestuneena. Se oli painanut häntä koko ajan.
Ja jos hän ei puhuisi, Eero häntä halveksisi. Sen tähden kävi
hän asiaan suoraan käsiksi ja sanoi, että hän toivoi, että Eero
koettaisi jättää mielivaltaisen uhmailunsa. Eero sanoi, että
hän voi koettaa, mutta ettei hän luule pääsevänsä itsestään.

Eikö siis mitään muutosta tule, eikö tahdolla tässä mitään
aikaan saada, ajatteli Lea. Jatkuvatkohan nuo kohtaukset
kautta koko elämän? Ihmiset, jotka eivät luonnostaan kuulu
yhteen, ovat tässä kytketyt samoihin kahleisiin. Voisiko kum-
pikaan luoda mitään, kun sielun voimat kuluvat turhassa,
alituisessa pelossa ja masentavassa häpeäntunnossa. Jos nai-
sella olisi toimeentulonsa, niin että hän voisi elättää lapsensa,
muuttuisi avioliitto vapaiden ihmisten yhteenkuuluvaisuu-
deksi. Ristiriidat eivät lakkaisi kokonaan, mutta orjuusmuoto
lakkaisi.

Orja voi säilyttää vapaana sielunsa, jos hän on voimakas
ja näkevä ja voi hengessään kohota yläpuolelle jokapäiväisen
orjanelämänsä. Vaan onko nykyinen nainen tällä kasvatuk-
sellaan voimakas ja niin karaistunut, että pystyy seisomaan
yksin? Lea ei tuntenut olevansa. Hän kaipasi tukea. Hän janosi
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saada liittyä ihmisiin omalla aralla tavallansa, palvella, vä-
littää, ymmärtää ja olla hyödyksi toisille. Tämä paikka, missä
hän oli, huonosti salli hänen toteuttaa sitä, mitä hän kaipasi.
Hänen sijoittumisessaan oli vika, mutta eihän se ollut autet-
tavissa enää. Rakkaudesta ei hän haaveksinut, se oli mennyt-
tänsä, oli jäljelläkuitenkin tärkein: kaikesta huolimatta tehdä
itsensä hyödylliseksi, palvella ympäristöään niin, että se
velvoittaisi, palvella ketä tahansa, sitäkin, joka loukkaisi.
Silloinhan voi näyttää, pystyykö itse toteuttamaan mitään
siitä, mitä oikeaksi ajatteli. Paikka oli sittenkin häntä
varten.

Sillä aikaa kun Aulis oli kongressissa, saatteli Eero Toinia
ravintoloihin. Lea ehdotti, että Eero ei antaisi Toinin maksaa,
Eero kun oli saanut palkankorotustakin, ja Lean arvelun
mukaan olisi Eeron pitänyt säästää koko lailla palkasta.

»Pyydä Toinia tänne aikaansa viettämään», pyysi Lea.
»Hän on niin omituinen tyttö», sanoi Eero, »olen pyytänyt,

mutta hän juoksentelee vain. On joku puolalainen, mikä lie,
paroni, joka vie häntä myös. No, minkä taitaa.»

»Mikä puolalainen se on?»
»Mikä ne tietää, mitä ne ovat. Paroneja muka ja näyttelee

rikasta. Toini on pannut kai hänen päänsä pyörälle. Ihmekös
se, onhan Toini hurmaava», Eero viipyi siinä sanassa, »hur-
maava, pohjoismaalainen kaunotar, oikea rotunainen, hänessä
on jotakin vastustamatonta.»

•Älä nyt.»
»On.»
»Mitä kieltä ne puhuvat?»
»Saksaa. Toini puhuu hyvästi saksaa.»
»Kutsu nyt Toini tänne.»
»Sinä voit itse soittaa.»



Lea soittikin ja sanoi Eerolle:
»Ajattele, hän oli tänne tulossa juuri.»
»Sepä sattui. Minä näin Auliksen ennen hänen ulkomaille

lähtöään, hän näytti kalpealta ja väsyneeltä. Työ tappaa
hänet. On Toinilla hyvät päivät, rahaa niin paljon kuin ilkiää
käyttää.»

»Onkohan tuosta siunausta», arveli Lea.
»Se on hauskaa ainakin.»
»Sanohan, Eero, olisitko sinä ottanut Toinin, jos minua et

olisi tavannut?»
»Kylläpä kai», sanoi Eero arvellen. »Mutta en minä enää

häntä rakastaisi, se on varma», sanoi hän suoraan.
»Miksi et?»
»Minä kai olisin vain tapellut hänen kanssaan.»
Kun Toini tuli, torui Lea häntä, ettei hän ollut käynyt

heillä.
»Nytkin minä tulin asialle», sanoi Toini, ja viskasi turkkinsa

ruokasalin tuolille. »Minulla on pieni ajos sormessa, kuka
uskaltaa puhkaista sen, minulla on veitsi mukanani.» Toini
kääri sidekankaasta veitsen.

»Minä voin puhkaista», sanoi Lea, »tahi ehkä sinä, Eero, olet
varmempi.»

»Minähän olen varma. Käy siis minun kirjoitustuoliini, tule,
Lea, pitelemään sormea.»

»Jos minä laitan kahvia, juothan?»
»Tottahan juon, laita vain», sanoi Toini.
»Huuda minua pitelemään, jos hän ei anna pistää», sanoi

Lea mennessänsä.
Toini istuutui Eeron tuoliin ja heilutti sormeaan.
»Pipi sormi, älä nyt ole hirveä, Eero.»
»Pelkäätkö, pieni ajos vain. Et sinä tunnekaan, kun se on

240



jo ohi, no, anna tänne.» Hän otti Toinin sormen. »Todella-
kin, sinun ihoasi on vaikea rikkoa.»

»Miksi niin, pistä pois pian.»
»Se on niin kaunista, ruusunpunaista kuin pienellä lap-

sella.»
»Ellet jopistä, minä kutsun Lean», uhkasi Toini.
»Suuteletko sitten palkaksi», kysyi Eero.
»Minä maksan palkkasi rahassa.»
»Ei, luonnossa. Olet sukulainen ja voit kerran suudella mi-

nua.»

»Älä viitsi.»
»Tiedätkö, että olet kaunis kuin peto», sanoi Eero.
»Ei peto ole kaunis.»
»On tuollainen ihmispeto niin kuin sinä. Sinuun melkein

rakastuu. Etkö muista, että me rakastimmekin jo toisiamme.»
»Pistä jo.»
»Maksatko?»
»Rahassa.»
»Luonnossa.»
»En.»
»Jos et maksa, otan väkisin.» Eeron suupielet vetäytyivät

alas. Hän kiristi hampaitaanyhteen.
»Sinähän olet julman näköinen kuin mikä kiinalainen

noita.»
Eero iski syvemmän haavan kuin olisi tarvinnut, verta

suihkusi haavasta.
»Oh», huusi Toini.
»Minua pitää rakastaa», kuiskasi Eero.
»En», sanoi Toini. »Sinä olet viimeinen mies, jota rakas-

taisin.»
»Miksi?»
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»Olet pahahenki.»
»Minä kostan.»
»Koetapas, minä lyön», uhkasi Toini vihaisena. »En leiki.

Se on nyt sanottu. Sinä ärsytit minua, kun asuin tässä, minä
olin pikku tyttö, enkä ymmärtänyt silloin vielä, mitä sellainen
leikki tarkoittaa.»

»Sinä kuohutat minua, Toini, minä kostan.»
»Kostat, miten sinä kostat. Koetapas. Minä lyön.»
Eero kumartui ottamaan häntä kiinni, ja Toini löi häntä

lujasti poskelle.
»Mitä te», sanoi Lea, jokatuli huoneeseen.
»Minä löin häntä, kun hän teki niin syvän haavan», sanoi

Toini.
»Toini», sanoi Lea, »älä ole lapsellinen, eihän se ole vaaral-

lista, annas kun minä sidon sen, kyllä se paranee.»
Toini ojensi sormensa, siitä vuoti verta, Lea sitoi sen.
»Kiitos, sinä olet enkeli», sanoi Toini. Ja äkkiä tarttui hän

Leaa kaulaan, puristi häntä, vetäytyi pois ja naurahti.
»Minä olen Leasta ylpeä», sanoi hän pehmeästi jakäännähti

Eeroon ja sanoi nopeasti, kuin olisi juuri sen havainnut:
»mutta sinusta en ole.»

»Miksi et ole, ja minä kun olen niin huomattu mies.»
»Huomatuista miehistä en pidä. Ja varoitan kaikkia tyttöjä

niistä pitämästä.»
»Kateutta vain.»
»Olkoon.»
»Tule ottamaan kahvia, Toini.»
He menivät ruokasaliin, ja kun Lea ojensi kahvikuppia

Toinille, kysyi hän:
»Mikä on se sinun saksalaisesi?»
»Se on puolalainen.»
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»Mikä hän on miehiään? Mitä hän täällä tekee?
»Ja kysy samalla, mikä on hänen isänsä, paljostako verotet-

tu, montako sisarusta, ovatko kunniallisia ja niin edespäin»,
naurahti Toini. »Totta puhuen en tiedä. Hän liikkuu täällä,
hänellä on kaunis lauluääni, soittaa hyvin, on mukana kaik-
kialla. Hyvin miellyttävä ja vaatimaton mies. Siinä kaikki,
mitä tiedän.»

»Sinä kuuluit kulkevan hänen kanssansa. Mitä Aulis

sanoo, eikö olisi parempi, että olisit kotona», koetti Lea sanoa
varovaisesti.

»Hyvä, tuon kaiken tiedän», sanoi Toini. »Mutta mitä minä
kotona teen? Aulis istuu työnsä ääressä, minulla on siinä
ikävä istua ristissä käsin. Miksi en saisi katsella ihmisiä?
Enhän minä tiedä eläneenikään, jos aina samalla paikalla
istun. Sinun on toista, sinä pidät siitä. Minä pidän vauh-
dista.»

»Se on oikein», sanoi Eero. »Minä olen sanonut Lealle, että
hänen pitäisi olla mukana, käydä jokin kerta teatterissa tahi
oopperassa.»

Lea ajatteli, että nyt Eero valehtelee. Eero ei ollut sanonut
siitä kertaakaan.

»Oletkos pyytänyt mukaan», kysyi Toini.
»Tottahan. Hän painautuu vain tänne kotiin», sanoi Eero.

»Pitää viedä väkisin», sanoi Toini. »Kyllä se sinusta, Eero,
riippuu.»

»Entäs Poju», sanoi Lea.
»Olihan meillä palvelustyttö», sanoi Eero. »Ja aina sellaisen

järjestää, jos tahtoo.»
»Ei minusta ole pahaksi, jos joudun vähän kieltäytymään»,

sanoi Lea.
»Hän sitten on askeetti», sanoi Eero. »Se kostautuu vielä.»



»Vakavasti puhuen», sanoi Toini Eerolle, »järjestäpäs niin,
että hän pääsee. Ala puvuista.»

»Minä en ole koskaan mitään kieltänyt», sanoi Eero.
»Ei hän tule pyytämään, älä luule.»
»Älkää nyt minusta puhuko. Puhutaan sinusta, Toini. Minä

ajattelen, että kun sinä jätät Auliksen yksin kotiin, hänestä
voi tuntua ikävältä.»

»Hänellä on koko ihmiskunta seuranaan. Hän työskentelee
ihmiskunnan hyväksi. Se on ihan toista. Ja nyt hyvästi, lapset,
minä lähden», Toini nousi ja viskasi turkin päälleen. »Aulis,
muuten, on todellinen työmies vain. Hänellä ei ole maailmassa
muuta kuin työ ja työ. Kongressissa hän piti esitelmän veri-
tutkimuksistaan. Tuleekin kotiin. Annatko vielä vähän vettä»,
pyysi Toini jopois lähtiessään.

Lea haki jaToini joi ja asetti lasin pöydälle.
»Tuletteko sitten käymään meillä, kun Aulis tulee», kysyi

Lea.
»Jos Auliksella on aikaa», sanoi Toini, viittasi kädellään

hyvästiksi japyörähti pois.
Eero näytti synkältä, kun Toini oli lähtenyt, ja käveli ruoka-

salissa edestakaisin.
»Mitä sinä sanoit hänelle, kun hän suuttui», kysyi Lea
»Kenelle?»
»Toinille.»
»Suuttui, milloin hän suuttui?»
»Kun hän löi sinua.»
»Sehän oli leikkiä», ärjäisi Eero.
»Minusta ei näyttänyt siltä.»
»Sinusta, sinusta», sanoi Eero karkealla äänellä, »miltä se

sinusta muka näytti», Eeron silmät iskivät pahaenteisesti,
»olisit vaiti.»

244



245

»Vaiti, ja miksi?»
Eero tempasi äkkiä vesilasin, jonkaToini oli jättänyt puolil-

lensa, viskasi veden vasten Lean kasvoja. Lea ehti havaita,
että hän asetti lasin varovaisesti pöydälle, ettei lasi särkyisi.

»Siinä on sinulle oopperaa», huusi hän. »Minä en siedä
huomautuksia. Minärankaisen.»

Lea seisoi lujana jakatsoi Eeroa, hän ei kuivannut silmiänsä
eikä pukuansa.

»Meiltä ei mennä oopperaan», huusi Eero.
»Minä en ole pyytänyt.»
»Sinun mielesi tekee.»
»Se on toinen asia.»
»Se on sama.»
»Pysy totuudessa, Eero.»
»Valehtelenko minä muka?»
»Valehtelet.»
Eero löi Leaa korvalle, niin että Lea horjahti astiakaapin

nurkkaa vasten ja satutti sen kulmaan päänsä.
»Ah», huudahti hän. Pää humisi ja soi iskusta, huone alkoi

huojua ja kaikki näytti pyörivän hänen ympärillään. Hän

tunsi sydäntänsä kouristavan, 'pitää istuutua', ajatteli hän,
'muuten kaadun'. Hän istuutui ja piteli päätänsä. Hän tunsi
poskilihastensa värähtelevän ja silmissä outoa valoa. Hän
pakotti itsensä tyyneksi, oikaisi jalkojansa, että ne lakkaisivat
vapisemasta.

Ja tyynenä kohotti hän sitten päänsä ja katsoi Eeroon,
joka seisoi toisella puolen pöytää. Lea oli näkevinään, että
Eero oli itsekin hämmästynyt ensin, mutta kun huomasi, ettei
mitään pelättävää ollut, sai julkean ilmeensä takaisin ja hänen
silmänsä kiilsivät tyydytyksestä.

»No, Eero, sinä olet hyvä tappelija», sanoiLea.
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»Sattuiko ehkä», kysyi Eero ivallisesti.
»Ei pahasti.»
Eero koetti peittää jonkinlaista nolouttansa siitä, että piti

keskeyttää näin kohtaus ja asettua puhelemaan. Hänellä olisi
ollut halua jatkaa tappelua.

»Mitä siinä heilutat päätäsi», kysyi hän.
»Korvissa soi ja humisee.»
»Se on sydämesi. Se on heikko. Juotko vettä?»
»Ei tarvitse. Voisit lyödä muuhun paikkaan, etkä päähän.

Muun voi peittää, päähän jos pahasti sattuu, sitä ei voi peittää.
Ja luulen, että sinusta itsestäsi olisi noloa katsella minua,
jos minulla olisi pää kääreissä.»

»Minä en siedä toisten arvosteluja», sanoi Eero.
»Niistä emme kukaan pääse.»
»Minä hiljennän ne.»
»Mitä se hyödyttää?»
»On alistuttava.»
»Hyvä. Alistutaan. Mutta sinä et ajatuksia voi estää. Toinille

sanoit jotakin sopimatonta ja Toini löi sinua. Lyö, jos tahdot,
siitä että huomasin sen.»

»En sanonutmitään sopimatonta.»
»En usko, lyö.»
»Voin lyödä.»
»Lyö vain. Mutta sitä keinoa ei tarvita, jos jotakin uskotella

tahtoo.»
»Minä saan sinut uskomaan.»
»Toisella tavalla.»
»Jos epäilet minua, se loukkaa», sanoi Eero.
»Jos emme sovi, erotaan», sanoiLea.
»Eroa en anna», huusi Eero.
»Ei tarvitse huutaa.»
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»Jos sinä jatkat tuohon tapaan», sanoi Eero, ja hänen sil-
mänsä iskivät tulta ja hän näytti kiihtyneeltä, »niin minä en

vastaa siitä, mitä tapahtuu, kuuletko. Minä tahtoisin tehdä
pahaa», huusi hän raivostuneena.

»Tee.»
»Sinä olet saatana.»
»Tiedät, etten ole», sanoiLea lujana.
»Minä kiroan, kiroan.»
»Hillitse itsesi. Mitä sinulla onkirottavaa?»
»Koko elämä. Sinä et sitä ymmärrä. Helvetin piina. Jos minä

tahdon, minä ammun itseni», huusi Eero.
»Tyynny. Mitä hyödyttää tuollainen.»
»Olen sitä jo monasti ajatellut, koska olen niin paha, paha
sinustakin.»

»En ole sitä sanonut.»
Lea huomasi, että Eeron sanoissa oli jonkin verran houku-

tusta saada jotunnustusta.
»Sinä et pidä minusta enää», sanoi Eero oikutellen.
»Minähän pidän sinusta. Mutta onko tämä hetki sopiva

rakkaudentunnustuksiin. Pidän. Ja siitähän johtuukin, että

toivoisin meidän välimme lujaksi ja toisenlaiseksi.»
»Puhutko vilpittömästi», kysyi Eero.
»Miksi en puhuisi?»
»Minua loukkaa se, kun saan huomautuksia», sanoi Eero.

Tuntui, kuin Eero ei olisi tiennyt, mitä tahtoi, ei keksinyt
vielä, mikä tie olisi mukavin, näytti, että hänen mielensä teki
riitelemään vielä ja hän laskisi, että se olisi epämukavaa,
kun iskukin oli sattunut Lean päähän, niin jospa hän sattuu
menemään liian pitkälle tarpeettomasti.

»Suuresti katsoen luotan sinuun», sanoi Lea. »Minun ja
Pojun kohtalot ovat sinun käsissäsi», sanoi hän ilman läm-



248

pöä ja tiesi, että tämä alistumisen tunnustus hyvittäisi Eeroa.
Nyt tuntui Eero olevan voiton puolella. Parasta oli sivuut-

taa koko kohtaus. Ja hän sanoi hiukan ylimielisesti:
»Anna nyt kätesi tänne.»
»Mitäpä siitä», sanoi Lea.
»Ilman vain», hän otti Lean käden ja siveli sitä. »Sinun

pitää luottaa minuun. Sillä tavalla sinä autat minua eteen-
päin.»

Lea tunsi, ettei Eero vakavissaan ajatellut mitään. Hän
näytteli.

»Koeta olla rehellinen», sanoiLea.
Eero pysähtyi niihin sanoihin, mutta ei ollut huomaavinaan

niiden tarkoitusta. Ja vastasi kevyesti:
»Minä koetan.» Ja niin kuin asia ei olisi tärkeä, jatkoi hän:

»Minäpä kerron sinulle kaikki.» Lea ymmärsi, että tuolla
äänellä ei kerrota mitään vilpittömästi, peitetään vain, ja
koetti siksi olla myös välinpitämättömän näköinen. Ei sieltä
mitään uutta tullut. »Minä olen luonteeltani sellainen, etten
minä vastustusta siedä. Minua vaivaa pahahenki», sanoi Eero
kuin kerskaillen. »Minun persoonallisuuteni rajat eivät ole
kai tavalliset?»

»Minä luulen, että liiaksi hemmottelet itseäsi», sanoi Lea.
»Jokainen menee siinä pilalle, ei siedä toisia.»

»Minä teen pahaa joskus tahallani», jatkoi Eero. »Noin
virassakin. Kun minun pitäisi kiittää jotakin ja päätän kir-
joittaa siihen sävyyn, minäpä yhtäkkiä muutan sävyä ja
moitin. Joskus taas päätän kirjoittaa rehellisesti, lyödä asian
maahan, ja yhtäkkiä saan halun sotkea ja kirjoitan toisin,
etsin olemattomat hyvät puolet. Mitäs siitä sanot?»

»Se on vaarallista. Ja se on väärin. Sinulla täytyy olla
ryhtiä koettaa olla oikeamielinen.»
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»Mutta katsopas, enhän minä ole mikään totuuksien ju-
listaja. Minä pakotan toiset katsomaan omalla tavallani. Jos-
kus minä hämmästytän sillä toisia. Minä olen tavallani epä-
mukava, mitä? Minä luulen, että moni nero on samanlainen.»

»En luule. Neron täytyy voida katsella asioita kuin Jumalan
silmillä ja tuntea elämä kipeästi rehellisen ihmisen sydämel-
lä.»

»No, enhän minä ole mitään vahinkoa vielä tehnyt. Minä
kerron vain, että vaara voi sieltäkin uhata. Jos menen liialli-
suuksiin, niin minä olen käyttökelvoton ja leivätön.»

Lea ymmärsi nyt, että Eero tahtoi vain pelotella häntä ja
johtaa ajatukset pois näistä kotikohtauksista. Ne olivat vaa-
rattomia muka.

»Älä anna joutavien halujesi määrätä. Tee työsi kunnolli-
sesti jarehellisesti.»

»Nyt sinä olet sanonut tuon 'rehellisesti' jo niin monta
kertaa, että minua suututtaa», sanoi Eero vihaisesti. »Jos sinä
et moralisoisi, sinun luonasi olisi hyvä olla. Sinä viet minulta
tukesi sillä.»

»En vie. Olen toverisi.»
»Tuo, että minä kokeilen asioita kääntämällä
»Sinulla ei ole siihen oikeutta», keskeytti Lea lujasti. »Ei

ole oikeutta. Eikä väkivaltaisiin tekoihin ole oikeutta. Minä
en puhu itseni puolesta enkä itseni tähden. Sinun tähtesi,
sinä et saa arvioida toisia niin vähäisiksi. Ja lopulta sinä alen-
nut omissa silmissäsi.»

»Minä, omissa silmissäni? Miksi? Enhän minä ole tehnyt
mitään rikosta, oletko hullu. Minä näen, ettet ymmärrä ihmi-
sestä mitään. Toini on oikeassa, sinä olet vain saarnaava
apostoli.»

Lea ajatteli, ettei hän pysty auttamaan Eeroa. Eerossa on
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niin monta epävarmaa kerrostumaa, ja Eero tahtoo nähdä
itse itsensä milloin minkinlaisena ja ihailla itseään ja sitä
kuvaa, minkä hän milloinkin luo itsestään. Muut eivät mer-
kitse hänelle muuta kuin sen, että hän tarvitsee heitä ihaile-
maan itseään ja hyväksymään sen täydestä. Varmasti hän
tuntee olevansa muinaisajan sankari ainakin lyödessään
naista. Lyöminen ei ole vielä mitään pettämiseen nähden,
eikä pettäminen vielä mitään siihenraakaan jatoista kidutta-
vaan käytökseen nähden, jollahän koettaa nujertaa ja ehkäpä
tuhota. Miten oppisi tuntemaan häntä oikein?
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XVIII

Talvi kului, päivät olivat toistensa kaltaisia, samantapaisille
töineen ja huolineen. Kevätaurinko alkoi paistaa, se
ilahdutti mieltä, silloin kun mieli oli niin keveä, että saattoi
huomata sen. Avatessaan ikkunan saattoi Lea ottaa sulavaa
lunta käteensä ja antaa auringon paistaa sille. Vesi tippui
sormien lomitse, kättä rupesi paleltamaan ja se kävi punai-
seksi. Lumentuoksuista, raikasta ilmaa hengitti niin, että tun-
tui virkistyneeltä, ja kun nosti kasvonsa aurinkoa kohti ja
antoi sen paistaa kasvoille, niin suljettujen silmäluomien
läpi tunsi siunatun valon vaikutusta itsessäänkin ja pääsi
yhteyteen auringonkanssa.

Siitä iloitsi kuin lapsi uudesta leikistä ja salaa virkistytti
mieltänsä sillä.

Lea oli kevättalven kuluessa käynyt yhä alakuloisemmaksi
jakoetti sotia sitä vastaan.

»Mikä sinua vaivaa», kysyi Eero eräänä päivänä.
»Minä en ole terve», sanoi Lea.
»Varmasti olet, olet vain laihtunut kovasti», sanoi Eero.
»Ehkä olenkin terve», myönsi Lea, »kun kuvittelen, että

olen terve, niin tunnen itseni terveeksi.»
»Siinä se», sanoi Eero. »Näytät kyllä kalpealta javäsyneeltä.

Liikut liian vähän ulkona.»
»Kyllä sinä tiedät sen. Ensi jouluna meitä on neljä per-

heessä», sanoiLea.
»Niin. Liikaa», Eero suuttui ja käveli edestakaisin huo-

neessa, puristi kätensä nyrkkiin ja sanoi:
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»Minä en rupea elättämään suurta perhettä.»
»Minä arvasin», sanoi Lea, »mutta kun nyt näin on.»

»Ihmisellä lienee oikeus määrätä jälkeläisensä.»
»Ei sitten enää, kun ne ovat», sanoi Lea. »Ei sitten enää.»
»Syntymätön ei ole.»
»On. Hän on.»
Eero katsoi häikäilemättömänä Leaa, ilkeä hymy huulilla

ja sanoi:
»On kai minullakin siinä jotakin sanomista.»
»On», Lea nyökäytti ajatuksissaan päätänsä hitaasti, ko-

hotti sen ylös ja seisoen suorana ja katsoen Eeroon sanoi
lujasti, »mutta ei enää.»

»Minä olen mies ja tiedän, minkä verran voin lapsia elät-
tää», Eero löi nyrkillään pöytään.

»Ole mies nyt, Eero. Meidän on rakastettava sitä elämää,
joka on alkanut, ja siunattava sitä.»

»Minä en siunaa elämää.»
»Mieti vähän ja ole mies. Sinulla on hyvä palkka ja se

riittää. Nyt sivuutamme asian. Minä olen niin heikolla tuulel-
la, että minua voisi itkettää. Jos elämä on sinusta vähäarvoi-
nen ja hyljeksittävä, silloinhan sinusta tällaisen seikan pitäisi
olla samantekevä ja voit ottaa sen tyynesti.. Sinä olet työteliäs
ja etevä omalla tavallasi, sinä olet turvannut meidät hyvin.
Puutetta ei ole ollut, ja minä olen hyvinkiitollinen.»

Eero lauhtui noista sanoista ja johtui ajattelemaan, että
niin oli. Lea vetosi siihen puoleen, mikä hän oli yhteiskunta-
ihmisenä.

»Olkoon niin», sanoi Eero karskisti. »Mutta sitä vain älä tule
vaatimaan, että minä siunaisin elämää. Sinä olet liikatunteel-
linen kuin mikä uskovainen ämmä. Esittäisit asian suoraan ja
sillä hyvä. Mutta 'siunata elämää', ei kiitos. Ehkä sinä alat rui-
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kuttaa ja uskoa, että Jumala on meille nuo lapset antanut»,
Eero nauroi, ja se kuului kaamealta, »ja että elämä on siksi
pyhää. Pyhää? Kuka on sanonut, että se on pyhää? Papit
vain. Samat papit kannattavat sotaa, ihmisten järjetöntä
hävittämistä, kun edut ovat kysymyksessä. Ne ne huutavat,
että 'elämä on pyhää'. Elämä on roskaa, roskaa! Jos minä
olisin Jumala, pyyhkäisisin sen pois maan päältä.»

»Jos ajattelet, että se on roskaa, silloin se ei saa kiihdyttää
sinua. Ketä haittaa, että sitä on? Jokainen elää sitä paitsi
mielellänsä jarakastaa elämäänsä.»

»Sinäkö sen tiedät? Se voi olla monelle vain raskas velvol-
lisuus.»

»Sen kantaa ja kestää. Se ei ole pitkäkään edes. Jos se on

monelle raskas velvollisuus, ei haittaa, vaikka se meillekin
sitä olisi», sanoi Lea ja oli iloinen, kun näki Eeron tyynty-
neen.

»Ihminen on paha», sanoi Eero. »Kauttaaltaan.»
»Ei ole paha», sanoi Lea, »voi olla ymmärtämätön vain.»
»Luuletko sinä olevasi niin sanottu hyvä», kysyi Eero.
»En tiedä enää», sanoiLea. »En taida olla.»
»Olet kyllä, jos totta puhutaan. Ja pakkoko meidän on va-

lehdella. Vaan tuosta minä vain sanon, että ihmisen on vastat-
tava oloista. Kuka käskee, että ihmisen on oltava monilukui-
sena täällä. Vähemmän ihmisiä, enemmän tilaa sille elämälle,
joka joon.»

»Sehän ei kauan ole, täytyy olla uusi sukupolvi sijaan.»
»Kuka käskee? Ei kannata. Tuleva sukupolvi ei ole kum-

mempi kuin nyt eläväkään. Ihmisten epätoivoinen taistelu ole-

misestaan johtuuvain siitä tyhmyydestä, etteivät he ole osan-

neet järjestää olojansa, kaikki on sattuman varassa.»

»Minusta elämässä on järjestystä ja vakiintuneet muodot.
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Ei voi ajatella sivistystä ilman järjestyneitä ja sovittuja
muotoja.»

»Ei kohota pilviin. Minä kysyn, kuka elättää. Perheen ela-
tus maksaa. Minä olen itsekäs talonpoika vain, vaistoineni,
likellä oppimattomankansan tuntemistapaa.»

»Kansa tuntee ja ajattelee toisin. Maalla eletään ja tehdään
työ perheelle ja seuraaville sukupolville.»

»Minä olen isäni poika», kerskui Eero, »vaikka minä isäni
kiellän. Hän ei ajatellut muita, enkä minä ajattele, en taida
olla ihanteellinen aviomies?»

»Mitäpä tuosta nyt», sanoi Lea. »Me koetamme menetellä
oikein.»

»Sinä olet imenyt kodissasi tuon valheellisen, kristillisen
moraalin vereesi.»

»En. Minä ajattelen itsekin. Että maailman asiat järjestyisi-
vät, on kodin asiat järjestettävä ensin. Me olemme pieni,
oma maailmamme suuressa maailmassa. Saadaksemme todel-
lisen kuvan maailmasta, olisi jokainen koti ikäänkuin hal-
kaistava ja nähtävä. Eihän maailma ole kuin joukko koteja,
niistähän se on kokoonpantu.»

»Tarkemman kuvan saisit vielä», sanoi Eero ivallisesti,
»jos ihmisen halkaisisit. Ha-ha-haa. Ja tuskinpa sittenkään.
Tunnepas ihminen.»

»En tunne.»
»Ehkäpä haluaisit?»
»Haluaisin.»
»Vasta sitten sinä tietäisit pienoiskoossa maailman», sanoi

Eero.
Lea oli hyvillään, että keskustelu oli johtunutyleisemmälle

alalle jaEeron ärtymyksen haihduttanut.
»Luuletko, että ihminen vapaaehtoisesti järjestää maa-
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ilmansa. Vasta pakko sen teetättää. Ihminen haluaa elää
nautinnoilleen, elämä on lyhyt, eivätkä kaikki ole luodut kär-
simystä varten. Mutta pakko, se on kuin sodan uhka, se

nostattaa vastustushalun ja uhmamielen, ihminen ei halua

alistua, ei edes perhettään hoitamaan», sanoi Eero kuin puo-
lustuksekseen.

»Minä en sitä usko», sanoi Lea. »En usko. Sinä teoretisoit.

Käytäntö on toinen. Sinä unohdat suuren tekijän.»
»Ja minkä muka?»
»En sano. Kun mietit, ymmärrät sen.»
»Ehkäpä arvaan. Muka rakkauden? Lapsi-kulta, no sinua»,

Eero tuntui kokonaan lauhtuneelta. »Minä annan sinun pitää

uskosi. Tulehan nyt tänne», Eero ihan syleili häntä, piteli
hänen kasvojansa käsiensä välissä ja yhtäkkiä suuteli häntä ja
sanoi: »Sinä olet minun.» Ja tuskainen väre kävi yli hänen
kasvojensa. »Minun.»

»Eero», Lea kiitti sillä häntä.
Poju äänteli sängyssään, tapaili joitakin tavuja, joita ker-

tasi, se muodostui pehmeäksi jokellukseksi, johonka hän itse
oli ihastunut.

»Lapsesi ääntelee japuhelee siellä», sanoi Eero.
»Sanohan, etkö kuitenkin ole tyytyväinen», kysyi Lea.
»Olen kyllä.»
»Minä olen hyvin iloinen siitä», sanoiLea iloisena.
»Kesäksi otamme jo palvelijan», sanoi Eero.
»Ei vielä.»
»Voimme järjestää niin, että minä menen jonnekin maalle

palvelijan kanssa ja pidän oman talouden ja sinä jäät Pojun
kanssa tänne.»

»Pojulle tekisi jo maallaolo hyvää», sanoi Lea arasti.
»Hän häiritsee. No, katsotaan nyt, minkälaisen asunnon sai-



simme. Se ei saa maksaa paljoa. Menen nyt paperikauppaan ja
tulen kohta. Katsotaan nyt.»

Lea meni lapsen luo jaEero läksi ulos.
Asia, joka oli Leaa painostanut, tuntui nyt selviävän. Hän

oli pelännyt Eeroa ja kävikin onnellisemmin kuin hän oli
osannut odottaa.

Lea nosti pojan käsivarrelleen ja kantoi hänet keittiöön ja
puheli hänelle:

»Poju saa ruokaa, Poju saa, Pojun velli on kohta valmis,
noin, äiti laittaa.»

Poju ojensi kättänsä ottaakseen maitopullon.
»Ei vielä, Poju, mielenmalttia, mielenmalttia.» Leaa nauratti

Pojun ahneus. »Katsohan, no, älä potki. Hyväksyykö Poju
elämän, mitä, ahaa, hyväksyy. Hyväksyykö Poju vellin, ahaa,
hyväksyy.»

»Aata-ta-taa», koetti Poju keskustella.
»Ahaa, aata-ta-taa, se on, vellin ainakin Poju hyväksyy. Se

riittää. Ettei Pojulle olekaan muita periaatteita, vai onko?»
»Aa-ta-ta-la-gyy.»
»Ahaa gyy, se onkin se, se on arvoitus. Poju, Poju ei ole

herrasmies, vai onko. Voiko iso herrasmies imeä peukaloaan,
pikku tytöt niin tekevät. Velvollisuus, Poju, meillä on velvol-
lisuuksia, ahaa, Pojusta vain velliä kohtaan. Se polttaa. Odota,
kaadetaan se lautaselle ja mennään ruokasaliin. Ei Poju saa
tapella, iso mies, pitää kunnioittaa vellivatia.»

Ja heiluttaen vatia Lea jäähdytti velliä ja alkoi syöttää
poikaa, joka avasi suunsa suureksi joka lusikalle. Tämä oli
sentään jotakin.

Ja Poju nauroi tyytyväisenä. He nauroivat vastatusten.
»Gyy, oma gyy-mies. Mitä on sinulla tuo gyy-sanasi, onko

se hyvää? Ahaa, on. Onko se äiti, sano äiti.»
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»Aata-ta-ta-»
»Ahaa, gyy ei ole äiti, gyy on, että koko maailma on hyvä ja

Poju on tyytyväinen.»
Lea oli nostanut Pojun istumaan pöydälle eteensä, pani

päänsä hänen syliinsä ja antoi Pojun taputella päätänsä.
Hän koetti opettaa hänelle tavallisia sanoja, ja Pojun avuton,
uskollinen ilme, kun hän matki Lean suun liikkeitä ja koetti
ääntää, riemastutti häntä.

»Kaikista rakkain», sanoi hän sitten kuin ajatuksissaan ja
katsoi Pojuun, ja Pojun hymy oli suloinen, niin kuin hän
olisi täydellisesti ymmärtänyt.

»Hän ei ymmärrä. Hän vaistoaa. Armas ei ymmärrä, armas
vaistoaa», selitti hän sitten Pojulle.

Hän kantoi Pojun sänkykamariin japani hänet nukkumaan.
Ja kun poika oli nukkunut, jäi hän hetkiseksi istumaan vuo-

teen luo.
Elämä oli kaunista. Oli odotettava, että se näyttäisi ystä-

välliset kasvonsa. Oli maltettava mieltä, eikä upottava tunte-
maan niin kiinteästi hetken hätää, joka meni aina ohi kui-
tenkin. Itsensä ihmisen täytyi osata irroittaa siitä riemut ja
osata niille arvo antaa. Joka päivä oli mielen nousua ja laskua,
aallon pohja ja aallon harja. Ei pitänyt unohtaa, että aallolla
oli myös harja.

Hän kuuli eteisen oven käyvän ja puhetta eteisestä. Eero
siellä. Muttakuka oli toinen?

Eero avasi sänkykamarin oven.

»Täällähän tämä on. On nukuttanut lapsen», sanoi Eero
iloisesti.

»Saanko tulla sisään», kysyi Aulis.
»Ole niin hyvä.»
»Eikö lapsi häiriydy?
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»Hän on tottunut siihen, että puhutaan. Mutta käydään
ruokasaliin», ehdotti Lea.

Aulis katsoi lasta ja nyökäytti päätänsä hajamieli-
senä.

»Terve lapsi», sanoi hän vain. »Saanko istua täällä?
»Jos tahdot», sanoiLea.
»Istu vain missä tahansa», sanoi Eero. »Ja odota, minä

pistän paperit kuntoon ja lähden samalla mukaasi. Aulis oli
tänne tulossa ja sanoi, että hän pistäytyy sinua katsomassa.
Niin, minä kerroin Aulikselle jo, että odotamme perheen-
lisäystä. Minusta tässä jokaisen on tehtävä kansalaisvelvolli-
suutensa. Perhe suuri, tuleva sukupolvi nousemassa. Mitä
tänne muuten voimme jälkeen jättää, kun meidän aikamme
on ohi, ellei lapsia, jotka vuorostansa astuvat riviin. Niin.
Ja tämä Lea on onnellinen», Eero taputti Leaa olkapäälle.
»No, se kysyy rahaa kaikki, vaan jos ihmisillä on yhteen-
kuuluvaisuuden tunnetta, eihän ole hätää tässä valmiissa
maailmassa. Istuhan pois, minä en viivy kauan», sanoi hän
sitten ja meni huoneeseensapapereineen.

Aulis istui kumarassa tuolilla ja katsoi maahan. Lea odotti,
että hän olisi sanonut jotakin. Ei, hän ei puhunut, tuijotti
vain eteensä. Häntä varmaan vaivasi tuo Eeron remuava
ääni ja tapa puhua, joka tuntui tehdyltä. Pitäisihän hänen
tuntea Eero, eikä pysähtyä siihen noin. Sehän loukkasi häntä,
Leaa, kun Aulis istui äänetönnä ja jäi mielessään arvostele-
maan Eeroa. No, Eerossa oli se epäluotettavuus, mikä oli.
Minkä sille taisi. Ei siitä olisi tarvinnut noin huomauttaa
hänelle. Tahi jos hän muuten unohtuu, niin ettei itse tiedä-
kään. Kummallisen kalpea Aulis on ja käynyt niin vanhan
näköiseksi.

»No», sanoiLea pehmeästi, »mitä teille kuuluu?
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»Niin», Auliksen ääni tuntui tukahtuneelta ja hän puhui
hiljaa, »Toini ja minä olemme eronneet.»

»Mitä sinä sanot», kysyi Lea, eikä tajunnut, mitä Aulis
tarkoitti.

»Toini ja minä olemme eronneet.» Aulis katsoi Leaan
epätoivoisen näköisenä kuin apua hakien. »Niin, eronneet, niin
minä sen käsitän.»

»Voitko selittää?»
Aulis puhui kuiskaamalla:
»Se on niin tavallinen ja karkea juttu, että hävettää. Minä-

hän kävin Ruotsissa, minut kutsuttiin sinne, nuo työt. On
mentävä. Mutta minä tulin lentokoneella pois, aioin tehdä
Toinille iloisen yllätyksen. Kun minä tulen iltayöstä kotiin ja
soitan keittiöön, ei ketään tule avaamaan. Palvelijat ovat
poissa. Mitenkä pääsen sisään, jos varmuusketjut ovat kiinni?
Koetan avaimella, ne eivät ole kiinni. Huomaan eteisen pöy-
dällä vieraan hatun ja kepin ja naulassa palttoon. Muuten on
hiljaista. Kuljen huoneissa, tai hiivinkö. Ehkä hiivin. Sänky-
kamarista kuuluu naurua ja ääniä. Pahaa aavistamatta tahi
aavistinko pahaa, koska olin ottanut huomaamattani vieraan
kepin avaan oven. Siellä oli vieras mies, puolalainen,
mikä se lienee. Minä en ymmärrä, minä kai en tajunnut
mitään, ajatus ei kai toiminut, minä lyön kepillä miestä, lyön
minkä jaksan. Toini huutaa, minä en kuullut sitä, mutta nyt
sen muistan, hän huusi. Minä olisin voinut tappaa miehen,
jos olisi sattunut ase käteeni. Ja tuskin minä olisin ymmärtä-
nyt, että minä tapoin. Ja kun minä olin lyönyt miestä kuin
raakalainen koiraansa, en tiedä kuinka kauan, eihän mies voi-
nut puolustautua eikä ehtinyt, niin minä tartuin hänen nis-
kaansa ja viskasin hänet viereiseen huoneeseen ja menin ja
potkaisin hänet ulos ja viskasin hänen palttoonsa ja hattunsa
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perässä. Sitten minä tulin tajuihini ja istahdin ja ymmärsin,
mitä olin tehnyt. Minä, joka halveksin niitä, jotka kättänsä
toista vastaan nostavat, tein sen. Ja jo olin ehtinyt lopuksi aja-
tella, että minä tappaisin hänet, että pitäisi tappaa vain. Se
olisi parasta.»

»Ja Toini?»
»Minä menin huoneeseeni ja lukitsin oveni ja istuin tuolilla-

ni aamuun asti. Ja Toini oli kadonnut tavaroineen. Minä olin
luottanut häneen. Hän oli lapsi vielä. Minä rakastin häntä
omalla rajoitetulla tavallani. Se ei riittänyt. Hänessä oli kai
herännyt jonkinlainenrakkauden kaipuu.» Auliksen hengitys
kävi sysäyksittäin, ikäänkuin joka sana olisi repinyt hänen
sydäntänsä. Sitten hän voitti itsensä ja sanoi hiljaisesti:

»Minun pitäisi saada tietää nyt, mitä Toini tahtoo. Jos hän
tahtoo tulla kotiin, minä annan hänelle anteeksi, enkä puhu
siitä sanaakaan. Jos hän tahtoo erota, minä rahoitan hänet.»

»Rakas ystävä», sanoi Lea jahäntä itketti.
»Minä tein väärin. Mutta minä tein sen melkein tiedotto-

massa tilassa. Minä en ole koskaan lyönyt ketään. Ja minä
löin miestä, joka ei voinut puolustautua.»

»Se ei ole niin vaarallista», sanoi Lea, »älä siihen pysähdy.»
»Olisihan minun pitänyt ymmärtää, että näin voi käydä.»
»Ei, sitä ei olisi voinut ymmärtää. Sinä olet hemmotellut

Toinia. Häntä olisi pitänyt pitää kurissa. Hän ei pysty vastaa-
maan itsestään. Hän kuvitteli rakastavansa tuota miestä.»

»Voinko pyytää sinun apuasi», kysyi Aulis,

»Kaikki, mitä tahdot, että minä tekisin, minä teen. Me-
nenkö minä Toinin luo?»

»Niin.»
»Ja pyydän häntä palaamaan kotiin?»
»Niin, jos hän tahtoo. Toini asuu samassa hotellissa kuin



tuo mies», Aulis antoi osoitteen Lealle, »minä otin selkoa
siitä tänä aamuna.»

Lea pani osoitteen esiliinansa taskuun nopeasti, sillä hän
kuuli Eeron tulevan.

»Kuulepas», sanoi Eero, »minun pitää pettää nyt sinua,
minä en pääse kotoa pois. Soitettiin juuri, pitää laatia eräs
sepustelma.»

Aulis nousi ylös.
»Hyvä. Tee niin.»
»Jospa olet hyvä ja tulet minun huoneeseeni, niin tehdään

se paperi», sanoi Eero.
»Mikä paperi se on», kysyi Lea.
»Ei mikään», sanoi Eero.
Kun Aulis oli mennyt, kysyi Lea, minkä paperin he laativat.
»Pieni vekseli vain.»
»Pitääkö meidän ottaa lainoja», kysyi Lea säikähtyneenä.
»Mitä sinä niistä. Minä otan, nyt kun minä saan.»

»Vekselilläkö?»
»Niin.»
»Ja mitä varten?»
»Saahan Auliskin maksaa vähän.»
»Meidänkö puolesta?»
»Lankonsa puolesta. Periaatteessa se on oikein. Hänellä ei

ole lapsia ja hänellä on sellaiset tulot. Saa hänkin maksaa jota-
kin, ja hän maksaa mielellään. Sen tähden minä hänet langok-
seni hommasinkin, että kun saa rikkaan langon, niin ei tule
hätää. Kenenkä luulit Pojun syntymän aikana maksaneen
kaikki maksut? Aulis ne maksoi.»

»Minä häpeän.»
»Miksi. Älä ole lapsellinen, miesten kesken tällainen järjes-

tely ei ole mitään. Se on hieno muoto ottaa lahja vastaan.»
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»Etkö sinä itse aiokaan maksaa?»
»En minä silloin vekseliä ottaisi, hulluhan minä olisin,

ruveta sellaista korkoa maksamaan. Minä katson eteeni.»
»Se on väärin, se on väärin, minä en suostu siihen», huusi

Lea, »se on alhaista.»
»Ole nyt vaiti», sanoi Eero, mutta nauroi sitten. Hän oli

tyytyväinen järjestelyynsä. »Kun on rikkaita sukulaisia, joilla
on sama periaate kuin sinullakin, että täytyy lisääntyä ja
täyttää maa, niin maksakoot osansa. En suinkaan minä rupea
itsekseni kaikkea maksamaan.»

»Onko meillä velkoja?»
»Meillä ei ole velkoja eikä tule olemaan, niin kauan kuin

minä elän. Meillä on säästöjä», Eero katui samassa, että oli
sen sanonut ja jatkoi, »hyvin suuren hädän varalta vain.»

Leaa kuohutti, mutta hän ymmärsi, että jos hän nyt puhuu
vielä, Eero lyö häntä eikä hän pääse Toinia tapaamaan. Eero
oli loistavalla tuulella jaitseensä tyytyväinen.

»Kuunteletko Pojua, jos hän herää», kysyi Lea.
»Minne menet?»
»Asialle. Oletkai noin tunnin kotona?»
»Ainakin. Mene vain.»
Eero painautui huoneeseensa jaLea läksi.
Lea kulki kuin unissaan, hänen sydämensä oli niin

täynnä tuskaa ja häpeää Toinin ja Eeron tähden, että hänen
mielensä olisi tehnyt huutaa. Mitä oli Toini tehnyt ja kuinka
hän oli voinut? Minne hän luisui vielä? Toini ei itse varmaan
ymmärtänyt, mitenkä kalliiksi tulisi tuollainen leikittely.
Syy oli Leankin. Hän oli aina hemmotellut Toinia, pienestä
pitäen. Kaiken, mitä oli tahtonut, oli Toini saanut. Toinia
oli rakastettu ja hellitty, eikä hän itse huomannut sitä edes.
Hän ei osannut olla kiitollinen mistään. Hän otti kaiken
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vastaan kuin luonnostaan hänelle kuuluvana. Lapsia ei saanut
pitää lapsina niin kauan. Heidät oli solutettava aikaisemmin
todelliseen elämään ja saatava tuntemaan elämän raskaus.

Hotellin portaat olivat Leasta häikäisevä näky. Ihmisiä
tuli ja meni. Kaikki olivat niin hienoja. Ihmeellistä, että oli
niin paljon ihmisiä, joilla oli mahdollisuus asua noin, liikkua

paikasta paikkaan, matkustaa. Miltähän elämä heistä tuntui?
Ja tokkopa yksikään näistä suostuisi elämään niissä rajoissa,
joissa Lea eli. Ei suostuisi. He hymähtäisivät hänen yksin-
kertaisuudelleen, jos tietäisivät, miten hän eli. Hän ei olisi
täällä siivoojatytönkään arvoinen edes. Kumma, etteivät py-
sähdyttäneet häntä. Eivät joutaneethuomaamaan. Mutta Toini
oli, sieltä samasta pienestä ja köyhästä kodista lähteneenä,
nyt näiden toisten tapainen kuitenkin. Kun Toini pukeutui,
ei mitenkään olisi luullut heitä sisaruksiksi, ei häntä Toinin
palvelijaksi edes. Niin se oli ja sai olla. Se oli pieni asia,
se vain välähti mielessä nyt. Ja hyvä oli, että ympäristö
täällä oli tällainen outo, se pakotti hänet hereille, unen-

omainen tila hävisi. Pitäisihän hänen voida nähdä asiat puo-
lueettomasti. Saihan katsoa, miltä täältä käsin hänestäkin
siellä olot tuntuisivat. Eivät nuo ihmiset täällä samaa ahdis-
tusta tunteneet. Tietysti heillä oli omat ahdistuksensa. Hänen
elämänsä oli sanomattoman pikkumaista elämää, sanomatto-
man halveksittavaa. Kiireessä tuli hänen mieleensä tuo sana

'sanomattoman'. Tuossahan tuo Toinin numero jo oli. Parasta,
ettei antanut itsensä tuntea kiihkeästi, jottei Toinia ärsyttäisi.
Olikohan se 'mies' siellä sisällä? Ei pitänyt antaa sen säikäh-
dyttää itseänsä. Nyt oli muistettava Aulista. Ja koetettava
ajatella, niin kuin Aulis ajattelisi.

Lea koputti Toinin huoneen sisimmälle ovelle ja kuuli
Toinin äänen: »Sisään.»
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Lea astui sisään. He seisoivat äänetönnä hetkisen. Toini oli
kalpea ja rasittuneen näköinen. Hänen suunsa oli lujasti
puristettu yhteen ja hän näytti uhmamieliseltä ja katkeralta.

»Sinä, miten sinä tänne tulit», kysyi Toini.
»Minä tulin Auliksen puolesta. Hän toivoo, että sinä tu-

lisit takaisin kotiin. Hän antaa anteeksi, eikä puhu koko asiasta
enää mitään.»

»Anteeksi, hän. Sepä jalomielistä. Tiesitkö, mitä hän teki?
»Tiesin.»
»Ja tulet sittenkin. Naurettavaa. Hän antaa anteeksi! Mutta

minä en anna anteeksi.Kuka takaa, ettei hän lyö minua? Minä
en anna lyödä itseäni. Istu, jos tahdot.»

Lea istuutui, sillä häntä heikotti.
»Mitä sinä aiot nyt tehdä», kysyi Lea.
»Minä annan siitä hänelle aikanaan tiedon. Sinne minä en

enää mene, en hänen luokseen, vaikka hän olisi viimeinen ja
ainoa mies maailmassa. En, vaikka minun pitäisi kerjätä
leipäni tahi vaikka kuolla nälkään.»

»Älä ole lapsellinen, malta mielesi, hän antaa sinulle
tilaisuuden palata takaisin. Ehkä hän ei tuonnempana sinua
enää huoli. Minä en tunne häntä. Älä leiki.»

»Tämä ei ole leikkiä. Minä en ole ollut leikkituulella enää
pitkiin aikoihin. Silloin kun menin avioliittoon, minä leikin.
Te vakuutitte, että hän on hyvä mies. Eihän hän huono
olekaan, noin yleisön silmillä katsottuna, etenkin rikas kun on.
Mutta mikä mies hän oli minulle. Huono lapsenhoitaja. Minä
sain olla yksin aina, minä en sitä siedä. Ja minä opin näkemään
toisiakin miehiä ja antamaan arvon toisille puolille ihmisessä.
Hän on kylmä, eikä hänellä ole sydäntä. Taikka minä luulin,
että hän ajatteli toista koko ajan. Se ei ollut leikkipuhetta,
mitä minä sanoin sinulle hänestä ennen. Eihän hänkään
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mitään tainnut, että hän ei rakastanut minua. Hänen ei olisi

pitänyt mennä naimisiin minun kanssani. Hänen olisi pitänyt
kantaa onnettomuutensa yksin. Siinä tapahtui virhe. Älä

kiellä kädelläsi, me puhumme keskenämme kenties viimeistä
kertaa. Näetkö, syy oli se, että sinä kiirehdit naimisiin menoa-

si. Sinä otit väärän miehen. Mikä on Eero? Joutava mies, mo-

ninaamainen, ja olen jo sanonut, ettei hän sinua olisi ansain-
nut. Sinä palvelet nyt häntä, olet orja. Oma asiasi. Enkä nyt
enää ihmettele, kun sinulla on lapsi. Minulla ei ollut ja minä
aioinkin vapauttaa tuon miehen itsestäni. Älä luule, että
minä olen myytävissä. Nuo siteet katkaistaan, eivät ne sen

pyhempiä ole. Eikä erehdystä tarvitse hävetä. Se korjataan.
Ja se on korjattu nyt. Sinne en minä enää mene. Oliko
hänellä muuta sanomista minulle?»

»Hän sanoi, että jos tahdot erota, hän rahoittaa sinut.»

»Rahoittaa, mikä sana. Hän rahoitti minut siellä asuessani.
Ja sepä oli koko autuus. Hän luuli, että sillä häikäistään
köyhä, kokematon tyttö.»

»Sinä teet vääryyttä hänelle. Hän ei ole pyytänyt häikäistä
sinua. Olen siitä varma. Hän on rehellinen.»

»Epäilemättä. Sitä en kielläkään. Hän on kunnon mies.
Hänhän oli kuin sinua varten luotu. Hän olisi ottanut sinut,
ellei Eero olisi ehtinyt väliin.»

»Väliin, mitä sanot, eihän meillä ole ollut mitään väliä
Auliksen kanssa.»

»Aulis oli ensi näkemältään rakastunut sinuun, ja kun hän
kertoi siitä Eerolle, oli Eero ruvennut näyttelemään rakas-
tunutta. Aulis oli pidättyvä, sillä hän aikoi juuripurkaa kih-
lauksensa muutenkin. Sellaistahan sattuu, että nuori menee

taitamattomasti kihloihin ja naimisiinkin. Aikoi purkaa, Sillä-
aikaa oli Eero ehtinyt vallata sinut. Ja sinä, joka et tunne
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rakkautta, etkä aavista, mitä se on, menet Eerolle. Virhe oli
sinun.»

»Minä, mitä minä tähän kuulun? Sinä luulet, että minä
olisin ollut mukana jo jonkinlaisena tekijänä. Kaikki on sinun
mielikuvituksesi sommitelmaa.»

»Se on minulle samantekevää. Eikä se ole merkinnyt minul-
le mitään. Minulle on lopullisesti merkinnyt vain se, että minä
olen tavannut miehen, jotarakastan. Siinä kaikki.»

»Tiedätkö sitä», kysyi Lea hädissänsä, »että edes rakastat
häntä, tätä toista? Ja tiedätkö, tuletko hänen kanssaan onnel-
liseksi, jos hän edes, edes —»

»Ottaa minut?» Toini hymähti. »Ottaako minut? Ja tulenko
onnelliseksi? Ei enää kysytä, tuleeko onnelliseksi vai onnetto-
maksi. Oikea rakkaus on kohtalo. Ei sillä onnen kanssa ole
mitään tekemistä, eikä siinä onnesta kauppaa käydä. Se ele-
tään.» Ja kevyemmin jatkoi hän: »No, se on kevytmielistä,
mitä?»

»On.»
»Mistä me sitten puhuttaisiin? Sinusta.» Toini muuttui

synkän näköiseksi. »Sinä elät toisessa maailmassa. Ymmärrän
kyllä, mitä epätoivoista taistelua käyt, teillähän on kuin lii-
toksistaan irti kaikki, etkä sinä ole näkevinäsi, et uskalla
nähdä, miten teidän talonne kuin huojuu tuulessa. Sinun
voimistasi riippuu, pysyykö se pystyssä. Ja sitä sinä sanot
onneksi? Onko se elämää edes?»

»Olet säälimätön, kun puhut minusta.»
»Sinä olet myös säälimätön, kun olet Auliksen puolella.»
»Minähän koetan olla puolueeton. Enhän minä tuomitse,

niin kuin luulet. Minulle ei sinun pitäisi olla katkera.»
»En minä olekaan. Tämä menee ohi. Asetu vain minun

sijalleni, niin ymmärrät.»
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Missä on nyt tuo puolalaisesi?»
»Hän on sairas. Hän pahoitteli sitä, ettei hän osaa tapella

eikä tunteakaan, ettäpitäisi tapella.»
»Kerro hänestä.»
»Kerron itsestäni ennen. Minä lähden hänen mukaansa. Me

menemme naimisiin ja minä muutan maasta pois. Olisi se

saanut tapahtua vähän hienommin. Me, me olemme sairaita
tästä. Se hyvä puoli sillä oli, että se ratkaisi asian nopeasti ja
ehkäpä kivuttomammin.»

»Minun pitäisi vielä puhua sinun kanssasi.»
»Ei maksa vaivaa. Minun päätökseni on varma. Emmekä

me enää eroa hänen kanssaan.»
»Hän menee siis naimisiin kanssasi?»
»Minä menen naimisiin hänen kanssansa. Päätetty. Heti

kun muodollisuudet on täytetty.»
»Miten sinunkäy?»
»Sittenpähän näemme. Mutta älä kirjoita äidille vielä, ettei

hän hätääntyisi. Minä kirjoitan itse.»
»Voi Toini», Lea syleili Toinia vedet silmissä. »Minä en

pysty sinua auttamaan.»
»Enhän minä apua tarvitse. Enkähän minäkään pysty sinua

auttamaan. Enemmän apua sinä tarvitsisit.»
»Sinä puhut minun avioliitostani, niin kuin se olisi ihan

kurja. Sinä erehdyt. Minä olen tyytyväinen.»
»No minä liioittelen tapani mukaan.» Toini hymyili jakatsoi

Leaa lämpimästi silmiin. »Minä luulen, että se johtuu kateu-
desta, mitä, minä olen ilkeä.»

»Etkä ole.»
»Oletko minulle sydämessäsi vihainen», kysyi Toini hymyil-

len.
»En ole. Olen suruissani.»
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»Se menee ohi. Hyvästi nyt, minun täytyy jättää sinut,
ikävä kyllä», sanoi Toini.

»Hyvästi. Tavataanhan? Tulethan meillä käymään?»
»Tulen joskus, kun Eero ei ole kotona. Soitan sitten. Sano

sille, joka sinut lähetti, ettei mitään enää voi tehdä. Minä
suostun kaikkiin ehtoihin tahi ehdoitta karkaan. Hän pankoon
eroasian alulle.»

Lea läksi pois. Hän ihmetteli, ettei hän ollut osannut mitään
puhua, hän oli seisonut kuin Toinin lumoissa. Vaan olisiko
puhe auttanutkaan? Piti koettaa vielä puhua, kun Toini tyyn-
tyi ja Toini itse ensin saisi harkita asioita rauhassa. »Osan-
neeko muuten rauhassa näitä asioita harkitakaan», ajatteli
hän. Hän ei osaisi mitään neuvoa.

Kaikki oli taas kuin sumun takana, muuttui epätodelliseksi,
kun hän riensi kotiin. Eteiseen jouduttuaan kuuli hän, miten
Eero torui Pojua, joka huusi.

»Ethän vain lyönyt», kysyi hän hädissään.
»Sitä pitäisi piiskata», sanoi Eero vihaisena.
Lea otti lapsen syliinsä ja tyynnytteli sitä.
»Oikukas», sanoi Eero. »Minä piiskaisin sitä perusteellisesti.

Häiritsi työtäni. Ja missä sinä viivyit? Etkö tiedä, että minä
tahdon kahvia määräajalleen, kun teen työtä. Olet myöhäs-
tynyt.»

»Kymmenen minuuttia vain. Suo anteeksi. Heti laitan.»
»Missä juoksit?»
»Toinin luona.»
»Minä arvasin. Anna olla sellaisten juoksujen, hoida talout-

tasi jalapsiasi.»
»Koetan.» Lea meni keittiöön Poju käsivarrellaan ja laittoi

kahvia.
Hän oli melkein jumaloinut Toinia salaa, rakastanut kuin
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omaa lastansa. Nyt Toini luisui pois ehkä tavoittamattomiin.
Mikä oli Toinin vika? Eiköhän ajattelemattomuutta ollut
kaikissa ihmisissä. Oli hänessä ainakin. Ja oliko se Toinissa
ajattelemattomuutta, ehkä hän ajattelikin, tunsi vain toisin ja
teki tuntonsa mukaan. Miten tätä syntiä niin runsaasti hänen
ympärilleen kertyi? Ennen kotona ei hän tällaisista seikoista
mitään tiennyt. Sielläpä olikin kotona puhdasta. Taisivat
ollakin kaikki rehellisiä tunnoiltaan. Mitä se Toini sanoi, että
'huojuva talo'? Heidänkö talonsa oli huojuva? Sehän oli
oikeastaan sattuvasti sanottu. Ihan sisimmässä rakenteessa ei
ollut kuin vikoja, ei ainoatakaan lujaa liitosta ollut. Rikki
tämän saisi. Hän oli väkisin koetellut tehdä kokonaista siitä
ja nähdä kokonaisena sen, missä oli vain muutamia irrallisia
osia ja mistä oikeastaan koko perusta puuttui. Hän muisti,
mitä ukko oli ennen lukenut Raamatusta hiedalle rakennetus-
ta talosta. Javirrat tulivat javeivät sen. No, ehkä ei virta veisi.
Mitä Toini Eerosta sanoi, oli väärin. Hyvä, että pääsi kotiin.

Ei minnekään täältä pitänyt lähteä, ei katsoa toisten silmillä
asioita. Painautua yhä syvemmäs tänne. Vuorenkoloon. Vaikka
täällä ei ole ilmaa.

Hän hengitti vaikeasti ja tunsi suurta väsymystä ja häntä
huimasi. Hän asetti Pojun lattialle ja antoi hänelle kattilan
kannen käteen.

Mitä hänen pitikään ajatella? Niin, tuntui, kuin hän olisi
ryöminyt pimeässä tunnelissa, ilma tukahdutti, hänen piti
päästä läpi, tuntui kuin hänen päällänsä olisi levännyt suuri
vuoren paino, hän koetti kädellään työntää sitä pois, mutta
kaatui.

Hän kaatui pyörtyneenä lattialle, vaistomaisesti oli hän
ottanut kiinni hellantangosta, niin ettei ollut satuttanut it-
seään pahasti.
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Eero kuuli jonkinlaisen kolahduksen, kun hän tuli kahvia
kiirehtimään.

»Mitä tämä on.» Lea avasi silmänsä ja tunsi makaavansa
lattialla.

Eero pyyhki märällä käsiliinalla hänen kasvojaan.
»Ei se ole mitään, pyörrytti, katso, ettei kahvi kuohu yli.

Luultavasti nälästä, en ole syönyt tänään.»
Hän nousi ylös. Eero pakotti hänet istumaan. Kun Lea oli

juonutvettä, hän virkistyi jo.
»Sinun pitää syödä.»
»Minulle ei maistu tuo kookosrasva nyt.»
»Saat syödä samaa ruokaa kuin minäkin, saat syödä voita.

Ja nyt otat lasin maitoa.»
Eero kaatoi hänelle maitoa ja juotti. Se oli kuin lääkettä.
»Mitenkä nyt voit», kysyi Eero.
»Eihän tässä ole hätää enää.»
»Minä soitan Aulikselle jakysyn.»
Lea kielsi sen, mutta Eero sai sen päähänsä, hän tekeytyi

tärkeäksi ja tahtoi näyttää Aulikselle, miten hän perhettään
hoitaa. Hän sai käsiinsä Auliksen, joka lupasi heti tulla.

»Aulis käski sinun asettua vuoteelle», sanoi Eero.
»Se on mahdotonta. Minä olen pahoillani, että sinä sotkeudut

tähän javaivaat Aulista. Minä olen hyvin pahoillani.»
»Enkö minä tässä olekaan muka mikään? Jos sinä sairastut,

mitenkä tässä sitten käypi?»
»En minä sairastu», sanoi Lea. »Tämä menee varmasti ohi.»
Eero joi kahvia kiireesti. »Mene nyt vuoteeseen», sanoi hän.

»Minun täytyy lähteä.»
»Lähde huoletta», sanoi Lea ja saattoi Eeroa eteiseen. Ja

hän tyyntyi ajatellessaan, että Aulis tulisi, nyt hän saisi
puhua Toinin asiasta kahdenkesken.



271

»Sinua siis pyörrytti», sanoi Aulis tultuaan. »Katsotaanpa
vähän, mikä sinua vaivaa.»

»Minua ei vaivaa mikään», sanoiLea.
»Se matka rasitti sinua.»
»Ei. En ollut syönyt tänään mitään.»
»Ojenna minulle kätesi», sanoi Aulis.
»En ojenna. Minua ei saa tutkia. Niin. Toini sanoi, ettei

hän tule takaisin, hän matkustaa ulkomaille sen miehen
kanssa.»

»Minä arvasin sen», sanoi Aulis tyynesti. »Hyvä on.»
»Etkö sinä muuta sano?»
»En. Asia on selvä.» Aulis otti Lealta Pojun syliinsä ja is-

tuutui ruokasalin pöydän ääreen ja antoi Pojulle kellonsa

katseltavaksi. Lea istuutui häntä vastapäätä. Hän unohtui istu-
maan pää käden varassa jatuijotti pöytäliinaan.

»Niin on siis oleva», sanoi Aulis sitten.
»Minä olen, minä olen enemmän kuin suruissani», Lean

suu värähteli ja kyyneleet levisivät silmäterille, kun hän
katsoi Aulikseen.

»Se asia on jo ulkopuolella meitä», sanoi Aulis. »On sivuu-
tettava se, se oli erehdys.»

»Täällä kaikki on erehdystä», sanoi Lea hiljaa.
»Katsotaanpa sinun vointiasi.»
»Ei maksa vaivaa. Minulla ei ole mitään vikaa.»
»Toivon sitä. Koetapa siis syödä paremmin, nukkua hyvin,

liikkua enemmän ulkona. Ja ajattele kaikkia asioita niin kuin
ne eivät sinuun koskisi eivätkä sinulle kuuluisi.»

»Tiedän kaiken tuon. Ja noudatan, mikäli voin, neuvojasi»,
sanoi Lea. »Mitä voimme nyt tehdä», sanoi hän sitten tus-
kaisena tarkoittaen Toinin asiaa.

»Ei mitään. Malttaa mielemme korkeintaan», sanoi Aulis ja
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maisena siellä, näki Lea välähdykseltä väkevän, kipeän ja
elämäntäyden kaipuun, jonka Aulis tahdollansa pakotti pois
näkyvistä. Ja Aulis puhui nyt itsestänsä kuin vieraasta, joka
hänen täytyi tällaisena hyväksyä, mutta jota hän tahtoi toisel-
le peittelemättömästi ja avonaisesti arvioida.

»Minä en ole ihminenkään enää», sanoi hän sisäisen kiihkon

tuntu äänessä. »Työkone vain. Minä olen sivuuttanut elämän.

Minä kuljetan itseäni kuin kaiken elämän ulkopuolella olevaa

persoonatonta tietomäärää ja tarjoan palvelustani siellä ja
täällä, missä tarvitaan, ja puristan itsestäni kaiken, viimei-

simmänkin, mihin minun henkeni, näkemykseni ja tietoni

pystyy. Se on minulle ainoa elämä, eikä se ole suurta.»
»Se on suurta.»
»Mitäpä minä siis onnella tekisin. Minulla ei olisi aikaa sitä

hoitaa. Toini oli oikeassa.» Hän nousi ylös. »Ja nyt minun
täytyy lähteä taas. Kiitos tästä hetkestä luonasi», sanoi hän
lämpimästi ja ojensi Pojun Lealle. »Minä virkistyin sinun
luonasi. Tuntui kuin olisin ollut kotonani.»

»Sinä rohkaiset minua vain.»
»Sinua ei tarvitse rohkaista. Sinä olet urhoollinen ilmankin.»

Aulis piteli hetkisen Lean kättä omassansa ja katsoi häntä
niin kuin hän pitkäksi aikaa olisi hyvästit sanonut tahi vii-
meisen kerran häntä tavannut, ja läksi.

Se katse liikutti Leaa. Kyyneleet virtasivat pitkin hänen

poskiansa, hän kantoi Pojua ympäri huonetta ja nyyhkytti

ääneensä.

272
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Lean toinen lapsi oli tyttö, ja he ristivät hänet Piaksi.
Näytti, että Pia olisi tuonut mukanaan siunausta. Eero tuntui
tasaantuneelta. Hän pysyi kotona nyt enemmän kuin ennen
ja viihtyi hyvin. Hän puhutteli Leaa ihmisiksi, iltaisin lu-
kivat he yhdessä ja keskustelivat luetusta. Usein luki Eero
ääneen runoja harjoitellakseen äänenkäyttöään. Häntä pyy-
dettiin puhumaan useissa tilaisuuksissa ja hän laittoi puheen-
sa suurella huolella ja harjoitteli niiden lausumista. Lea oli
kuulija ja neuvoja, eikä Eero enää raivostunut huomautuk-
sista. Heidän keskustelunsa muodostuivat pitkiksi ja asialli-
siksi. Eero kuljetti Lealle kirjoja lainaksi ja Lea sai tehdä
selkoa niistä hänelle. Se askartelu oli terveellisenä vasta-
painona lastenhoidolle. Lea nukkui lasten kanssa sänky-
kamarissa, Eero omassa huoneessaan, etteivät lapset häirit-
sisi häntä ja hän voisi työskennellä yöllä silloin kun tahtoi
ja oli kiirettä. Niin sai heidän elämänsä varmemmat muodot.
Lea oli siitä usein salaa hyvillänsä ja ajatteli, että näin he
hiljalleen muuttuivat vakiintuneiksi ihmisiksi. Ei olisi pitä-
nytkään alussa tuskastua lainkaan. Eero oli ollut elämään
tottumaton, perhe-elämää hän ei ollut nähnyt. Nythän se it-
sestänsä muovautui.

»Ihminen lankeaa helposti hoitamattomaksi, jos vieras sil-
mä ei näe», ajatteli Lea. Varmasti moni paha jäisi tekemättä,
jos vierasmies olisi näkemässä. Tuo vieraan arvosteleva sil-
mä on tärkeä. Se voi suunnata joskus koko elämän toisille la-
duille. Paha ei ehkä olekaan niin syvillä juurilla kiinni ih-
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misessä. Sen tähden ovat tuttavuussuhteet tärkeitä. Yh-
teiskunta on se turva, joka puolikypsän ihmisen hyväksyy
täydestä. Ja se luotto ulkoapäin synnyttää kuntoa, se on kuin
etumaksu, joka velvoittaa ihmistä pysymään jonkinlaisissa
rajoissa. Tätä hän ei ollut tullut ennen näin selvästi ajatel-
leeksi. Hän oli katsonut asioiden sisäisiä tekijöitä, hänen sil-
määnsä oli loukannut se teeskentely ja tekeytyminen, mitä
ihmiset apukeinonaan käyttivät, kun tahtoivat leimauttaa
itsensä täysipitoisemmiksi kuin olivat. Eihän se ollut vaa-
rallista. Siitä ei pitänyt loukkaantua. Se oli hyvä suojakeino
sitä paitsi. Hädän tullen voi vedota tuohon ihmisen näytel-
tyyn paremmuuteen.

Lea alkoi laskea heidän elämänmuutoksensa uuden palve-
lijan ansioksi. Se oli se vierasmies, jonka silmä vartioi heidän
elämäänsä. Sanna oli jo vanhempi ihminen, yli neljänkymme-
nen ja palvellut useissa paikoissa. Hän oli tyyni ja tasainen ja
miellyttävä käytökseltään. Hän oli pitkä ja laiha, ruskea
naama ryppyinen, silmät pienet ja värittömät. Hän ei ollut
kaunis, mutta hän rakasti kauneutta intohimoisesti, niin kuin
hän sanoi. Ja sen intohimon houkuttelemana muodosti hän
joka aamu tuuheat kiharatupsut korvallisillensa suurella
rautanaulalla, jota hän kuumensi kaasulla. Vaikka nämä
kiharatupsut eivät sopineet hänen ikäänsä eivätkä hänen nä-
köönsä, todistivat ne, että hän oli luonteeltaan hellä ja us-
kollinen sekä vaivojaan säästämätön ja ihannemielinen. Kun
Lea hänet ennen Pian syntymää otti ja nuo laajaksi pörrö-
tetyt kiharat ensiksi hänessä huomasi, ajatteli hän, että tämä
ihminen on hyvä ja tulee antamaan meille anteeksi paljon.
Ja sitähän tässä tarvitaan. Tämä ihminen elää omassa, eh-
käpä mielikuvituksen maailmassa. Hän ehkäpä ei huomaa to-
dellisuutta. Ja sehän olisi hyvä. Sanna oli hyvä, sen Lea sit-
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ten näki. Eerokin piti hänestä. Kun Sanna ehdotti jotakin,
otti Eero sen huomioon kuin käskynä. Sanna hoiti nyt ostok-
set ja Eero luotti häneen täydellisesti. Se helpotti suuresti
Lean oloa, rahoista kun ei tullut enää riitaa. Heidän talou-
tensa tuli maksamaan suhteellisesti paljon enemmän kuin
ennen. Nyt se oli Sannan ja Eeron keskinäinen asia. Ja Lea
tiesi, että he kestivät elää sillä kohotetulla tasolla, millä he
nyt elivät. Sannan tähden ei enää käynyt päinsä, että Lea
söi eri ruokaa. »Mitä Sanna minusta ajattelee, jos sinä syöt
kuin kerjäläinen», sanoi Eero vihaisesti, kun Lea panetti
itsellensä margariinia eri lautaselle pöytään. Sannan nähden
taputti Eero häntä usein olkapäälle, auttoi palttoota päälle,
kun hän läksi Pojun kanssa ulos, ja kun Sanna toi ruokaa
pöytään, puhui Eero miehekkäällä ja varmalla tavalla ylei-
sistä asioista, niin että se herättäisi Sannassa luottamusta.

Sannan kanssa tuumasi Eero joulunvietosta. Hän antoi
Sannalle rahaa ja Sanna osti pienen joulukuusen. Ja Eero oli
nyt ostanut lahjoja. Hän oli ostanut Lealle ohuen, onton
kultaisen rannerenkaan ja Sannalle kultasormuksen, jossa oli
punainen lasikivi, ja antoi Sannalle ylimääräisen kuukausi-
palkan. Eero taas sai Sannalta sukkia ja Lea sai pienen pel-
tisen tarjottimen. Ja kun he kolmisin, Sanna, Eero ja Lea,
istuutuivat joulupöytään, kun Poju oli nukutettu, vallitsi ko-
dissa juhlatunnelma. Sanna oli laittanut tavanomaisen joulu-
aterian, oli kinkkua, lipeäkalaa, riisipuuroa ja torttuja. Sanna
ja Eero puhuivat teosofiasta. Olisi luullut Eeroakin täydeksi
teosofiksi. Se rohkaisi Sannaa ja hän kertoi kainosti, että
hän on luullut eläneensä ennen hallitsijattarena jossakin
Egyptissä tahi sielläpäin ja olleensa julma, ja nyt hän saa so-
vittaa sitä ja vaeltaa täällä palvelijana. Eero myönteli, että
niin on voinut ollakin. Sanna oli keskeinen, hänen puoleensa



Eero kääntyi puhuessaan. Leasta se oli lepoa. Ja vaikka hän

näki sen teeskentelyn, mihin Eero luisui mielistellessään

Sannaa, ei hän tahtonut häiritä mitenkään sitä rauhaa ja
sopusointua, jota sillä keinoin luotiin. Tällainenkin ihmis-

yhteys oli hyvä. Illallisen jälkeen luki Eero heille runoja
ääneen. Ja Sanna oli kovasti liikuttunut.

»Näin henkevää joulua ei minulla ole ennen ollut», sanoi
hän sitten Lealle keittiössä pestessään astioita. »Tohtori on

suurmies. Hän on suuri ajattelija. Hän on niitä maan parhaita.
Ja kyllä minun täytyy sanoa, että rouva on myös. Jos minä
uskallan sanoa, niin minä sanon, että minä olen sukulais-
sielujen! parissa nyt.» Hän katsoi kysyvästi Leaan. »Tietääkö
rouva, että minä olen nähnyt ihan unta tällaisesta ihanne-

olosta? Ihmiset tasa-arvoisia, ihmiset hyviä. Ja sitten se ihan-
teellinen rakkaus, joka ei katso muotoon, ei ulkonaisiin seik-
koihin. Vapaa rakkaus, sanoisin minä, vapaiden ihmisten kes-
ken. Mikä on ihanampaa.» Liikuttuneena omista sanoistansa
tuli Sanna Lean luo ja, ennen kuin Lea osasi aavistaakaan,
syleili hän Leaa ja sanoi: »Minä niin rakastan rouvaa.» Lea
oli hämillään, hänestä tuntui se pahalta ja hän arveli, että
Sannalle voi tulla pettymyksiä tässä. Kuka tietää, jos tätä
ei kestäkään, tätä sopusointua. Hän itse puolestaan päätti
olla pingoittumatta ja loukkaantumatta ja aristumatta.

Aikaa kului jokin kuukausi ja yhä jonkinlainen harrastus

puhua henkisistä asioista oli Sannalla ja Lean ihmeeksi
myös Eerolla. He puhuivat samantapaisesti 'iäisyyskysymyk-
sistä', 'kauneudenpalvonnasta' ja 'henkiruumiista'. Lea ih-

metteli sitä nopeutta, millä Eero liukui toisen ajatustasolle.
Jotakin lakeijamaista oli hänessä aina. Hän oli muuttunut
tämän palvelijan nöyräksi kaiuksi. Sannan kautta tuli Eerossa
näkyviin hämmästyttävä henkinen tyhjyys. »Tarvitsisiko hä-
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nen tekeytyä noin», ajatteli Lea. Tämä palvelija pysyisi heillä
muutenkin.

Sitten Sanna alkoi puhua usein omastatunnosta. Siinä
Eero ei ollut enää mukana. Eero alkoi todistella Lealle, ettei
omaatuntoa ollut, se oli tyhjä keksintö. Sanna alkoi puhua
kadotuksesta.

»Suotta ei ole synnin tehnyttä sanottu kadotetuksi. Hän ka-
dottaa itsensä jo täällä, synnin tuska on se liekki, joka kaiken
kauniin ihmishengestä hävittää», selitti Sanna Lealle. »Syn-
tiinlankeaminen on totta. Se on kaikkien suurten tarkoitus-
perien unohtaminen ja omaksi lihakseen unohtuminen. Eikö
se ole totta», kysyi hän sitten.

»Totta se on», sanoi Lea.
»Synti tuottaa hengen kuoleman, eikö se tuota, sillä mitä

minä voittaisin, vaikka minä kaiken maailman voittaisin ja
sielulleni vahingon saisin.»

Sannan henki työskenteli nyt aina näissä kysymyksissä ja
hän puhui niistä Lealle. Eeron kanssa ei Lea nähnyt Sannan

puhelevan. Lopulta kävi Sanna tuskaiseksi ja hermostuneeksi.
Lea huomasi, että hän puhui sekaisin, ja hän alkoi pelätä,
että Sanna menettäisi järkensä. Samaan aikaan alkoi Eero
myös kiihtyä. Hän puhui kiihkeästi kaikkea uskontoa vastaan,
synnintuntoa hän piti typeryytenä ja heikkohenkisyytenä.

Samoja, mitä Sanna puhui Lealle keittiössä, samoja Eero
puhui hänelle sisähuoneissa tahi silloin, kun he joutuivat kä-
velemään, todisti kaiken olemattomaksi. Hän kiisteli näin Lea
kuulijanaan Sannan kanssa, ilman että Sannaa olisi mainittu.
Lea ihmetteli, miten heidän talonsa yhtäkkiä oli tullut täy-
teen hermostunutta kiihkoa. Nämä kysymykset oli herättänyt
Sanna, mutta miten ne voivat järkyttää tuossa määrin Eeroa,
että hän oli aina täynnä tuota samaa pohdintaa ja todistelu-



halua? Ja miten hän kiivasteli hänelle, Lealle, joka ei virk-
kanut juuri mitään. Eero ei kai voinut arvata, että Sanna
puhui Lealle samaa vaikka toisenlaisessa ja tuskallisessa hen-
gessä.

He elivät jonkinlaista umpinaista, tukahdutettua elämää,
jossa tuntui jonkin selittämättömän ja peitetyn jännitys.
Lea ei ymmärtänyt, mitä se oli. Sannahan oli rehellinen.
Ehkä se oli tuo Sannan hermostuminen, joka oli tarttunut
Eeroon. Kuinka sellainen voi tarttua paljon nuorempaan mie-
heen, joka liikkuu töissänsä? Kun Lea puolueettomasti ajat-
teli, täytyi hänen sanoa itselleen, että Sanna kaikesta hullun-
kurisuudestaan huolimatta oli henkisesti korkeammalla ta-
solla kuin Eero, hän oli kiinteä, hän oli jotakin silloinkin,
kun jonkinlainen hulluuden vivahdus tuntui hänen puhees-
saan. Eräänä päivänä sanoi Sanna tuskaisen näköisenä:

»Minua kosii ihminen, mutta minua kosii paljon korkeam-
pikin kuin ihminen.»

»Kuinka niin?»
»Minua kosii Jumala.»
Lea ei uskaltanut häiritä häntä sanoillansa
Hän tunsi, että Sanna taisteli itsessänsä. Parasta antaa hä-

nen rauhassa miettiä. Ja toisena päivänä sanoi Sanna:
»Jumala kutsuu nyt. Minun täytyy lähteä ja jättää teidät.»
»Merkitseekö tämä, että Sanna aikoo lähteä meiltä pois?»
»Sitä se merkitsee.»
»Eihän minun mielestäni tässä meillä ole työtä niin paljon,

että rasittuisi. Ja minä autan Sannaa mieliäni, niin että
Sanna voi levätä.»

»Ei sen puolesta, kulta-rouva. Minun henkeni käy aallo-
koissa, myrsky on alkanut. Jumala etsii minua ja tahtoo vielä
pelastaa minut. Minä menen.»
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»Eikö kaikki työ, mitä teemme joko niille, joita rakastam-

me, tahi niille, joita emme rakasta, ole samaa jumalanpal-
velua?»

»Se on. Mutta kadotus? Jos ei ole sielunvaellusta, jos se on
harhakuvitelmaa, niin kuin minulle on sanottu, niin on ka-
dotus. Kaikkia totuuksia minulta ei saa viedä.»

»Eihän kukaan tahdo niitä viedä.»
»Sitä tahdotaan.»
»Kuka tahtoo?»
»Viisaat jaoppineet.»
»Enhän minä usko. Ei pidä kuunnella.»
»Minä kiitän rouvaa», Sanna niiasi hartaana, »ja nöyrästi

pyydän anteeksi kaikki.»
»Ei ole mitään anteeksi annettavaa.»
Sanna pyyhki silmiään. »Hän on hermostunut, hänet täy-

tyy laskea pois», ajatteli Lea.
»Minä kiitän Sannaa. Kaikki on ollut hyvin. Minä olen ol-

lut hyvin tyytyväinen. Ja toisen kerran, jos Sanna tarvitsee
työtä, tulkaa takaisin. Älkää unohtako meitä.»

»Kiitoksia. Minä en unohda teitä koskaan. Näin on pa-

rempi.» Sanna huokasi helpotuksesta. »Rouvaa minä en saa-

kaan unohtaa, jos minun muu pitäisi ja pitääkin unohtaa.»
Sanna läksi sitten pois ja Lea jäi ilman palvelijaa. Hän oli

voimistunut Sannan aikana, liikkunut ulkona ja levännyt.
Ja nyt hän päätti, ettei hän palvelijaa enää pitäisi, hän jaksoi
kyllä tehdä yksin kaikki. Sanna oli ollut heillä puoli vuotta.

»Palvelijaa ei meille enää oteta», sanoi vihaisesti Eero San-
nan lähdettyä. »Kun et osaa pitää palvelijaasi niin, että hän
viihtyisi.»

»Minähän tein kaikkeni, että hän olisi viihtynyt», sanoi Lea.

»Hän oli hermostunut ja aloinkin jo pelätä, että hän sairas-



tuisi, mikä häntä lienee vaivannut, en minä oikein ymmär-
tänyt.»

»Sinä et ymmärrä mitään.»
»Sitä on hyvin vaikea auttaa, koetan kuitenkin.»
Eero vastasi siihen irvistyksellä, jolla hän ilmensi suurta

halveksimistaan. Nyt, kun Sanna oli poissa, laski Eero val-
loilleen kaiken sen, mistä hän oli pidättynyt Sannan aikana.
Hän tuli oikukkaaksi, hänelle ei saanut alkaa puhua mistään,
mutta äänetönkään ei saanut olla. Lapsista hän ei sietänyt
kuulla puhuttavan. Ja yleiset kysymykset kiihdyttivät häntä
ja nostattivat riidanhalun. Ei jäänyt mitään puhuttavaa. Ja
puhumattomuus ärsytti ja nostatti vain suuremman raivon.
Täytyi koettaa olla, niin kuin ei mitään tuntisi eikä ymmär-
täisi, ja antaa kiihkonpuuskien mennä ohi. Pelottavia olivat
ne ajat, jolloinEero oli puhumaton eikä vastannut kysyttäessä
mitään. Istua silloin hänen kanssaan samassa ruokapöydässä,
kun hän katsoi vihamielisenä, kun ruokaa otti, tuntui Leasta
kaamealta. Hän järjesti tekosyitä, syötti Pojua samaan aikaan
ja koetteli pysyä poissa näkyvistä niin paljon kuin mahdol-
lista, ettei hänen läsnäolonsa toista ärsyttäisi. Mutta Eero
etsi silloin ärsytystä jatuli hänen luoksensa.

»Mitä se on olevinaan, ettet syö», kysyi Eero vihaisena.
»Minä syön kyllä. Aivan heti.»
»Sinä olet vaativa», sanoi Eero.
»Minäkö, en usko», sanoiLea.
»Sinä näytät mieltäsi, tahdot sanoa, että tässä ei ole hyvä

olla, tässä on puutteita, tässä ei kylliksi rakasteta ehkä?»
»Enhän minä näytä mieltäni.»
»Että tässä saat tehdä työtä ilman palkkaa. Mies kohtelee

huonosti.»
»Mitä sinä nyt. Mitä ilman palkkaa? Katso lapsia, eivätkö
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ne ole palkka. Ja olenko minä ollut tyytymätön, noin suu-
remmin katsoen? Minulle ei edes ole vaikeaa elää rajoite-
tuissa oloissa.»

»Jahaa, nämä olot ovat rajoitettuja? Mitähän pitäisi?»
»Ei mitään. Olen koettanut taivutella itseäni sopivaksi. Jos

minussa on jokin puute, kasvata minua, minä olen nuori
vielä.»

»Mihinkä minun pitäisi kasvattaa sinua?»
»Totta kai täyttämään tämä paikka.»
»Jokainen palvelustyttökin täyttää tämän paikan», sanoi

Eero halveksivasti.
»Tarkoitatko, että minun paikkani?»
»Sinun paikkasi, juurisinunkin paikkasi.»
»Tarkoitatko vaimonasi», sanoi Lea kiivastuen.
»Miksi ei vaimonakin. Luuletko niin korvaamaton ole-

vasi.»
»Sinä?»

»Minä sanon noin kuvaannollisesti», peruutuiEero.
»Kuvaannollisesti, mitä se on», kysyi Lea, kuin sivumen-

nen, ettäpäästäisiin hyvällä irti asiasta.
»Minä puhun sellaisista mahdollisuuksista vain. Harvakos

on palvelijansa kanssa naimisiin joutunut ja on yhtä tyy-
tyväinen.»

»Niinpä kyllä.»
Lea ajatteli, että Eero arvioi hänet alapuolelle palkollisen,

ehkä ei ihmiseksikään enää. Eihän hänellä ollutkaan vapaan
ihmisen oikeuksia.

»Mitä sivistyksestä on hyötyä? Ei mitään. Täällä kysytään
rahaa, rahaa. Kuka maksaa nytkin verot, mitä, maksatkos
sinä», sanoi Eero nyt tekeytyen vihaiseksi, ja Lea arvasi,
että hän tahtoo jokiitosta.



282

»Oletko leikillinen, minä? Sinä olet hoitanut aina asiasi
hyvin. Ja hoidat kai nytkin. Puuttuuko sinulta rahoja?»

»Minä en laske puuttumaan, en minä niihin miehiin kuulu.
Vaikka en olekaan mikään kauppias.»

»Etpä kyllä», sanoi Lea. Hän tunsi kevennystä, kun Eero
tyytyi tuollaisiin letkauksiin, eikä ollutkaan niin kiihdyk-
sissä kuin hän oli luullut ja pelännyt. Lea tyynnytti itseään.
On kerättävä voimia ja annettava tällaisten joutavuuksien
mennä ohi. Eero ei löydä kylliksi syviä loukkauksia. Ehkä
hän ei tahdokaan. Oli tarkoitus huomauttaa noista veroista,
että kuinka hän nekin maksaa. Tuo oli ihan inhimillistä. Ja
loukata häntä ja hiukan hekumoida ilkeydestään. Tuo oli
inhimillistä. Jos hänellä, Lealla, olisi rahoja tahi tuloja, noita
loukkauksia ei tapahtuisi. Hän näkisi Eeron toisena edessän-
sä. Niin, eikä silloin tuntisi häntä näinkään hyvin.

»Luuletko, etten tunne, mitä sinä ajattelet minusta», kysyi
Eero yhtäkkiä.

»Tietysti voit tuntea. Ja säätkin tuntea. En ajattele mitään
eriskummallisuuksia. Rahoja ajattelin.»

»No, kyllä minä ne verot maksan», sanoi Eero tyytymättö-
mänä. »En vain ymmärrä, miksi ne rakentavat noita sairaa-
loita, kunnalliskoteja ja orpokoteja suuria kuin kaupunkeja.»

»On paljon sairaita, joita ei voi kotona hoitaa», sanoi Lea.
»Kuolkoot siis. Jäähän tänne terveitä kylliksi. Ihmisiä on

liikaa ilmankin.»
»Kunnalliskodeissa on köyhiä ja avuttomia.»
»Inhottavaa. Minä vihaan kaikkea vaillinaista», sanoi Eero.
»Lastenkodeissa on orpoja, isättömiä ja äidittömiä. On ih-

misiä, jotka eivät tunnusta omia lapsiansa omikseen. Nuo
palvelustytöt, jotka saavat lapsen, tahtovat päästä niistä, kun
isät eivät huolehdi, japitää ansaita. Me parempiosaiset, minä
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nyt sanon parempiosaiset, koska meillä niin kuin sinulla, on
tuloja, voimme maksaa veroja.»

»Hyvä, kun vain ansaitsisit, että voisit maksaa. Ja mitä
parempiosaisia me olemme?»

»Emmekö ole? Emmehän me vaihtaisi osiamme heidän
kanssaan», sanoi Lea.

»Kuka sen sanoo, ettemme vaihtaisi.»
»Et sinäkään. Sellainen työalakin kun sinulla on.»
»Inhottava työala.»
»Et menisi maalle rengiksi esimerkiksi», sanoi Lea.
»Miksi en menisi?»
»Koska pidät työstäsi ja pidät nimestäsi ja kuuluisuudes-

tasi. Sinun nimesi tunnetaan.»
Eero näytti tyytyväiseltä. Mutta hän tahtoi väitellä.
»Tunnetaan, tunnetaan», sanoi hänylpeästi.
»Ja sinulla on se vapaus, jota tarvitset», koetti Lea jatkaa.
»Mikä vapaus?»
»Ajatuksen, työn, toiminnan vapaus.»
»Luuletko? Entäs perhe? Eikö perhe estä minua, eikö se

muka rajoitakaan vapauttani?» Eero kiihtyi ajatuksissaan.
Hän käveli lattialla edestakaisin kädet housuntaskuissa. Hän
oli etevä mies, kuuluisaksi tulossa, hänen olisi pitänyt saada
olla vapaa. Tahi hänen olisi pitänyt naida toisin. Hän olisi
voinut saada rikkaan ja sellaisen, jolle ei olisi tarvinnut tehdä
tiliä mistään. Hän oli pahasti joutunutkiinni.

»Vai vapaa», sanoi hän halveksivasti, »vai vapaa, vai olen
minä vapaa?»

»Hänen ei olisi pitänyt lainkaan mennä naimisiin», ajatteli
Lea. »Siinä oli virhe. Parasta, että ei ole huomaavinaan hänen
äänensävyään.»

»Minä teen omat johtopäätökseni»,sanoi Eero.
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»Niin», sanoi Lea, hän ei tiennyt, mitä enää uskaltaisi
sanoa, ettei keskustelu muuttuisi vaaralliseksi.

»Sen minä sanon», jatkoi Eero, »että minun olisi pitänyt
jäädämaalle ja tehdä maatyötä.»

Se oli taisteluhaaste, jaLean täytyi vastata.
»Maatyötä sinä inhoat, niin kuin olet sanonut. Mihinkä

sinun yksilöllisyytesi olisi siellä hävinnyt?»
»Ja sen minä sanon», sanoi Eero uhkaavasti, »että lasten

minä en anna lukea. Saavat mennä työhön.»
Lea ymmärsi, että puhe oli kiusantekoa vain. Ja sanoi:
»Mihin työhön?»
»Tyttö palvelukseen ja poika merille tahi rantajätkäksi

vaikka, sama se minne. Että hoida niitä siihen katsoen.»
»Hyvä.»
»Ja jos heikkouttaan kuolevat, kuolkoot. Moni saa kuolla.

En minä rakasta tätä elämää enkä ihaile sivistystä enkä kau-
punkilaisuutta. Että lapset lukisivat? Ei. Tiede on petosta,
ei siinä totuuksista ole kysymys. Se on narrien työtä. Minä
olen lukenut ikäni ja tiedän, mitä se on. Se riittää. Tottahan
se olen minä, joka lasten alat määrään.»

Ei kannattanut vastata, Lea oli vaiti ja odotti, että tämä
puhelupuuska olisi ohi.

Eero odotti ja katsoi, minkä vaikutuksen hänen sanansa
tekivät. Lean täytyi sanoa jotakin.

»No, katsotaan», sanoi hän. »Ei sillä ole kiirettä.»
»Minä olen uuden järjestelmän mies, kokonaan uuden maa-

ilman», sanoi Eero. »Minä katson pitemmälle. Minä olen kom-
munistisempi kuin kommunisti.»

Lea ymmärsi, että Eero tahtoi häikäistä häntä uusilla väit-
teillä ja saada kiistelemään. Eero hapuili luoda kuvaa uudesta
maailmasta, maailmasta, jossa hän olisi merkittävämpi tekijä.
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Tämä nykyinen 'sivistys' ja maailma eivät hyväksyisi häntä
täytenä, jos ne tuntisivat hänet. Vaistomainen kostonhalu
tätä sivistystä ja tätä maailmaa kohtaan teki hänet hänen
ajatuksissaan kumoukselliseksi. »On parasta, ettei ole ymmär-
tävinään häntä», päätteli Lea.

»Minä en hyväksy kapitalismia», Eero löi nyrkillään pöy-
tään. »Minä en hyväksy sitä, että yhdet ahmivat kaiken hy-
vän.»

»Kukapa kieltää meitä toteuttamasta kaunista asiaa», sanoi
Lea. »Jos meillä on liikaa, annetaan liika pois. Otetaan tähän
yksi koditon orpo. Olen valmis hoitamaan ja kasvattamaan
sen ja rakastamaan sitä niin kuin omaani.»

»Mene helvettiin orpoinesi. Niin kuin meillä ei olisi liikaa
lapsia ilmankin.»

»Se on meidän oloissamme ainoa tapa jakaa. Muuten olen
samaa mieltä kanssasi, että kannattaa tehdä hyvää. Jos jo-
kainen koettaa tehdä kaiken, javaikkapa ei kaikkeakaan, mitä

voi, maailma muuttuu. Olisi terveellistä koettaa. Puhumalla
ei maailmaa paranneta, vaaditaan tekoja.»

»Älä ole lapsellinen, hullu», kiivasteli Eero.
»Minä vain esitän yhden tavan, jossa ihminen voisi ko-

keilla itsellänsä», sanoi Lea.
»Sinä olet yksinkertainen.»
»Niin taidan olla.»
»Tahi onko siinä alla jotakin?»
»Mitä siinä voisi alla olla? Yksinäisiä lapsia on paljon

turvattomia.»
»Onko se ehkä syytös?»
»Ei suinkaan, kuinka niin?»
»Jos se on syytös, se on ainakin häpeämätön. Se on ennen-

aikainen.»
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»Minä en ymmärrä.»
»Minulla ei ole mitään velvollisuuksia yksinäisiä lapsia

kohtaan. Ei ole. Jos sinä syytät, minä, minä repäisen itseni
kaikesta irti ja käännän kaikelle selkäni, ainakin kaikelle
hyvälle, niin minä teen ja minä, minä i-irvistän sinulle,
näin minä irvistän sinulle», Eero väänsi suutansa ja raivois-
saan irvisti »ja minä jätän sinut lapsinesi kerjäämään.»
Hän huitoi käsillään ja horjui kuin juopunut.

»Sinä käsitit väärin», sanoi Lea peloissaan. »Rauhoitu.»
»Minä annan sinulle nyt nyrkistäni», Eero kimpasi yht-

äkkisellä hypyllä Lean eteen ja löi häntä nyrkillä päähän.
Se sattui korvalle. Lea horjahti ja löi selkänsä kaappiin.

»Annanko vielä», Eero irvisti himokkaana.
»Anna.»
Eero löi. Hän hakkasi Leaa käsivarsiin jaruumiiseen.
»Riittääkö?»
»Niin kuin tahdot.»
Eero huohotti jo.
»Sinä, teeskentelijä», sähisi Eero.
Lea horjui, hän tapasi tuolin ja istuutui.
»Teeskentelijä.»
»Niin, se on totta», sanoi Lea silmät ummessa. Hänen

ruumistansa särki. Kivusta huolimatta hän ajatteli kylmästi
ja omituisen kirkkaasti, että hän ansaitsi tämän. Hän oli tees-
kentelijä. Pystyisikö hän ottamaan vierasta lasta tähän pe-
sään ja rakastamaan sitä kuin omaansa? Ottaa hän voisi,
mutta rakastamaan ei hän pystyisi. Hän tunsi kovuutta vie-
rasta ihmistä kohtaan. Hän ei ollut kypsä mihinkään hyvyy-
teen. Tätä ihmistä ei autettu niin helposti, ei siinä ulkonainen
hyvä työ paljon merkinnyt. Jos hän voisi auttaa Eeroa tuosta
raivontilasta, ei hän sitä tällä kertaa edes tahtonut. Tunte-
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koon alennuksensa. Tuossa Eero katsoi julmana häntä ja

kiersi lyödäkseen vielä. Lyököön, että saa tyydytyksen.
Lea nousi, hän ei tuntenut pelkoa nyt, hän toivoi, että

Eero uudelleen lankeaisi. Ja hän katsoi uhmamielisenä ja
hymähti kylmästi.

»Ei tainnut koskea, tuossa lisää», Eero löi käsivarteen, se ei
tuntunut.

»Sainpahan hänet häpäisemään vielä itsensä», ajatteli Lea.

»Hän tuntee nyt alhaisuutensa ja huonommuutensa.»
Eero herpaantui, häneltä meni nyt hukkaan se humaltu-

minen ja nautinto, jonka puhdas järjetön raivo tuotti ja jota
hän käytti työnsä kiihottimena. Keskustelu tämän jälkeen oli
nöyryyttävää.

»Kyllä meillä on suurmiehiä, jotka tekevät kaikenlaista ja
jotka siitä huolimatta hyväksytään täydestä», sanoi Eero
karskisti.

Lea ei vastannut.
»Sinä syytät», sanoi Eero.
»En syytä.»
»Älä kiellä. Minä tunnen sinun ajatuksesi. Sinä koetat

hypnotisoida minut pahaan. Kuka tietää vaikka itsemur-
haan?»

Lea hämmästyi, häntä kauhistutti Eeron ajatuksenjuoksu.
Vaikka hänen puheitaan ei saanut täydestä ottaa, hän kun
suurenteli kaikki äärimmilleen, olivat ne pelottavia. Mitä hän
vielä keksisi?

»En koskaan», sanoi hän. »En koskaan.»
»Sinä et salaisista ajatuksistasi puhu», sanoi Eero.
»Mitä se hyödyttäisi. Minulla ei niitä pahoja ole», sanoi Lea

lujasti. »Äsken ajattelin, että sinä alennat itsesi, alennat —»

»Älä valehtele, sinäkristitty kavaltaja», huusi Eero.



»Mitenkä kavaltaja?»
»Elämän kavaltaja. Te, te kristityt kieltäisitte koko elämän.

Se ei saisi lisääntyä kuin teidän sallimassanne määrässä, avio-
liitossa, se, se vain on pyhä. Elämä ei teiltä lupaa kysy.
Se lisääntyy, villinä, teiltä lupaa kysymättä, niin kuin se

tahtoo, olkoon, että niin kuin sattuu. Teidän valhemoraalinne
kiellot eivät siinä auta. Minä vihellän sille moraalille, minä
sylkäisen sen päälle.»

Eero oli raivoissaan nyt, hän teki rivon liikkeen, »tuota mi-
nä annan sille.»

Lea katsoi häntä kuin syrjästäkatsoja laskien hänen laa-
tuansa. »Pääsipäs hän raivotilaan», ajatteli hän. »Hänen il-
keytensä on pohjaton. Mitä hän puhuakaan itsemurhasta.
Niin, hän sanoi, että minä tahtoisin hypnotisoida hänet
siihen. Sehän oli ilkeyden nerokkuutta. En edes vihaa häntä.
Hän tuntuu raukalta. Hänen puheensa itsemurhasta on kers-
kuntaa ja ehkä kiusaa, että tuntisin oloni turvattomaksi.
Tahi jos hän koettaa hypnotisoida minut? Se hekuma, se
vaarallinen nautinnon laji on jäljellä. No, hän ei onnistuisi.
Olisi turhaa hypnotisoida naista, jolla on lapsia. Luonto on
siinä vastassa, ja luonto on terve. Ehkä hän on ajatellut sitä
raivonsa huippuhetkinä, jolloin tavallinen ilkeys ei riitä,
jolloin hän kaivaa kaiken pahan ja lian sielunsa pohjasakoista
päästäkseen yhä korkeampaan raivotilaan, josta hän nauttii
ja jota hän näyttää tarvitsevan, koska hän ei tule ilman sitä
toimeen. Hän toteuttaa siinä itseänsä, no, ehkä hän polttaa
kuin roviolla sen pahan, joka on latautunut hänen mieleen-
sä. Ehkä hän pääsee tuota tietä vähemmällä. Ehkä nuo raivot
vastaavat tekoja, tehdään tehottomiksi tekoja. Läpikäydään
ne sanoilla. Mikä hän sitten on?»

Lea katsoi, kun Eero käveli siinä edestakaisin. Eero
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välähdytti katsoa Leaa, hänen silmänsä kiilsivät ou-
dosti.

»Kuka häntä tuntenee», päätteli Lea. »Ei ole mitään järjel-
listä lakia, mitä nämä puuskat noudattaisivat. Hänellä itsel-
lään on avain niihin. Johtunevatko ne salaisista elämyksistä,
joita minä en tunne. Mutta jaksoittain, alkoi puhe mistä ta-
hansa, samaan jouduttiin, yhtä kehää nämä kiertävät ja yk-
siin asioihin tultiin aina, siveyden kiroamiseen, järjestyneen
elämän kadehtimiseen, hyvyyden halveksimiseen ja lopuksi
ilmeni niissä hävittämisen himo ja ihmisen tuhoamisen halu.
Ja suuri tuska siitä, että elämä ulkopuolella kiroojan oli niin
laaja, että tämä mielessä käyty taistelu oli toivotonta», jatkoi
Lea ajatustaan. »Mitä elämää tämä on?»

Kuin vastaukseksi sattui Eero sanomaan:
»Jos minulla olisi ase, niin minä ampuisin nyt itseni.»
»Minä pyydän, älä puhu tuolla tavalla», sanoi Lea sillä

äänellä, jolla tavallinen asia sivuutetaan, mutta niin, ettei se
olisi loukannut sillä, että asia oli vähäarvoinen. Se loukkasi
kuitenkin jaEero ärjäsi raa'asti jakiukkuisesti:

»Minä teen sen kuitenkin.»
»Hän oikuttelee», ajatteli Lea, »ja hän tahtoo, että houkut-

telisin häntä. Niin, hän odottaa, katsoo salaa minua. Hän ei
usko itsekään siihen, mitä hän puhuu. Ja ymmärtää, etten
minäkään usko.» Se aika, jolloin Lean olisi pitänyt vastata
jotakin, meni ohi, kun hän ei keksinyt mitä sanoa. Siksi viit-
tasi hän vain kädellänsä kuin pyytäen, että ei puhuta sellaisia.

Kummallista, että tottui noihin puheisiin. Sitten alkoi
epäillä, että tottuu liiaksi ja pitää ne leikkinä. Entäpäs jos
ne eivät olekaan leikkiä? Jos niissä on jokin määrä totta.
Eivätkös kaikki mahdollisuudet ole mahdollisia? Tässä tar-
vitsisi viisautta. Joka minuutilla, joka sekunnilla täytyisi
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olla eri viisautensa ja joka minuutissa ja joka sekunnissa
tehdä uusi asioiden arviointi. Jos ajatteli, että teki virheen
sivuuttaessaan nuo puheet turhina, eivätkä ne turhia olisi,
tuntui elämä liian pelottavalta ja liian toivottomalta. Jos otti
Eeron hänen sanojensa mukaan, tuntui hirvittävältä asua
yhdessä hänen kanssaan. Ei hän ollut se, mitä hän näytteli
täällä kotona, mutta paljon vähemmän hän oli se, mitä hän
näytteli ulkopuolella kodin. Hän hymyili jokaiselle, oli liioi-
tellun kohtelias, syrjäisestä liukas, hän oli ystävällisen nä-
köinen, jopa vaikutti valoisalta ja luotettavalta. Hän oli
ulkoapäin katsoen täysi kunnianmies. Ja varmasti oli vielä
jokin piiloitettu puoli, jota Lea ei tuntenut. Tuo mies oli
moninaamainen.

»Täytyykö minun seisoa yksin, sinä et puhu», huusi Eero
pateettisesti kuin lavalta. »Olkoon, minä olen sitten yksin.
Minä leikkaudun kaikesta irti. Minä kiroan sinun ylemmyy-
tesi ja sinun puhtautesi. Jospa nämä silmät, jotka ovat kat-
soneet kerran nuoren, kauniin tytön silmiin ja nähneet siellä
taivaan, eivät enää mitään näkisi. Jospa tämä käsi, jolla olen
syntiä tehnyt, jäykistyisi eikä ottaisi sinun pyhää kättäsi
enää omaansa, eikä tämä ruumis, joka on liassa rypenyt, enää
kurottautuisi sinun puoleesi turvaa hakemaan! Jospa kaikki
loppuisi! Minä jätän sinut, koska sinun hyvyytesi on kään-
tänyt minulle selkänsä. Minäkin leikkaudun kaikesta irti», ja
lausunnon pateettisuus muuttui ja laski arkikarkeudeksi,
»käännän sinulle selkäni ja irvistän sinulle. Niin, irvistän
sinulle ja samalla kaikelle hyvälle. Ja tuomitsen teidän maa-
ilmanne ja moraalinne.»

Lea ajatteli, että hän on lausuja, hän etsii vaikuttavuutta.
»Ja hänessä taitaa olla hiven taiteilijaa. Häneen on iskeyty-
nyt lähtemättömästi tuo vaikutuksen haku. Hän kuuntelee


