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LUKIJALLE.

Kuulin Katrin kysyvän tohtorilta, mitä pitäisi
tehdä, kun tuhkarokko kuului olevan niin pahasti
liikkeellä. Olisiko viisainta viedä lapset maalle
tautia pakoon, vai oliko parempi jäädä Helsin-
kiin, tuli mitä tuli? Helsingissä sai aina hyvää
hoitoa .

. .

Tohtori myönsi, että saattoihan se maaseutu
auttaa pääsemään koko jutusta, mutta saattoi
olla auttamattakin, sillä tuhkarokkoa oli maal-
lakin. Ja olihan se totta, että täällä sai hyvää hoi-
toa, mutta kyllä kai sitä saattoi saada maaseudulla-
kin . .

.

Ainoa, minkä tohtori myönsi todeksi ilman kier-
telemistä ja kaartelemista, oli se, että lapsena on
ylimalkaan helpompi kestää tuhkarokkoa kuin
aikaihmisenä . .

.

Katri oli yhtä epävarma kuin ennenkin. Yksin
hänen piti päättää mitä tehdä. Ei ollut tohtoreista
neuvojiksi . . .

Katrin miettiessä, mitä tehdä, päätti luonto
asian siten, että molemmat lapset saivat tuhka-
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rokon. Hoitamisessa tohtori kyllä antoi neuvoja ja
piti huolta siitä, että silmiin eij saanut päästää
liiaksi valoa. Verhot piti olla ikkunoiden edessä . .

Eikä liioin saanut potilas kylmettyä . . .
Katrilla oli aina sen jälkeen tapana sanoa, että

paras on kärsiä tuhkarokko nuorena. Silloin siitä
pääsi vähimmällä vaivalla... Ja harvoin se
ketään tappoi.. .

Henkinen tuhkarokko on aivan samanlaista.
Parempi on käydä läpi se silloin, kun se tarttuu
ihmiseen. Ei pidä sitä keinotekoisesti estellä. Ei
siinä auta pako. Se tulee, kun on tullakseen.
Siitä on vain koetettava pitää huolta, ettei liialli-
nen valo häikäise silmiä, sillä siitä voi olla seurauk-
sena henkinen sokeus.

Henkinen tuhkarokko on tarttuvaa, hyvin
tarttuvaa. Se ilmaantuu ensin kuumeena, joka
käy päivä päivältä yhä pahemmaksi. Kaipaus
pois kasvaa kasvamistaan .. . Pois, pois koti-
nurkista, pois kaikkien juoruavien ja pahaasuopien
hampaista, pois hengittämään uuttaraitista ilmaa,
pois kauas vuorten ja vetten taa . . . Täytyy koet-
taa, kantavatko siivet ylös pilvien tasalle vai
täytyykö pudota kupsahtaa maahan niinkuin kana-
parvi tuolla takapihalla. Siivet eivät kanoja kan-
nata edes matalan aidan yli, mutta kotkan poika-
set kohoavat kohti sinitaivasta . . .

Mitä sanovat isä ja äiti, kun lasten mieli palaa
pois maailmalle? Jos he ovat järkeviä ja muista-
vat omaa nuoruuttaan, he hellittävät ohjaksia ja
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sanovat, että heidän rakkautensa ei lopu, vaikka
lapsi menee kauas pois ...

Siinäpä se onkin koko salaisuus. Ei mikään ole
vaarallisempaa tuhkarokossa kuin kylmettyminen.
Ei pidä päästää sydäntä kylmettymään, sillä siitä
voi olla seurauksena kuolema. Kun henkinen
tuhkarokko käy niin ankaraksi ja kuume kasvaa
niin tuliseksi, ettei siinä auta mikään muu kuin
lähteminen kauas, niin kauas kuin suinkin pääsee,
toiselle puolen maailman rantaa, silloin kaipaa
ymmärtämystä ja kotoista rakkautta enemmän
kuin koskaan ennen. Jos sitä saa täysin määrin, sil-
loin pysyvät kotoiset siteet lujina loppuun saakka,
ja silloin maanpako tavallisesti loppuu ver-
raten pian. Paennut lapsi palaa kotiin paljon
nähneenä, paljon kokeneena. Kaikki hänen
kokoomansa henkinen ja aineellinen omaisuus
joutuu sitten entisen kodin hyväksi.

Mutta jos ei ole annettavana ymmärtämystä
ja rakkautta, vaan sen sijaan moitetta jatuomit-
semista, silloin sydän jähmettyy ja jäätyy vih-
doin kovaksi kuin kivi. Sitten seuraa kuolema . .

.

Lontoossa, elokuun i p. 1929.

Aino Malmberg.





ENSIMMÄINEN LUKU.

Jo kauan olin toivonut oppia tuntemaan siir-
tolaistamme aurinkoisessaAustraliassa.Kokonaista
neljä kertaa olin käynyt Amerikassa ja nähnyt
suomalaisten eloa ja oloa siellä. Samanlaistakohan
se oli Australiassakin, vai oliko ainainen päivä-
paiste ja lämpö siellä muuttanut paljon jäyhää
suomalaista luontoa . . . ? Turhaa oli tuota mie-
tiskellä, sillä ei suinkaan kohtalo koskaan sallisi
minun lähemmältä tutustua Australian suomalai-
siin . .

.

Ennenkuin Suomi tuli itsenäiseksi, olivat
Amerikan suomalaiset aivan yhtä kaukana kuin
nyt Australian suomalaiset. Usein kuulin siellä
valitettavan, että vanha isänmaa oli unohtanut
kaukaiset lapsensa Amerikassa. Mutta tämä asia
muuttui nopeasti, kun Suomi pääsi Venäjän rauta-
kouran puserruksesta irti ja alkoi elää omaa elä-
määnsä. Alituiseen käyvät nyt suomalaiset Ame-
rikassa, ja joka kesä tulee laivalastittain kansalai-
siamme Amerikasta vanhaa maata tervehtimään.
En luule, että noista käynneistä on ollut muuta
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kuin hyvää molemmin puolin. Ne lujittavat
siteitä vanhan ja uuden välillä.

Mutta liian kaukana oli Australia. Liian kal-
lis oli matka ja liian tuntemattomalta tuntui tuo
kumipuiden ja kengurujen maa, jonne suomalai-
sia oli eksynyt. Kuka niitä jouti muistelemaan ja
niiden kohtalosta selvää ottamaan!

Lontoosta nähden ei matka Australiaan kum-
minkaan tuntunut niin mahdottoman pitkältä,
ja alituiseenpa sinne tuntui suomalaisia siirty-
vän .

.
. Mikä oliAustralia? Eihän se ollut mitään

muuta kuin osa sitä mahtavaa imperiota, jota
Lontoosta käsin johdettiin. Sieltä tuli usein kävi-
jöitä Lontooseen, mistä yhtä usein läksi väkeä
vastavierailulle.

Kovin alkoi mieli palaa Australiaan . . .

Mitä lienee mustalaisverta meissä suomalai-
sissa. Meri herättää levottomuutta ja vetää puo-
leensa.
k Lontoon Merimieslähetyksessä olin usein tavan-
nut Australiaan meneviä sekä sieltä palaavia suo-
malaisia. Heiltä olin kuullut, millä kirkkailla
toiveilla uuteen maahan lähdettiin jakuinka reip-
paina sieltä taas palattiin. Kuulin myöskin hiuk-
kasen ja hyvin varovasti ilmenevää katkeruutta
siitä, että isänmaa tuntui vallan unohtaneen lap-
sensa kaukana Australiassa. »Meitä taidetaan
pitää melkein isänmaan pettureina», sanoi ker-
ran nuori pohjalainen, »mutta emme me sentään
pettureita ole, ja kalliimpi on meille Suomi kuin
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koskaan ennen». Hänen äänensä värisi hiukan, ja
silmissä oli katkera ilme. .

Pyysin häntä kertomaan, kuinka hän oli tullut
lähteneeksi Australiaan, niin pitkän matkan pää-
hän.

»Ei siinä paljon kertomista ole .. . Meitä oli
seitsemän veljestä, niinkuin ennen Jukolassa.
Talo oli pieni ja maat karuja. Helposti yksi mies
sen kykeni yksin hoitamaan. Kuusi meistä jou-
tui maailmalle, mikä rengiksi, mikä tukin-uittoon
taikka muihin töihin. Köyhää oli elämä, eikä
tulevaisuus tuntunut sen enempää lupaavan.
Minä olin nuorin veljistä, ja sattuma oli se sit-
ten onnellinen taikka onneton oli antanut
minun käydä kolme vuotta kansakoulua ja herät-
tänyt minussa kovan lukuhalun, jota en miten-
kään saanut tyydytetyksi, kun pienet työansiot
tuskin riittivät kurjaan elämäänkään. Ei pitäisi
antaa lukutaitoa ihmiselle, jos tahtoo häntä pysy-
mään alallaan ja tyytymään kohtaloonsa! Kun
on kova himo lukea, niinkuin oli minullakin, löy-
tää aina jotain muutakin präntättyä kuin raa-
matun ja almanakan. Milloin sain käsiini jonkin
vanhan sanomalehden, milloin joku parempi-
osainen lainasi kirjan ja niin sai lukuhimo aina
uutta yllykettä. Naapuritorpan Mikko oli
Australiassa, josta hän usein kirjoitti äidilleen.
Kun mummon silmät olivat heikot, ja muutoinkin
oli vaikea saada selkoa Mikon kirjeistä, piti minun
käydä niitä lukemassa ääneen. Siinä minulle sei-
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visi, että Australiaan minunkin piti päästä. Mutta
mistä ottaa matkarahat? Mistä Mikko oli rahoja
saanut? Ei mistään. Niin oli mummo sanonut.
Kukapa rahoja köyhälle olisi lamannut . . . Meri-
miehenä oli Mikko päässyt Australiaan, ja sinne
oli jäänyt. Merimiehenä minäkin päätin sinne
päästä. Sain sen verran rahoja, että pääsin Rau-
malle, ja sieltä onni potkaisi minut purjelaivaan.
Monien mutkien perästä pääsin Brisbaneen saakka.
Siellä karkasin laivasta ...»

Viisi vuotta hän oli sitten ollut Australiassa
hedelmä- ja sokerifarmeilla ja oli nyt paluu-
matkalla Suomeen. Oli ansainnut hyvin, ja koska
ei ollut ryyppymies, oli pankkiin kertynyt sievä
summa.

»Jäättekö nyt lopuksi iäksenne Suomeen?»
kysyin.

»Kukapa sitä lopusta iästään tietää ...»

Hän hymyili hiukan ja jatkoi sitten: »Eikö liene
niin, että kun ihminen pääsee matkustamisen
makuun, tekee yhä mieli nähdä uutta ja kokea
uutta .. . Mikäpäs minuakaan estää, kun olen
poikamies enkä jätävaimoa enkä lapsia itkemään
ja ikävöimään ...»

Niinhän se on. Perhe sitoo, ja koti sitoo. Kun
on yksin, voi matkustella jakatsella maailmaa . . .

Aurinkoinen, lämmin Australia, milloin pää-
sen luoksesi?

Ukko Ylijumala on suopea suomalaisille, nyt
niinkuin ennenkin. Hyvien ystävien kehoituk-
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sesta suuri Orient-linja tarjosi minulle matkan
Australiaan, jotta saisin omin silmin nähdä, kuinka
suomalaiset siellä tulivat toimeen. Ei muuta siis
kuin kiitin ja läksin.

Tekee mieleni kertoa, kuinka viimeisessä het-
kessä yritti tulla voittamaton este matkalleni.
Kerron sen siksi, että se niin hyvin kuvaa suo-
malaisten perisyntiä, kateutta, ja siitä johtuvaa
vahingoittamishalua. Kolme päivää ennen läh-
töäni sain odottamatta ilmoituksen, etten pääse-
kään lähtemään, sillä Australian edustajalle Lon-
toossa oli ilmoitettu, että minä olen ankara bolshe-
vikki, ja mies oli kauhulla kieltäytynyt viseeraa-
masta passiani ja antamasta minulle lupaa mennä
Australiaan. Mitä tehdä? Tietysti en itse olisi
voinut asiassa mitään saada aikaan, mutta
onneksi meillä on nyt selvä suomalainen ministeri
Lontoossa, ja hän otti vaivojaan katsomatta asian
huostaansa ja sai kuin saikin Australian edusta-
jan vakuutetuksi, ettei mitään vallan hirvittäviä
mullistuksia ollut odotettavissa ja että Australia
luultavasti pysyisi pystyssä, vaikka vaarallinen
minä menisikin sinne kansalaisiaan tapaamaan.
Passi tuli viseeratuksi, ja laiva läksi.

Tuollaiset kokemukset pakottavat mietti-
mään, että eiköhän olisi syytä hieman tarkastaa
meidänkin »ohraanojemme» hämäriä toimia, sekä
nykyisiä että kymmenvuotisia? Tiedossani on
tapauksia, jolloin Suomesta on lähetetty Lontoo-
seen mitä häpeällisimpiä raportteja ja'käskyjä,
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joiden tarkoitus on ollut turmella rehellisten suo-
malaisten mainetta ja ansion mahdollisuuksia.
Joskus kai kieliriita on ollut yhtenä vaikuttimena.
Millä lailla seUaista vastaan voi puolustautua, ellei
ole rahaa eikä »asemaa»?

No niin. Merituuli puhalsi pois synkät miet-
teet.

Laiva jossa läksin, oli nimeltään »O r a m a»,
komea 20,000 tonnin alus. Siinä oli kaksi luok-
kaa, ensimmäinen jakolmas. Se oliharvinaisen kau-
nis alus. Ei mitään helppohintaista, kullattua
rihkamaa missään, vaan jaloista puulajeista veis-
tetyt seinät ja pylväät, joita peitti vaaleanvihreä
ohut värikerros, jättäen puun luonnollisen kirjai-
lun näkyviin. Tilat olivat laajat ja puhtaus erin-
omainen. Ruokaa oli saatavana ylenmäärin, ja sii-
täkin oli pidetty huolta, että ne, jotka eivät ruven-
neet lihaa syömään, saivat yltäkyllin kasviksia
ja lihattomia keittoruokia ravinnokseen.

Matkamme kulki Gibraltarin, Toulonin, Napo-
lin, Port Saidin, Suezin ja Colombon kautta Aus-
tralian ensimmäiseen satamaan, Fremantleen.
Vaikka Lontoosta Fremantleen kului hiukan yli
neljä viikkoa ja siitävieläkaksi viikkoaBrisbaneen,
oli matka niin täynnä vaihtelua ja ihmeellisiä
näkemyksiä, ettei se hetkeäkään tuntunut ikä-
vältä, vaan, ainakin minun mielestäni, sitä olisi
saanut kestää vielä kauankin. Gibraltarista läh-
tien suuri osa matkustajia kävi maissa joka sata-
massa, sillä joka paikassa oli jotain erikoista näh-
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Orient-linjan höyrylaiva »Orama».

tävää ja usein myöskin jotain erikoista ostetta-
vaa.

»Mutta eikö teistä'ollut kovin vaikeata alitui-
seen vaihtaa rahaa ja puhua uusia kieliä? Teillä-
hän piti olla milloin englantilaista, milloin rans-
kalaista, italialaista, egyptiläistä taikka intia-
laista rahaa. Ja entäs se kielten sekoitus? Minun
pääni olisi vallan haljennut kaikkea tuota selvi-
tellessä ...» Näin puhui helsinkiläinen ystä-
väni, jonka kartssa keskustelin matkastani.

Niinhän sitä luulisi puusta katsoen. —• Ellen
koskaan ennen olisi ymmärtänyt ja ihmetellyt
Englannin, tuon merkillisen, pienen saaren voi-
maa jamahtavuutta, olisin sen oppinut tällä mat-
kalla. Missä oli ranskalaisten ja italialaisten
ylpeys kielestään ja kulttuuristaan? Englannin-
kieltä koetti jokainen parhaan kykynsä mukaan
2 Suomi Australiassa.
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rääkätä sekä Toulonissa että Napolissa, ja shillingit
kävivät täydestä kummassakin paikassa.

Sama oli asian laita Port Saidissa, Colombossa
ja joka paikassa matkallamme.

Napolissa laivamme täyttyi. Satakunta kato-
lista pappia, niiden joukossayksi kardinaali, neljä
arkkipiispaa ja joukko piispoja sekä tavallisia
pappeja, astui juhlallisessa jonossalaivaan, ja heitä
seurasi vielä suurempi jono matkustajia, huvi-
retkeilijöitä ja katselijoita. Meille oli jo Gibralta-
rista tullut mukaan hieman hassahtava espanja-
lainen markiisi, joka, kuten kaikki papitkin, oli
matkalla suureen eukaristiseen kongressiin Syd-
neyssä ja joka nyt, mustan pappislauman astut-
tua laivaan, oli niin täynnä pyhää innostusta, että
tuskin pysyi seisaallaan. Tuskin oli kardinaali
ennättänyt istuutua laivan kannelle, kun espan-
jalaisemme syöksyi hänen luokseen, polvistui ja
suuteli sormusta kardinaalin etusormessa. Kaikki
ympärillä seisojat olivat juhlallisia kuin hauta-
patsaat, eikä kukaan vielä sittenkään hymyillyt,
kun urheilijapukuun puettu englantilainen teki
aivan saman tempun, polvistui kardinaalin eteen
ja painoi äänekkäästi moksahtavan suudelman
hänen sormelleen.

Kardinaali Cerretti itse tuntui hyvin miellyt-
tävältä ja kysymyksiä herättävältä. Hänellä oli
suuret, tummat ja niin kumman surulliset silmät.
Mitä mahtoi niiden takana Uikkua? Mitkä koke-
mukset, mitkä kärsimykset olivat hänet ajaneet
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katolisen kirkon helmaan, vai oliko hän ruusuilla
tanssien kohonnut korkeaan asemaansa? Hänen
sanottiin puhuvan erittäin hyvää englanninkieltä.
Olisi ohut erinomaisen kiintoisaa puhella hänen
kanssaan aivan vain ihmisenä, tavallisena ihmi-
senä. Olisiko hänen pyhyytensä siitä kärsinyt?
Hän oli niin äärettömän paljon kiintoisampi kuin
mitkään kuninkaat ja ruhtinaat. Kuninkaaksi voi
tulla millainen aasi tahansa, jos vain isä sattuu
olemaan kuningas, ja usein kai sietääkin vaka-
vasti epäillä heidän intelhgenssiään. Kardinaaliksi
tuleminen edellyttää ymmärtääkseni paljon jär-
keä, paljon kokemusta, syvää oppia ja tekee
mieleni uskoa paljon, paljon kärsimystä.

Mutta turha oli toivoa mitään keskustelua
surusilmäisen kardinaalin kanssa. Hänellä oli
laivassa oma huoneistonsa, jossa hän eleli, kuten
näytti, aivan yksin. Hän ei syönyt verojaan mei-
dän syntisten kanssa, vaan omassa yksityisessä
ruokasalissaan, emmekä häntä matkalla nähneet
juuri koskaan muulloin kuin sunnuntaiaamuina,
jolloin hänen purppurakauhtanansa vilahti ohi,
hänen mennessään aamumessuun.

Napolin rannassa katselimme Vesuviusta,
mutta se oli vallan tyyni ja rauhallinen, hiukan
vain tuprutti ohutta savua aukostaan. Tuonen
ukko javallan pilvissä pitäjä olivat kaikesta päät-
täen yhdessä arvelleet, että meillä oli laivassamme
niin paljon katselemista, ettei maksanut vaivaa
panna toimeen mitään ilotulitusta meidän ihaelta-
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vaksemme. Vasta lähdettyämme ja jouduttuamme
pitkän matkan päähän Vesuvius oli alkanut
purkaa tulta jalaavaa palavasta povestaan, ympä-
ristön katsellessa komeata näkyä kauhulla ja ihai-
lulla.

Läksin kolmannen luokan yläkannelle, jossa
säännöllisesti joka päivä vietin jonkin tunnin
kansalaisteni parissa. Meitä oli kaikkiaan viisi-
toista suomalaista laivassa, niihin luettuinaruotsin-
kielinen pappi ja hänen vaimonsa jakaksi lastaan.
Muut olivat suomea puhuvia. Pari heistä tuli
myöskin toimeen englanninkielellä, sillä he olivat
ennen olleet Australiassa ja olivat nyt menossa
sinne takaisin, käytyään vanhaa isänmaata ter-
vehtimässä. Toinen oli entinen merimies, joka
puhui englantia varsin sujuvasti, sillä kuten tie-
dämme, englanninkieli on ylivoimainen merellä, ja
tuskinpa löytyy monta merenkyntäjää, jotka
eivät sitä puhuisi toisena äidinkielenään. Toi-
nen oli kotiapulainen, jokaennen oli hyvin menes-
tynyt Australiassa, niin hyvin, että paloi mieli
takaisin Suomen köyhistä oloista rikkaaseen ete-
lään.

Kolme päivää kuljettuamme Napolista saa-
vuimme Port Saidiin. Hämärästi tiesin, että nyt
oltiin Egyptissä, tuskin sitä muutoin olisin muis-
tanutkaan, ja tuskinpa Port Saidin asukkaat sitä
itsekään muistivat, niin ylivaltaisesti sielläkin
hallitsi englanninkieli ja englantilainen raha.
Muutoin oli kyllä Port Saidissa selvä itämaalai-



21

Basaaari Port Saidissa.

nen tuntu. Basaareissa vilisi ihmisiä kuin muu-
rahaisia. Tummaihoisia, valkoihoisia, turbaani-
päisiä, fetsipäisiä, paljaspäisiä, kaikki kirkui-
vat, lauloivat, nauroivat ja tarjoilivat tavaroi-
taan kaupaksi .. . »Ostakaa ihana huivi, kym-
menen puntaa .. . Lontoossa maksaa kaksi-
kymmentä puntaa . . . Ostakaa, ostakaa ...» Huivi
on tosiaankin kaunis, paksua intialaista silkkiä,
koruommeltu läpeensä . . . »Sama se, ostan kol-
mella punnalla ...» Ruskeaihoinen vakuuttaa
pyhästi, ettäkymmenenkin puntaa on aivan polku-
hinta, mutta koska hän on erittäin mieltynyt juuri
tuohon valkoihoiseen tyttöön, antaa hän sen
yhdeksällä ja puolella punnalla .. . Tinkimistä
jatkun, vakuutuksia ja imartelua jatkuu, kunnes
vihdoin sovitaan kolmesta ja puolesta punnasta
molemminpuoliseksi tyydytykseksi.



Ferdinand de Lessepsin muistopatsas
Suezin kanavan suulla.

Tuntuu
selvään, et-
tä nyt ol-
laan itämail-
la, missä
europa laiset
tavat, euro-
palaiset kä-
sitteet haih-
tuvat kuin
iooi yön sa-
duissa, ja,
kuten Kip-
ling sanoo,
»W h e r e
there ain't
no t e n
c om ma n d-
m e n t s ...»

Ferdinand
de Lessep-
sin korkea
kuvapatsas
katselee alas

komealta jalustaltaan. Pettävätkö heikot sil-
mäni minua taas, vai onko hänen huulillaan ival-
linen' hymy .. . ? Suez .. . Panama .. ,

Suezin kanava on pitkä ja ikävä. Kuumuus
kasvaa kasvamistaan. Erämaa tuolla Arabian
puolella tulee yhä kuivemmaksi jayhä polttavam-

22
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maksi. Vihdoin tulee ilta, ja kun laiva soluu
Punaisellemerelle, on taivas täynnä suuria, kirk-
kaita tähtiä. Hytti on kuuma kuin kattila. Kuinka
mahtanee päästä yli yön . . .

?

Parasta oli laskeutua levolle, puettuna niin-
kuin Eeva-äiti ennen paratiisissa. Siitä huoli-
matta ja vaikka peitteenä on ainoastaan ohut
vaate, on kuumuus sietämätön. Onneksi on hytis-
säni kaksi suurta sähköviuhkaa katossa. Kun
panin molemmat käymään, oli kuin ankara, humi-
seva tuali olisi käynyt hytin läpi, ja uni oli mah-
dollista.

Punaisenmeren paha maine kuumuudesta on
erittäin hyvin ansaittu. Sellaisessa tulisessa pät-
sissä pohjoismaalainen harvoin tulee olemaan,
hyvä kyllä. Moni kaatui pyörtyneenä kannelle, ja
vaikka olikin rakennettu uima-allas etukannelle
ja toinen peräkannelle, ei niistä ollut apua muuta
kuin sen hetken, jolloinsai niissä pulikoida. Menin
kysymään, kuinka suomalaiset, jotka tuolla kol-
mannen luokan kannella hakivat suojapaikkaa
auringolta, mahtoivat jaksaa.

»Onko ketään suomalaista pyörtynyt?» kysyin
vastaantulevalta lohtaj alaiselta.

»Ei toki. Kyllä me sentään osataan käyttäy-
tyä ihmisiksi täällä vieraalla maalla», vastasi nuori
mies hiukan loukkaantuneena.

Taas sain havaita saman seikan, jonka niin
usein Amerikassa käydessäni olin huomannut:
kuinka edullista suomalaisille on näyttäytyä vie-
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Suezin kanava,

raiden kansallisuuksien seassa ... Kannella liikkui
pieniä, tummia, likaisia italialaisia, vielä pienem-
piä ja likaisempia kreikkalaisia, venäläinen pappi,
joka varmaan ei kuukauteen ollut vettä ja saip-
puaa nähnyt ja jonka kansallinen tuoksu
tuntui jo etäältä, iloisia Puolan juutalaisia j. n. e.
loppumattomiin. Ja tuolla etäämpänä seisoi
kiiltävän puhdas, sinisilmäinen, keltatukkainen
ryhmä, tietysti suomalaisia, useimmat Pohjan-
maalta, varsinkin Lohtajalta, pari kolme muualta
Suomesta. Hämäläisiä meitä oli kaksi, Emma ja
minä. Emma on ollut niin paljon muilla mailla,
että hiukan häpeää suomalaisuuttaan ja varoit-
taa meitä kaikkia, että ei vain saa sanoa, että
ollaan suomalaisia. Kun kysyn miksi, saan vas-
taukseksi, että ei se ole tavallista täällä. Minä
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kiusoittelen Emma raukkaa ja kerron kaikille,
että suomalaisia ollaan, hei vaan .

. .

Kyllä tiedän, että Suomessa meille hämäläi-
sille hiukan hymyillään ja sanotaan, että me
olemme hieman hitaita ja vähän tyhmänpuoleisia,
mutta se on osittain panettelua. Vaikka ollaan-
kin hitaita, niin ollaan sitkeitäkin, ja tyhmyys
on suuri herran lahja, jos sitä oikein käyttää.

Punainenmeri loppui vihdoin ja laivamme liu-
kui Arabianlahteen. Siellä lehahtaa vastaamme
raitis, viileä ilma, mutta samalla alkaa puhaltaa
ripeä etelätuuli, jokapanee laivan kovasti kiikku-
maan. Matkustajat alkavat hävitä kannelta hyt-
teihinsä, ja monien täytyy läpikäydä meritaudin
eri kurjuus-asteet. Useimmilla on kumminkin jo
hiukan tottumusta 'mereen, vaikka ilma onkin
koko ajan ollut tyyni, ja meritaudin uhrit vir-
koavat varsin nopeasti.

Laiva on nopeakulkuinen, ja muutaman päi-
vän perästä alamme lähestyä Colomboa, Ceylo-
nin kaunista pääkaupunkia.

»Saa nähdä, kestääkö ensimmäinen rakkau-
tenne, Honolulu, kilpailua Colombonkanssa», sanoo
uusi laivaystäväni, jolle olen kehunut Honolulun
ihanuutta, ja joka puolestaan oli väittänyt, ettei
Honolulu eikä mikään muukaan kohta maan
päällä vedä vertoja Colombolle, ei edes
Fidji-saarten hurmaavat kukkaislehdot.

Kolmen viikon verran kynnettyämme merta,
saavuimmekin aikaisin aamulla Colombon sata-
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maan, japienet moottoriveneet alkoivat kuljettaa
matkustajia, jotka halusivat katsella Colomboa,
kaupungin rantaan. Eräs suomalainen matkus-
taja, nuori ja kaunis rouva P., oli pari päivää sai-
rastellut ankaraa hammastautia, jota laivan lää-
käri ei kyennyt auttamaan, ja siitä syystä olimme
päättäneet lähteä etsimään apua Colombosta.
Rantaan päästyämme käännyimme autonkuljet-
tajan puoleen, kysellen maksua hammaslääkärin
asunnolle, jonka osoitteen olimme saaneet laivan
lääkäriltä. Autonkuljettajan lakissa oli tuo tun-
nettu merkki »Thomas Cook & Co», joten tiesimme
hänen olevan täysin luotettavan. Se joka mat-
kustelee paljon, tietää, millainen siunattu apu
tuosta maailmankuulusta matkailijatoimistosta
on kaikissa maailman kolkissa. Heti, kun ajuri
kuuli osoitteen, jonne me pyrimme, hän sanoi
ystävällisesti, että tietysti hän kuljettaa meidät
minne haluamme, mutta hän puolestaan ei uskal-
taisi sitä lääkäriä neuvoa europalaisille. Kun
kysyin mitä hänellä oli sanottua hammaslääkäriä
vastaan, hän väitti, että kyseessäoleva lääkäri ei
ollut puhdas, jommoista europalaiset aina vaati-
vat, japaitsi sitä hän oli »hait caste», sekarotuinen.
Hänen sekarotuisuutensa tuskin olisi meitä pelot-
tanut, mutta kysymys puhtaudesta oh vallan toi-
nen asia. Kysyimme, ketä hän neuvoisi meille, ja
hän sanoi tietävänsä, että japanilainen hammas-
lääkäri, joka asui hiukan kauempana, oli tunnettu
taitavaksi ja ehdottoman puhtaaksi. Pyysimme
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häntä viemään meidät japanilaisen tohtorin luo,
ja olimme siitä sitten varsin tyytyväisiä, sillä
pieni, vinosilmäinen, valkoiseen kimonoon puettu
hammaslääkäri näytti tosiaankin miellyttävän
puhtaalta. Hänen englanninkielen taitonsa oli
kumminkin hyvin vaillinaista, muttakoska hänellä
oli apulaisena nuori, komea hindu, joka puhui
englantia loistavasti, tulimme hyvin toimeen.
Avun saatuamme saatoin suomalaiset toverini
takaisin laivaan ja läksin sitten vielä yksin kat-
selemaan Colomboa.

Ei, ei ollut Colombo vaarallinen kilpailija
Honolululle. Rakennukset olivat kyllä komeam-
pia kuin Honolulussa, palmut yhtä korkeat,
kukat yhtä loistavat, mutta hawaiilainen pehmeys
puuttui. Ukulelen sävelet banjon säestyksellä
ja surumieliset aloha-laulut puuttuivat. Ehkä
olisin kumminkin voinut pitää Colombosta mel-
kein yhtä paljon kuin Honolulusta, mutta siellä oli
seikka, jokapani unohtamaan suurenmoisen luon-
non ja troopillisen runsauden: Kadut vilisivät
rikshaw-tuoleja, joita pienikasvuiset singalilaiset
miesraukat vetivät. Kohtalo pakotti minut otta-
maan rikshawn, japikkunen, hikoileva mies poloi-
nen yritti lähteä juoksemaan, kuten muutkin rik-
shaw-miehet. Kielsin häneltä ankarasti kaikki
juoksuyritykset, mutta tietysti hän sittenkin
hikoili virtanaan. Aloitin puhetta hänen kans-
saan, joka sen kuulin jäljestäpäin oli vallan
sopimatonta, sillä rikshawn vetäjät ovat alinta,
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eniten ylenkatsottua luokkaa, joidenkanssa valko-
ihoisen ei sovi sanaa vaihtaa. Olin iloinen, että
olin edes sen säännön rikkonut . . .

Kysyin hevoseltani, oliko hän hindu. Hän sei-
sahtui, kumarsi syvään, kiitti ja sanoi, ettei hän
ollut hindu vaan singalilainen. Kysyin sitten,
tunsiko hän Goona Sinhaa. (Goona Sinha on sin-
galilainen työväenjohtaja, joka äskettäin oli ollut
Lontoossa, missä MacDonald hänet esitteli minulle
eräässä puutarhajuhlassa.) Voi hevosparkaani!
Hän seisahtui, ja kumarruksista ja kiitoksista ei
tahtonut loppua tulla. Goona Sinha, ihmeellinen,
ihaeltu Goona Sinha oli rikshaw-miesten ammatti-
yhdistyksen puheenjohtaja. Hevoseni tiesi hyvin,
missä hän asui, ja tahtoi välttämättömästi viedä
minut Goona Sinhaa tervehtimään. Mutta aika
oli jo liian pitkälle kulunut. Kohta oli laivan
määrä lähteä eteenpäin. Piti kiirehtiä pieneen
moottoriveneeseen, joka kuljetti »Oraman» mat-
kustajia takaisin laivaan.

Ei maistunut uni sinä yönä, sillä en voinut
unohtaa pientä hikoilevaa hevosparkaani. Tuol-
lainen ihmisen alentaminen hevoseksi oli hirveä
loukkaus inhimillistä itsetuntoa vastaan. Muis-
tan, kuinka kerran, monta vuotta sitten, ennen
sotaa, olin viettämässä kesää Biarritzissa, muu-
tamien ystävieni luona, ja jouduin heidän kans-
saan lähtemään San Sebastianiin Espanjaan,
jossa, puolittain typeryydestä, puolittain ajattele-
mattomuudesta, menimme katsomaan härkätais-
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telua. Hirvittävä muisto siitä kalvoi mieltäni
vuosikausia. Nyt nämä onnettomat rikshaw-mie-
het herättivät mieleen samat säälin, kauhun ja
inhon tunteet ... Voi meitä ihmispetoja .. .

Laiva läksi liikkeelle päiväntasaajaa kohti, ja
me matkustajat mietimme itseksemme salaisella
kauhulla, että vieläköhän tämä paahtava kuu-
muus käy tukalammaksi, kun sinne saakka
päästään .. . Turha pelko. Päiväntasaajan koh-
dallapuhalsi viileä tuuli jailma oli paljon raittiim-
paa kuin Punaisellamerellä ja Colombossa. Meillä
oli matkaa vielä kymmenen päivää Fremantleen,
ensimmäiseen austrahalaiseen satamaan. Ne kului-
vat nopeasti, ja omituinen uteliaisuus valtasi mie-
len, kun Australian ensimmäiset kalliot alkoivat
häämöttää etäällä. Mitä lienee kohtalolla tar-
jolla tuossa uudessa maassa . . .



TOINEN LUKU.

Matkalla Lontoosta Australiaan oli suurin osa
matkustajia australialaisia. Laiva oli aivan täynnä,
ja lukuunottamatta ennen mainitsemiani sataa
katolista pappia, jotka keskenään puhuivat enim-
mäkseen italiaa, oli puhekielenä yksinomaan eng-
lanninkieli. Alussa matkaani en ollut paljoa kat-
sellut ympärilleni, vaan pidin pääasiana tutustua
omiin kansalaisiini, jotka aikoivat etsiä uusia aloja
itselleen Australiasta. Tuo seikka muuttui hiu-
kan, kun tulimme australialaisille vesille. Kaikki
muukalaiset tulivat ikäänkuin lähemmäksi. Sa-
massa pöydässä kuin minäkin istui nuori tyttö,
harvinaisen suloinen ja miellyttävä. Hän oli
alusta alkaen ollut erittäin ystävällinen minulle
koko ajan pitäen silmällä, haluaisinko jotain, jaheti
paikalla kantaen eteeni, mitä arvasi minun tah-
tovan. Aavistin että hänellä oli jokin erityi-
nen syy suureen kohteliaisuuteensa, sillä minulla,
oli vanha kokemus siitä, että kun joku muukalai-
nen rupesi noin selvään osoittamaan huomaavai-
suutta, kuullessaan, että olin kotoisin Suomesta,



oli tällä muuka-
laisella aina jo-
ku suomalainen
ihailun esine,
jonka sädeke-
hästä ulottuiva-
lonheijastus mi-
nuunkin asti.
Mutta kuka se
mahtoi tässä
tapauksessa ol-
la? Ei suinkaan
Paavo Nurmi,
kaikkien nuor-
ten miesten san-
kari, sillä ei kai
tuo pikkuinen
kaunotar mah-
tanut ollaPaavo
Nurmen lumois-
sa. Päätin kysyä

Nuori pianotaiteilija Sallie Thomason.

häneltä, ketä sain kiittää kaikesta tuosta huo-
maavaisuudesta, ja hän myönsi heti hymyil-
len, että sankarin nimi oli Sibelius. Vielä
oli toinenkin sankari, jota Sallie ihaili, nimittäin
Palmgren. Sibelius oli tietysti suurin ja korkein
kaikista. Mitä olivat muut koko maailmassa
hänen rinnallaan ... Ja Palmgrenin kehtolaulu
oli ihanan tyynnyttävä, kun surut pusersivat
17-vuotista sydäntä .. . Sallie oli äitinsä,
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mrs Thomasonin kanssa paluumatkalla Lontoosta,
missä hän oli ollut lähes vuoden jatkamassa
musiikkiopintojaan. Hänestä piti tulla pianisti, ja
sitten, kun hän pääsisi niin pitkälle, että uskaltaisi
julkisestiesiintyä, sitten hän tahtoi tulla Suomeen,
Sibeliuksen maahan. Siellä hänen täytyi, aivan
varmaan täytyi saada nähdä Sibelius, vaikkapa
vain vilahdukselta, ja auttaisinko minä häntä?
Tietysti lupasin auttaa, ja Sallie oli onnellinen.

Sellaista on olla suomalainen. Kuinka usein
olen saanut kokea ystävyyttä siksi vain, että olen
suomalainen ja siis samasta maasta kuin Sibelius
taikka Paavo Nurmi taikka joku muu suomalai-
nen sankari, joku maan kuulu, veen valio merkki-
mies. Australiassa, jossa kulttuuri vielä hoiper-
telee ensi askeleitaan, eivät henkisen elämän edus-
tajat ole saavuttaneet sellaista mainetta kuin
esim. suuri urheilijamme Paavo Nurmi, josta
minulle m. m. kerrottiin hauska juttu;

Sydneyssä oli joku kesyttänyt kamelikurjen,
joka oli suurenmoinen juoksija. Onnellinen omis-
taja ilmoitti sanomalehdissä, että hän on heti val-
mis maksamaan sata puntaa sille, oli se ihminen
taikka elukka, joka juoksussa voittaa hänen
kamelikurkensa. Kamelikurjen nimi oli Paavo
Nttrmi. Tietysti ei kukaan yrittänytkään Paavo
Nurmen kanssa kilpailla, ja sata puntaa jäi voit-
tamatta.

»Orama»-laivalla oli tavallaankaksikin musiikki-
huonetta, joissavietimme suuren osan ajastamme.
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sillä Sallien ihana soitto houkutteli luokseen niitä,
jotka rakastivat soittoa, ja niitäkin, jotka eivät
niin paljoa soitosta välittäneet, mutta sitä enem-
män Sallien loistavista tummista silmistä. Sallien
äiti oli hyvä viulunsoittaja, ja usein äiti jatytär
yhdessä antoivat meille taidenautintoa. Pari
katolista pappia oli aina lähiseutuvilla Sallien
soittaessa. En oikein ymmärrä, miksi minun tuli
heitä sääli. . . Tietysti he olivat onnellisia omassa
maailmassaan, ja ehkä Sallien maailma oli heitä
lähellä, lähempänäkuin useita meistä .

. .

Tapasin vielä toisenkin australialaisen taiteen
edustajan laivassa, ja tämä viimeinen tuttavuus
oli minulle yhtä hyödyllinen kuin hauska. Mel-
bournesta lähdettyämme oli laivaamme tullut
herrasmies, joka asetettiin istumaan minun vie-
reeni ruokapöydässä. Sallien äiti tunsi hänet ja
esitteli hänet minulle nimellä mr John Fuller.
Nimi ei sanonut mitään minulle, muukalaiselle,
mutta mrs Thomason, Sallien äiti, selitti minulle,
että mr John Fuller ja hänen veljensä, sir Ben-
jamin Fuller, olivat mahtavimmat miehet Aus-
tralian teatterimaailmassa, sillä he omistivat suu-
rimmat teatterit Australiassa jaUudessa Seelan
nissa ja järjestivät kaikki teaatteriesitykset niissä.
Mr Fuller oli hyvin taitava väittelijä, sukkela ja
täynnä huumoria. Heti ensi iltana syntyikin
meille hauska väittely teattereista ja näytel-
mistä. Ei mikään voi olla hauskempaa kuin
tuollainen henkinen miekkailu, jossa jokaisen täy-
-3 Suomi Australiassa.
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tyy olla joka hetki varuillaan, välttääkseen
nopeita iskuja ja itse iskeäkseen vastustajaansa.
Meistä tulikin sitten hyvin hyvät ystävät, josta
oli seurauksena, että mr Fuller antoi minulle ero-
tessamme lehden muistikirjastaan, johon hän kir-
joitti lyijykynällä, että rouva M:lle ja hänen ystä-
villeen on annettava parhaat paikat teatterissa.
Lehden toiselle puolelle hän kirjoitti parhaiden
teatterien nimet Brisbanessa, Sydneyssä, Mel-
bournessa, Adelaidessa ja Uudessa Seelannissa.
Käytin hyväkseni lippua niin monessa paikassa
kuin suinkin, ja oli varsin hauska nähdä, kuinka
se vaikutti taikasauvan tavoin joka teatterissa,
jossa heti asetettiin aitio ystävieni ja minun käy-
tettäväkseni.

Teatterit Australiassa ovat vielä alkuasteella:
Mr Fuller ei mitenkään kaunistellut asioita, kun
hän nauraen esitti, millaista teatteria australia-
laiset rakastavat. Hiukan hyppyjä ja potkuja
sekä iloisia lauluja. Joskus myöskin vaihteeksi
puhelua ja hyvin rohkeita kaskuja .. . Kaukana
on vielä se aika, jolloin australialainen yleisö kii-
rehtii katsomaan Shawn, Galsworthyn, Lapekin,
Tollerin y. m. sellaisten kirjailijain näytelmiä.
Ne ovat liian vaikeasti sulavaa henkistä ravintoa
nuorelle kansalle. Taiteellisessa suhteessa austra-
lialaiset ovat vielä nuoria. Sattuma antaa hei-
dän sekaansa syntyä nerokkaita musiikin esittä-
jiä, sellaisia kuin Nellie Melba jamuutamat muut,
vaikka he eivät itse luo uutta sillä alalla. Maa-
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laustaiteessa myöskin on Australiassa paljonkin
lupaavaa, vaikka sekään taiteen ala ei ole vielä
täyteen kukoistukseensa kehittynyt.

Laivassa oli myöskin Sydneyn orkesterin joh-
taja, professori Orchafd, joka hänkin heti antoi
esitellä itsensä, siksi että olin Sibeliuksen kansa-
lainen. Hänen ihastuksensa kohosi kovasti, kun
saatoin kertoa hänelle, että olin Sibeliuksen tut-
tukin, ei vain kansalainen. Hän kertoi orkeste-
rinsa lukemattomia kertoja esittäneen Finlandian
ja monta muutakin Sibeliuksen luomaa.

Musiikkielämä ja teatterielämä tietysti kiin-
nostivat minua paljon, sillä tiesin hyvin sen tosi-
asian, että missä on suomalaisia, siellä on myöskin
musiikkia ja teatteria. Siitä enemmän, kun tulee
puhe Australian suomalaisista.

Laiva on oma maailmansa, jossa ihmiset tule-
vat lähemmäksi toisiaan kuin maalla. Aika ja
etäisyys ikäänkuin häviävät, ja elämän arvot
muuttuvat. Laivassa ystävät löytävät toisensa
helpommin, ja vihakin kadottaa kärkensä.

Se käsitys australialaisista, jonkalaivassa sain,
oli hyvin suotuisa. Uusi kansa, naiivi kansa, aloi-
televa, rakentava. Heidän ystävällisyydellään ei
tuntunut olevan rajoja. Joka paikkaan kutsut-
tiin käymään, kaikki tarjosivat apuaan, kaikki ker-
toivat jotain hyvää ja kiinnostavaa suomalaisista,
joita olivat Australiassa tavanneet. Samaa sain
kokea myös Australian mantereella. Ystävälli-
sempää ja avuliaampaa kansaa en ole missään
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maailman kolkassa tavannut. Yksi heikkous
heissä oli kyllä hyvinkin silmäänpistävä: he olivat
enemmän englantilaisia kuin itse englantilaiset.
Kuinka usein kuulinkaan vakuutettavan, että
he olivat kaikki brittiläisiä. Ja tottahan onkin,
että suuri enemmistö heitä on brittiläistä alku-
perää. Tuo brittiläisyyden ihailu Australiassa ei
kumminkaan ole mitenkään loukkaavaa kenelle-
kään. Onnellinen se kansa, joka noin ihaellen ja
rakkaudella puhuu esi-isistään. Joskus soisi ko-
vasti, että suomalaiset seuraisivat heidän esimerk-
kiään eivätkä kerskailisi milloin ruotsalaisuu-
dellaan, milloin milläkin ei-suomalaisella hullu-
tuksella.

Australialaisista puuttuu melkein kokonaan
sellainen pinnan kiilloitus, joka ikävällä tavalla
osoittaa nousukasta, eivätkä he mitenkään tunnu
häpeävän maansa uutuutta ja nuoruutta, vaan
päinvastoin ovat ylpeät siitä ja luottavat britti-
läiseen kykyyn, joka kaikkialla maailmassa on
kyennyt luomaan uusia sivistyskeskuksia, imien
voimaa nuoruudesta ja uutuudesta ja nuhraan-
tuen kunkin maan erikoiseen luontoon ja erikoi-
siin mahdollisuuksiin.

Australiassa erityisesti maaseutujen asukkaat
olivat mielestäni puoleensa vetäviä. Kaupun-
geissa siellä, kuten muuallakin, ihmiset enimmäk-
seen leivotaan jonkin määrätyn mailin mukai-
seksi. Särmät silitetään, pinta sokeroidaan, eikä
kukaan lopulta tiedä, mistä aineesta taikina on
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alkujaan kokoonpantu. Australian kaupungeissa
alkuaineet ovat kumminkin paljoa helpommin
keksittävissä kuin vanhoissa, kaavoihin kovet-
tuneissa maissa. Syynä siihen kaiketi on se, että
kaupunkilaisetkin siellä ovat lähempänä luontoa
ja maalaiselämää kuin vanhassa maailmassa.
Australialla, kiitos siitä kaikille jumalille, ei ole
historiaa. Luin äskettäin erään pienen ruotsin-
maalaisen pystynokan valituksen siitä, että hän oli
tullut sellaiseen kauhistuttavaan maailmaan kuin
Australia, jolla ei ole historiaa, ei aatelistoa, ei
mitään, joka voisi tuottaa tyydytystä ruotsin-
maalaisen ylevälle sielulle. Hänellä ei suorastaan
ollut mitään muuta lohdutusta haavoittuneelle
mielelleen kuin Sydneyn kapakat, joita onneksi oli
joka kadunkulmassa ja monesti sillä välilläkin.
Käytyään kuudessa kapakassa samana iltapäi-
vänä hän hiukan niinkuin rauhoittui. . . Pelkään,
että hänen käsityksensä Australiasta herättää
vastakaikua monessa paikoin Europassa.

Se, jokakulkee Australian sisämailla ja näkee
siellä luonnon äärettömän runsauden ja sen kos-
kemattoman neitseellisen ihanuuden, ei voi muuta
kuin iloita siitä, että omat kansalaiset saavat olla
mukana luomassa uutta maata, uutta historiaa,
muovailemassa kansan sisintä elämää. Suomalai-
silla on siinä suuri tehtävä, ja he ovat siihen kyke-
neviä ja siitä tietoisia.

Kun »Orama»-laivamme saapui Fremantlen
rantaan, oli siellä vastassa Suomen varakonsuli,
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mr Öhman. Hän on hyvin herttainen mies, vaa-
timattomista oloista työllään jatarmollaan kohon-
nut arvokkaaseen asemaan. Hän on erittäin innos-
tunut työhönsä Suomen konsulina, mutta valit-
taa, että hänen valtansa on liian rajoitettu.
M. m. hän ei saa antaa passeja suomalaisille, vaan
ne on allekirjoitettava Sydneyssä. Juuri äsket-
täin oli mies saanut istua neljä viikkoa toimetto-
mana Fremantlessa odottamassa passiaan Syd-
neystä. Posti Australiassa ei ole maailman par-
haita, vaan aika hidas eikä muutoinkaan vedä
vertoja Europan postilaitokselle.

Mr Öhman valitti myöskin paljon sitä, ettei
hän ole voinut saada täydellistä luetteloa kai-
kista Länsi-Australian suomalaisista. Hän oli
kirjoittanut kaikkiin mahdollisiin australialaisiin
virastoihin ja pyytänyt Länsi-Australiassa asu-
vien suomalaisten nimiä ja osoitteita, mutta tulok-
sena oli ainoastaan viisi nimeä eikä yhtään osoi-
tetta. Hän ei kumminkaan hellittänyt, vaan alkoi
omin neuvoin kysellä tuttavilta jatuttavien tutta-
vilta, kunnes sai kokoon kolmisenkymmentä
nimeä ja osoitetta. Syy, miksi on niin mahdotonta
saada selville suomalaisten nimiä ja olinpaikkoja,
on siinä, että aivan viime vuosiin asti suomalaiset
on virallisesti merkitty venäläisiksi. Vielä nyt-
kin on varsin tavallista kuulla heitä kutsuttavan
venäläis-suomalaisiksi, »Russian Finns». Minulle
tapahtui alituiseen, kun sanoin olevani suomalai-
nen, että minulta kysyttiin: »Do you mean you
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are a Russian Finn?» (Tarkoitatteko, että olette
venäläis-suomalainen?) Ja kun kiukkuisesti vas-
tasin, että olen suomalainen, ummikko suomalai-
nen, enkä mitään muuta kuin suomalainen, sain
hämmästyneen katseen ja selityksen että Austra-
liassa on aina ollut »Russian Finns» eivätkä he
ole muuta tienneet, kuin että kaikki suomalaiset
ovat samaa lajia. Suomalaiset Queenslandissa
erittäin pyysivät minua aina huomauttamaan,
milloin suinkin tilaisuutta sattui, että me olemme
suomalaisia ja että muuksi nimittäminen on meille
loukkaus. Olen sen lupauksen aina täyttänyt.

Vielä on mainittava mr Öhmanista, että hän
on syntyjään ruotsalainen, tullut jo pikku poikana
Australiaan, mutta osaa vielä hiukan ruotsia.
Vuoden perästä hän aikoo perheineen käydä Suo-
messa, lähemmin tutustuakseen siihen maahan,
jota hänellä on ilo ja kunnia edustaa Länsi-
Australiassa.

Konsuli Öhmanilla oli seurassaan sanomalehti-
miehiä, jotka erittäin ystävällisesti tervehtivät
suomalaisia laivassa ja kirjoittivat kauniita asioita
meistä lehtiinsä. Länsi-Australian hallitus oli
ystävällisesti tarjonnut minulle vapaat matkat
kaikilla sikäläisillärautateillä, mutta valitettavasti
en voinut käyttää tarjousta hyväkseni, koska
minun piti kiirehtiä suomalaisten pääasunnoille
Queenslandiin. Laiva seisoi Fremantlessa ainoas-
taan muutamia tunteja, sen verran että ennätin
tehdä hauskan kiertueen konsuli Öhmanin autossa
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Fremantlessa ja läheisessä Perthissä. Matkalla
poikkesimme eräässä ravintolassa, jossa emäntä
oli supisuomalainen, kotoisin jostakin Kotkan
seuduilta. Hän oli ainoa suomalainen, jonka Fre-
mantlessa tapasin.

Sama tyyni ja lämmin ilma, jota oli kestänyt
koko ajan, lukuunottamatta paria päivää Ara-
bianlahdella, jatkui vieläkin Fremantlesta Ade-
laideen. Adelaiden satama on niin kaukana itse
kaupungista, että sinne oli mentävä junassa, jos
tahtoi katsella kaupunkia. Useimmat meistä jäi-
vätkin laivaan, jonne sanomalehtimiehet kylläkin
olivat tien löytäneet, ja heidän hauskassa seuras-
saan kului aika varsin nopeasti. Olisi synti sanoa,
että Australiassa tiedetään paljon Suomesta,
mutta ehkäpä juuri se oli syynä, että he niin mie-
lellään kuuntelivat Suomesta kerrottavan jakyse-
livät jos jotakin maastamme. Eräs ystäväni Bris-
banessa kertoi minulle katselleensa sikäläistä
maantieteen oppikirjaa, joka oli painettu vuonna
1926 ja jossa kerrottiin, että Suomi oli pikkuinen
Venäjän alusmaa jossakin Pohjois-Europassa. Ei
kumma, jos suomalaisia yhä vieläkin tuppaavat
sanomaan venäläis-suomalaisiksi.

Adelaidesta Melbourneen alkoi toinen leikki.
Tuuletar, joka siihen asti oli pitänyt kaikki tuulet
säkkiin suljettuina, avasi äkkiä säkin suun, ja
vinkuen ja ulvoen syöksyivät kaikki tuulet riehu-
vaan leikkiinsä. Oli meilläkin laivassa koko leikki.
Kaikki, mikä saattoi pudota lattialle, putosi.
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»OramaD-laivan seurustelusali.

Lasit särkyivät kilisten, kukka-astiat vyöryivat
pitkin lattiaa, tuolit kaatuivat, kun ihmiset tarttui-
vat niihin kiinni pysyäkseen pystyssä. Kaikki,
jotka suinkin saattoivat, nousivat hississä ylös
suureen seurustelusaliin, jossa oli raskaita sohvia
ja nojatuoleja. Mutta mitäs niistä oli apua! Ras-
kaat nojatuolit, joilla istuimme, luistivat seinästä
seinään, niinkuin olisivat saaneet pyörät allensa.
Se oli hauskaa mäenlaskua, ja nauru sekä sukke-
luudet pitivät kaikkia hyvällä tuulella. Ei meri-
kivusta ollut kysymystäkään, sillä kaikkein hei-
koimmatkin olivat jo tottuneet meren oikkuihin.
Vaikeinta oli kulkeminen portaissa, varsinkin sel-
laisille, joille luonto ei ollut varannut ensiluok-
kaisia silmiä. Näin omin silmin, kuinka eräs kato-
linen pappi vyöryi alas portaita, pää edellä. Hän
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nousi kumminkin heti alas päästyään jaloilleen
eikä näyttänyt sen enempää kärsivän retkestään.
Pahemmin oli käydä Sallie raukalle, joka myös-
kin putosi portaissa ja löi päänsä aika pahasti.
Vaikka päätä kivisti vielä seuraavana päivänä,
nauroi Sallie reippaasti ja sanoi nauttineensa seik-
kailustaan, sillä häntä oli nostamassa ylös koko-
naista kolme katolista arkkipiispaa, jommoista
kunniaa ei koskaan ennen ollut tullut Sallien
osaksi jatuskin koskaan enää elämässä tulisikaan.

Kaikella on loppunsa, merenkäynnilläkin. On-
nellisesti saavuimme Melbourneen, jossa pastori
Kaksonen Suomen Merimieslähetyksestä oli meitä
vastassa. Ja tietysti myöskin lauma sanomalehti-
miehiä valokuvauskoneineen. Sellaisissa tilai-
suuksissa aina harmittaa, ettei ole nuori ja ihana,
jaettä seuraavana aamuna saa nähdä oman itsensä
sanomalehdissä kauheana variksenpelättimenä.

Illalla oli toveri-ilta Merimieslähetyksen
talolla, jossa me kaikki laivassa saapuneet suoma-
laiset olimme ja vielä paljon muitakin. M. m. oli
siellä Suomen varakonsuli Melbournessa, mr
Sleigh, joka piti meille erittäin kiinnostavan
puheen, missä hän kertoi tärkeästä tuumasta suo-
malaisten siirtolaisten hyväksi. Mr Sleigh on
vaikutusvaltainen liikemies Melbournessa, ja hän
voi saada paljon aikaan sillä paikkakunnalla.
Hänen tuumansa on saada soveliasta maata Vikto-
rian valtiossa suomalaisten käytettäväksi veh-
nän viljelykseen. Konsuli arveli, että ilmasto
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Viktoriassa olisi suomalaisille hyvin sopiva, kun
siellä ei vaivaa liiallinenkuumuus ja vettä on yli-
malkaan riittävästi. En joutunut tapaamaan
konsulia sen jälkeen, sillä palatessani Melbour-
neen hän oli matkoilla Amerikassa, mutta
pastori Kaksonen epäilemättä tulee seuraamaan
asian kehitystä Viktoriassa.

Toveri-ilta kului loppuun, ja oli hauska todeta,
kuinka tuollaiset Merimieslähetyksen iltamat vai-
kuttavat kuin lämmin kädenpuristus kansalai-
siimme kaukana omasta maasta.

Melbournesta Sydneyhin kulkee vuorokaudessa,
ja melkein koko ajan häämöttää maa lähellä.
Sydneyssä oli, paitsi sanomalehtimiehiä, myöskin
konsuli Tanner nuoren apulaisensa Jorma Poh-
janpalon kanssa vastassa. Konsuli läksi autol-
laan ystävällisesti näyttämään kaupunkia, joka
totta tosiaankin on näkemisen arvoinen. Satama,
joka on suurenmoinen, katsoi sitä miltä näkökan-
nalta tahansa, saattaa jokaisen odottamaan pal-
jon itse kaupungilta. Kaupunki on minusta
siksi niin miellyttävä, että siitä selvään näkee,
kuinka rakennusmestarina siinä on ollut elämä
eikä arkkitehti. Vanhin osa kaupunkia, tärkein
liikeosa, on täynnä kapeita, mutkikkaita katuja,
jotka selvästi muistuttavat Lontoon Cityä. Tekee
mieli uskoa, että kadut ovat entisiä karjapolkuja,
joista sitten on muodostunut ajoteitä ja vihdoin
asfalttikatuja. Ne vieläkin ikäänkuin tuoksuvat
entisten unohtuneiden tienraivaajien henkeä. Se
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minua aina miellytti Sydneyssä, että kaupungilla
ei ole amerikalaisten mekanisoitujen aivojen iske-
mää leimaa, kuten useissa uudenaikaisissa kau-
pungeissa näemme. Ahtaasta keskiosasta on kau-
punki sitten aikojen kuluessa levinnyt yhä kauem-
maksi, kymmenille kukkuloille ja niiden välisiin
laaksoihin. Levinnyt se on jo aivan liiaksikin. Sen
pinta-ala on hirveän suuri, sillä lämmin ilmanala
ei siedä suuria kivikasarmeja, vaan täytyy tyytyä
pieniin, puutarhojen varjostamiin huviloihin. Syd-
neyn kasvamisessa on epäilemättä jotain sairasta,
sillä ei tarvitse nähdä paljoakaan Australiasta,
ennenkuin ymmärtää, että Australia ei suinkaan
kaipaa suurkaupunkeja, vaan maalaisväestöä.
Siinä taas seikka, jossa nykyinen Australia osoit-
taa merkillistä ristiriitaa pyrinnöissään: Australia
tahtoo ennen kaikkea maanviljelijöitä, mutta
samalla se tahtoo ennen kaikkea englantilaisia
uudisasukkaita, jotka ovat mitä tahansa ennem-
min kuin maanviljelijöitä. Englantilaiset ovat
epäilemättä suurenmoista rotua ja verrattomia
tehdastyöläisiä, mutta maanviljelijöitä he eivät
ole. Anglosaksit eivät tee mistään maasta maan-
viljelysmaata, mutta tehtaita he osaavat perus-
taa ja hoitaa paremmin kuin muut. Mutta siinä
taas tuli toinen ristiriita eteen: Englanti kyllä tah-
too omilla lapsillaan täyttää Australian, mutta
se ei suinkaan tieten tahtoen sallisi Australian
kehittyvän teollisuusmaaksi, sillä se varmasti
tuottaisi Englannille itselleen tappiota. Tulkoon
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Australia suureksi raaka-aineiden tuottajaksi,
mutta niiden valmistaminen käyttökelpoisiksi
jääköön Englannin tehtäväksi. Kuinka nuo risti-
riidat voidaan sovittaa, se tuntuu ainakin syr-
jästäkatsojasta vallan vaikealta käsittää.

Tämän yhteydessä tahtoisin vielä puhua kol-
mannestakin ristiriidasta, joka mahdollisesti tulee
koskemaan myöskin meitä suomalaisia, vaikka se
vielä on verraten kaukana meistä. Australiassa
on, varsinkin työväen piireissä, suuri vastenmieli-
syys kaikkia siirtolaisia vastaan, olivat ne englanti-
laisia taikka muita kansalaisia, sillä niiden pelä-
tään alentavan elintasoa. Samaan aikaan kuin
tämä tunne on hyvin huomattavissa, painoste-
taan kahta asiaa sekä työväen sanomalehdissä
että kaikissa juhlapuheissa: »Australia on aina
pidettävä valkoisena maanosana, ja kaikkien
valkoisten rotujen välillä vallitkoon täydellinen
yhdenvertaisuus.» Siis: Australia pysyköön val-
koisena, mutta valkoisille siirtolaisille asetetaan
jos jonkinlaisia esteitä! Ja sitten: Australia kai-
paa kipeästi kunnollisia maanviljelijöitä, mutta
etupäässä tulkoon sinne englantilaisia, jotka eivät
ole maanviljelijöitä!

Tällaisia esimerkkejä voisi luetella kuinka pal-
jon taliansa. Samoin vallitsee kaikenlaisia epä-
johdonmukaisuuksiahallinnossa. Seuraava tapaus
on mielestäni varsin kuvaava; Amerikan esimerk-
kiä seuraten Australiakin on alkanut säännöstellä
eri maista tulevien siirtolaisten lukumäärää. Se
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oli välttämätöntä siitä syystä, että Etelä-Euro-
pasta, varsinkin Italiasta, alkoi tulvia siirtolaisia,
jotka monestakin syystä eivät olleet australialai-
sille mieleisiä. Italialaisten, kreikkalaisten, jugo-
slavialaisten y. m. eteläeuropalaisten siirtolaisten
lukumäärää rajoitettiin tarkkaan, ja samalla
yksin tein määrättiin, ettävirolaisia ei saanut tulla
Australiaan enempää kuin 25 kuukaudessa. Miksi
juurivirolaisille tuo este? Ei kukaan ymmärtänyt.
Eräs johtoasemassa oleva virolainen Australiassa
sanoi minulle, että käytännössä tuo säädös ei mer-
kitse juuri mitään, sillä heitä ei kumminkaan tule
keskimäärin 25:kään kuukaudessa, mutta se on
odottamaton ja ansaitsematon loukkaus, sillä
virolaisia vastaan ei kukaan ole valittanut, vaan
he ovat aina osoittautuneet rehellisiksi ja ahke-
riksi ihmisiksi. Kysyin asiaa eräältä hallitusmie-
heltä, ja hän näytti ensin hiukan nolostuvan,
mutta sanoi sitten, että »kun muitakin Balkanin
kansoja .. .» Minua alkoi väkisinkin naurattaa,
ja suuri mies ei jatkanut. Nuo kaksi sanaa »Bal-
tic» ja »Balkans» tuntuvat olevan kovin vaikeita
erottaa, ja virolaisia näyttää siinä suhteessa val-
lan erikoinen kova kohtalo seuraavan, ja heidät
tahdotaan väkisinkin sotkea Balkanin maihin.
Kerrotaan maailmankuulun englantilaisen valtio-
miehen joutuneen syypääksi samaan erehdykseen.

Hyvästi, kaunis Sydney. Laiva kiitää eteen-
päin sitä päämäärää kohti, jossa meidän piti jät-
tää komea »Orama» ja lähteä maata samoilemaan
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toisin neuvoin. Vuorokauden kuluttua olemme
Queenslandin pääkaupungissa Brisbanessa, jossa
suuri joukko suomalaisia oli meitä vastassa ja
jossa aivan uusi luku australialaisessa elämäs-
sämme oli alkava.



KOLMAS LUKU.

Brisbane on suomalaisten pääkaupunki Aus-
traliassa, sen tulee jokainen pian huomaamaan.
Kaikki tulevaiset ystäväni Brisbanessa olivat
meitä suomalaisia vastassa, laivan saapuessa ran-
taan. Siellä olivat luutnantti ja rouva Karhula,
merkillinen sähkötohtori Karppinen rouvineen,
rakennusmestari Riipinen rouvineen ja moni muu
tuleva ystävä. Suomen sikäläinen varakonsuli
Noble oli matkoilla, mutta rannalla oli hänen vir-
kansa hoitaja, hänen sihteerinsä ja oikea kätensä,
mr Galbraith, joka kaikkivoipana pelasti minut
tullimiesten hirvittävästä tutkimisvillistä ja- sai
luvan viedä tavarani semmoisinaan ulostullikama-
rista, siten säästäen minulta ainakin pari rasit-
tavaa tuntia. Tulli Australiassa on aivan nauret-
tavan tarkka, aivan kuin Amerikassa. Tullimiehet
tuntuvat pitävän jokaista matkustajaa mahdol-
lisena konnana ja kohtelevat heitä sen mukaan.
Näin kuinka erästä matkatoveriani pidettiin Ade-
laidessa. Hänen täytyi vetää esiin niin sanoak-
seni joka riepu laukustaan, ja jos useampia tava-
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roita oli sidottu yhteen, niin ei muuta kuin avaa
kaikki selki selälleen, vaikka olisi luullut tulli-
miesten muutoinkin helposti näkevän, ettei lau-
kussa ollut kerrassa mitään tullattavaa. Ystäväni,
joka oli englantilainen ja tottunut sikäläiseen
herttaiseen ja melkein toverilliseen kohteluun, oli
vallan kalpeana harmista. Kaikesta tuollaisesta
harmista oli mr Galbraithin taikasauva pelasta-
nut vaatimattomat tavarani.

Mr Galbraith oli pyytänyt useita meitä suo-
malaisia sekä joukon sanomalehtimiehiä ja naisia
lounaalle kauniiseen Lennonin hotelliin. Siellä oli
toisella puolen vieressäni tärkeän sanomalehti-
yhdistyksen (The Institute of ■ Journa-
lisi s) presidentti, mi Bryan, josta minulla myö-
hemmin tuli olemaan paljon apua.

Lounaan jälkeen läksin herra jarouva Karhu-
lan kanssa heidän farmilleen, muutaman mailin
päässä Brisbanesta. Kaikki nämä seikat tapahtui-
vat aikaisin syyskuussa, joka sikäläisen ajanlas-
kun mukaan oli viimeisin osa talvea, taikka toisin
sanoen aikaisin osa kevättä, »kevään kevät», kuten
Juhani Aho ehkä olisi sanonut. Ilma oli paahtavan
kuuma, mutta milloinkapa sellainen aika tulisi,
jolloin Queenslandissa olisi muuta kuin kuuma.
Siellä, päiväntasaajan lähellä, ei ole tietoa hämä-
rästä, vaan päivä ja yö seuraavat toisiaan joten-
kin välittömästi. Brisbane tosin kuuluu puoli-
troopilliseen piiriin, mutta kyllä siinä on tropiik-
kia tarpeeksi Suomesta tulijalle.
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Kun saavuimme Karhulan farmille, oli jo tul-
lut pimeä, mutta sen verran kyllä saatoin huomata,
että talo oli rakennettu samaan omituiseen tapaan,
joka heti pistää muukalaisen silmään Queenslan-
diin saapuessa, nimittäin korkeille pylväille, niin
korkeille, että rakennuksen alla saattaa hyvin-
kin pitkä henkilö käydä pystyssä, loukkaamatta
päätään. Silmän täytyy ensin tottua tuollaisiin,
korkeitten pylväiden päälle rakennettuihin taloi-
hin, ennenkuin huomaa niiden kauneussuhteet,
mutta, omituista kyllä, niistä alkaa pitää niin
paljon, että ainakin minusta tuntuivat, lähdettyäni
Queenslandista, tavalliset maan rajaan rakennetut
talot vallan lällämäisiltä.

Esteettiset kysymykset eivät kumminkaan ole
olleet määräämässä tuota merkillistä rakennus-
tapaa, vaan kaksi hyvin käytännöllistä syytä:
kuumuus ja valkoiset muurahaiset.

Kun ilma pääsee vapaasti virtaamaan lattian
alla, pysyvät huoneet tietysti paljoa viileämpinä,
kuin sellaisissa taloissa, missä ilma estetään pääse-
mästä talon alle. Yhtä tarkkaan kuin meillä Suo-
messa täytyy kohdistaa kaikki ponnistukset siihen,
että huoneet saadaan niin lämpimiksi kuin suinkin,
yhtä tarkkaan täytyy siellä, luonnon siunaamassa
Queenslandissa, pitää huolta siitä, että huoneet
pysyvät siedettävän viileinä.

Valkoiset muurahaiset ovat suurena maan-
vaivana siinä osassa maailmaa. Aivan lyhyessä
ajassa ne syövät paksummankin puun harsomai-



52

Karhulan lapset Toini, Paavo ja Liisa.

seksi kudonnaksi, joka hajoaa heikosta kosketuk-
sesta, ja josrakennus on maan tasalla, muurahais-
ten saavutettavissa, saa pian sanoa hyvästi sekä
lattialle että seinille, joiden kimppuun muurahai-
set heti hyökkäisivät. Asian laita on toinen, kun
rakennus seisoo korkeilla pylväillä, joita taidok-
kaasti laitetut metallirenkaat suojelevat, estäen
muurahaiset kiipeämästä ylös.

Lapset olivat jo kaikki nukkumassa, kun
tulimme perille, niin että vasta seuraavana aa-
muna sain ne tavata. Aikaisin aamulla kuulin
niiden iloiset äänet, jakun tulin ulos huoneestani,
oli minua vastassa kaksi pientä tyttöä japikkuinen
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poikanen, kaikki ulkoilman lapsia, jotka olivat
neljän seinän sisällä ainoastaan syödessään januk-
kuessaan. Ulkona oli mitä ihanin päiväpaiste, kun
astuimme kuistille katselemaan ympärillemme.
Taloa ympäröivät laajat ananas-pellot, jamuuta-
man askelen päässä näkyi appelsiinilehto täy-
dessä kukassa ja sen vieressä mandariinilehto.
Suloinen kukkien tuoksu täytti ilman, ja appel-
siini- sekä mandariinilehdot uhkuivat elämää.
Linnut visersivät, mehiläiset surisivat, heinäsir-
kat vikisivät elämän riemu, olemisen onni, tul-
vaili jokaisen sydämeen, joka vain oli valmis
vastaanottamaan tuon hurmaavan runsauden.

Viivyin talossa yli viikon, joka oli minulle
aamusta iltaan ankaraa oppiaikaa. Luutnantti
Karhula tunsi Queenslandin ja siellä asuvat suo-
malaiset kuin oman talonsa. Hän oli aloittanut
Australiassa olonsa Queenslandin pohjoisessa
osassa, siis täysi-tropiikeissa. Siellä, Cairnsin
pohjoispuolella, hän oli raatanut ja pannut kun-
toon Suomi-farmin, joka valitettavasti ei ollut
hänen omansa, vaan australialaisen omistama.
Karhula siirtyi pois Suomi-farmilta, kun omistaja
kieltäytyi täyttämästä sopimuksiaan, jaKarhula,
reiluna pohjalaisena, ei ruvennut tinkimään. Hän
läksi sieltä Brisbanen tienoille, jossa osti nykyi-
sen farminsa, missä hän on yksin isäntänä. Cairn-
sin tienoilla oleskelevat suomalaiset surivat pal-
jonKarhulan poismuuttoa, mutta sellaistahan se
on elämä. Muistoksi ja kiitollisuuden osoitteeksi



54

Karhulalle kaikista hänen puuhistaan suomalais-
ten hyväksi sikäläiset suomalaiset ostivat hänelle
auton, jossa samassa autossa hän kuljetti per-
heensä koko matkan Cairnsista Brisbaneen saakka.
Sama auto on hänellä vielä uskollisenapalvelijana,
jolla hän kuljettaa joka viikko farminsa tuotteita
Brisbaneen myytäväksi.

Appelsiini-ananas-mandariini-farmin yhtey-
dessä on Karhulalla vieläkana- jakalkkunafarmi,
ja paitsi sitä on tietysti vielä hevonen ja lehmä
kotieläiminä. Kun sen lisäksi muistamme, että
taloa ja kolmea lasta myöskin pitää hoitaa,
ymmärrämme hyvin, että siinä on tarpeeksi työtä
isännälle ja emännälle. Supisuomalainen puh-
taus ja järjestys ovat tietysti ihania, mutta kyllä
ne vaativat sekä aikaa että vaivaa, eikä lapsista-
kaan vielä ole apua. Toini, vanhin tyttö, kyllä jo
alkaa auttaa äitiä, ollessaan kotona koulusta,
mutta Liisa ja Paavo ovat vielä itsekin avun tar-
peessa. i x/2-vuotias Paavo oli muutoin ihmeel-
linen yhdistys suomalaista sitkeyttä ja lämpimän
ilmanalan hilpeyttä. Aamusta iltaan hän puuhaili
ulkona farmilla. Kivet jakannot eivät häntä estä-
neet, ja leveimpienkin ojien yli hän vyöryi kuin
kerä. Sisälle hän tuli, kun nälkä käski, ja sai sil-
loin aina samalla nenänsä niistetyksi ja kuivat
housut jalkaan, ja sitten ulos taas.

Karhulalta sain tarkat tiedot suomalaisista ja
heidän asuinsijoistaan Queenslandissa, ja hän
myöskin laati yksityiskohtaisen ohjelman mat-



Luutnantti Karhula pyytämänsä alligaattorin selässä, pikku
Toini sylissään.

kalleni, joka ei paljoa poikennut siitä ohjelmasta,
jonka pastori Kaksonen oli minulle laittanut.
Karhula tunsi kaikki suomalaiset Queenslandissa
kuin oman perheensä jäsenet, ja tavallaan ne
kaikki olivatkin hänen henkisen perheensä jäseniä;
hän iloitsi heidän ilojaan ja suri heidän surujaan,
ja heidän onnensa tuntui olevan niin lähellä
hänen sydäntään, ettei mikään vaivannäkö hei-
dän tähtensä tuntunut vaikealta. Hänellä oli
suuri usko suomalaisten tulevaisuuteen Austra-
liassa, ja hän teki voitavansa rehkäistäkseen ja
auttaakseen heitä, eikä repiäkseen alas ja moit-
tiakseen, kuten moni muu oli ottanut asiakseen
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tehdä. Siitä syystä suomalaiset pitivätkin häntä
pylväänä, johonsaattoi nojautuaystävänä jajonka
puoleen aina saattoi kääntyä luottamuksella.

Olin tavannut jo useita Brisbanen suomalaisia,
sillä minut oli pyydetty iltamaan teosofiselle
talolle, siitä syystä, ettäyksi heistä, K. Karppinen,
oh johtavia teosofeja sillä paikkakunnalla. Kun
tapaa monta kymmentä samalla kertaa, eikä
tunne ketään ennestään, unohtaa tietysti pian sekä
nimet että ulkomuodon. Vasta useamman kerran
tavattuani heitä alkoivat Brisbanen suomalaiset
selvitä minulle. Eräänä sunnuntaina läksimme
huviretkelle merenrannalle, ja sanomattakin on
selvä, kuinka tärkeätä oli minulle, uudelle tulok-
kaalle, saada itse puhutella kansalaistani, jotka
olivat työllään ja tarmollaan raivanneet aseman
itselleen.

Brisbanen suomalaisten jeukossa on nyt minulla
monta rakasta ystävää, joista kaikista tekisi
mieli kirjoittaa, mutta valitettavasti tila ei sitä
myönnä, vaan täytyy minun rajoittaa kertomuk-
seni heistä mahdollisimman suppeaan muotoon.
En kumminkaan voi olla puhumatta tässä äsken
mainitsemastani K. Karppisesta hiukan enemmän.
Hän on paikkakunnan kuuluisa »sähkötohtori»,
jonka maine on aivan vakaantunut Brisbanessa
ihmeellisenä parantajana. Näin hänen uransa
sähkötohtorina alkoi: San Fransiskossa eli hyvin
kuuluisa sähkötohtori Abrams, jonka eräs oppi-
las tuli käymään Brisbanessa. Hänen sähkö-



57

koneensa oli mennyt rikki, ja saadakseen sen kor-
jatuksi hän kääntyi rautateitten sähköosastolla
palvelevan suomalaisen K. Karppisen puoleen
kysyen, voisiko hän sen korjata. Karppinen lupasi
sen tehdä ja otti koneen haltuunsa. Koska Karp-
pinen sattuu olemaan hyvin sukkela ja intelli-
gentti mies, hän nopeasti käsitti koneen kokoon-
panon ja laittoi itselleen samanlaisen, kokeillak-
seen. Hän huomasi myöskin pian, että koneessa
saattoi tehdä monta parannusta, jotta se tulisi
tehokkaammaksi. Ne parannukset hän teki ja
alkoi sitten kokeilla koneellaan. Seuraukset oli-
vat mitä ihmeehisimmät. Hän luki ja tutki tau-
teja ja niiden parannuskeinoja ja koetti perinpoh-
jin ottaa selkoa Abramsin parannustavoista.

Lahjakkaana miehenä hän sai selville, mitä haki,
ja alkoi sitten itse käyttää konetta, paran-
taen useita, jotka kääntyivät hänen puoleensa
apua hakien. Vihdoin hänen potilaittensa luku-
määrä kasvoi niin suureksi, että hänen täytyi jät-
tää työnsä rautatiellä ja antautua yksinomaan
sähköparantajaksi. Nyt hänellä on työtä aamusta
iltaan, ja jokainen Brisbanessa tuntee hänen
nimensä. Työ ja menestys eivät ole vähentäneet
hänen rakkauttaan omiin kansalaisiinsa, vaan on
hän nyt kuten ennenkin valmis heitä auttamaan,
niin paljon kuin voi. Hänellä on kaunis käytän-
nöllinen tuuma,kuinka hän parhaiten voisi tuottaa
pysyvää hyötyä suomalaisille, jotka tulevat sinne
onneaan etsimään. Hän miettii suuren farmin
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ostamista, jossa suomalaiset ensin saisivat työtä ja
ennen kaikkea opetusta australialaisessa maanvil-
jelyksessä ja tavoissa sekä myöskin englannin-
kielessä. Näin varustettuina olisi heidän sitten hel-
pompi lähteä omin neuvoin jatkamaan elämää
Australiassa. Epäilemättä Karppinen on juuri
oikea henkilö ryhtymään tuumasta toimeen.

Puhellessani suomalaisten kanssa Austra-
liassa huomasin heti, he olivat, aivan samoin kuin
Amerikan suomalaiset, hiljalleen ja osittain kai-
keti tietämättään, muodostaneet oman kielen
itselleen. Suomalaiset päätteet olivat kyllä oikeilla
paikoilla, mutta sanojen vartalot olivat englannin-
kielestä otettuja ja hiukan »suomennettuja». Muu-
tamat näistä sanoista ovat lyhyitä ja mukavia
käyttää ja niin yleisesti käytännössä Australian
suomalaisten kesken, että monet tuskin ymmär-
täisivät kankeita supisuomalaisia käännöksiä.
Siitä syystä aion niitä käyttää myöskin tässä kir-
jasessani, joka on etupäässä aiottu niiden luetta-
vaksi, jotka syystä tai toisesta ovat huvitettuja
Australian suomalaisten kohtaloista ja elämästä.
Mainitsen tässä muutamia tavallisimpia, jotka
ovat niin sanoakseni joka päivä esiintyviä suoma-
laisten puheessa; Sokeriruoko on keini ja sokeri-
ruokokenttä on keinimaa. Ryhmä keininhakkaaj ia
on kängi, ja ryhmän johtaja, joka kirjoittaa sopi-
musten alle ja sopii palkoista y. m., on kängäri.
Pikkunen puro on krUkki ja melkein läpitunke-
maton kuuman vyöhykkeen viidakko on ropi.



Suomalaisia
leikkaamassa
sokerikeiniä.
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Se jokaosaa englanninkieltä, ymmärtää nuo sanat
heti ilman pidempiä selityksiä, aivan niinkuin hän
ymmärtää vastauksen, jonka sain, kun kysyin
emännältä, minne talon isäntä oli mennyt: »Hän
on tuolla kornerissa piltaamassa uutta haussia»,
oli emännän vastaus. On niitä sentään sellaisiakin
sanoja, joita en ainakaan minä ensin mitenkään
voinut ymmärtää. Kerran sattui näin, ollessani
maalla keinifarmarin luona, että talon pikkuinen
poika tuli tuossa kymmenen tienoilla aamupäi-
vällä huoneeseeni ja sanoi:

»Äiti pyysi tätiä kahville.»
»Etköhän sinä Erkki-poika nyt erehdy? Vas-

tahan me söimme aamiaista ...»

»En minä erehdy. Nythän on mookoo . ..
»

»Jaa, mikä se on nyt?»
»Mookoo ...»

Minun kielitaitoni loppui äkkiä, mutta päätin
koettaa, enkö saisi Erkiltä apua.

»Voitko sinä selittää tädille, mikä se on se
mookoo?»

»Väliin se on kahvia javäliin se on teetä», kuu-
lui Erkin valaiseva selitys.

Päätin kumminkin jatkaa keskustelua Erkin
kanssa, toivossa että mookoon merkitys selviäisi.
Kysyin siksi, tiesikö hän miksi »kieliset» sanovat
mookoota. (»Kielisiä» ovat kaikki, jotka eivät
puhu suomea.)

»En minä tiedä, miksi kieliset sitä sanovat,
mutta suomeksi se on mookoo.»
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Sillä hyvä, ja siihen sain tyytyä, kunnes isäntä
tuli kotiin keinimaalta. Hiljainen ja vakava poh-
jalainen myönsi hymyillen, että kyllä mookoolla
oli englantilainen nimi, ja parhaiten sen näkee työ-
laista, jonka hän otti alas hyllyltä. Sieltä sen
pian löysinkin. Queenslandin työlaki määrää, että
aamiaisen ja lounaan välillä ja sitten taas lounaan
jälkeen pitää olla tupakkahetki, »smoke-oh», joka
suomeksi käännettynä on jokseenkin sama kuin
»hei, tupakalle», mutta josta suomalaisen kielen
kankeuden tähden on muodostunut äsken mai-
nittu mookoo.

Siitä johtuu mieleeni, kuinka eräs australialai-
nen naiskirjailija, joka kovasti suosi suomalaisia,
kysyi minulta, onko suomenkielessä yhtään s-kir-
jainta. »On toki», sahoin, »kuinka niin?»

»Tulin ajatelleeksi, että se ehkä puuttuu koko-
naan teidän kielestänne, sillä, kun koetan opettaa
rouva Ahoa sanomaan sle e p, hän aina sanoo
lee p, ja kun pyydän häntä sanomaan stop,
hän sanoo t o p.» Selitin hänelle, että syy ei ollut
s-kirjaimessa, vaan konsonanttien runsaudessa
sanan alussa.

Tiedän kuitenkin aivan varmasti, että suoma-
lainen kieli ei ole ollenkaan niin kankea kuin sano-
taan. Vähällä vaivalla kuka tahansa oppii sano-
maan kaksi ja useampiakin konsonantteja sanan
alussa, ettei ole pakko sanoa liip eikä top, jos
hiukankaan pyrkii olemaan huolellinen puhees-
saan. Minua aina harmitti, kun kuulin suomalais-
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ten puhuvan Rispanjasta, tarkoittaen sillä Bris-
banea.

Oppi- ja lepoaika Karhulan farmilla loppui, ja
nyt piti varsinaisen työn alkaa. Matkalaukku
laitettiin kuntoon ja liiat tavarat jätettiin rouva
Karhulan hoitoon, kunnes palaisin. Autolla läh-
dettiin Brisbaneen, piletti ostettiin laivaan ja
tavarat kuljetettiin yläkannelle.

Kovin näytti tyhjältä laiva . . . En suin-
kaan minä mahtane olla ainoa matkustaja? Tuolla
juoksee joku laivan palvelijoista, jonka luokse kii-
ruhdamme kysymään, eikö laiva lähde kello 4.
Ei, ei se lähde ollenkaan. Mikä on hätänä, koska
laiva ei lähde? Lakko.

Siinä Australian kirous, ainaiset lakot.Kyseessä-
oleva lakko, n. s. satamatyöläisten lakko,
kesti yli kuusi viikkoa, jonka jälkeen se loppui
tuottamatta yhtään muita tuloksia kuin koko jou-
kon kurjuutta, etupäässä juuri satamatyöläisille.
Mikä oli lakon syy? Sitä on mahdoton sanoa,
sillä työväen omissa lehdissä, samoin kuin porva-
rillisten lehdissä, mainittiin milloin mitäkin syyksi.
Ainoa, mikä syrjästäkatsojalle tuntui selvältä, oli
se, että se oli kokonaan harkitsemattomasti alettu
ja huonosti johdettu. Että bolshevikeillä oli sor-
mensa siinäkin sopassa, lienee kaikille vahan selvä.
Ymmärsin heti, että sanomalehdistä oli toivotonta
saada mitään tolkkua koko lakosta. Ainoa keino
oli puhella työläisten kanssa. Sattumalta tapasin-
kin yhden lakossa olevan suomalaisen, jolta asiaa
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kyselin. Hän oli hyvin totinen ja sanoi vallan
suoraan, että koko homma oli hullua. »Mutta
totella täyty}f, sillä ei ole vielä kukaan päässyt
sanomaan, että suomalaiset ovat rikkureita.»
Se oli vallan totta. Suomalaisilla on Australian
työläisten kesken hyvä maine uskollisuudestaan.
Kärsivät ennemmin vaikka mitä, mutta rikkurin
mainetta eivät kärsi. Kysyin samalta suomalai-
selta, kuinka he olivat aloittaneet tuollaisen mie-
lettömän lakon. Hän hymähti ivallisesti: »Kehit-
tymätöntä väkeä ja ryssäläistä rahaa ...»

Rikkureita oli kumminkin paljon, ja seurauk-
sena kaikesta oli kahdeksan pommiräjähdystä
Melbournessa

...
Se oli surullinen tarina, jonka

olisi luullut avaavan hyvin monen silmät näke-
mään sellaisten »ystävien» arvon, joiden ainoana
tarkoituksena oli saada aikaan häiriötä ja kur-
juutta.

Seuraavana päivänä piti junassa lähteä Cairn-
siin, Queenslandin pohjoiseen osaan, siis varsinai-
siin tropiikkeihin. Matkaa kesti kaksi vuorokautta,
ja se ei suinkaan ollut ruusuilla tanssimista.
Queenslandin ainoa rautatie on kapearaiteinen, ja
pienet, puolipuhtaat vaunut ryskyvät ja jyskyvät
ja huojuvat kuin myrskyssä merellä. Koko ajan
pelkäsin, että vaunut suistuisivat pois radalta,
sillä moista menoa en ennen matkoillani pitkin
maailmaa ollut kokenut. Pelkoni oli kumminkin
vallan turha, sillä ei mitään onnettomuutta sat-
tunut.



64

Siitä saakka kun Lontoosta läksin ja Brisba-
neen tulooni asti en ollut syönyt mitään lihaa ja
olin iloinen ajatellessani, että siellä kuumassa
vyöhykkeessä ei joutuisi kiusaukseenkaan mais-
taa lihaa, jonka vahingollisuudesta, ainakin
minulle, Bernard Shaw oli saanut minut vakuu-
tetuksi. Siellä paahtavassa kuumuudessa ei tie-
tysti tarvinnut lihaa nähdäkään. Mikä täydelli-
nen erehdys! Kun juna seisahtui ruoka-aikoina
asemille, odottivat katetut pöydät matkustajia.
Lihaliemiä ja lihaa ja taasen lihaa, jos jollakin
lailla valmistettua! Hedelmistä ei varjoakaan.
Useimmissa paikoissa ei ollut kalaakaan, mutta
kyllä sen sijaan sitä useampia liharuokia. Joka
paikassa kysyin, eikö voisi saada hedelmiä, ja joka
paikassa vastattiin, että valitettavasti niitä ei
ollut saatavissa. Ja kumminkin olin radan var-
rella nähnyt hedelmäpuita, täynnä mitä herkul-
lisimpia etelän hedelmiä. No niin, ei siinä aut-
tanut muu kuin syödä lihaa taikka nähdä näl-
kää.

Seudut, joiden läpi rautatie kulki, olivat erit-
täin kiintoisia. Ihania, läpitunkemattomia met-
siä, monenlaatuisia palmupuita, suuria kukkivia
lehtipuita, korkeita saniaispuita, loistavan kir-
javia kukkia, köynnöskasveja voi sitä luonnon
loppumatonta runsautta ja kauneutta! Asu-
tuilla seuduilla näkyi ensin hedelmäfarmeja ja sit-
ten suuria, laajoja keinimaita. Korkeat vuoret
rajoittivat näköpiiriä melkein pitkin matkaa, yhtä
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koskemattomat kuin maatkin, vaikka tiesin, että
ne sisälsivät suunnattomia metallirikkauksia ja
jalokiviä. Oliko ihmisluonto täällä muuttunut
niin, että kunnioitus jarakkaus luontoon esti riis-
tämästä vuorten rikkauksia ja metsien suloa?
Eikö mitä! Ihmisluonto on kyllä sama siellä kuin
muuallakin, mutta tottumattomuus, nuoruus,
järjestyksen puute y. m. seikat, joista tulemme
puhumaan hiukan myöhemmin, ovat estäneet
ihmisiä käyttämästä hyväkseen kaikkia noita rik-
kauksia ympärillään.

Tomuisena, likaisena, runneltuna saavuin vih-
doin Cairnsin asemalle. Saarinen, Karhenmaa,
Kinnunen, Häggqvist ja vielä monta muuta
nimeä surisi korvissani, ja reippaat nuoret kädet
olivat tarttuneet tavaroihini, kuljettaen ne sekä
minut odottavaan autoon.

»Mennäänkö nyt suomalaiseen taloon?» kysyin,
sillä tiesin, että Cairnsissa oli suomalainen maja-
talo, jossa asui ainoastaan suomalaisia. »Ei,
ei mennä sinne nyt, sillä se on tällä kertaa täynnä
miehiä, vaan nyt menemme hotelliin, jostaolemme
tilanneet teille huoneen», kuului vastaus. Siis
mentiin hotelliin, jonka siisteys ja vaatimatto-
muus heti vaikuttivat miellyttävästi. Oli kuin
olisi tullut suoraan suomalaisten luo.

Olin saapunut Cairnsiin perjantai-iltana, ja
seuraavana iltana piti meillä olla suomalaisten
kokous. Silloin tuli tavata kaikki sikäläiset kan-
salaisemme suomalaisella majatalolla, jota silloin
5 Suomi Australiassa.
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hoiti aivan yksin neiti Salli Anderson, sillä hänen
toverinsa Martta Rauma oli mennyt joksikinaikaa
kokiksi maantiekängille, Athertonin ylätasangolle.
Neiti Anderson oli nuori, miellyttävä tyttö,
joka taitavasti ja suurella arvokkuudella hoiti
taloa ja sen asukkaita. Aavistin kyllä, ettei se
aina ollut vallan helppo tehtävä, ja ihmettelin
hänen tyyneyttään ja hänen antaumustaantyöhön,
joka sikäläisille suomalaisille oli tärkeämpi, kuin
silloin alussa ymmärsinkään.



NELJÄS LUKU.

Myönnän että odotin jännitykselläensimmäistä
suomalaista kokousta, jossa sain olla läsnä. Tie-
sin, että monella suomalaisella oli monta mailia
kuljettavana, tullakseen kokoukseen, sillä melkein
kaikki olivat töissä kaupungin ulkopuolella, suurilla
keinifarmeilla. Neiti Anderson oli laittanut kah-
vit pöytään, kuten ainakin suomalaisessa kokouk-
sessa, jatarkoituksemme oli tällä kertaa istua kah-
vin ääressä toverillisessa, vapaassa keskustelussa,
jottaensin hiukan tutustuisimme toisiimme. Monta
kysymystä oli mielessäni, joille piti koettaa luoda
vastaus. Millaisia olivat Australian suomalaiset?
Olivatko samanlaisia kuin Amerikan suomalaiset,
vai oliko ainainen päiväpaiste ja nuori maa muut-
tanut heidät? Olivatko he sellaisia, joista Suomi
sai olla ylpeä, vai olivatko oudot olot turmelleet
heitä?

Aivan ensi näkemältä saattoi sanoa, että siinä
oli harvinaisen miellyttävää joukkoa, nuoria,
reippaita miehiä, jotka näyttivät tietävän mitä
tahtoivat ja miksi olivat tänne kaukaiseen maa-
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han tulleet onneaan etsimään. Keskustelimme
kauan yhdessä ja pysyttelimme ylimalkaan
henkilökohtaisella alalla. Päätimme jatkaa tutus-
tumistamme vielä seuraavana päivänä lähte-
mällä yhdessä merenrannalle, sillä eihän sitä
yhdessä illassa ennätä juuri mitään, kun olisi
niin paljon sanomista, kyselemistä ja kerto-
mista.

Suurella autobussilla läksimme seuraavana päi-
vänä matkalle ja poimimme tien varrelta lisää suo-
malaisia ja pari englantilaista, jotka olivat erittäin
mieltyneet suomalaisiin. Toinen heistä osasi sekä
tervehtiä että kiittää suomeksi, vieläpä hän osasi
laulaa ensimmäisen värssyn Maamme-laulua puh-
taalla suomenkielellä. Toinen oli vanhempi mies,
jonka isä oli ollut aikaisimpia tienraivaajia Aus-
traliassa. Hän kertoi minulle paljon isältään
kuulemiaan juttuja niiltä ajoilta, jolloin valkoiset
valtasivat tuon rikkaan mustien maan ja aloitti-
vat »sivistystyötään», johon kuului sekä viina että
ampuma-aseet. Se oli karkeata elämää, josta
kumminkin kaiken raakuuden ohessa joskus pil-
kahti esiin helliä, inhimillisiä piirteitä. Nyt on
maa valkoisten hallussa, jamustat häviävät vähi-
tellen sukupuuttoon. Ne, jotkavielä ovat jäljellä,
ovat kylläkin hyvässä hoidossa, mutta, kuten
tiedämme, australialaiset mustat ovat harvinai-
sen alhaista rotua, eikä näytä siltä, kuin he kos-
kaan tulisivat kohoamaan edes hyvin vaatimat-
tomalle sivistystasolle.
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Matkalla Double Islandiin.

Suomalaisten laulujen kajahdellessa kiiti suuri
vaunumme eteenpäin troopillisten metsien ja
keinikenttien ohi, kunnes saavuimme meren ran-
nalle, missä erittäin kaunis maisema levisi eteem-
me. Olimme Double Islandissa, jonne pysäh-
dyimme päivällistä syömään ja jatkamaan haus-
kaa seurusteluamme.

Aivan niinkuin edellisenä iltana, oli vaiku-
telma nytkin kansalaisistani mitä suotuisin. Nuo-
ruutta, reippautta, työ-intoa ja paljon myöskin
ulkonaista, hienoa ja miellyttävää käytöstä.
Mutta oli siinä valittamistakin. Ajatelkaapa
itse, millaiselta elämä mahtaa tuntua, kun satoja
nuoria miehiä asuu yhdessä, rumissa rautahök-
keleissä, eikä yhtään ainoata naista ole lähitie-
noillakaan laittamassa heille minkäänlaista koti-
elämää! Heti päivän sarastaessa alkaa ankara
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työ kuumassa ilmanalassa. Ruoasta pitää huolta
kokki, sillä työlaki määrää, että jokaisellakängillä
pitää olla kokki ja kokin pitää olla mies. (Maan-
tiekängillä, rakennuskängillä y. m. s. voi myöskin
olla naiskokki.) Kolme kertaa päivässä on varsin
hyvä vero, ja sen lisäksi kaksi kertaa päivässä
mookoo. Ruumiillisesta hyvinvoinnista on pidetty
hyvä huoli. Tuon lisäksi täytyy jokaisella
keinimaalla olla tarpeeksi vettä, jotta työmiehet
voivat saada hyvän suihkukylvyn lopetettuaan
työnsä. Se on tietysti terveydelle aivan välttä-
mätöntä.

Sitten, kello neljä, loppuu työ. Millä lailla saa
ajan kulumaan seuraavaan aamuun asti? Kirjoja
on hyvin vähän, ja kaikki aikoja sitten luetut, ja
uusia ei tule. Kotiseudun lehtiä tulee aina kah-
den viikon perästä, ja neiti Anderson hoitaa ne
hyvin, kunnes tullaan hakemaan, mutta eivät
nekään tarjoa paljon henkistä ravintoa. Mennään
lauantai-iltana Cairnsiin, sillä siellä on elokuva-
teatteri. Kovin ovat huonoja kuvat, eikä niitä
jaksa monta kertaa nähdä. Entäs muuta? Kapa-
koita on siunautunut aina muutaman askelen
päähän, ja korttipeliäkin voi aina järjestää. Sit-
ten on myöskin niitä, jotka välittävät vedonlyön-
tejä. Siinä kaikki »henkiset» huvitukset.

Kerroin suomalaisille pojille, että hotellini
isäntä oli minulle puhunut suomalaisista.

»Sanoiko, että juodaan paljon?»
»Sanoi.»



Double
Island.
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»Jaa, kyllä se oli totta kolme vuotta sitten,
mutta nyt ovat asiat paljon paremmat siinä suh-
teessa. Moni on jättänyt juonninkokonaan, jatoi-
set ovat joka tapauksessa sitä paljon vähentä-
neet . . . Siinä on meille suuri kiusaus, kun täällä
on niin vähän muuta ajanviettoa ...»

Se oli totta, liiankin totta. Kuulin alituiseen
Australiassa sen maan korkeasta elintasosta. Se
on korkea siinä suhteessa, että ruokaa on kylliksi,
eikä asunnoista ja-vaatteista myöskään ole puu-
tetta, mutta ei kenenkään päähän juolahda, että
ihminen ei elä ainoastaan leivästä. Eivät ainakaan
suomalaiset pelkällä leivällä elä. Suomalaisilla
on aina henkisen ravinnon kaipuu, ja luonnolli-
sissa olosuhteissa he itse hankkivat sitä, ellei sitä
muutoin ole tarjolla. Mutta sitä miehet eivät
yksin voi tehdä. Naisten myötävaikutus on
ehdottomasti tarpeen.

Olen usein ihmetellyt suomalaisten taipumusta
jarakkautta näytelmätaiteeseen. Eihän Suomessa
sellaista korpea tapaa, missä ei löydä näyttämöä
jossakin nurkassa, oli se sitten nuorison- taikka
työväentalolla, taikka vain tallin ullakolla. Siellä
nuoret esittävät hyviä seuranäytelmiä, ja katso-
jista ei ole puutetta. Tuskin voimme ajatella
mitään suurehkoa iltamaa Suomen maaseudulla,
ellei siinä lopuksi ole näytelmää. Jokainen, joka
noita näytelmiä on nähnyt maaseudulla, tietää
myöskin, että usein tapaa selvästi lahjakkaita
näyttelijöitä noiden nuorten aloittelijani joukossa.
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Tuollaisia näytelmäiltoja kaipaavat Australian
suomalaiset kovasti. Jos Suomen naiset kerran
kehittyvät niin pitkälle, etteivät päästä miehiään
ja sulhasiaan yksin samoilemaan ympäri maail-
maa, vaan lähtevät itse mukaan, niin kyllä tulee
Australiassakin suomalaisia näytelmä- ja laulu-
iltoja, ja ennen kaikkea tulee sinne hauskoj a suoma-
laisia koteja, ettei tee nuorten miesten mieli
kapakkoihin eikä tuhlailemaan rahojaan kortti-
pelissä ja vedonlyönneissä.

Puhuin tästä monen suomalaisen kanssa joka
paikassa Australiaa, missä suomalaisia tapasin, ja
sain monta selitystä naisten puutteeseen. Eräs
nuori mies sanoi vallan surullisesta että kyllä
hänellä on Suomessa morsian, mutta tyttö ei
suostu tulemaan Australiaan, vaikka saisi piletin
koska tahansa. »Kai siitä ero tulee», arveli poika,
»sillä en minä vielä pääse kotiin lähtemään, ennen-
kuin olen hiukan varmemmalla pohjalla ja saatan
jatkaa elämää kotona ...» Toinen kertoi, että
hänellä oli vaimo Suomessa japikkuinen poika. Mies
oh kyllä pyytänyt vaimoaan lähtemään mukaan
Australiaan, mutta vaimo oli nauranut ja sanonut,
että saat mennä yksin japysyä siellä, minne menet.
»Vähätpä minä välittäisin koko vaimosta», virk-
koi mies, »saisi olla olojaan Suomessa, sillä ei se
kumminkaan muuta tehnyt kuin haukkui aamusta
iltaan, kilpaa äitinsä kanssa, mutta kun minulla
on se pikkuinen poika, joka aina jaoksiperässäni
kuin pieni pentu ..

. Yöllä olen monesti kuule-
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Cairnsin kaupunki.

vinani sen äänen: itä, älä jätä, kun ei osannut
vielä ässää sanoa ...» Silmät alkoivat kostua,
ja mies käänsi päänsä pois ...

Jotkut suomalaiset ovat menneet avioliittoon
australialaisten kanssa, ja joskus tuollainen aus-
tralialais-suomalainen avioliitto on onnistunut var-
sin hyvin, mutta usein on käynyt päinvastoin. Ja
se on ainakin varma, että ne miehet, jotka ovat
ottaneet australialaisen vaimon, eivät enää voi
Suomessa asua. Australian auringon alla synty-
nyt jakasvanut vaimo ei ikinä voi kestää kylmää
ja kolkkoa pohjolaa.

Seuraavana lauantaina piti Cairnsin suomalai-
silla taas olla kokous, mutta sitä ennen piti minun
käydä muutaman tunnin päässä olevalla maantie-
kängillä, toisia suomalaisia tervehtimässä. Täysin
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säännöttömät laivavuorot tekivät minulle kum-
minkin haittaa, niin etten saapunutkaanDaintreen
maantiekängille, vaan jouduinsen sijaanMossman-
nimiseen kaupunkiin. Tuollaiset aivan odottamat-
tomat yllätykset ovat mielestäni aina valopilkkuja
elämässä. Ne tuovat mukanaan seikkailutunnel-
man, niinkuin nytkin. Siis olin Mossmanissa .. .

Ei sitä nyt oikein kaupungiksikaan voinut sanoa,
mikä lienee ollut, kylä . . . Viisi hotellia kapakoi-
neen ja ehkä parikymmentä muuta rakennusta.
Erään siistin rakennuksen pääovella luin suurilla
kirjaimilla laitetun otsikon: School of Arts. Sehän
kuului komealta! Taidekoulu tässä pikkuisessa
kylän pahaisessa! Jäin miettimään, mitä taiteita
siellämahdollisesti opetettiin, mutta ei ollut ketään,
jolta olisin silloin voinut kysyä. No, kylläpähän
selviää, ajattelin. Sainkin myöhemmin tietää,
että tuollainen »taidekoulu» oli vallan vaatimaton
kirjasto, jolle oli annettu sellainen komea nimi,
jotta saataisiin avustusta valtiolta. Samanlaisia
»taidekouluja» näin sitten monessa paikassa.

Valitsin hotelleista sen, joka näytti parhaim-
malta, ja sainkin siinä huoneen. Sain emännän
käsiini ja kysyin heti, oliko siellä suomalaisia, ja
sain vastaukseksi, että ei niitä ole näin keskellä
viikkoa, mutta varmaan tulee lauantaina. Kysyin,
miksi heitä juuri seuraavana lauantaina odotet-
tiin, ja siihen sanottiin, että heitä tulee joka lauan-
tai, »sillä täytyyhän poika-raukkojen hiukan huvi-
tella viikon työn jälkeen». Emäntä hymyili



77

ymmärtävästi. Taas valitin itsekseni, että kova
onni ei ollut suonut suomalaisten naisten tulla
nuorten, reippaiden miesten avuksi, sillä kyllä se
niin on, että ilman naisten apua miehet ovat
avuttomia kuin lapset.

Emäntäni kysyi minulta, mitä tietä aioin
palata Cairnsiin, ja kuultuaan, että aioin mennä,
kuten olin tullutkin, ensin rautatiellä ja sitten
laivalla, hän vallan hämmästyi jasanoi, että minun
pitäisi toki käyttää tilaisuutta hyväkseni ja »cross
the bump». Aavistin, että tuo »myhkyrän yli» kul-
keminen tarkoitti jonkin mäen poikki kulkua, ja
vastasin, että olin valmis yrittämään, kun hän
vain selittää, kuinka ja koska se tapahtuu. Hän
selitti, että mr Frost vie autollaan kaksi kertaa
viikossa matkustajia »across the bump», ja huo-
menna oli juuri hänen päivänsä. Samalla hän
viittasi kädellään taustalla siintävää vuorta, josta
aavistin, että tuo vuori se kai oli hänen mainit-
semansa »bump». No, jos muut uskalsivat yrittää,
niin kyllä minäkin. Eipä muuta siis kuin sana
mr Frostille, joka lupasi seuraavana aamuna kello
kahdeksan tulla autollaan hotellin eteen minua
noutamaan.

Aamu tuli ja sen kanssa mr Frost. Ennen läh-
töäni emäntä tuli hätäisesti luokseni ja kuiskasi
korvaani: »Tahdoin vain varoittaa teitä, että tei-
dän ei pidä kysellä mitään tai muutoin puhua mr
Frostille.»

»Miksi ei?» kysyin ihmeissäni.
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»Hänen hermonsa ovat sellaisessa jännityk-
sessä, että hän ei kestä kyselyjä ...»

Mitähän tuo kaikki mahtoi merkitä? Tuossa
seisoi mr Frost, tyynenä ja komeana kuin itse
kaunis Kaukomieli, ja näöstä päättäen hänellä
tuskin oli hermoja ollenkaan, vielä vähemmin jän-
nittyneitä hermoja. Sanoin kuitenkin emännälle,
ettei minulla ollut vähintäkään aikomusta rasit-
taa häntä kyselyillä. Hyvästit sanottiin ja lähdet-
tiin.

Paitsi minua tuli kolme nuorta herrasmiestä
mukaan. Heidät komennettiin istumaan vaunun
perälle ja minut määrättiin eteen mr Frostin vie-
reen. Ei olisi johtunut minun eikä kenenkään
muun mieleenkään mukista vastaan, kun ken-
raali komensi. Myönnän, että usein melkein niin-
kuin hiukan harmittaisi, kun elämässä tapaa tuol-
laisia mr Frosteja, jotka ovat kuin luotuja käs-
kemään, ja sitten taas toisia, jotka nöyrinä kuin
rääsyt ovat valmiit polvistumaan käskijän jät-
käin juureen . . .

Tie oli alussa varsin hyvä, ja auto kulki aika
vauhtia. Sitten äkkiä hiljeni vauhti, jaaivan edes-
sämme kiilsi vuolas virta. Vallan hiljaakulki auto
alas virran törmää ja sitten loiskis! alas vir-
taan. Huomasin, että mr Frost vilkaisi minuun
nopeasti, aivan selvästi odottaen, milloin alkaisin
kirkua. Katsoin häneen takaisin virkkamatta
mitään, sillä ei hänkään ollut suutaan avannut,
mutta koetin antaa naamalleni ivallisen ilmeen,
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jotta hän ymmärtäisi minun ajattelevan jokseen-
kin näin: »Jos sinä luulet, hyvä herra, minun aiko-
van häväistä suomalaisten naisten mainetta kil-
jumalla taikka pyörtymällä, niin erehdyt pa-
hasti . . . Paitsi sitä minä olen yhtä hyvä uimari
kuin sinäkin ...» Frost hymyili hiukan jakäänsi
päänsä pois. Luulen, että hän ymmärsi.

Virran yli päästiin joten kuten, eikä kenenkään
tarvinnut näyttää uimataitoaan, vaikka juuri
keskivälillä asema näytti minusta hiukan uhkaa-
valta. Toisella rannalla alkoi taas maantie, mutta
se muuttui hetki hetkeltä yhä huonommaksi.
Tuossa olikin jo vuoren seinä aivan edessä. Ensin
en käsittänyt, että tarkoitus oli todellakin lähteä
kiipeämään tuota jyrkkää seinää ylöspäin. Eihän
siinä näkynyt mitään tietäkään jonkinmoinen
polku vain, täynnä isoja kiviä ja syviä kuoppia.
Siitä kai joku oli hevosen selässä yrittänyt ratsas-
taa . . . Ymmärsin nyt vallan hyvin, että Frostin
hermot olivat jännittyneet, jos hän tosiaankin
aikoi lähteä autolla kiipeämään tuota tietä.

Mutta ylöspäin sitä mentiin. Kun yksi seinä oli
päästä päähän kiivetty, oli toinen seinä vastassa,
entistä jyrkempi. Sivulle oli paras olla katsomatta,
sillä siellä ammotti hirvittävä kuilu. Joskus, sei-
nien välissä, luisuttiin hieman alaspäinkin, mutta
ylimalkaan vei tiemme ylöspäin ja taasen ylös-
päin. Koko ajan piti jos jonkinlaisilla äkkikään-
nöksillä välttää kiviä taikka kuoppia, joista jokai-
nen olisi hyvin voinut kaataa auton kumoon.
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Yli kaksi tuntia olimme näin äänettöminä kul-
keneet, kun Frost äkkiä kääntyi puoleeni jakysyi:
»Tunnetteko sattumalta Omar Khaijåmin runoja?»
Sanoin, että olin Omarin harras ihailija. Frost
hymyili ja alkoi puoliääneen lausua Omar Khaijä-
min runoa, juuri sitä, joka minusta aina oli ollut
ihanin ja jonka osasin ulkoa yhtä hyvin kuin
naapurinikin .. . Frost oli nähtävästi väsynyt
vaitioloon, sillä tämän jälkeen hän alkoi puhua
kirjallisuudesta ja kysellä kaikenlaisia kirjallisia
asioita minulta. Feuchtwanger oli hänen ihailunsa
esine uusien kirjailijain seassa. Ei, ei hän osannut
saksaa, mutta oh lukenut hyviä englantilaisia
käännöksiä . . . Runoja hän osasi ulkoa loppumat-
tomasta ja häntä huvitti paljon huomatessaan,
että meillä oli melkein täsmälleen sama maku
runoilijoihin nähden. Aika kului nyt hyvin
nopeaan, aivan liian nopeaan. Frost kysyi, miksi
en ollut ennen alkanut keskustella hänen kans-
saan. Enkö ymmärtänyt, kuinka hänellä oli kir-
jallinen nälkä? Kun piti aina olla kuin hau-
dassa ...

Ei ketään, jonka kanssa voisi sanaa
vaihtaa

.

.
.

Kerroin hänelle, kuinka minua oli varoitettu
puhumasta, ja ymmärsinhän hyvin, että hän ei
joutanut muuta ajattelemaan kuin matkan vaa-
roja. Hän nauroi. Hän osasi tämän matkan jo
ulkoa, eikä ollut vaaraa minkäänlaista hänen
autossaan kulkiessa. Mutta olihan se totta toi-
selta puolen, että häntä harmittivat kaikenlaiset
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järjettömät kyselyt, joilla monet matkustajat
häntä kiusasivat, ja siksi hän mielellään salli hotel-
lin emännän varoittaa matkustajia . . .

Olimme päässeet vuoren korkeimmalle hui-
pulle, ja siinä sai »hevosemme» hiukan levähtää.
Bentsiiniä lisättiin säiliöön, ja vettä noudettiin
läheisestä lähteestä. Minä sain istua hiljaa ihaile-
massa näköalaa, joka oli hurmaavan kaunis.
Tuolla kaukana, hyvin kaukana häämötti meri-
kin, ja tuossa lähempänä kierteli virran hopeavyö.
Jyrkkiä rinteitä verhosi mitä loistavin troopilli-
nen kasvillisuus. Frost huomautti minulle eri-
laisia palmujen muotoja, saniaispuiden hienoja
värivivahduksia, kukkien paljoutta ... »Ja tuolla
alhaalla on orkideoja, mutta siellä on myöskin
mustia käärmeitä ...»

Niin, niinhän se on usein elämässäkin, ettäkuk-
kaset ovat myrkyllisten käärmeitten suojassa . . .

Käärmeistä puhuessani täytyy sanoa, että
niitä tosiaankin on Australiassa monta lajia ja
hyvin vaarallisia. Pahin on n. s. kuolemankäärme,
jonka pureman väitetään tappavan ihmisen nel-
jännestunnissa ja johon ei mitään vastamyrkkyä
ole keksitty. Monet ovat kertomukset sen aiheut-
tamista murhenäytelmistä. Se asustelee mieluim-
min läpitunkemattomissa viidakoissa, »ropeissa»,
mutta tulee joskus ulos loikoilemaan päiväpais-
teessa. Sanotaan, että se on vallan kuuro, mutta
jos sitä koskettaa, on se tavattoman nopea liik-
keissään ja iskee rajusti kiinni vihoiliseensa.
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Käärmeitten joukossa on sentään varsin hyödyl-
lisiäkin, esim. jättiläiskäärme, »carpet snake». Se
on komea, kirjava jättiläinen, joskus kaksikym-
mentäkin jalkaa pitkä ja aivan myrkytön. Se
tappaa rottia keinimailta ja on siksi varsin hyvässä
maineessa keininviljehjäin seassa. Se harmi siitä
on, että se joskus kyllästyy rottapaistiin ja käy
silloin kanatarhoissa tarkastamassa, eikö sieltä
löytyisi hiukan vaihtelua ruokalistaan. Sen
nahka on hyvin kaunis ja arvokas, sillä siitä lai-
tetaan naisten loistokenkiä, käsilaukkuja y. m.
korutavaraa.

Meidän oli kohta jatkaminen matkaa, ja nyt
alettiin mennä seiniä alaspäin. Se tuntui minusta
vielä pelottavammalta, ja Frost, joka nyt oli
vallan kyllästynyt vaitioloon, myönsi, että alas-
meno ei ollut mitään huviretken tapaista, mutta
hän vakuutti aina pitävänsä huolta siitä, että
auto oli hyvässä kunnossa, jarrut vahvat ja kone
hyvin voimakas. Hän mainitsi myöskin, että
tällä tiellä, kuten ylimalkaan Queenslandin huo-
noilla teillä, täytyi käyttää hyvin raskaita autoja,
sillä kevyet autot kaatuivat väkisinkin syvien
kuoppien ja korkeiden kivien kaunistamilla teillä
ja vyöryivät helposti silloin alas jyrkänteitä,
mistä ei mitään pelastusta saattanut toivoa. Kun
kysyin, eikö hänelle koskaan ollut mitään onnet-
tomuutta sattunut, hän sanoi, että ei ollut, vaikka
sadeaikana usein vaara oli ollut lähellä, kun ei
voinut laskea, mikäkuoppa oli syvä, mikä matala,
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siUä kaikki olivat veden peitossa. Säännöllisiä
matkojaan, kaksi kertaa viikossa, Mossmanista
Mount Moloyhin Frost ei mitenkään tahtonut
jättää . . .

Ymmärsin hyvin, että hän, jonka luonto oli
runoilijaksi aikonut, tarvitsi noita matkoja saa-
dakseen harjoitusta hermoilleen ja joskus myöskin
innostuttavaa ajatusten vaihtoa samanmielisten
kanssa. Hän oli ollut mukana sodassa ja nähnyt
kurjuuden Gallipolissa, jase oli opettanut hänelle,
että tuollainen hermojen hirvittävä kiihoitus tap-
paa muutamat ja juovuttaa toiset, niin että tah-
too lisää, lisää .

. . Tuska tulee silloin, kun herää
huumaustilasta .. . Hän ymmärsi syvimmässä
sielussaan Omar Khaijämin sanat: »Thou thyself
art heaven and heh ...» Ei tarvitse kenenkään
lähteä hakemaan taivasta ja helvettiä muualta.
Sinussa itsessäsi ne ovat molemmat löydettä-
vissä . .

.

Mount Moloyssa vei Frost minut tanskalaiseen
ravintolaan odottamaan junaa ja syömään päi-
vällistä. Siellä pidettiin kuin omaa kansalaista,
koska tunsin Kööpenhaminan ja vieläpä Esbjer-
ginkin, josta emäntäni oli kotoisin, ja osasin ym-
märtää heidän kieltään. Koti-ikävä ja rakkaus
Tanskaan ei ollut häipynyt vuosien kuluessa, vaan
piti vireillä toivoa, että vielä kerran ennen kuole-
maa päästään Tanskan rannoilla käymään . . .

Matka Mount Moloysta Cairnsiin on ehkä kau-
nein, mitä Queenslandissa on tarjolla. Auringon



Barron Falls.



86

kultaamia vuorenhuippuja, joita tropiikkien rehevä
kasvillisuus peittää, jyrkät rinteet, joiden kuk-
kien runsautta ja köynnöksien läpitunkematto-
muutta ei ihmiskäsi koskaan ollut yrittänytkään
häiritä, ja missä varmaan tulta sylkevät lohikäär-
meet vartioivat loistavia, tuoksuvia orkideoja. . .

Sillä matkalla syrjäytimme myöskin Austra-
lian suurimman vesiputouksen, Barron Fallsin.
Mylvien ja jyskyen syöksyy vesi jyrkkää vuoren-
seinää alas laaksoon ja sieltä hopeisena virtana
eteenpäin. Sillä tuntuu olevan samanlainen veto-
voima ihmisiin, joilla sydän on särkynyt, kuin mei-
dän Imatrallamme, ja lukemattomia tarinoita siitä
tiedetään kertoa. Sinne kosken kuohuihin syök-
syi muutama vuosi sitten myöskin nuori suomalai-
nen mies, kun morsian hänet jätti, vaikka oli
luvannut olla hänen omanaan aina. Ei pidä mennä
lähelle Barron-putousta, kun elämä pitelee kova-
kouraisesti. Se vetää liiaksi puoleensa ja uskotte-
lee, että se joka menee huoliaan pakoon, löytää
rauhan sen kuohuvassa sylissä . . .

Juna mateli hiljalleen, uhkien ja puhkien,
kolisten ja jyskyttäen, Cairnsia kohti, jonne vih-
doin saavuimmekin. Paljon mieluummin olisin
istunut Frostin autossa, näennäisessä hengenvaa-
rassa, mutta samalla jännittävässä keskustelussa,
kuin tässä luita särkevässä tomuisessa junassa.

Kun saavuin Cairnsiin, oli jo iltamyöhä, mutta
uni ei ottanut tullakseen niin jännittävän päivän
jälkeen. Paljon oli miettimistä kaiken johdosta.



87

Oli suuri onni minulle, että olin tavannut niin
paljon australialaisia, eikä ainoastaan suomalaisia.
Varma vakaumukseni on, että sille, joka tahtoo
oppia tuntemaan suomalaisia vieraalla maalla,
ei riitä ollenkaan seurusteleminen ainoastaan
suomalaisten kanssa, vaan hänen täytyy uhrata
paljon aikaa tutustuakseen maan omiin asukkai-
siin, sillä vasta siten voi saada oikean taustan
omien kansalaisten tuntemiselle.

Minulle oli sanottu Sydneyssä, tavatessani
muutamia suomalaisia siellä, että suomalaiset
eivät yleensä olleet onnistuneet Australiassa
ja ettei kenenkään pitäisi yrittääkään tulla siir-
tolaisena Australiaan, ellei hänellä ollut vähin-
täänkin 500 puntaa taskussa, joka tietysti merkit-
see käytännöllisellä kielellä samaa, kuin että suo-
malaisen ei pidä yrittääkään luoda itselleen Aus-
traliassa siedettävää elämää, ellei hänellä ole noin
100,000 markkaa taskussa, ja sitä tietysti ei kel-
lään suomalaisella ole. Jo Cairnsissa tulin ilok-
seni huomaamaan, että tuo puhe ei pitänyt missään
suhteessa paikkaansa, ja myöhemmin, tavates-
sani enemmän suomalaisia, näin vielä selvemmin,
kuinka säälittävää ja moitittavaa on, että hen-
kilöt, jotka nähtävästi eivät tunne oloja ollen-
kaan ja joilla ei ole mitään luottamusta kansam-
me kykyyn, koettavat tyhjällä panettelulla vai-
keuttaa siirtolaisten elämää, sen sijaan että he
kaikin voimin koettaisivat heitä auttaa jakehoit-
taa.



88

Suomalaisten kanssa voi yleensä puhua aivan
suoraan. He pitävät suorasta puheesta ja ovat
myöskin valmiit antamaan suoria vastauksia.
Kysyin parilta nuorelta mieheltä Cairnsissa, oliko
heidän mielestään monta suomalaista poikaa
siellä vallan hukkaan joutunut.

»Kylläpä minun mielestäni voi kahdestakin
sanoa, ettei niistä enää miestä tule», oli puoleksi
epäröivä vastaus.

»Luuletteko, että he olisivat paremmin onnis-
tuneet kotona Suomessa, taikka muualla?»kysyin.

»Ei toki. Ne olivat mahdottomia jo tänne tul-
lessaan. Siitä syystä ne kaiketi tänne lähetettiin-
kin, etteivät Suomessa muuta tehneet kuin joivat
ja renttuilivat, mutta samaa menoa ne ovat tääl-
läkin jatkaneet.»

»Entäs muut kaikki? Sanoisitteko, että he
ovat yleensä onnistuneet vaiko epäonnistuneet?»

»Jos tarkoitatte aineellista toimeentuloa, niin
totta vissiin se on paljon parempi kuin Suomessa.
Ylimalkaan puhuen voi sanoa, että suomalaiset
ovat hyvin saaneet työtä ja hyvin ansainneet
rahaa, vaikka australialaiset ovat meille kateel-
lisia, niinkuin kaikille muukalaisille.»

Hän kosketti siinä kipeään kohtaan, nimit-
täin australialaisten kateuteen, joka ei suinkaan
ole pienimpänä esteenä suomalaisilla. Siitä myö-
hemmin enemmän. Koetan nyt muutamalla
sanalla kuvata aseman ytimen, niinkuin se minulle
esiintyi Cairnsissa: Ankaraa työtä ja hyvät tulot.
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Ei mitään jalostavia huvituksia. Rapakoita joka
nurkassa. Korttipeliä ja vedonlyöntejä aina tar-
jolla. Ei ollenkaan suomalaisia naisia auttamassa
perustamaan viihtyisiä koteja. Ja sitten vielä
lisänä: puuttuva englanninkielen taito. Siinä
aseman ulkonainen puoli.

Mutta eivätkö kaikki joudu hukkaan sellai-
sessa ympäristössä ja sellaisissa oloissa? kysyy
kauhistunut lukija.

Eivät ollenkaan. Pää pystyssä ja hammasta
purren he pyrkivät eteenpäin, ja pääsevät myös-
kin eteenpäin. Suomalainen sisu ja varmat otteet
eivät salli sortumista. Lakki pois päästä suoma-
laisten keininhakkaajien edessä! Heidän apunsa
isänmaalle ei rajoitu ainoastaan aineelliseen apuun,
vaan he vievät Suomen maineen ympäri maail-
maa, tuottaen kunniaa maalle, joka on sellaisia
poikia kasvattanut. Ei pidä sitä seikkaa pieneksi
arvata.



VIIDES LUKU.

Seuraava paikka, jonne tieni vei Cairnsista, oli
Athertonin ylätasanko. Tiesin, että siellä oli pal-
jon suomalaisia, ja halusin kovasti heitä tavata ja
puhutella. Matka Cairnsista Athertoniin oli ihana.
Läksin sinne autobussissa, josta oli hyvä näköala
seutujen yli. Nousu ylätasangolle, joka ensin oli
hiljaista, melkein huomaamatonta menoa ylös-
päin, kävi loppupuolella varsin jyrkäksi. Tie alkoi
silloin kierrellä vuoren ympäri korkkiruuvin ta-
paan, sillä suora nousu, lyhyintä tietä, olisi ollut
vallan mahdoton. Toisella puolen näkyi vuoren-
seinä kohoavan äkkijyrkkänä ylöspäin, ja toisella
puolen huimasi katsetta syvä kuilu, joka hetki
hetkeltä kävi yhä syvemmäksi ja peloittavam-
maksi. Tie ei ollut erittäin leveä, ja luonnolli-
sesti kysyin kuljettajalta, kuinka sillä tiellä sel-
viää, jos toinen autobussi taikka vaikkapa pie-
nempikin vaunu tulee vastaan. Ajuri hymyili
ja sanoi, että tässäpä ei tule kukaan vastaan.
Asia oli järjestetty niin, että määrätyllä ajalla
kulkee liike ainoastaan ylöspäin, ja sitten toi-
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sella ajalla alaspäin. Se olikin tietysti ainoa
ratkaisu.

Kun pääsimme Athertoniin, kysyin kuljetta-
jalta, tiesikö hän, missä mr Nivalan asunto, oli. Ei
tiennyt. Nytpä tässä taisi tulla pula. Minulle oli
Cairnsissa vakuutettu, että kuljettaja tietää joka
paikan Athertonissa, mutta Nivalan taloa hän ei
tuntenut. Hän näyttikin kovin miettivältä ja
pyysi minua selittämään, minkä näköinen se hen-
kilö oli, jota tahdoin tavata. Siinä tuli uusi pula,
sillä en ollut koskaan nähnyt ketään Nivalan per-
heeseen kuuluvaa henkilöä, niin mitenkäpä osasin
selittää? Sanoin, että hän on suomalainen gentle-
manni ja että luultavasti moni hänet tuntee
täällä Athertonissa. Juuri tänään hänen luonaan
oli luultavastimonta muutakin suomalaista. Ahaa,
nyt heräsi kuljettajakin. »Te tahdottevarmaankin
mennä Finnhotelliin, eikö niin?» Niin, sinne tietysti
tahdoin, ja täyttä vauhtia ajoimme »Finnhotellin»
pihalle. Siellä olikin ryhmä suomalaisia vastassa,
Nivala ja hänen perheensä jamonta muuta, joiden
nimiä en ensi hädässä saanut selville.

Kun tulee suomalaisten luokse, tulee kuin
omaan kotiinsa. Aina herttainen ja lämmin vas-
taanotto, ja aina kahvipannu tulella, oli sitten
mookoo taikka mikä aika tahansa. Varsin pian
tuli lisää väkeä talolle, ja istuttuamme hetken
kysyttiin minulta, joko jaksaisin jatkaa matkaa
tiekängille katsomaan, mitenkä suomalaiset lait-
tavat maantietä. Tietysti jaksoin.
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Vieraisilla Schildtin kängiliä.

Läksimme autolla niin pitkälle kuin pääsimme,
ja sitten jatkettiin jalkaisin. Tulimme varsin pian
kauniille virralle, jonka toisella rannalla kängi oli.
Sitä sanottiin Schildtin kängiksi, sillä siinä oli
m. m. kolme Schildt-veljestä, päivettyneitä, reip-
paita, harvinaisen miellyttäviä nuoria miehiä. He
olivat laittaneet känginsä varsin kodikkaaksi.
Mäen törmällä oli heidän rakennuksensa, taval-
linen rautapellistä rakennettu suojus, jonka he
olivat sisustaneet pakkilaatikoilla ja laudanpät-
killä, niin että siellä oli sekä vuoteita että istuma-
paikkoja. Eihän se ollut aiottukaan päiväasun-
noksi, ei muuta kuin yömajaksi, sillä päivät vie-
tettiin ulkona. Mäeltä laskeuduimme alas virralle
päin, ja siellä oli puolitiessä kokin, Martta Rau-
man, asunto ja keittiö. Asuntona oli kokilla val-
koinen teltta, jossa oli oikein matto lattialla ja
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Martta Rauman kahvipöydän ääressä Schildtin kängillä.

kukkia pöydällä. Keittiö oli rakennettu rautapel-
listä ja sisustettu lukemattomillarautapellistä laite-
tuilla laatikoilla. Teltan ja keittiön välille oli
katettu pitkä pöytä, jossa meille tarjottiin kahvia
ja kevyttä ruokaa lounaaksi. Naisväki läksi sit-
ten alas joen rantaan uimaan, ja heidän jälkeensä
tuli miesten vuoro. Kahvipöydästä katsottuna
paikka näytti erittäin kauniilta, ja oli varsin
helppo kuvitella, että nuo korkeat, komeat puut
olivat suomalaisia riippukoivuja eikä australialai-
sia kumipuita, niin kodikkailta ne tuntuivat.

Schildtin veljekset kertoivat, että virta oli
täynnä herkullisia kilpikonnia. He olivat äsket-
täin ottaneet kiinni yhden, ja vaikka Martta-neiti
oli ensin hirvitellyt sellaista otusta, oli hän kum-
minkin keittänyt siitä lientä, joka oli osoittautu-
nut erittäin herkulliseksi. »Eikä kukaan sitä syö-
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nyt suuremmalla nautinnolla kuin juuri Martta-
neiti itse», nauroi Harry Schildt. Lähellä asun-
toa oli yksi tovereista löytänyt hyvän lähteen, ja
nyt ei virran vesi tietysti enää kelvannut juoma-
vedeksi, vaan sitä haettiin aina lähteestä, mistä se
saatiin jääkylmänä ja kirkkaana. Olipa talossa
kissakin. Se oli villin metsäkissan poikanen, jonka
kängiin kuuluva englantilainen oli maidolla houku-
tellut ulos metsästä ja sitten ottanut kiinni. Se
oli nyt vallan kesyyntynyt ja piti talon aivan
puhtaana hiiristä, joita muutoin oli hyvin
paljon niillä mailla. Mutta naukumaan oikein
kotikissan tavoin se ei koskaan oppinut. Sil-
loin tällöin se äännähti nopeasti ja lyhyesti,
mutta oikein komeaa naukumista se ei saanut
aikaan.

Noin viikkoa myöhemmin puhelin australialai-
sen pääinsinöörin kanssa suomalaisista maantien-
tekijöinä, ja hän kertoi heidän tarmostaan ja tai-
dostaan erittäin kehuvasti, mainiten vielä erik-
seen Schildtin veljekset. Mutta maantien teossa,
niinkuin muuallakin, on suomalaisilla taistelu
toisten kateutta vastaan, joka usein saattaa elä-
män hyvinkin vaikeaksi heille.

Nyt oli sunnuntaipäivä eikä mitään töitä tehty
kängillä. Palasimme siis kaikki yhdessä Nivalan
talolle, jonne illalla odotettiin kaikkia seudun
suomalaisia. Siellä sitten yhdessä vietettiin mitä
hauskin ilta, puheltiin oloista siellä ja kotimaassa
ja pohdittiin uusia suunnitelmia, miten saataisiin
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vilkkaampi yhteys aikaan Australian suomalais-
ten ja kotimaan välillä.

Athertonin ylätasanko on ilmastonsa puolesta
erittäin sopiva suomalaisille. Se on niin korkealla
merenpinnasta, että vaikka se on tropiikeissa, ei
kuumuus siellä ole läheskään niin rasittava kuin
Cairnsissa. Toisena hyvänä puolena voi mainita,
että siellä ei tiedä mitään moskiitoista, jotkaCairn-
sissa jayleisesti koko Queenslandissa, ovathirveänä
rasituksena, varsinkin tottumattomille uusille
tulokkaille. Kaikki vakuuttivat minulle, että
niihin tottuu ja ne myöskin puolestaan tottuvat
ihmisiin ja jättävät nerauhaan sekä hakevat uusia,
maukkaampia uhreja. Eivät ne sentään koko
aikana minuun ennättäneet kyllästyä, sillä vaikka
nukuinkin jokayö moskiittoverkon alla, oli minulla
kasvot jakädet täynnä niiden puremia. Sanottiin,
että ne eivät sielläpäin maailmaa ole pahoja kul-
jettamaan tauteja, kuten malaariaa ja muita,
mutta kyllä ne silti ovat kauheana rasituksena.

Nivalan talo, jonka sen seudun englantilaiset
tunsivat nimellä »Finnhotel», olikin majatalo suo-
malaisille. Se oli seudun suomalainen keskusta.
Sinne tulivat suomalaisten kirjeet ja sanomaleh-
det, ja siellä saivat suomalaiset asunnon jaruoan,
ollessaan niillä seuduilla. Valitettavasti Nivalan
perhe ja heidän kanssaan asuva pohjalainen Tork-
kola muuttivat pois sieltä juuri samana päivänä,
kun minäkin sieltä läksin. He olivat saaneet
hyvillä ehdoilla vuokrata suuren karja- ja vehnä-
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farmin ja muuttivat sinne. Suomalaisille se oli
suuri vahinko, sillä Athertonissa olisi hyvin tär-
keätä koettaa ylläpitää suomalaista keskustaa.
Sinne kyllä yritettiin saada toisia suomalaisia
hoitamaan taloa, mutta en sitten tiedä, onnistuiko
yritys.

Seuraavana päivänä läksimme käymään toi-
sen suomalaisen luona. Frans Rock on vanhim-
pia asukkaita ylätasangolla. Matka hänen talol-
leen oli hyvin kiinnostava, sillä suurin osa sitä
kulki syvien, koskemattomien metsien halki.
Rockilla itsellään on paljon metsäaluetta, ja hän
on myynyt sieltä koko joukon hienoja puulajeja,
silkkitammea, pähkinäpuuta, australialaista kal-
lisarvoista vaahteraa y. m.

Ennenkuin menimme itse talolle, poikkesimme
katsomaan Rockin perunafarmia, jossa suomalai-
nen Kanervo juuri oli kovassa työssä ja niin
auringon paahtama, että ensin olisi luullut häntä
ruskeaihoiseksi etelämaalaiseksi, mutta pianhan
sen huomasi reippaasta olennosta, että suomalai-
nenhan siinä oli eikä mikään etelämaalainen.

Kun lähenimme Rockin taloa, pisti punaisten
kukkien paljous silmään talon ympärillä. Sieltä,
kukkien keskeltä, löytyi itse talokin. Rockin per-
heeseen kuuluu isä ja äiti, kaksi täysikasvuista poi-
kaa ja tytär, viimeksimainittu jo naimisissa Länsi-
Australiassa. Talo on kauniilla paikalla, mäellä,
josta jyrkkä tie vie alas joen rantaan, mihin on
rakennettu sillä seudulla hyvin tunnettu suomalai-



nen sauna. Ei-
hän oikea suo-
malainen voi
tulla toimeen
ilman saunaa,
asui sitä mi-
ten kuumassa
maassa tahan-
sa. Kyllä sauna
on tarpeen päi-
väntasaajan tie-
noilla yhtä hy-
vin kuin poh-
joisnavankin lä-
histössä. Paljon
oliRockilla har-
mia, ennenkuin
sai saunansa
kuntoon, mutta
onnistuipa vih-
doinkin. Ylä-

Rockin perhe.

tasanko on näet korkeiden vuorien ympäröimä,
jotka kaikki ovat sammuneita tulivuoria, ja
kivet ylätasangolla ovat tulivuorista murtu-
neita laavan jäännöksiä, jotka eivät kestä
kuumentamista halkeamatta. Joskus ne eivät
ainoastaan halkea, vaan räjähtävät. Kuka sellaisia
hirviöitä uskaltaisi saunan kiukaassa käyttää!
Mitä tehdä? Kun suomalainen Esko on saanut
päähänsä, että sauna siellä olla pitää, niin kyllä
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ään myöskin keksii keinot. Elleivät kivet kestä,
niin kestää ainakin rautakanki. Kun rautakanget
kuumennetaan ja niiden päälle kaadetaan vettä,
tulee saunaan löylyä tarpeeksi, ja hyvää löylyä
tuleekin. Matkalla Rockille olimme pysähtyneet
eräässä laaksopaikassa, jossa kasvoi komeita
eucalyptus-puita, ja niistä olimme katkaisseet
kauhean suuren tukon oksia. Niistä riitti kaikille
pehmeitä ja tuoksuvia kylpyvihtoja.

Rockin sauna on muussakin suhteessa merkil-
linen. Sen lähelle on Australian merkillisin eläin
laittanut pesänsä. Tarkoitan ihmeellistä pla-
typus-eläintä, josta on vaikea sanoa, onko se lintu
vai kala vai imettäväinen. Imettäväisten jouk-
koon se nyt kumminkin lasketaan kuuluvaksi.
Se on nelijalkainen, ja sillä on leveä luinen nokka
niinkuin hanhella jauimakalvotetujalkojen varpai-
den välissä. Pesänsä se kaivaa monimutkaisena
käytävänä veden rajasta syvemmälle maahan,
kunnes se vihdoin ennättää maan pinnalle, jonne
se laittaa aukon päälle kuivista lehdistä jarisuista
korkean pyramidin tapaisen rakenteen. Tähän
maanpäälliseen osaan platypus munii munia,
tavallisesti kaksi munaa, harvoin kolme, taikka
vainyhden. Sitten se hautoo munat, kunnes niistä
kömpii esiin eläviä, nelijalkaisia poikia, jotka
emo sälyttää vatsanahasta muodostuneeseen pus-
siin, kuten kengurutkin, ja imettää niitä, kunnes
ne kasvavat niin isoiksi, että pystyvät itse aloit-
tamaan omaa elämäänsä.
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Platypus on nykyjään rauhoitettu, sillä sitä
alettiin pyydystää niin paljon, että pelättiin sen
häviävän sukupuuttoon. Sen nahka on kuin hie-
nointa ruskeata samettia. Nykyjään sitä saa
nähdä suurissa eläintarhoissakin, joten sen sala-
peräisyys on hävinnyt.

Rockin luona tapasin myöskin nuoren, Airamo-
nimisen suomalaisen kemistin, joka juuri oli
palannut pitkältä retkeltä vuoristoista, missä hän
oli nuoren Rockin kanssa käynyt tutkimassa
mineraali-mahdollisuuksia. Hän oli kovasti ihas-
tunut löytöihinsä ja halusi pian päästä takaisin
lähemmin tutkimaan, mitä vuoristoilla oli tar-
jottavana. Ja ainahan ne suomalaiset sitkeydel-
lään saavat aikaan mitä tahtovat.

Olimme yötä Rockin vieraanvaraisessa talossa
ja sitten seuraavana päivänä aloimme kulkea
kotiin päin, s. o. Nivalan talolle. Tiellä oli paljon
katseltavaa. Tuon tuostakin tuli vastaamme
taikka sivuutimme kuudentoista taikka kahdek-
santoista suuren härän vetämät ajopelit, joissa
kuljetettiin aarniometsien jättiläispuita. Tuossa
tien vieressä seisahduimme, sillä minulle piti
näyttää myrkkypuu, joka siinä kasvaa rehoitti
vihreänä ja viattoman näköisenä. Jos siihen sat-
tumalta koskee kädellään, muistaa sen lopun
ikänsä, sillä käsi ja käsivarsi turpoaa pahasti ja
kainalon alla jatkuu tuskaa vuosikausia. Se .voi
välillä parantua ja sitten taas jatkua uudestaan.
Minulle kerrottiin, että jos joku sattumalta jou-
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tuu seisomaan kahden myrkkypuun väliin, ei viivy
kauan, ennenkuin hän vaipuu pyörtyneenä maa-
han. Hän on tietämättään hengittänyt myrkky-
puiden erittämää myrkyllistä kaasua. Ei liene
vielä keksitty mitään vastamyrkkyä tällaiselle
myrkylle.

Rouva Nivalan teki kovasti mieli näyttää
minulle valtion ylläpitämää metsäasemaa, jossa hän
oli kerran ennen käynyt ja joka hänen mielestään
oli erittäin kiinnostava. Koska se ei ollut kaukana
valtatieltä, päätimme mennä sinne, emmekä suin-
kaan katuneet kauppojamme. Aseman hoitaja
itse tuli näyttämään meille puita ja pensaita
puistossaan. »Ai, katsokaa, mikä puu tuo on,
tuo, jossa on niin pitkät neulaset?» »Se on tam-
mi

...
» sanoi hoitaja. Siis se ei ollutkaan havu-

puu, vaikka neulaset panivat tyhmän europalai-
sen luulemaan sitä havupuuksi. . . Varmuuden
vuoksi maistoin havua, ja totta on, että sillä ei
ollut havupuun pihkaista makua. »Mutta tuossa
on puu, jota teidän tulee nimittää havupuuksi»,
sanoi hoitaja näyttäen puuta, jossa oli selvät leh-
det. Se maistui havupuulle. Tiesin kyllä jo ennes-
tään, että Australiassa oli kaikki ylösalaisin ja
nurinpäin käännettynä, mutta tuo meni sentään
mielestäni liian pitkälle, että tammet kantoivat
havuja ja havupuut lehtiä. Päätin kysyä neuvoa
hoitajalta: »Sanokaa minulle, mikä europalai-
nen puu on sukua tuolle puulle?» »Ei mikään, ei
yhtään mikään», nauroi hoitaja. »Nämä ovat



Härkävaunuissa
vedetään

jättiläispuita.



104

kaikki aivan australialaisia puita, joilla ei ole
mitään sukulaisia missään muussa maanosassa.»
Siis aivan sama juttu kuin tuon ihmeellisen pla-
typus-eläimen, jota ei voi edes kunnolla lajitella.

Ja entäs kengurut ja wallobyt taikka valopit,
kuten suomalaiset niitä nimittivät, nuo ihmeelli-
set imettäväiset, jotka pussissa edessään kanta-
vat poikasiaan?

Saavuimme hyvissä ajoin Nivalan talolle, ja
sitten illemmällä menimme tervehtimään erästä
Polma-nimistä virolaista perhettä, joka oli talon
parhaita ystäviä; Virolaiset ovat tunnettuja vie-
raanvaraisuudestaan, ja kyllä saimme kokea, että
olimme virolaisessa talossa. Siellä oli leivottu ja
paistettu, keitetty ja käristetty vaikka mitä.
Lisäksi saimme kuulla kaunista soittoa, sillä sekä
emäntä että tytär talossa olivat musiikin harras-
tajia.

Paitsi Schildtin veljestenmaantiekängiä oli ylä-
tasangolla vielä toinenkin maantiekängi, mutta
aika ei valitettavasti riittänyt käyntiin siellä.
Suomalaisten parissa kului aika niin nopeaan,
että jokakerta toivoi, jottatuota hauskaa yhdessä-
oloa kestäisi edes päivän verran vielä. Hauska
savolainen kängäri, taikka oikeastaan pitäisi
sanoa taiteilija, oli Parkkinen, johon Nivalan
talossa tutustuin. Ihailimme hänen erittäin kau-
niita piirroksiaan ja kuuntelumme hänen savo-
laista huumoria uhkuvia kertomuksiaan, jotka
varmaankin olisivat Lampeniakin tyydyttäneet.
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Välillä kävimme katsomassa puutarhaa, jossa kas-
voi sekä kukkia että kasviksia, ja panimme mieli-
hyvällä merkille isännän lupauksen, että uuteen
paikkaan istutetaan heti kahvipensaita, jotta ei
tarvitse ostokahvia vieraille tarjota, vaan saa
omasta puutarhasta kaikki talon kahvitarpeet.

Kahvipensas viihtyykin hyvin ylätasangolla,
kuten muuallakin Queenslandissa, ja koska kahvi
on suomalaisten viihdytys vieraalla maalla, on
vallan luonnollista, että he alkavat viljellä sitä
kotikasvinaan, jotta saavat paahtaa omia papu-
jaan ja saada siten kahvinsa monta vertaa mauk-
kaammaksi ja virkistävämmäksi. Tulevaisuuden
unelmana on sitten, että lähetetään suomalaisten
omia kasvattamia papuja Suomeen sukulaisille
joululahjaksi. . .

Ylätasangolta palasin jälleen Cairnsiin, jossa
vielä oli yksi suomalaisten kokous, ja sitten piti
heti jatkaamatkaa Tullyyn. Olin päättänyt sähköt-
tää matkastani Tullyyn, jotta tulopäivästä ei
tulisi erehdyksiä. Mutta siinäpä tulivat australia-
laiset tavat esteeksi. Lauantaina kello neljän jäl-
keen ip. ja koko sunnuntaina ei voi sähköttää
eikä kirjoittaa mihinkään. Täydellistä lepoaikaa
kestää maanantai-aamuun saakka. Australialai-
set tuntuvat itse pitävän sekä posti- että sähkö-
laitostaan maailman parhaana, mutta kyllä me
mukavuuksilla pilatut europalaiset usein huokai-
limme katkerasti saadessamme kokea näiden
meille niin tärkeitten laitosten australialaisuutta.
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Voin tässä myöskin mainita, että joulun aikaan,
jolloin postilaitos Europassa toimii moninkertai-
silla voimilla, Australian postivirkailijat pitävät
viiden päivän joululomaa, sillä miksi heidän pitäisi
rasittaa voimiaan sellaisena aikana, jolloin muilla
työläisillä on joulurauha?

Suomalaisella sitkeydellä sai yksi Cairnsin suo-
malaisista kumminkin sanan Tullyyn tulostani
aivan hyvissä ajoin. Mitenkä hän menetteli, en voi
sanoa, mutta usein sain kokea, että suomalaiset
keksivät keinoja, silloin kun toiset seisovat neu-
vottomina sormi suussa mahdottomalta tuntuvan
tilanteen edessä.



KUUDES LUKU.

Tully oli matkani suurin yllätys ja kestävä
ilon lähde. Minulle oli kerrottu, että siellä oh
kymmenen suomalaista farmia, mutta kun tulin
sinne, oli siellä jo kaksitoista farmia suomalaisten
hallussa, ja ennen lähtöäni Melbournesta takaisin
Lontooseen kuulin, että niitä oli jo neljätoista.
Sitten, oltuani Lontoossa muutamia kuukausia,
tapasin Australiasta palaavia suomalaisia, jotka
kertoivat Tullyssä jo olevan 16 suomalaista far-
mia. Jos samaa vauhtia mennään eteenpäin, niin
tiesi miten monta siellä jo mahtaa ollakaan.

Emil Vilenius, jolla on yhteinen keinifarmi Toi-
volan ja Kivirannan kanssa, oli kirjoittanut
minulle Cairnsiin ja pyytänyt luokseen asumaan.
Olin kiitollisuudella vastaanottanut kutsun, mutta
ennenkuin ennätin lähteä Cairnsista, sain kirjeen
Yrjö Honkavaaralta, joka sanoi, että Tullyn suo-
malaiset mielellään tahtoivat, että asuisin aina-
kin aluksi mrs Deanin luona, joka oli sen seudun
johtavin nainen. Päätin siis ensin asettua mrs
Deanin luo ja sitten siirtyä sieltä jonkin päivän



108

Suomalaisten rakentama talo mr Deanille valmistumaisillaan.

perästä Vileniuksen farmille. Olin nimittäin koko
ajan koettanut olla yhteydessä myöskin austra-
lialaisten kanssa niin paljon kuin aikani suinkin
myönsi, saadakseni varmemman näkökulman suo-
malaisia mitatessani. Ei muuta siis kuin kiitin kut-
susta ja läksin.

Kun juna seisahtui Tullyn asemalle, oli siellä
koko joukko suomalaisia vastassa ja myöskin mr
ja mrs Dean. Suomalaiset nimet kaikki mainit-
tiin, mutta ei siinä ensi hädässä vielä monikaan
tarttunut mieleen. Astuin mr Deanin autoon, ja
lähdettiin heidän huvilalleen. Tiellä emäntäni
selitti minulle, että talo oli vielä keskentekoinen,
ja varsinkin oli puute huonekaluista, mutta työ oli
jätetty suomalaisten käsiin, jotka tähänkin asti



Takala ja Honkavaara kosken vieressä kivellä Deanin
pihamaan taustalla.
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olivat kaikki tehneet talossa ja jotka tulivat pitä-
mään huolta siitä, että talo aikoinaan tulisi kun-
toon. Erittäinkin olivat »Frank» ja »George»
hyvin tärkeitä talon valmistamisessa, ja myöskin
mr Davidson (lausuttuna puhtaasti englantilai-
seen tapaan) oli erittäin taitava rakentaja. Myö-
hemmin minulle selvisi, että Frank ja George oli-
vat pohjalaiset Frans Takala ja Yrjö Honka-
vaara.

Talo, jonne mentiin, oli kauneimpia, mitä
Australiassa sain nähdä. Pihamaan taustana oli
korkea vuori, josta virtasi alas kirkas vuorivirta
kohisevana, vaikka kyllä pienehkönä koskena:
Koskeen piti juuri alkaa rakentaa sähkölaitosta,
josta talo saisi valoa ja voimaa. Kivenheiton
päässä talosta alkoivat läpitunkemattomat viida-
kot, joiden australialainen nimi on »scrubbs» ja
jotka suomalaisten kesken käyvät ropi-nimellä.
Australialaiset erottavat jyrkästi kaksi lajia vii-
dakolta, » scrubbs» ja »bushes». Jälkimmäiset ovat
tiheitä, mutta eivät läpitunkemattomia metsiköitä,
joissa kasvaa etupäässä lukemattomia eucalyptus-
lajeja ja muita suuria, kauniita puita. »Scrubbs»,
joita suomalaiset sanovat ropeiksi, ovat melkein
läpitunkemattomia ja täynnä mitä ihanimpia
kasveja, lukemattomia palmulajeja, hibiscus-puita,
akaasioita, erivärisiä loistavia kukkia, köynnös-
kasveja ja vaikka mitä. Tietysti siellä on myös-
kin käärmeitä, joiden joukosta on jo mainittu
hirveä kuolemankäärme.
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Deanien talo oli sisältä yhtä miellyttävä kuin
ulkoakin. Se oli, kuten kaikki Queenslandin talot,
rakennettu korkeille paaluille, ja sitä ympäröi tuo
tropiikkien välttämätön kuisti, joka aina on suo-
jana auringon liiallista kuumuutta vastaan. Huo-
neet olivat suuret ja ilmavat, ja niitä oli
monta. Ropit olivat täynnä jaloja puulajeja, ja
niitä oli runsaasti käytetty talon seinissä ja lat-
tioissa. Saliin oli Takala veistänyt nuottihyllyn,
joka jalopiirteisenä ja silkkitammen monisyisistä
laudoista kokoonpantuna oh itsessään taideteos.
Se oli kaikkien talossa-kävijäin peittämättömän
ihailun esine.

Deanit olivat seudun rikkainta väkeä, ja sel-
västi näkyi, ettei siinä talossa rahahuolista tietty.
Jos ajattelen samankokoista taloa Suomessa ja
yhtä paljon rahaa isännällä ja emännällä, olisi
emännällä varmaan noin kolme taikka ehkä neljä-
kin palvelustyttöä auttamassa huoneiden siivoami-
sessa, ruoan laitossa, kahvin keitossa y. m. Ja
kuinka monta oli täällä? Ei yhtään. Rouva itse
isännän ja ainoan kotona olevan pojan kanssa sii-
vosi huoneet, laittoi ruoan, pesi astiat j. n. e.
Kaikki kävi kuin nuottien mukaan. Talossa oh
kyllä kolme suomalaista apulaista, äskenmaini-
tut Honkavaara, Takala ja Davidson, mutta
heille kuului ulkonainen talon hoito eikä sisä-
työt. Sellaisessa suuressa talossa, joka ei vielä ollut
lopullisesti valmiskaan, oh kyllä riittävästi työtä
noille kolmelle reippaalle pohjalaiselle. Milloin



112

oli jokin kohta maalin tarpeessa, milloin piti läh-
teä kaatamaan puhelinpylväitä, sillä talosta puut-
pui vielä puhelinkin, milloin piti raivata tilaa suu-
relle puutarhalle, josta piti tulla unelmankaunis
luoma, kyllä siinä työtä riitti kaikille. Sitten
piti vielä rakentaa uusi tiekin ropin läpi valta-
maantielle, leveä ja komea, suuria autoja varten.
Emännän vakaumus tuntui olevan, että suomalai-
set, ja ainoastaan suomalaiset, osasivat kaiken
tuon tyydyttävästi tehdä.

»Tulkaapa käymään talossa kolmen vuoden
perästä», sanoi Takala, »niin saatte nähdä mil-
laisessa kunnossa talo ja puutarha japalmupuisto
silloin ovat ...» Niinpä kyllä. Ei meillä Suo-
messa hyvinkään paljon muutu kolmessa vuodessa,
eikä puutarhassakaan niin lyhyessä ajassa ihmeitä
saada aikaan, mutta tuossa luonnon siunaamassa
paratiisissa kaikki kehittyy kuin taikavoimalla, ja
vallan hyvin uskon, että sekä puutarha että puisto
kolmen vuoden perästä ovat sellaisia, jommoisiksi
unelmissamme niitä kuvittelemme.

Mrs Dean pani toimeen heti tultuani hauskat
kutsut kaikille seudun suomalaisille sekä myöskin
australialaisille tutuille. Suomalaiset lauloivat
koko illan ja hyvin lauloivatkin. Tullyssä on suo-
malaisilla ei ainoastaan hyvä-äänisiä laulajia
vaan myöskin pari taitavaa laulunjohtajaa. Siitä
syystä onkin sikäläinen kuoro tunnettu toisillakin
seuduilla. Laulu laulun perästä kajahti ilmoille,
ja australialaiset pyysivät yhä lisää ja lisää.
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Honkavaara, Takala ja Davidson.

»Uskaltaisikohan niille laulaa Oolannin sotaa?»
kuiskasi Yrjö Honkavaara korvaani. »Jos hyvinkin
ymmärtävät ja suuttuvat.» »Mitäs ne siitä suut-
tuisivat?» »No, kun siinä lauletaan, kuinka Suo-
men pojat antoivat enkelsmannille selkään . . . »

Kehoitin kovasti laulamaan Oolannin sotaa, sillä
arvasin, että sen reipas nuotti miellyttäisi austra-
lialaisia, joita liian syvällinen suomenkielen taito
ei varmaan rasittanut. Ja entä sitten, vaikka oli-
sivatkin ymmärtäneet sanat? Anglosaksilakien
rotu osaa nauraa eikä koskaan osoita pikku-
maista sanojen saivartelemista. Oolannin sota oli
laulettava uudestaan moneen kertaan.

Parin päivän perästä piti pitää vaatimaton
esitelmä Suomesta, jasen jälkeen muutin asumaan
8 Suomi Australiassa.
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Vileniuksen farmille. Se oli siitä merkillinen, että
paikkakunnan ainoa suomalainen tyttö asui siellä.
Hänen nimensä oli Saimi Hovi, sievä nuori tyttö,
sinisilmäinen, keltatukkainen. Heti tuntui koti
kodilta, kun siellä oli myöskin nainen. Muutoin
olivat kaikki Tullyn komeat suomalaiset farmit
emännättömiä. Luulen, että moni suomalainen
siellä kuten Cairnsissakin myönsi, että asiat siinä
suhteessa olivat hiukan hullusti ja että muutos
olisi hyvin suotava. Ja sen muutoksen pitäisi
tapahtua pian, jos toivoi Tullyn suomalaisen asu-
tuksen kehittyvän luonnollisesti javarmasti. Tul-
lyssäkin oli useita suomalaisia, joilla oli vaimo ja
perhe kotona Suomessa, mutta kun useimmilla
Australiaan lähtiessä on se tuuma, että sinne läh-
detään nyt vain katsomaan, millaiset olot ovat,
ja vasta sitten myöhemmin päätetään, jäädäänkö
sinne kauemmaksi vai palataanko heti kotiin
Pohjanmaalle, niin on käytännöllisempää jättää
naisväki ja lapset kotiin ja sitten kutsua ne tule-
maan, jos asiat näyttävät lupaavilta. Kuluu ensin
vuosi epävarmoissa oloissa, kuluu vielä toinenkin
vuosi, ja sitten vähitellen tottuu olemaan yksin
eikä tule kutsutuksi perhettä Australiaan. Sillä
lailla elämä kuluu. Minusta kumminkin tuntui,
kuin isännät noilla kukoistavilla farmeilla olisivat
alkaneet miettiä, että eiköhän pitäne hankkia
emäntiä taloon, jotta onnen etsintä tulisi luon-
nolliseksi ja kehitys kaikilla aloilla kävisi moni-
puolisemmaksi, 010 onnellisemmaksi.
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Vileniuksen, Kivirannan ja Toivolan talo.

Vileniuksen luokse oli illalla kutsuttu kaikki
seudun suomalaiset ja johtavat australialaiset.
Oli hauska nähdä sitä erittäin hyvää ja sydämel-
listä suhdetta, jokavallitsi suomalaisten ja austra-
lialaisten välillä. Läsnä olivat m. m. koko Dea-
nin perhe, pari sanomalehtimiestä, farmikauppo-
jen välittäjä mr Dingle, joka erityisesti suosi
suomalaisia ja nähtävästi toivoi Tullyn hedel-
mällisten farmimaiden vähitellen joutuvan koko-
naan suomalaisten käsiin, sekä useita Australian
naismaailman edustajia. Laulut laulettiin ja
puheita pidettiin molemmin puolin ja Vileniuksen
omia leipomia kakkuja kovasti kiiteltiin. Austra-
lialaiset lausuivat sen toivomuksen, että tällaisia
iltamia pidettäisiin usein Tullyssä, kumminkin sillä
ehdolla, että Vilenius aina ottaisi leipoakseen
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kakut. Uskallan ennustaa, että Vileniuksesta
vielä tulee Australian Fazer, kun hän tulee enem-
män tunnetuksi.

Meillä suomalaisilla on se maine, että me olem-
me maailman riitaisinta ja kateellisinta kansaa.
Se ei pidä paikkaansa Australiassa. Yhteinen
etäisyys kotimaasta, yhteinen yksinäisyys sitoo.
Ja suomenkieli sitoo ja käy niin merkillisen rak-
kaaksi. Muut ovat »kielisiä», mutta me olemme
suomalaisia ja kuulumme yhteen. Australiassa
ei riidellä politiikasta eikä kadehdita toista, jos
häntä sattuu onni hiukan suosimaan. Ja aina
ollaan valmiit auttamaan, jos toista suomalaista
elämä pitelee liian kovakouraisesti. Sanalla sanoen,
toverihenki Tullyssä oli suurempi kuin olen näh-
nyt missään muualla suomalaisten seassa.

Yhtä seikkaa kaikki valittivat, nimittäin kir-
jallisuuden puutetta. Eihän sitä osaa mitään
tilatakaan, kun ei tiedä, mitä ilmestyy ja miten
sitä on saatavana. Jospa kaikki suomalaiset
muistaisivat, että mieluisempaa lahjaa ei siellä
oleville ystäville voi lähettää kuin jonkin hyvän
kirjan silloin tällöin. Kirjat kulkevat kädestä
käteen ja luetaan kannesta kanteen, niin kauan
kuin koossa pysyvät. Toivon, että pienen suo-
malaisen kirjaston hankkiminen Tullyyn ei jää
tyhjäksi unelmaksi, vaan että ystävien avulla se
verraten pian saadaan toimitetuksi. Sillä lailla
sidotaan kotimaahan noita uraa-uurtavia, anka-
rassa työssä ahertelevia kansalaisiamme.
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Vileniuksen farmilla oli oikea puusta raken-
nettu talo. Sellaista en ollut nähnyt toista muualla
kuin Karhulan farmilla, Brisbanen lähellä ja
Athertonissa Nivalan talolla. Vileniuksen talo oli
tietysti myöskin rakennettu korkeille paaluille, ja
sitä ympäröi leveä kuisti, kuten kuumassa ilman-
alassa on tapana. Siellä oli myöskin omatekoisia,
puusta veistettyjä huonekaluja, eikä vain pakki-
laatikoita, kuten usein emännättömissä taloissa
olin nähnyt. Läheisessä ropissa oli mitä hienoim-
pia puulajeja, niin että kyllä kelpasi laittaa vaikka
millaisia taiteellisesti veistettyjä huonekaluja.
Pohjalaisilla on selvä taipumus kaikenlaiseen puu-
sepäntyöhön, niin että mestareita oli riittävästi
silläkin paikkakunnalla, oli sitten kysymys talon
rakentamisesta taikka taiteellisten huonekalujen
veistämisestä. Vileniuksen talon rakentamisessa
Davidson oli ollut mestarina, ja tulos olikin mitä
parhain. Huonekaluja piti vielä laittaa paljon
lisää ja varmasti luvattiin, että kun seuraavan
kerran tulen Australian suomalaisia tervehti-
mään, on siellä komeat tuolit ja sohvat, eikä kiik-
kutuoleistakaan ole silloin enää puutetta, sillä
nehän ovat niin tärkeitä maalliselle onnelle.

Takapihalla juoksenteli kanoja ja kalkkunoita,
ja talon vahtina oli kaksi koiraa, jotka murisivat
pahasti kaikille tuntemattomille »kielisille», mutta
suomalaisia kohtelivat hyvin suopeasti, häntää
heiluttaen ja iloisesti haukahtaen. Farmin kolmella
isännällä oli vielä neljäs suomalainen auttamassa
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Vilenius mustien luona.

keinimailla, ja paitsi sitä oli Saimi Hovi apuna
kotitöissä. Talossa oli kyllin tilaa kaikille, vaikka
minä olinkin anastanutyhden isännän huoneen olo-
ajakseni siellä. Oikeata suomalaista saunaa ei
ollut silloin vielä farmilla, mutta aavistan, että
se jo on olemassa, sillä siellä oli erinomaisen hyvä
»kriikki» (pieni puro), joka oli kuin luotu saunaa
varten, sillä siinä oh kirkasta ja hyvää juoksevaa
vettä tarpeeksi. Ja eucalyptus-puita tietysti on
joka paikassa riittävästi, jotta saadaan hyviä ja
tuoksuvia kylpyvihtoja.

Kun kaikki nuo lisäparannukset saadaan toimi-
tetuiksi, silloin ei puutu muuta kuin teatteri, jota
puutetta Saimi kovasti valitti. Hän osasi jo ulkoa
parikin kaunista osaa, mutta missä niitä näyt-
teli, kun ei ollut teatteria, ja vielä sitäkin hui-
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Vilenius mustien luona.

lumpi, kun ei ollut yhtä ainoata muuta suoma-
laista naista .. . Eihän niistä miehistä ole yksin
sellaisten kehittävien huvien toimeenpanijoiksi. . .

Vileniuksen iltamassa Saimi oli lausunut Eino
Leinon kauniin runon niin hyvin, että selvästi
saattoi uskoa hänellä olevan sekä taipumusta että
halua näytehnätaiteeseen. Sehän onkin suoma-
laisten lempitaidetta.

Taloa katsellessani näytti Vilenius minulle
komean jättiläiskäärmeen nahan, josta olisi saa-
nut mitä ihanimpia korukenkiä ja käsilaukkuja.
Kysyin, miksi hän oli tappanut tuon kehumailla
suositun, rottia surmaavan käärmeen, jahän ker-
toi, kuinka se oh tapahtunut. Eräänä iltana, kun
talon isännät olivat juuri maata menossa, alkoi
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kana- jakalkkunatarhasta kuulua hirveätä melua:
Kalkkunat kirkuivat, kanat kaakattivat, kukko
oli muita ylinnä äänessä. Kyllä siellä varmaan
jokin vaara uhkasi. Ei muuta kuin piti pukeutua
nopeasti ja mennä katsomaan. Eipä kumma
ollutkaan, että kanat jakalkkunat pitivät melua,
sillä niiden keskellä loikoi suunnattoman suuri
jättiläiskäärme katsellen tutkivin silmin, mikä
noista hermostuttavan meluavista kanoista par-
haiten sopisi ensimmäiseksi suupalaksi. Nopeasti
loppuivat käärmeen tuumat, kun Vilenius yhdellä
hyvin tähdätyllä iskulla surmasi hirviön. Sen nah-
kaa säilytettiin nyt voiton merkkinä, mutta aavis-
tan, että kun isännät hankkivat emäntiä taloon,
niin tuollaiset komeat käärmeennahat eivät
jouda enää riippumaan voitonmerkkeinä vain,
vaan ne parkitaan ja laitetaan hienoiksi koru-
esineiksi.

Kyselin, eikö seudulla ollut myöskin alligaat-
toreita, joiden nahka oli vieläkin arvokkaampi.
Tietysti niitä oli, japaljon olikin. Jos olisin jouta-
nut viipymään pari päivää kauemmin Tullyssä,
olisi yksi seudun naisista, jolla oli oma moottori-
laiva, vienyt minut Tully-joen suuhun, jossa kuu-
luu olevan alligaattoreita virta täynnä. Niitä ei
pyydetä enempää kuin jättiläiskäärmeitäkään,
sillä luonnon rikkauksia on niin paljon, ettei kaik-
kien anastamiseen ja käyttämiseen riitä aikaa
eikä haluakaan. Amerikassa on varsinaisia alli-
gaattori-farmeja, jotka kuuluvat kannattavan
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hyvin, silläkaunis ja kestävä nahka on hyvin kal-
lista.

Tullyssä oli kaikenlaisia isänmaallisia pyrin-
töjä, joiden vaikutuksen kyllä syrjäinenkin huo-
masi. Koko Queenslandin alueella toimiva Suomi-
seura oli siellä hyvin edustettuna ja elinvoimai-
nen. Se sitoi yhteen suomalaisia ja sitoi heitä
myöskin vanhaan maahan. Minulle sanottiin,
että noin 50 % siirtolaisista palaa ennen kuole-
maansa Suomeen, mutta tarkempia tietoja siitä
en voinut saada. Pääasia mielestäni olikin, että
yhteyttä Suomeen ei katkaista, vaikka matka on
pitkä javaikea ja vaikka Suomen puolesta ei pal-
joa tehdä kaukaisten kansalaisten hyväksi. Ehkä-
pä siinäkin kohta muutos tapahtuu parempaan
päin. Matkat nykyaikana lyhenevät nopeasti, ja
yhteistoiminta eri maitten ja maanosien välillä
käy yhä kiinteämmäksi. Ei ennen uneksittu,
että Amerikan suomalaiset tulisivat joka kesä
tuhansittain Suomessa käymään, mutta nyky-
jään se on jo tavallinen ilmiö. Vielä sekin aika
tulee, kun Australian suomalaiset samoin käyvät
vanhassa maassa tuomassa uusia tuulahduksia
kaukaisesta maastaan ja saamassa heimokansansa
helmassa lämpöä ja rohkaisua elämän taisteluun.
Eihän siihen enää kauan viivy, ennenkuin ilma-
laivat ovat yhtä tavallisia kuin muutkin kulku-
neuvot.



SEITSEMÄS LUKU.

Päivät kuluivat kovin nopeasti, ja pian oli
hetki käsissä, jolloin piti sanoa hyvästi ystäville
Tullyssä ja lähteä uusia kansalaisia hakemaan.
Seuraava paikka, jonne minua oli pyydetty, oli
Long Pocket, lähellä Inghamin kaupunkia. Kun
juna pysähtyi Inghamissa, oli siellä muutamia
suomalaisia vastassa, ja heti lähdettiin autolla
ajamaan Long Pocketia kohti.

Long Pocket on Australian Lohtaja. Lohtaja-
laisia on jokafarmilla, jaLohtajan murretta puhu-
taan kaikkialla. Usein tulin ajatelleeksi, että
mitenkähän paljon lienee Lohtajalla asukkaita
nykyjään . . . Onko se tyhjänä, vai vieläkö siellä
on tarpeeksi sekä kotimaahan että Australiaan.
Kun joskus Suomeen pääsen, tahtoisinkäydä Loh-
tajalla. Siellä varmaan saa selvemmän vastauk-
sen kuin muualla näihin kysymyksiin:

i) Mikä vaikutus on Australiaan muuttami-
sesta Lohtajan kotoiseen elämään?

2) Onko Lohtaja aineellisesti rikastunut vai
köyhtynyt, vai onko varallisuus pysynyt enti-
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sellään riippumatta siirtolaisuudesta Austra-
liaan?

3) Mikä henkinen vaikutus Australiassa käy-
neillä on kotona olleisiin? Vaikuttavatko heidän
monet kokemuksensa laajentavasti näköpiiriin,
vai ovatko ne liian etäisiä, liian outoja, käsittä-
mättömiä, ja siitä syystä enemmän masentavia
kuin virkistäviä?

Tällaisia kysymyksiä ja monenmoisia vielä
lisää johtuu mieleen, enkä ole niihin mitään päte-
vää vastausta löytänyt. Ei kukaan ymmärtääk-
seni voi niihin vastausta saada muuta kuin sel-
laisilla seuduilla, missä on pitkä kokemus siirtolai-
suudesta ja sen vaikutuksista. Lohtaja var-
maan on erittäin sopiva tutkimusalue tällaiselle
taloudellis-filosofiselle aineelle.

Ennenkuin jätettiin Ingham taaksemme, poik-
kesimme Central Hotelliin, tapaamaan Saimi
Hovin sisarta Katria. Terveiset vietyämme Tul-
lystä taksimme eteenpäin emmekä poikenneet enää
missään, ennenkuin automme seisahtui Jukkolan
ja Junttilan yhteisellä farmilla. Talo oli noita
tavallisia, galvanoidusta rautapellistä rakennet-
tuja, harmaanvärisiä asumuksia, jotka ovat
hyvin yleisiä Queenslandissa ja jotka lienevät
kylläkin käytännöllisiä, mutta eivät suinkaan
liialla kauneudella pilattuja. Valkoiset muurahai-
set ovat tietysti kokonaan tappion puolella koet-
taessaan hyökätä rautatalojen kimppuun, ja se
onkin arvattavasti pääsyynä, miksi tällaisia taloja
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on niin runsaasti. Paitsi sitä ne ovat kestäviä ja
suojaavat sateelta ja tuulelta eivätkä ole tulen-
arkoja. Kuten jo sanoin, kauniita ne eivät ole, ja
kun vielä kaiken lisäksi ne ovat enimmäkseen
kalustetut pakkilaatikoilla, olisi synti sanoa, että
liiallinen kauneuden palvominen niissä turmelee
ihmissielua.

Olinsaanutkutsun Jukkolan isännältä tulla hei-
dän vieraakseen, ja siellä minua odotti nyt läm-
min vastaanotto ja iso huone asuakseni. Illalla,
kuten entisissäkin paikoissa, tulivat seudun suoma-
laiset koolle, ja hauskassa keskustelussa kului se
päivä loppuun.

Jukkolan ja Junttilan farmi on, kuten useim-
mat sillä seudulla, keinifarmi. Rakennusta ympä-
röi kaunis puutarha, missä hedelmiä kasvoi per-
heen omiksi tarpeiksi. Suomalaiset eivät yleensä
ole hedelmien ja kasviksien syöjiä, mutta lämpi-
män ilmanalan erinomaisen maukkaat ja mehevät
hedelmät, sellaiset kuin ananas, poopoo, grena-
dilla ja monet muut, vähitellen saavat suomalai-
setkin voitetuiksi kasvinsyöjien lukuun.

Jukkolan emäntä kuljetti minua läheisille far-
meille, jotka kaikki olivat suomalaisten hallussa,
paitsi yhtä, jonka omisti australialainen, Dick
Smith niminen, erinomaisen ystävällinen, vanha
australialainen. Kaikki suomalaiset tunsivat
hänet, ja heidän suussaan hänen nimensä oli »Tiks-
mitti», suomalaisten suosija ja avustaja. Yhtenä
iltana olin vieraisilla Tiksmitin luona, ja kun kuu-
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lin hänen puhuvan seudun suomalaisista, huoma-
sin heti, että hän piti heitä kuin omaan perhee-
seensä kuuluvina, joita hänen vanhana ja koke-
neena piti neuvoa ja avustaa kaikilla mahdolli-
sina keinoilla.

Päivät kuluivat lentäen, kuten aina suomalais-
ten parissa. Hyvin ikävä sanoma kohtasi meitä
yhtenä päivänä, nimittäin että Jukkolan vanhin
poika, joka oli osakkaana toisessa farmissa, oli
äkkiä sairastunut koviin polttoihin ja viety Ingha-
miin lääkärin luo. Kaikki merkit viittasivat umpi-
suolentulehdukseen, joka tietysti oli siksi taval-
linen tapaus, että luulin lääkärien helposti saatta-
van ryhtyä tarpeellisiin parannuskeinoihin. Kuu-
limme kyllä, että sairaalan päälääkäri oli lähtenyt
pois muutamaksi päiväksi, ja »voi, voi, ne nuoret
tohtorit ovat niin taitamattomia!» Koetin kykyni
mukaan lohduttaa vakuuttamalla, että kyllä nuo-
rikin lääkäri tuollaisen tapauksen ymmärtää.
Ihmeeksemme kuulimme kumminkin, että lääkäri
ei tiennyt, mikä nuorta miestä vaivasi, ja oli käs-
kenyt hoitaa häntä tulisen kuumilla kääreillä vat-
salle. Sitten muutaman päivän perästä tuli hätäi-
nen sana, että Tiksmitti oli saanut puhelinsano-
man Inghamista, jossapyydettiin Jukkolan emän-
tää nopeasti tulemaan sairaalaan, sillä poika kai-
pasi äitiään. Tiksmitti antoi heti autonsa käytet-
täväksi, ja viipymättä läksi äiti sairaan poi-
kansa luo.

Minun piti muutaman tunnin perästä myöskin
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lähteä Inghamiin, jatkamaan matkaani etelään
päin, japäätin poiketa sairaalassa katsomassa Juk-
kolan emäntää jakuulemassa, kuinka poika jaksoi.
Lapasin siellä sairaanhoitajan, joka kertoi, että
päälääkäri oli palannut ja että nuoressa Jukko-
lassa oli umpisuolentulehdus. Se oli leikattava,
mutta tulehdus oli päässyt leviämään kovin pal-
jon, ja vaaralliselta asema nyt näytti. . .

Parin viikon perästä, ollessani Melbournessa,
näin Suomi-lehdestä, että nuori Jukkola oli noin
viikko sitten siirtynyt toiselle puolen rajaa . . .

Eiköhän Suomesta riittäisi lääkäreitä Austra-
liaankin? Ei varmaankaan tulisi heiltä työtä
puuttumaan Queenslandissa. Anglosaksilaiset
maat yleensä ovat merkillisen huonosti hoidettuja,
mitä lääkäreihin tulee, mutta Australia tuntuu
olevan vielä huonommassa tilassa kuin muut
siinä suhteessa. Meneehän meiltä alituiseen lää-
käreitä Amerikaan, missä tuntuvat viihtyvän
hyvin ja ansaitsevan paljon rahaa. Miksi ei
kukaan yritä Australiaan?

Kuten jo sanoin, Long Pocketista piti lähteä
pois, ja taas, kuten edellisillä kerroillakin, tunsin
selvästi, että vielä olisi pitänyt viipyä muutamia
päiviä, jotta olisin ennättänyt käydä Stone Kive-
rillä, Hawkens Creekissä ja monessa muussa pai-
kassa, sekä kuulla vanhan Kluukerin kertovan
Ryssän Jäkistä ja tämän seudun merkillisestä
kehityksestä erämaasta rikkaaksi keiniseuduksi.
Liian vähän oli aikaa, aivan liian vähän. Se, joka



127

seuraavan kerran sinne menee suomalaisia tervehti-
mään, ottakoon aikaarunsaasti, sillä sielläon paljon
nähtävää ja paljon opittavaa.

Nopeat hyvästit sanottuani saattamaan tul-
leille suomalaisille Inghamin asemalla; läksin
samalla rämisevällä, mutkikkaalla radalla Mary-
boroughta kohti, jossa minua odotti uusi suomalai-
nen ryhmä.

Maryboroughn asemalla oli Haapakosken isän-
tä minua odottamassa ja vei minut autollaan
kotiinsa. Siellä oli suuri perhe, vanha isäntä ja
emäntä, naimisissa oleva tytär miehensä ja las-
tensa kanssa, poikia y. m. Ensin en ollenkaan saa-
nut selville kuka oli mikä, mutta vähitellen aloin
kotiutua. Haapakosken talo oli suuri, puusta
rakennettu ja hyvin hoidettu. Ohjelmani mukaan
minun olisi pitänyt viipyä siellä yksi päivä,
mutta eihän siitä tullut mitään. Se olisi ollut mel-
kein loukkaus, jos noin vain olisin käynyt tulta
lainaamassa. Yli kolme vuorokautta piti olla, ja
sittenkin tuntui lähtö tulevan aivan liian aikaisin.

Toisen päivän illalla istuimme myöhään jut-
telemassa, mutta jo alkoi makuuaika lähestyä.
Olimme juuri maata menossa, kun kuulimme
auton jyskettä ulkoa. Kuka näin myöhään
taloon tuli? Parin minuutin perästä kuului kopu-
tus ovelta, ja sisään astui neljä, viisi nuorta miestä.
Suomi-lehdessä julkaistun ohjelmani mukaan
minun olisi pitänyt olla sinä iltana Gympiessä, ja
sinne olivat nuoret miehet lähteneet tapaamaan.
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Kun sinne ei ketään kuulunut, läksivät he aja-
maan autolla Haapakosken farmille, ja täällä he
nyt olivat, reippaina ja iloisina.

Ei tietysti ollut kysymystäkään nyt nukku-
maan menosta, vaan istuimme puhelemassa kauan
aikaa. Kun sitten erosimme, mainitsivat vie-
raamme, että aikaisin aamulla heidän oli kiireim-
miten lähdettävä Bundabergiin, ja kun kysyin,
miksi juuri sinne, sain vastaukseksi, että siellä
seuraavana päivänä oli suuret nyrkkitaistelut.

»Mikä teitä nyrkkitaisteluun vetää? Sehän on
oikeastaan kauheata urheilua.»

»Kyllä sinne mennä pitää . . . Siellä on Rekola
ja häntä vastassa Australian kuuluisin nyrk-
keilijä ...»

Muut yhtyivät nyt puheeseen: »Totta kai
sinne mennä pitää, sillä kieliset ovat kehuneet
ympäri maata, kuinka Australian mahtava nyrk-
keilijä lyö yhdellä iskulla suomalaisen maahan,
mutta ei sitä noin vain Rekolaa pidellä . . . Häpeä-
hän olisi, ellemme me suomalaiset menisi sinne
oikein miehissä, näyttämään Rekolalle, että
uskomme hänen osaavan pitää puoliaan ...»

»Olette kai lyöneet vetoakin?»
»Ollaan toki, joka mies.»
Eihän heihin voinut suuttua, vaikka kuinka

olisi kauhistunut nyrkkitaisteluja ja vedonlyön-
tejä! Heistä uhkui sellainen suomalaisuuden
tunne ja ylpeys omasta kansastaan, että tuntui
hyvältä kuunnella heitä.
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»Paljostako löitte vetoa?» kysyin häneltä, joka
sattui istumaan vieressäni.

»Enhän minä paljosta ... Ei ole minulla suu-
ria varoja käytettävänä ...»

»No miten paljon uskoitte Rekolan nyrkkei-
hin?»

»Kymmenen puntaa vain ...»

Voi niitä lapsia! Kymmenen puntaa on Suo-
men rahassa lähes 2,000 markkaa . . . Muutamia
päiviä myöhemmin luin lehdistä, että Rekola
tosiaankin oli loistavasti voittanut kuuluisan vas-
tustajansa. Tiesin, että suomalainen ystäväni
oli saanut puntansa takaisin, arvattavasti monen-
kertaisesti. Soin sen hänelle.

Seuraavana iltana oli kokous Haapakosken
talolla, kuten oli ollut edellisissä paikoissakin.
Siellä olivat seudun suomalaiset ja myöskin
kaikki heidän australialaiset ystävänsä. Oli erit-
täin hauska nähdä, kuinka tälläkin seudulla suo-
malaiset ja kieliset olivat hyvässä sovussa keske-
nään.

Tällä paikkakunnalla oli kumminkin paha sora-
ääni suomalaisten seassa, jostaviattomat ihmiset
olivat tulleet kärsimään. Lähelle Haapakoskea oli
muuttanut suomalainen kommunisti-pariskunta
ja oli vuokrannut siellä farmin itselleen. Alus-
sa kaikki kävi hyvin, eikä kukaan välittänyt hei-
dän valtiollisesta uskostaan, oli se mikä tahansa,
kunhan muutoin elivät ihmisiksi. Mutta siinäpä
se olikin. Ei sisu myöntänyt siivoa, rehellistä elä-
-9 Suomi Australiassa.
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mää. Rahaa heillä tuntui olevan kyllin, mutta
arvattavasti heitä sisutti se, että kaikille heidän
puheilleen ja rähinälleen hiljaa hymyiltiin ja jat-
kettiin rauhassa töitä keinifarmeilla. Kommu-
nistit päättivät jättää koko seudun, eikä tietysti
kehään ollut mitään sitä vastaan. Mutta kuinka
he panivat tuumansa toimeen? Katosivat salaa
paikkakunnalta, jättivät kotieläinraukat ruoatta
ja hoidotta ja pistivät tuleen talonsa. Tuli huo-
mattiin sattumalta ja saatiin sammumaan, vaikka
se oli hyvin valmistettu, öljyä ja muuta rasvaa
käyttämällä. Hevoset ja lehmät sekä koira pääs-
tettiin kurjuudesta ja talo siivottiin. Tapaus
herätti paljon inhoa ja harmia seudulla, mutta
suomalaisten mainetta se ei kuitenkaan voinut
pahemmin turmella, sillä kaikki tiesivät, että
onnettomat kommunistit olivat pahana poikkeuk-
sena säännöstä ja arvattavasti hämäräperäisten
rahojen houkuttelemia.

Pienen erehdyksen tähden ohjelmassani piti
lähteä Maryboroughsta Namburgiin ja sieltä sit-
ten taaksepäin Gympieen, mutta muutoin oli
kaikki mennyt kuin nuottien mukaan.

Läksin siis suoraa päätäNamburgiin, sillä siellä
oli suomalaisten kokous seuraavana päivänä.
Namburgin asemalla oli joukko nuoria suomalai-
sia autolla vastassa, ja viivyttelemättä läksimme
Makkosen farmille Image Fiatiin. Se oli komea
talo sekä sisältä että ulkoa. Sillä oli etelämaisen
herraskartanon leima joka suhteessa.
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Vieraisilla Makkosen farmilla.

Ystävällisyyttä uhkuva emäntä saattoi meidät
sisään saliin, jossa molempien tyttärien maalaamat
taulut koristivat seiniä ja suuri pystypiano
yhdellä seinämällä antoi meidän aavistaa, että
talossa oli musiikin harrastajia. Myöhemmin saim-
mekin kuulla sekä soittoa että laulua talon tyttä-
riltä ja parilta vieraalta. Talon isäntä oli yksi niitä
suomalaisia, jotka olivat Australiaan asettuneet
Matti Kurikan kanssa, silloin kun Matin piti sinne
perustaa ihanneyhteiskunta. Hänen puuhansa
Australiassa loppuivat verraten pian, ja,kuten tie-
dämme, hän muutti sittemmin Amerikaan, jonne
hän perusti uuden Sointulan. Illan kuluessa Mak-
konen kertoi erittäin hauskasti ja suurella ymmär-
tämyksellä Matti Kurikan ihanteellisista unelmista.



Phoebe Makkonen salin pöydän ääressä.



Makkosen talolla
olin yötä, ja sitten
seuraavana aamuna
minut vietiin pa-
rin tunnin mat-
kan päässä olevalle
Markkasen farmille,
Bli-Blihin. Markka-
nen on myöskin
Matti Kurikan ai-
kuisia Australiaan
muuttaneita suoma-
laisia. Hänen far-
minsa todisti, että
suomalainen asutus
Namburgin seuduil-
la on vanha ja va-
kiintunut. Markka-
sella oli seudun
kuuluisin suomalai-
nen sauna. Isäntä

Impi Makkonen talon edustalla.

itse kertoi minulle, kuinka hän oli Australiassa
ensin sairastellut, eikä mistään tuntunut olevan
apua. Eivät auttaneet rohdot, eivät tepsineet
tohtorien neuvot. Synkältä tuntui elämä, ja
lopulta hautakin alkoi tuntua pelastukselta . . .

Vihdoin tuli Markkanen miettineeksi, että ei
suinkaan se Australia ole sen kummempi maa kuin
Suomikaan, ja jos kerran Suomessa sai saunasta
apua kaikissa vaivoissa, niin ehkäpä se auttaisi Aus-

133



Markkasen talo Bli-Blissa,

traliassakin . . .

Niinhän se sa-
noi sananlasku-
kin, että ellei
sauna ja viina
auta, niin se on
kuolemaksi . . .

Eipä muuta
kuin tuumasta
tekoon. Mark-
kanen rakensi
saunan, ja hy-
vän saunan ra-
kensikin. Hy-
vässä, tulisessa
saunanlöylyssä
hävisivät tau-
dit ja muutkin

huolet, ja elämä oli kuin silkkiä . . .

Kun tulin taloon, pantiin sauna heti lämmitä,
ja sitten menimme Markkasen emännänkanssa sitä
koettamaan. Tuoksuvat eucalyptus-vihdat ja pal-
jonkuumaa vettä oh varattu meitä varten, ja har-
voin lienen saunasta enemmän nauttinut.

Markkasen emäntä, jonka suorapuheinen huu-
mori miellytti ja huvitti meitä paljon, piti erin-
omaista huolta meistä kaikista, niin että ilta kului
varsin nopeasti loppuun.

Seuraavana aamuna piti lähteä Gympie nimi-
seen paikkaan katsomaan suomalaisia banaanin-
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viljelijöitä. Suo-
malainen W.
Lindström, jo-
ka oli tullut
autollaan mi-
nua tapaa-
maan Nambur-
giin, läksi Gym-
pieen edeltäkä-
sin jaoli jo ase-
malla vastassa
vieden minut
ensin hyvienys-
täviensä, erään
virolaisen, On-
ton-nimisen
perheen luo.

Virolaiset
Markkasen sauna Bli-Blissa.

ovat suosittuja reippaina ja työhön tottuneina
siirtolaisina, ja epäilemättä voidaan saada se
sääntö muutetuksi, joka estää heitä sijoittu-
masta Australiaan, kunhan viranomaiset siellä
alkavat ymmärtää, että Baltic ja Balkans ovat
kaksi eri asiaa.

Ontonin farmi oli hedelmä- ja lehmäfarmi.
Talon kahdesta tyttärestä toinen oli poissa jatka-
massa tieteellisiä töitään. Hän oli suorittanut
kandidaattitutkintonsa yliopistossa ja kaiketi
tuumaili jatkaa tohtoriksi saakka. Toinen tytär oli
kotona ja hoiti isänsä kanssa farmia, Äiti oh sai-

135



136

Lehmiä .lypsetään Ontonin farmilla.

ras ja enimmäkseen vuoteen omana, mutta tyttö
teki työtä kuin kolme. Oli hauska nähdä, kuinka
nopeasti ja taitavasti hän hoiti koneella lypsä-
mistä, ja kuinka lehmät, joilla yleensä lienee se
maine, että ne ovat verraten tyhmiä elukoita,
näyttivät tottelevan hänen pienintäkinkäskyään.
Lypsykone kiinnitettiin aina seitsemään lehmään
kerrallaan, ja toiset seitsemän odottivat vuo-
roaan katoksen ulkopuolella. Kun ensimmäiset
seitsemän läksivät pois, seurasivat seuraavat
seitsemän varmasti ja vakavasti, kukin omaan
osastoonsa, j. n. e., kunnes koko karja oli lypsetty.

Toinen seikka, joka oli hyvin kiinnostava, oli
vihannespuutarha, jossa m. m. kasvoi pari
komeata kahvipensasta, joista saatiin kaikki talon
kahvitarpeet. Siitäpä syystä kahvi siinä talossa
olikin harvinaisen maukasta. Vielä merkilli-
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sempi oli kahvipensaiden lähellä kasvava korkea
tomaattipuu. Puu oli erittäin suuri ja tuuhea ja
täynnä punaisia tomaatteja. Maistoin yhtä, siinä
seisoessani, jatotesin, että se oli mehevä ja hyvä,
maultaan hiukan imelämpi kuin ne tomaatit, joi-
hin olemme Suomessa ja Englannissa tottuneet.
Kuuman vyöhykkeen hedelmillä on aina hienompi
tuoksu kuin vähemmän aurinkoisissa maissa kas-
vaneilla. Niinpä näilläkin Queenslandin mauk-
kailla tomaateilla.

Seuraavana aamuna läksi herra Lindström
minua viemään englantilaisen, Stewart nimisen
perheen luo, jonne olin saanut hyvin herttaisen
kutsun. He asuivat Cedar Pocket nimisessä pai-
kassa, jonne tie vei metsien läpi ja kukkuloiden
poikki. Ellen olisi jo ollut mr Frostin autossa
Mossmanista Mount Moloyhin, olisin kai säikäh-
tänyt tien kauheata epätasaisuutta, mutta nyt
se tuntui melkein leikiltä. Tiesin sitäpaitsi, että
Lindström oli erittäin taitava autonajaja. Kivien
ja kantojen yli mentiin reippaasti, kunnes saa-
vuttiin Stewartin suurelle, kauniille huvilalle. Se
oli kokonaan puusta rakennettu, korkeille pyl-
väille, kuten tavallista.

Talon erinomaisen kaunis nuori emäntä otti
meidät sydämellisesti vastaan jakestitsi meitä par-
haan kykynsä mukaan. Varsin pian huomasin,
että emännälläni oli jotain sydämellään, josta
hänen teki mieli puhua, mutta jonkinmoinen
arkuus esti häntä. En ensin voinut arvata, mitä
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kauniin, tummatukkaisen rouvan mielessä liikkui,
mutta miten oh, huomasin pienistä epämääräisistä
viittauksista, että kysymys koski kirjallisia töitä.
Hän oh kovin huvitettu tietämään minun töistäni,
millä kielellä kirjoitin, kuka oh kustantajani, mitä
yleisö arveli, olinko kovin hermostunut j.n. e.
Aloin selvästi käsittää miltä kohdalta kenkä
puristi. Kysyin muitta mutkitta, oliko hän kos-
kaan mitään kirjoittanut. Nätisti punastuen hän
tunnusti, että täällä yksinäisyydessä hänen ainoa
ilonsa oh kirjoittaa ja yhä uudelleen kirjoittaa
mitä tunsi, mitä kärsi, mistä nautti. Tietysti
pyysin häntä näyttämään minulle kirjoituksiaan,
sillä hän oh sanonut, ettei hänellä ollut mitään
painettuna. Hiukan arkailtuaan hän näyttikin.
Oh varsin hauska todeta, että tässä oh todellinen
kirjailija kehittymässä, josta varmaan olosuhtei-
den ollessa suotuisia tulee kasvamaan kunniaa
Australialle. Ja mikseivät olisi olosuhteet hyvät?
Hänen miehensä oh hänelle apuna jakehoittajana,
eikä alasvetäjänä, mustasukkaisena esteenä. -
Luin suurella kiintymyksellä hänen ensimmäisen
romaaninsa, ja sitten vielä toisenkin, joka ei suin-
kaan vähentänyt ensimmäisen hyvää vaikutusta.

Talosta oli viehättävä näköala yli korkeiden
kukkuloiden, joiden rinteet olivat täynnä rehe-
viä banaani-istutuksia, sillä olimme nyt seudun
suurimman banaaninviljehjän luona. Lähellä asui
suomalainen banaaninviljehjä vaimonsa ja pikku
poikansa kanssa. He ohvat erityisesti Stewart-
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perheen huolenpidon esineenä, ja vaivoja ei surtu,
kun piti jotain toimia heidän hyväkseen. Niinpä
nytkin läksimme, mrs Stewart, pikku poika äitinsä
kanssa jaminä, Stewartien autolla Gympieen vie-
mään pikku poikaa lääkärille jonkin pienen taudin
vuoksi. Matkalla minulle näytettiin paikat, missä
ennen kullankaivajat olivat koonneet suuria omai-
suuksia, mutta missä nyt työ oli kokonaan lakan-
nut. »Joko kulta loppui, vai miksi sitä ei enää
haeta?» kysyin. »Ei, ei se vielä ole lopussa, mutta
ei enää kannata hakea . . . Elämä on kallistunut,
uudet puuhat ovat astuneet vanhojen sijaan . . .

Kai se vielä sekin aika tulee, jolloin taas aletaan
vuorien aarteita ryöstää ...»

Kukkivat jakaranda- ja frangipani-puut veti-
vät kaiken huomiomme puoleensa. Kuka tuollai-
sessa loistavien kukkien ja hienojen hedelmien
maassa olisi kultaa muistellut!

Parin päivän perästä piti taas lähteä matkalle.
Hyvin ikävä oli jättää Gympie jakaikki sikäläiset
uudet ystävät, mutta elämän kutsua ei saa kukaan
vastustaa. Siis eteenpäin.

Juna syöksyi puhisten Brisbanen asemalle, ja
tuossa olivatkin jo ennenstään tutut ystävät, Ru-
pisen perhe, minua vastassa. Tiesin, että tämä oh
kotimatkan alkua. Kohta pitäisi sanoa hyvästit
Australialle kokonaan.



KAHDEKSAS LUKU.

Brisbanessa alkoi matka kotiin päin ja jon-
kinmoinen vaikutelmien viimeistely. Tiesin, että
valitettavasti en enää ennättäisi käydä pitkien
matkojen päässä maaseuduilla, vaan täytyi tyy-
tyä siihen, mitä Queenslandissa olin nähnyt ja
kuullut. Tästälähin tuli matka kulkemaan suur-
kaupungista suurkaupunkiin, joissa kyllä varmaan
tulisin tapaamaan suomalaisia, mutta maanvil-
jelijöinä, tienraivaajina, en enää heitä tapaisi.

Mitä oli Queensland minulle opettanut? Ensik-
sikin se seikka tuntui minusta selvältä, että suo-
malaiset siellä ovat oikealla alallaan maanviljeli-
jöinä. Oikealla alalla tarkoitan sellaista työtä,
jossa heidän parhaat ominaisuutensa tulevat
täydellisimmin ilmi. Queenslandin suomalaiset
erosivat mielestäni hyvin edullisesti Amerikan
suomalaisista. Amerika on mekanisoitu maa,
jossakaikki on valmista. Siellä voi hyvin tulla toi-
meen, jos oppii nopeasti iskemään samanlaisen
naulan samanlaiseen reikään taikka työntämään
samanlaiset teräspuikot samanlaisen vasaran alle,
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sanalla sanoen, jos voi saavuttaa koneen nopeu-
den ja tarkkuuden niin täydellisesti kuin suinkin.
Sellaisesta konemaisuudesta ei ole hyötyä Queens-
landissa. Siellä tarvitaan ennenkaikkea aivoja ja
sydäntä. Siellä tehdään luomistyötä, ja suomalai-
set ovat tietoisia siitä. Suuri osa Queenslandia on
koskematonta maata, josta pitää valmistaa jotain
uutta, joka on alistettava ihmistahdolle, kulttuu-
rille. Siellä ei voi laatia mitään tarkoin määrät-
tyä työohjelmaa, vaan ihmisen täytyy liittyä
läheiseen ystävyyssuhteeseen kaikkivaltiaaseen
luontoon. Täytyy oppia ymmärtämään, kuinka
paljon luonto ottaa taipuakseen ihmistahdon
mukaan, ja milloin ihmisen puolestaan täytyy
ehdottomasti mukautua luonnon vaatimuksiin.
Se on viehättävää ihmisen ja luonnon keskenäistä
sovelluttamista, se avaa silmät näkemään entistä
selvemmin jakorvat kuulemaan entistä tarkemmin.
Ja se liittää ihmisen ja luonnon tietoiseen
ystävyysliittoon. Silloin ei enää ihminen tee
työtä ainoastaan ansaitakseen niin paljon rahaa
kuin suinkin, vaan hän tahtoo maksaa luonnon
runsaat lahjat rakkaudellaan, hellyydellään,
työllään, jolla hän rikastuttaa luontoa, luoden
sen entistä anteliaammaksi, entistä kauniim-
maksi.

Suomalaiset näyttävät syvästi käsittävän tuon
tehtävänsä, ja siksi he ovatkin onnistuneet luo-
maan itselleen varman pohjan, sekä aineellisesti
että henkisesti. Se joka sanoo, että suomalaiset
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Australiassa eivät ole onnistuneet, ei tiedä mitä
hän puhuu.

Ylimalkaisesti puhuen minusta tuntuu, kuin
suomalaiset Australiassa koettaisivat kykynsä
mukaan voittaa alaa uudessa maassaan ja samalla
ylläpitää lämpimiä suhteitaentiseenkotimaahansa.
Mutta siinä kohtaa meitä kysymys, johon on
hyvin tärkeä löytää vastaus. Voidaanko toivoa,
että suhteet vanhaan maahan pysyvät lujina,
vaikka suuret valtameret ovat sen lapsia erotta-
massa?

Varmasti voidaan, jos toiminta sellaisten suh-
teitten ylläpitämiseksi ei ole yksipuolista, vaan mo-
lemminpuolista. Ei voi vaatia, että Australian
suomalaiset aivan yksin, saamatta minkäänlaista
kehoitusta vanhasta maasta, tuntevat samaa kiin-
tymystä kuin ennen sitä kohtaan. Tähän saakka
tuntuu, kuin Suomi olisi unohtanut kaukaiset
lapsensa. Amerikan kanssa yhteys on kylläkin
kiinteä, mutta Australia on unohtunut. Siinä
olisi parannus saatava aikaan.

Sitten nousee kysymys, mitä olisi tehtävä?
Kipeimpiä tarpeita mielestäni olisi sopivien joh-
tajien hankkiminen. Johtajilla tarkoitan sel-
laisia henkilöitä, joilta suomalainen Australiassa
voi tarpeen vaatiessa saada opastusta ja neu-
voja. Siihen tietysti voidaan sanoa, että johtajia
ei kynnetä eikä kylvetä, vaan ne kasvavat itses-
tään, jos kohtalo sallii niiden esiintyvän. Se on
kyllä totta, mutta sen verran voidaan tehdä, että
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kun joku on selvästi osoittanut niitä ominaisuuk-
sia, joita opastajalta ja ohjaajalta vaaditaan,
pitäisi hänestä pitää kiinni ja sitoa valtion pal-
velukseen, jotta oltaisiin varmoja hänen jatku-
vasta toiminnastaan siirtolaisten hyväksi, sillä
ei keneltäkään voida vaatia, että hän ilman min-
käänlaista korvausta uhraa aikansa ja voimansa
toisten hyväksi, vaikka hänellä ehkä itselläänkin
on huolia kylliksi. Varsinkin Brisbanessa olisi
tuollainen johtajatarpeen, sillä, kuten jomainitsin,
Brisbane on epäilemättä suomalaisten pääkau-
punki.

Olen jo ennen maininnut, että Brisbanessa
toiselta puolen on varsin merkillisiä suomalaisia,
jotka ovat tehneet jayhä tekevät, minkä suinkin
voivat, auttaakseen omia kansalaisiaan. Jo »Ora-
ma»-laivassa tullessani, kun kysyin suomalaisilta
matkatovereiltani, miksi he menivät kuumaan
Queenslandiin eikä jonnekin hiukan viileämpään
ilmanalaan, sain vastaukseksi: »No, kun siellä on
se Karhula.» Karhulan maine suomalaisten aut-
tajana on levinnyt yli Pohjanmaan, josta useim-
mat siirtolaiset tulevat. Toinen, jota myöskin
suomalaisten parissa usein mainittiin, on Karppi-
nen, Brisbanen kuuluisa sähkötohtori. Hänen
tulevaisuudentuumistaan olen jo ennen ker-
tonut.

Sittenhän meillä on kunniakonsuleja useassa
paikassa, myöskin Brisbanessa. Heidän valtansa
on kumminkin siksi rajoitettu, että eivät paljoa-
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kaan voi saada aikaan suomalaisten hyväksi.
Jotain hyötyä heistäkin sentään on, jos he itse
ovat työstään huvitettuja, vaikka tosin ainaisena
esteenä on se seikka, ettei ainoakaan heistä osaa
sanaakaan suomea. Näin syrjästäkatsojasta ei
suinkaan tunnu mahdottomalta hankkia muutamia
suomenkieltä taitavia, aivan kuten Amerikas-
sakin, sillä suomalaisia siihen virkaan kykeneviä
alkaa jo olla Australiassakin riittävästi, sekä
varsinaisiksi että kunniakonsuleiksi.

Paitsi johtajien puutetta on tietysti suomalai-
silla esteenä kielentaitamattomuus. Ne, jotka
kotona ovat saaneet jonkinmoisia alkutietoja
englanninkielessä, näkyvät verraten pian oppivan
sitä sen verran, että toimeen tulevat, vaikka hei-
dän kielensä ei totta tosiaankaan ole »Queen’s
English». Siinäkin suhteessa kaiketi kotona
Suomessa asiat ovat muuttumassa parempaan
päin. Ne »sillat» suureen maailmaan, joista meillä
niin paljon puhutaan, ovat vielä kovin lyhyitä
eivätkä johdakauemmaksi kuin lahdelman poikki,
jättäen suuret meret koskematta. Nuorison seassa
tuntuu kumminkin se tosiasia käyvän yhä selvem-
mäksi, ettei ole olemassa muuta kuin yksi ainoa
silta, jokaulottuu maailman ympäri, ja se silta on
englanninkieli.

Eipä siltä, ettei tässäkin kysymyksessä olisieri
mieliä, kuten muissakin. Queenslandissa ystäväni
Mattila, hyvinvoipa farmari, puheli kanssani kieli-
kysymyksestä.



145

»No, joko Mattila osaa hyvin englanninkieltä?»
kysyin.

»En osaa, enkä aio oppiakaan», kuului Mat-
tilan hämmästyttävä vastaus.

»Mitenkä niin? Eikö se ole välttämätöntä tässä
osassa maailmaa?»

»Katsokaapas, asia on sellainen, että se on
minusta vain ajanhukkaa .. . Minä olen paljon
matkustanut, ja Amerikan kautta minä tännekin
tulin. En ole koskaan muuta kieltä osannut kuin
suomea, mutta kyllä sillä toimeen tulee. Joka pai-
kassa sitä on ymmärretty ...»

Mitäpä minä siihen osasin sanoa. En miten-
kään tahtonut järkyttää hänen uskoaan suomen-
kielen kantavuuteen maailmankielenä.

Sitten on sellaisiakin, jotka uskovat esperanton
tärkeyteen maailmankielenä. Omasta puolestani
kyllä pidän Mattilan kantaa käytännöllisempänä
kuin esperantoa, mutta eläköön vapaus! Jokaisella
olkoon oikeus omaan hassutukseensa.

Oli vielä yksi seikka, josta moni Queenslandin
suomalainen tuntui olevan ihmeissään ja hiukan
katkera. Se nimittäin, ettei liene juuri mitään
kauppavaihtoa Suomen ja Australian välillä.
Siitä puhui myöskin eräs Suomessa muutamia
vuosia oleskellut englantilainen liikemies, joka oli
oppinut puhumaan suomea vallan sujuvasti ja
joka tuntui tietävän paljon Suomen oloista ja
elämästä.

»Miksi Suomen puolelta ei ole ryhdytty min-
-10 Suomi Australiassa.
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käänlaisiin toimenpiteisiin, jotta syntyisi kauppa-
vaihto Suomen ja Australian välillä?» hän kysyi
minulta, ikäänkuin minä olisin siitämitään ymmär-
tänyt.

Sanoin hänelle kuulleeni, että meillä ei ole lai-
voja, jotka kuljettaisivat tavaroitamme Aus-
traliaan asti.

Hän nauroi typeryyttäni ja alkoi selittää
asioita. Koska hänen selityksensä oli aivan yhtä-
pitävä sen kanssa, mitä olin useita kertoja kuullut
suomalaisilta Queenslandissa, selostan sen tässä
niin hyvin kuin voin. Näin sanottiin lyhyesti:

Ruotsin kauppa Australian kanssa kasvaa
kasvamistaan. Mitä Australia ostaa Ruotsista?
Ennen kaikkea tervaa, jota tarvitaan suuret mää-
rät lammasasemilla ja josta maksetaan tavatto-
man korkeat hinnat. Paitsi sitä ostetaan paperia
ja liimapuuta sekä faneeria jayhtä ja toista muu-
takin. Kaikkia noita tavaroita saadaan Suomesta
halvemmalla, yhtä hyvää ja parempaakin laatua.
Mitä taasen Suomi ostaa Australiasta? Villoja ja
hedelmiä. Ne eivät kuitenkaan tule suoraan Aus-
traliasta, vaan parin, kolmen välikäden kautta.
Mitä laivojen puutteeseen tulee, niin laivoja kas-
vaa itsestään, jos on kuljetettavia tavaroita.

Siinä lyhyesti hänen selityksensä.
Muuan suomalainen sanoi minulle olleensa

kovin innokas saamaan aikaan kaikenlaisten nah-
kojen myyntiä Suomeen ja muuannekin, ei ainoas-
taan karjan nahkojen, vaan esim. alligaattorien,
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jättiläiskäärmeen ja goanna-liskon kallisarvoisten
nahkojen, mutta kun hän asiasta puhui henkilöi-
den kanssa, joidenolisi luullut avustavan tuumaa,
sai hän aina vastaukseksi: »Ei sitä voi», taikka
»Ei se maksa vaivaa».

Siellä on paljon suomalaisia, joiden mielestä
sekä voi että maksaa vaivaa, mutta taas kuulee
saman huudon: Missä on johtaja? Missä on alkuun-
panija, kehoittaja? Eikö Suomesta käsin mitään
voida tehdä?

Brisbanessa viivyin nyt paluumatkalla hiukan
yli kaksi viikkoa rakennusmestari Riipisen hert-
taisen ja vieraanvaraisen perheen vieraana. Se oli
erittäin hyödyllistä jakäsitteitä selvittävää aikaa.
Kun toisen kerran tulee jonnekin, on jo paljon
tuttua, ja kiihoittavien uusien vaikutelmien aika
on enimmäkseen jo ohi. Ennättää hiukan seuloa
kaikkea nähtyä ja kuultua, voi alkaa jonkin ver-
ran aavistaa, mikä on oleellista, mikä ohimene-
vää. Toiselta puolen tuntee ehkä entistä enem-
män, kuinka hirvittävän paljon vielä olisi oppi-
mista, mutta ei auta muu kuin sulkea silmänsä ja
korvansa kaikelle uudelle ja alkaa pohtia ennen
kokemiaan, sillä aikaa ei koskaan tunnu riittävän
kaikkeen, mitä mieli tekisi tehdä. Ajasta oli
ainainen puute minullakin . . .

Matka ympäri Queenslandia oli ollut erinomai-
sen hauska, mutta päästyäni Brisbanen hiljaisuu-
teen tunsin, että se oli myöskin ollut hyvin väsyt-
tävä. Huonot tiet ja suuri kuumuus olivat tietä-

1Q A Suomi Austraaliassa.
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mättäni vaatineet paljon voimia, joita nyt piti
hiljalleen kerätä takaisin. 010 rouva Kilpisen
hyvässä hoidossa oli siihen aivan omiaan, japian
kyllä tunsin, että saatoin taas ruveta työhön.

Karhulan farmilla ennätin vielä käydä kaksi
kertaa sanomassa hyvästi, ja loput ajasta piti
käyttää tavatakseni muita suomalaisia sekä aus-
tralialaisia Brisbanessa. Eräs Brisbanen naisklubi
ja sanomalehtimiesten yhdistys osoittivat suurta
ystävällisyyttä minulle ja tahtoivat tietoja sekä
Suomesta että suomalaisista. Aika suorastaan
lensi, japian, aivan liian pian oli se hetki käsissä,
jolloinpiti sanoa hyvästi Australian Suomen pää-
kaupungille.

Laivarannassa olivat kaikki Eristänen ystä-
vät saattamassa, kun mukava »Ormond»-laiva eteni
rannasta. Laivan piti viipyä kokonainen viikko
Sydneyssä, ja sitten Melbournessa olin päättänyt
lähteä laivasta pois ja jäädä odottamaan seuraa-
vata laivaa, kokonaista kaksi viikkoa. Sitä ohjel-
maa myöskin tarkkaan seurasin.

Toinen käyntini Brisbanessa oli ollut aivan tar-
peellinen viimeistely ensimmäisen käynnin vaiku-
telmille. Olisikohan asian laita sama Sydneyssä?
Ensimmäisellä käynnillä Sydney oli tuntunut aivan
epäsuomalaiselta tulisiko toinen käynti
muuttamaan tuon tunteen suomalaisemmaksi?

Ei tullut. Sydneyssä ja sen ympäristössä on
useita satoja suomalaisia niin oli minulle ker-
rottu. Mutta noilla suomalaisilla ei ole mitään
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Höyrylaiva »Ormondin» lähtöhetkellä Sydneyssä marras-
kuun 24 p. 1928.

yhteyttä keskenään, ei mitään yhteisiä hommia,
ei mitään kokouspaikkaa. Queenslandissa olin
kuullut sekä Suomi-seurasta että Suomalaisesta
Atleetti-seurasta, jotka kumpainenkin yhdistivät
ja innostuttivat sikäläisiä suomalaisia jaantoivat
heille yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Ei mitään
sellaista ollut Sydneyssä. Ainoa paikka, jossa
suomalaiset saattoivat tavata toisiaan, oli virolai-
nen yhdistys Eesti Kadu Linda, mutta siellä suo-
malaiset olivat vieraina, eivätkä omassa kodis-
saan, vaikka kyllä virolaiset kohtelivat heitä
erittäin kohteliaasti ja ystävällisesti.

Sydneyssä meni aika enimmäkseen australia-
laisten ja yleensä ei-suomalaisten seurassa. Taas
saatoin todeta samaa kuin moni muukin on toden-
nut, että vieraalla maalla helpommin tuntee joko
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mieltymystä taikka vastenmielisyyttä henkilöitä
kohtaan, joita näkee aivan ensi kerran. Muistan,
kuinka Sydneyssä näin muutamia muukalaisia,
joiden miellyttävä käytös heti ilmaisi tottunutta
maailmanmiestä taikka maailmannaista ja veti
vastustamatta puoleensa. Sellaisia olivat esimer-
kiksi Tshekkoslovakian konsulipariskunta, tohtori
jarouva Kuraz, ja eestiläisen yhdistyksen puheen-
johtaja ja hänen rouvansa, herra ja rouva Smul.

Viikko Sydneyssä loppui pian, ja sama laiva
jatkoi matkaa Melbourneen, jossa sanoin hyväs-
tit »Ormondille» ja muutin asumaan Nuorten Nais-
ten Kristillisen Yhdistyksen miellyttävään hotel-
liin, aivan keskellä kaupunkia. Pastori Kaksonen
oli ystävällisenä oppaanani koko ajan Melbour-
nessa ja uhrasi aikaansa javaivojaan loppumatta,
tehdäkseen oloni niin hauskaksi ja hyödylliseksi
kuin suinkin.

Merimieslähetys Melbournessa on, kuten Lon-
teossakin, kaikkien suomalaisten kokouspaikkana,
jossa he voivat tavata toisiaan ja jossa heitä aina
odottaa lämmin vastaanotto jakaikenlainen avus-
tus, milloin viisaina neuvoina, milloin hyvänä seu-
rana, joka siellä kaukana kotimaasta antaa uutta
intoa ja rohkeutta työhön. Merimieslähetyksen
talolla tapasin paljon suomalaisia, sainuseita uusia
ystäviä ja kuulin merkillisiä kertomuksia suo-
malaisten töistä ja toimista.

Merkillisimpiä uusien ystävieni seassa oli Seili,
jonka nimi oikeastaan oli Melander, mutta jonka
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kaikki nyt tunsivat Seili-nimellä, mikä sopikin
hyvin nimeksi entiselle merimiehelle. Ei tarvinnut
muuta kuin nähdä Seilin päättäväisyyttä ja tar-
moa ilmaisevat kasvonpiirteet ja suoraan silmiin
suunnatun rehellisen katseen ymmärtääksemme,
että siinä oli edessämme pohjalaisista parhaimpia.
Hän on neljän- javiidenkymmenen vuoden välillä,
mutta on ennättänyt kokea enemmän kuin moni
kahta vertaa vanhempi mies. Hän syntyi köy-
hässä kodissa Pohjanmaalla jaaloitti nuorenapoi-
kana uransa renkinä. Mutta pohjalainen veri alkoi
käydä levottomaksi ja ajoi pojan parinkymmenen
ikäisenä merille, kaukaisia satamia katselemaan.
Jo vuonna 1908 hän tuli ensikerran Australiaan,
jakoska maa häntä heti miellytti, hän karkasi lai-
vasta ja tuumaili jäädä sinne olemaan. Seikkailu-
halu veti kumminkin pois muille maille vähäksi
aikaa, jakahden toverin kanssa hän teki elämänsä
seikkailurikkaimman retken jalkapatikassaValpa-
raisosta Buenos Airesiin. Sitten taas merille,
ympäri maapalloa ja viisi haaksirikkoa läpäis-
tyään hukkumatta takaisin Australiaan, jossa
hän tätä nykyä elää, yksinäisenä poikamie-
henä, mutta kaikkien suomalaisten suosimana,
Melbournessa.

On niinkuin hän nyt vasta olisi löytänyt oikean
työalansa. Hänelle ori käynyt samalla lailla kuin
monelle muullekin, nimittäin että nähtyään, mitä
maailmassa on ihmeellisintä tarjona, kokeiltuaan
kylmät jakuumat, soudettuaan ummet ja lammet,
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hän huomasi, että yksi ainoa maa kumminkin lop-
pujen lopuksi omisti hänen sydämensä kokonaan,
ja sen ainoan maan edestä maksoi vaivaa elää ja
tehdä työtä, oli sitä missä osassa maailmaa
tahansa.

Seili asui Australiassa, ja siellä hän heti löysi
kylvölleen sopivan maaperän. Eivät tienneet
Australiassa juuri mitään Seilin kaukaisesta, kyl-
mästä kotimaasta. Mitäs muuta kuin piti heille
opettaa, millainen oli Suomi ja millaisia henkisiä
aarteita Suomella oli maailmalle tarjota. Pian
oli ohjelma valmis:

Seili oh taitava työmies, kuten pohjalaiset
yleensä ovat, ja Australiassa maksetaan hyville
työmiehille huimaavan korkeat palkat. Koska
Seili oli poikamies, joka ei juonut, ei pelannut
korttia eikä edes tupakoinut, riitti kolmas osa
hänen palkkaansa hyvästi ruokaan, asuntoon ja
vaatteisiin. Kaksi kolmatta osaa jäi sitten vielä
muihin tarpeisiin. Suomeen,vanhalle äidille, lähe-
tettiin puolet ja toinen puoli käytettiin kirjo-
jen ostoon. Millaisten kirjojen? Kaikenlaisten
Suomea koskevien englanninkielistenkirjojen han-
kintaan ja jakoon. Seili pitää tarkkaa laskua tulois-
taan ja menoistaan, josta syystä voin hiukan
selostaa hänen kirjapuuhiaan:

Kalevalan englanninkielistä painosta, joka on
ilmestynyt 2-osaisena ja maksaa 6 shillingin ja
6 penceä, siis Suomen rahassa jotenkin 60 mark-
kaa kappale, Seili on jakanut australialaisille



38 kappaletta.
Finland & Us
People (5 sh.) 23
kappaletta. Fin-
land to-day (7 sh.)
31 kpl. Finland,
Country, People
and Constitution,
(2 puntaa 10 shil-
lingiä) 3 kappa-
letta. Finnish
Rugs (yhteensä
6 sh.) 21 kpl.
Picturesque Fin-
land, jota hän sai
maksutta konsu-
laatista 40 kap-
paletta. Suomen-
kielen oppikirja
englantilaisille (4

Seili.

sh.) 3 kpl. Finnish Art (i sh.) 5 kpl. j.n. e.
Jotta Suomen laulu ei unohtuisi, hän lahjoitti

Merimieslähetykselle 40 kappaletta Suomen nuo-
rison laulukirjaa ja myi vielä sen lisäksi 28 kap-
paletta. Kerran hän tilasi Kauhavan puukkoja
300 kappaletta, jotka hän osittain myi, osittain
lahjoitteli pois, jotta Australiassa nähtäisiin, mil-
laista Suomen kotiteollisuus on.

Tämän luettelon sain joulukuussa 1928, mutta
ei suinkaan pidä uskoa, että Seili sen jälkeeniistui

153
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laakereilleen nauttimaan töistään. Ei ollenkaan.
Hän odotteli innolla uusia kirjoja, joistavarsinkin
Suomi kuvissa oli herättänyt hänessä suuria toi-
veita. »Sitä jaKalevalaa pitää taas alkaa kovasti
levittää», hän selitti minulle tavatessamme Mel-
bournessa. »Siitä saavat nähdä, onko Suomi niin
kaunis maa, kuin olen sanonut.»

Kun pyysin Seiliä antamaan minulle valo-
kuvansa, hän ensin jyrkästi kieltäytyi, ja kun
kysyin syytä, sain vastaukseksi: »Kun minä olen
niin ruma.» Sainpahan sen sittenkin houkutelluksi
ja tässä se nyt on, oikein juhlapuvussa. Selli ei saa
eikä pyydä muuta palkkaa työstään kuin tietoi-
suuden siitä, että on levittänyt tietoja Suomesta
ja kaikesta siitä, mikä on parasta Suomessa.

Merimieslähetyksen talossa ja pastori Kakso-
sen kotona esikaupungissa olin monta kertaa, ja
loput ajasta piti käyttää australialaisille, joita
Melbournessa lapasin enemmän kuin missään
muualla, sillä lontoolaiset ystäväni olivat anta-
neet minulle suosituskirjeitä taskut täyteen, var-
sinkin yliopistopiireihin. Koetin auttaa Seiliä,
minkä saatoin, pitämällä esitelmän suuressa klu-
bissa ja kertoen Suomesta kaikille, jotka kuulla
halusivat.

• Aika Melbournessa kului kuin kaunis unelma,
ja aivan liian pian se loppui. Jo seisoi komea
»Orford», »Oranaan» sisarlaiva, rannassa ja täytyi
sanoa hyvästi Australian ensimmäiselle kulttuuri-
kaupungille. Sydneyhän kyllä on suurin Austra-
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lian kaupungeista, mutta Melbournessa tuntuvat
kulttuurin juuret olevan syvemmällä. Pääkau-
punki, Canberra, jäi valitettavasti näkemättä,
vaikka ystäväni Melbournen yliopistossa olisivat
mielellään hankkineet minulle tilaisuuden tavata
hallituksen jäseniä siellä, ja siitä kyllä olisi voi-
nut olla hyötyä suomalaisten asialle. Aika, aika,
se ainainen ajan puute oli siinä kuten monessa
muussakin aikeessa esteenä.

Vähätpä Canberrasta. Paljon pahempi oli,
että aika eiriittänyt oleskeluun Länsi-Australiassa.
Kaikki, joiden kanssa puhuin, olivat yhtä mieltä
siitä, että Länsi-Australia on tulevaisuuden maa,
jonne sopivia siirtolaisia olisi suunnattava. Suo-
men konsuli Perthissä, mr Öhman, oli järjestänyt
kaikki hyvin houkuttelevaksi: Länsi-Australian
hallitus tarjosi minulle vapaat matkat kaikilla
lännen rautateillä, ja suomalainen suurfarmari
Johnson olisi autollaan minua kuljettanut kaik-
kiin nähtäviin paikkoihin. Ei ole minulla mitään
muuta syytä sanoa puolustuksekseni kuin ainainen
ajan puute. Koetin tutkia ' Queenslandin oloja
hiukan tarkemmin, ja siihenkin olisi mennyt enem-
män aikaa kuin oli käytettävänäni. Kaikki muu
sai jäädä. Suomessa on ehkä vaikea käsittää,
kuinka hirveän pitkät matkat ovatAustraliassa ja
kuinka paljon ne vievät aikaa ja voimia. Koko
matkaani Lontoosta Australiaan jatakaisin en voi-
nut monesta syystä varata muuta kuin kuusi kuu-
kautta, ja vaikka kyllä koetin voimieni mukaan
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olla puuhassa koko ajan, huomasin varsin pian,
että se tehtävä,- johon olin ryhtynyt, olisi vaati-
nut ainakin vuoden ajan.

Lukija ehkä kysyy, miksi suomalaiset eivät ole
asettuneet Länsi-Australiaan, koska sitä kehutaan
kaikin puolin sopivaksi maaksi jakoska siellä lie-
nee helpompi kuin missään muualla saada maata
ostaa omakseen. En tiedä muuta syytä, kuin että
siellä ei ole ketään avustajaa, ei ole ketään joh-
tajaa. »Se Karhula» on Queenslandissa, ja siksi
lähtevät suomalaiset Länsi-Australian ohi Queens-
landiin. Jos kerran saadaan suomalaisten olot
Australiassa järjestetyiksi, ja jos Suomenkin puo-
lesta ryhdytään joihinkin puuhiin sikäläisten kan-
salaistemme johtoon ja avustukseen nähden, tule-
vat suomalaiset kyllä sijoitetuiksioikeille seuduille
ja tuottavat hyötyä sekä uudelle että vanhalle
kotimaalleen.

»Orford»-laiva läksi Melbournen rannasta ja
poikettuaan lyhyelle käynnille ensin Adelaideen ja
sitten Fremantleen, jossa taas tapasin konsuli
Öhmanin ja ennätin käydä kahvilla hänen haus-
kassa kodissaan, läksi kyntämään Intianmerta
kotiin päin.



YHDEKSÄS LUKU.

En osannut aavistaa, että tuntui niin raskaalta,
kun Australian vuoret alkoivat hälvetä näköpii-
ristä. Nythän oltiin menossa kotiin .. . Niinpä
kyllä, mutta sinnekin jäi suomalainen koti, sillä
siksi se melkein oli muuttunut. Tahdoin elää
uudestaan alusta alkaen kaiken sen, minkä juuri
olin kokenut, sekä painaa muistiin tutut tapauk-
set ja tutut kasvot. Siksi päätin hetiryhtyä kirj eit-
tämään paperille kaikki kokemukseni, ennenkuin
muisti alkaisi pettää. Pyysin päätarjoihjalta saada
ison pöydänkäytettäväkseni, jaystävällisesti pyyn-
töni heti täytettiin. Siellä »Orfordin» ruokasalin
eteisessä, pyöreän pöydän ääressä, sain alkaa kir-
joituskoneellaninaputella tätä kirjaa. Kuusi viik-
koa lämpimillä vesillä oli ihanteellista työaikaa ...

Tuli sitten jouluaatto, ja kapteenin puolesta
ilmoitettiin kaikille matkustajille, että illalla,
täsmälleen kello yhdeksän, mennään päiväntasaa-
jan poikki. Pian piiloon kirjoituskone ja juhla-
puku ylle! Samana iltana jouluaatto sekä päivän-
tasaaja juhlittavana!
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Saatoin taas todeta, kuten edellisellä matkal-
lakin, että kuumuus merellä, päiväntasaajan alla,
on varsin siedettävää. Tuuli puhalsi hiukkasen
koko ajan, ja sataa tihutteli myöskin.

Laivan puolesta oli sekä jouluaattona että
joulupäivänä laitettu laiva niin juhlapukuunkuin
mahdollista, ja englantilaista jouluruokaa oli run-
saasti tarjolla. Jouluyönä, keskiyön aikaan, mat-
kustajat heräsivät tuttuihin joululauluihin, joita
laivan hyvin harjoitettu kuoro esitti. Ei mitään
vaivoja säästetty, jotta matkustajat tuntisivat
kotitunnelmaa täällä kaukana merelläkin.

Toisena joulupäivänä saapui laivamme Colom-
bon satamaan, joka tuntui vanhalta tutulta. Läk-
sin heti pienellä, odottavalla aluksella maihin, ja
varoin katsomasta sinne päin, missä tiesin rik-
shaw-miesten odottavan. Sainkin heti käsiini mie-
hen, joka tarjoutui autolla näyttelemään Colom-
bon nähtävyyksiä. Otin hänet viipymättä, sillä
väkisinkin tahtoi muisto pienestä, hikoilevasta
hevosestani häiritä Colombon ihanuutta.

Auton omistava mies ojensi minulle nimikort-
tinsa, josta näin, että hän oli kaupungin palk-
kaama matkustajien opastaja ja siis aivan luo-
tettava, mikä seikka siellä itämailla on varsin hyvä
tietää. Hänellä oli komea virkamieshattu pääs-
sään, toimensa merkkinä. Ensi työkseen hän
varmuuden vuoksi sanoi minulle olevansa kris-
titty ja Englannin kansalainen. Sitten hän sangen
epäkristillisellä ylenkatseella puhui singalilais-
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Laivamme kaunis sali.

raukoista, jotka olivat buddhalaisia ja Ceylonin
alamaisia.

Eipä muuta kuin lähdettiin matkalle. Opas
oli todellakin tottunut työhönsä ja kertoi haus-
koja juttuja kaikista paikoista, jonne hän autoa
ohjasi. Nähtävästi hän kuitenkin alkoi väsyä ole-
maan noin kovasti oikeauskoinen kristitty ja Eng-
lannin alamainen, sillä hän kysyi, enkö tahtoisi
käydä buddhalaisessa temppelissä. »Tietysti se on
kaikki taikauskoa, senhän minä hyvin ymmär-
rän, mutta temppeli on hyvin kaunis, taikka
oikeastaan minun piti sanoa, että buddhalaiset
pitävät sitä hyvin kauniina.» Varmuuden vuoksi
hän vielä risti itseään, vaikka siihen ei näkynyt
mitään erikoista syytä olevan.

Tietysti tahdoin nähdä kuuluisaa temppeliä, ja
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sinne sitä lähdettiin. Vanha, erinomaisen arvok-
kaan näköinen pappi, valkopartainen ja valko-
hapsinen, tuli meitä vastaan. Hän antoi minulle
merkin, että riisuisin kengät jalastani, sillä pölyi-
sillä kengillä ei saa astua Buddhan pyhättöön.
Sukkasillani astuin, vanhan papin johtamana,
temppeliin ja kuuntelin kuinka hän puhtaalla
englanninkielellä selitti minulle Gautama Budd-
han elämäkertaa. Pitkin seiniä oli veistokuvia ja
tauluja Buddhan elämästä, ja vanha pappi innos-
tui yhä enemmän kuvatessaan Buddhan kehi-
tystä komeasta kuninkaanpojasta pyhimykseksi
ja kansansa opettajaksi. Jos oli jotain, jota en
ymmärtänyt taikka jota tahtoisin vielä tietää,
hän kehoitti minua kysymään ja lupasi vastata
kykynsä mukaan. Kysyin, mitä Buddhan seu-
raajat arvelivat Annie Besantin suojatista, Krish-
namurtista.

»Ah, Krishnamurti! Mitä hän on muuta kuin
mitätön, pilattu poikanen, jokaei ole mitään koke-
nut, ei mitään kärsinyt, eikä tiedä mitään ... Ei
hänellä ole mitään arvoa meidän silmissämme .

.
.

Toista on Gandhi olettehan kuullut Gandhista?
Hän on suuri. Hän on kärsinyt paljon, koke-

nut paljon, suuri rakastettu mahatma Gandhi . . . »

Tulimme suuren veistokuvan eteen, jonka jät-
käin juureen oli tuotu mitä ihanimpia, tuoksuvia
kukkasia. Ne olivat, selitti pappi, naisten tuo-
mia uhreja Buddhalle, noiden naisten, jotka tuolla
polvistuivat rukouksessa.
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|i| Niin, ymmärsin hyvin, että tyyni, sääliä sätei-
levä Buddha rakasti etelän tuoksuvia kukkia.

Kun tulin ulos temppelistä, sanoin oppaalleni,
että minusta Buddhan temppeli oli ihmeen ihana
ja Buddhan pappi hyvin arvokas. Oppaani innos-
tui kovasti ja unohti sekä kristillisyytensä että
englantilaisuutensa. Hän kertoi Buddhan ihmeel-
lisestä opista, joka oli tuottanut singalilaisille niin
paljon onnea. Pääpykälinä hän piti Buddhan
käskyjä, että ei saanut maistaa mitään juovut-
tavia juomia ja että aina piti puhua totta. •

Totuuden puhuminen johti oppaani mieleen
kysymyksen, että olinko koskaan kuullut Ceylonin
todellista historiaa, ei sitä, mitä englantilaiset ker-
tovat ja mitä heidän kirjoissaan seisoo, mutta
aivan tosi historiaa. Sanoin, että valitettavasti
tietämättömyyteni oli suuri sellaisissa asioissa,
mutta että tiedonhaluni oli yhtä suuri, ja eikö
oppaani olisi hyvä javalaisisi minua hiukan. Sitä
ei tarvinnut sanoa kahta kertaa. Hän alkoi heti
kertoa »Ceylonin todellista» historiaa:

»Aikojen alussa hallitsi koko ääretöntä Intiaa
suuri ja mahtava keisari, jonka kaltaista voimassa
ja viisaudessa ei koskaan ole ollut toista. Keisa-
rilla oli yksi ainoa tytär, maan kuulu ihanuudes-
taan. Hänen syntyessään oli tietäjä ennustanut,
että kun tyttö täyttää viisitoista vuotta, tulee
metsästä suuri leijona ja ryöstää hänet luolaansa.
Kuningas säikähti kovasti ja päätti estää ennus-
tuksen toteutumasta. Hän rakennutti hyvin kor-
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kean tornin, ja sen ylimpään huippuun hän asetti
tyttärensä asumaan hyvin vartioituna. Mutta ei
kukaan voi kohtaloaan välttää. Kun prinsessa
täytti viisitoista vuotta, nukahtivat vartijat het-
keksi, ja prinsessa pääsi hiipimään alas tornista.
Ulkona odottikin suuri leijona, joka heti kaappasi
prinsessan syliinsä ja juoksi pois Ceyloniin, luo-
laansa. Vuosien kuluessa syntyi sielläprinsessalle ja
leijonalle kaksi komeata poikaa. Kun he kasvoivat
täysi-ikäisiksi, päättivät he mennä tervehtimään
isoisäänsä, Intian mahtavaa keisaria. Kun kei-
sari näki tyttärensä komeat pojat, hän ihastui
ikihyväksi ja lahjoitti heille heti kolmesataa kau-
nista intialaista tyttöä orjattariksi. Pojat veivät
orjattaret Ceyloniin, ja Ceylonin kaikki asukkaat
polveutuvat leijonan pojista ja kolmestasadasta
orjattaresta. Tämä on tosi kertomus singalilais-
ten synnystä ja vanhimmasta historiasta.»

Oppaani oli tyytyväinen, että olin häntä kär-
sivällisesti kuunnellut, ja palkaksi hän tahtoi
näyttää minulle parhaan ostopaikan Colombossa.
Menimme pieneen puotiin, ja siellä totta tosiaan-
kin oli sellainen koruommeltujen silkkihuivien
loisto, että silmiä huikaisi. Vielä piti juoda kuppi
ceylonilaista teetä, ja sitten takaisin laivaan ja
merta kyntämään Europaa kohti.

Punainenmeri, Suezin kanava ja Port Said
sivuutettiin ilman mitään seikkailuja, ja kirk-
kaana aamuna saavuimme ensimmäiseen europa-
laiseen satamaan, Napoliin. Iso ryhmä meitä
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läksi heti Pompeijin raunioita katselemaan, ja
toiset tyytyivät Napolia ihailemaan. Ilma tuntui
hyvin kolealta. Olimmehan tammikuussa. Omi-
tuinen kaipaus takaisin Australian auringon alle
täytti monen mielen, mutta turhaa oli sinne nyt
toivoa. Kylmä, järkevä Europa odotti lapsiaan.
Paras oli poistaa mielestään itämaiset haaveet.

Toulonia ja Gibraltaria tuskin huomasimme-
kaan. Englanti alkoi vetää puoleensa. Tuolla
Tilburyn rannassa näkyi jo tuttuja, iloisia kas-
voja . . . Hyvästi, kaunis Australia, ja ole jälleen
tervehditty, savuinen, mutta ihailtu, komea
Lontoo!
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