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Salama vilahti. Lännestä alkoi kohota musta pil-
venlonka. Se vyöryi taivaanlaelle nopeasti, kuin ruos-
kan ajamana. Kohta alkoi salamoiden hurja leikki ja
vihainen pauhu kierteli korkeudessa, kuin ärsytetty
avaruuden hirviö, jonka käpälistä sinkoavat salamat.

— «Herran voimat ovat liikkeellä", — lausui eräs
korpelainen.

— «Minkä Herran?" — ajatteli Harhama sitä kuul-
lessansa. — «Luonnon voima se on ja kerran or-
jana ihmistä palveleva ... Se on ihmisessä olevan
jumaluuden raaka-aines, sen kehkeytymätön osa, juma-
luuden kehittymistilassa oleva sikiö ..."

Musta pilvi vyöryi korkeammalle. Se peitti jo
koko taivaan. Sade alkoi valua rankkana, kuin seu-

lasta. Salamat sinkoilivat kirkkaina. Välistä vilisi ilma
punakirjavana. Se komea näky ärsytti taas Harhaman
mielikuvituksen entistä hurjempaan lentoon, kutitteli
sitä, kuin naisen viehkeys, houkutellen rohkeaan hyppe-
lyyn, tavottelemaan jumaluuden suuruuden, sen äärettö-
myyden kauniin käärmeen tavoin kiehtovia rajoja . .

.

Ja ukkos-ilma yltyi. Pauhu juoksi korkeudessa kil-
paa pauhun kanssa, jyrähdykset repivät taivasta, sala-
mat puhkoivat ilmaa ja sade valui rankkana. Se yhä
vaan kiihotti Harhaman mielikuvitusta, antoi rohkeutta
hänen ajatuksillensa ja valoi häneen voimaa.

— «Kylläpä on ankara Jumalan ilma!" — kuuli
hän taas jonkun lausuvan.

— «Jumalan! .
. Minkä Jumalan?

.
. Ihminen on

Jumala", — ivaili Harhama itseksensä.
Salamat sujahtelivat, pauhu kieri korkeuden kupua

myöten. Luonto tuntui puhkeavan paisumiinsa ja huusi,
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kivusta niiden puhetessa. Harhaman sielussa suureni
sen uuden Jumalan hahmo, sen voima lisääntyi. Se
puhkoi tulisilla salamaveitsillä luonnon rinnasta sen
pöhöttymää japäästi niihin ajettuneet voimat valloillensa.
Se paransi siten maailmaa, leikkeli sitä salama kädessä,
armotta, sääliä tuntematta, luonnon parkuessa sen pis-
toksista. Se jumala puhdisti siten itseänsä, luonnon ki-
vut olivat sen omia kipuja, armaita, kuin äidinkivut. . .

— «Siinäkin siis ilmenee jumaluuden suuruus, sen
rakkaus ja uhrautuvaisuus", — iloitsi Harhama, siten
sommitellen teokseensa uutta aatehelmeä.

— «Se siis kestää ijankaikkisesti, koska säälimättä
parantaa oman itsensä ... Ja niinhän puhdistui mei-
dänkin avioliittomme . . . Äskeinen välikohtaus oli ai-
noastaan ukkos-ilma, jonka aikana me itse tulipuukolla
puhkaisimme elämän salaisen paiseen, puhdistimme it-
semme . . . Siis toimitimme jumaluuden tehtäviä", —

iloitsi hän edelleen. Hän muisti rouva Esempion kir-
jeen, jossa hän sen johdosta puhuukin ukkos-ilmasta,
jonka ohimentyä mieli on puhdas.

— «Hän siis puhui jo kuin Jumalan suulla . . .

itsetietoisena jumaluutena" — riemastui hän edelleen.
Salamat sinkoilivat nopeampina. Pauhu kierteli

ilman-ääriä myöten, kuin raivostunut peto tuliruoskan
iskuja paeten. Harhama yltyi, rohkaistui, varmistui.
Hän vannoi itseksensä:

— «Ihmissiveellisyydessä ilmenevä jumaluuskestää
tulikoetuksenkin. Se on sitkeä ja aina viheriöitsevä,
kuin Harhamalan onnenkuusi: Se ei kirveettä kaadu."

Salama välähti häikäisevänä. Koko pilvi paloi
punaisena. Sitten hiljeni kaikki, kaikki vapisi aivan .

.
.
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Oli kuin olisi ollut jotain tulossa. Sitä kesti silmän-
räpäyksen ajan .. . ehkä kaksi ..

. Kuului ankara
jyrähdys. Astiat helisivät, rakennus tärisi. Kaikki pi-
meni, kuin pölyyn peittyen.

Viimein selvisi pöly ja näkyivät ukkosen jälet:
Harhamalan rakennuksen nurkan vierellä seissyt

onnenkuusi virui rauskana maassa ... Se oli kaatu-
nut nuolen nopeana, salaman silpomana ja ruhjomana.
Se oli halennut latvasta tyveen saakka, ruhjoen talon
katon kaatuessansa, ja säpäleet sinkoilivat ympärinsä
pitkinä suikaleina. Samassa leimahti liekki Harhama-
lan katonharjasta ja tunnin kuluttua oli koko talo po-
rona.

Herran voima oli tehnyt työnsä sunnuntaipäivänä.
Palaneen talon raunioista suitsusi kitkerä savu.

Harhama oli kauvan kuin noiduttu, eikä käsittä-
nyt aluksi, mitä oli tapahtunut. Sitten selveni hieman,
alkoi näkyä vanhaa sumua: Mieleen muistuivat pohja-
laisnoidan sanat: «Pakene häntä, ennen kun kuusi kir-
veettä kaatuu!" Taika-usko tarttui häneen kuin kissa
hiireen. Se kuletti häntä kynsissänsä, kuin musta yö-
lepakko otustansa, pimeäpohjaisten kuilujen yli, joiden
syvyydestä kurottelivat käärmeiden päät.

— «Mitä pirua tämä on?" — tuskitteli hän jo. Sa-
lamoiva taivas näytti muuttuvan mustaksi kisakentäksi,
jolla salamahäntäiset noidat karkeloivat. Hän käveli
rauhattomana, puristaen salaisuutensa omaan po-
veensa, peittäen kaiken muiden silmiltä; ajatellen: «Jos
ne nyt tietäisivät ajatukseni ja kuusen merkityksen, niin
ivan huilut soisivat yli Korpelan".
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Niin kului päivä iltaan. Harhama kiemurteli en-
nustuksien ja taika-uskon kynsissä, selvitteli niiden rih-
moja, punoutui niiden pauloihin. Hän tutki kaatunutta
kuusta ja niiden juuria. Siellä oli sulanut se onnen
hevosenkenkä, jonka hän oli sinne haudannut. Noidat
alkoivat ilkkua hänelle jostain näkymättömistä raoista.
Hän kietoutui ennustusten verkkoon yhä tiukempaan,
ei lopulta taas käsittänyt mitään selvästi. Viimein riuh-
taisi hän itsensä niistä irti väkivallalla: «Hullutuksia! . .

loruja! . . Akkojen ennustuksia!" — huudahti hän,
tarttui teokseensa käsiksi ja peitti kaikki sen värilois-
teisilla runovaipoilla.

Seuraava päivä vaaleni selkeänä. Ilma hohti kirk-
kaana, kuin kirkon risti. Rouva Esempio pukeutui erään
talon pienessä kamarissa, johon oli tulipalon jälkeen
muuttanut. Sitä tehdessä paljastui hänen rinnanpäänsä
ja Harhama huomasi sen ainaisen ruskean täplän. Se
täplä oli taas, kuin ennustuksien ilkeä yölepakko, joka
sieppasi hänet kynsiinsä. Hän kietoutui taas pohjalais-
noidan ennustuksiin ja Noidan lauluun ja Soonjaan ja
kaikkeen epäselvään ja tuli rauhattomaksi. Kerran
oli hän pohjalaisnoidan ennustuksista puhunut rouva
Esempiolle, jättäen kumminkin mainitsematta sen joka
koski hänen teostansa ja arpirintaista naista. Hän oli
silloin vaan maininnut: «Sitten se ennusti vielä jotain,
mutta sitä minä en sano". — «Sepä ihmeellistä!" — oli
rouva Esempio huudahtanut, kuullessaan, miten ennus-
tukset olivat toteutuneet.

Nyt kiusasi häntä se ruskea täplä. Se laajeni hä-
nen silmissänsä taas väliin mustaksi auringonkehäksi,
väliin muodostui se jättiläis-yölepakoksi, joka istahti on-



1437

nenkuusen latvaan ja hävisi siihen, haihtuen kuin sumu.
Hän ei jaksanut enää painaa levottomuuttansa salaan.
Hän tuli ärtyiseksi. Kun rouva Esempio iltasilla tuli
toivottamaan hänelle hyvää yötä, ei hän jaksanut när-
kästystänsä peittää. Rouva Esempio huomasi sen, tuli
pahoille mielin ja lausui loukkautuneena:

— «En tulee enää koskaan sinulle hyvää yötä sa-

nomaan."
— «Se kuusi kaatui vielä teokseni alkamisen vuosi-

päivänä", — muisteli Harhama, sotkeutuen ja kiusautuen
entistä enemmän.

Ja seuraavana päivänä rouva Esempio itki kat-
kerasti.

— «Onko se sitä äskeistä?" — kysyi hän itkun
seasta, kun Harhama kuivaili hänen kyyneliään ja loh-
dutteli häntä.

— «Ei, ei .
. . Ei se sitä ole, eikä mitään . . .

Väsymystä vaan ...ja mitä lienee", — rauhotteli Har-
hama.

Mutta elämän harmaa hämähäkki kutoi hänen sie-
lussansa taika-uskon sotkuista verkkoa. Hän kaiveli
kaatuneen kuusen juurelta sinne hautaamansa, nyt uk-
kosen sulattaman hevosenkengän jäännöksen, pienen
metallipalan, uhrasi sen Lammaskallion korkealla hui-
pulla Perkeleelle, ja rukoili sen apua toistamiseen, ru-

koili sielunsa kaikilla voimilla, vannoen oman itsensä
sen uhriksi, jos avun saisi.

Silloin enkeli liranto ilmestyi Harhaman vierelle,
ruumiina kuusen herkullinen käpytuoksu. Se puhalsi
tätä tuoksua Harhaman sieluun, loihti sillä pohjalais-
noidan ilkeäksi, viisaannäköiseksi akaksi, kirkasti kaikki
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ne ennustukset, jotka koskivat Harhaman teosta ja
kuiskasi herkullisella tuoksullansa:

— «Pohjalaisnoita on ilkeydestä lisännyt ennus-
tukseensa ruman lopun ... Se on kadehtinut teostasi,
joka tuo kunniaa . .

. Älä usko sitä, mitä noita ilkey-
dessänsä puhuu! . ."

Harhama kuuli povessansa hiiiviskelevän äänen.
Hän oli uhrannut Perkeleelle ja rukoillut sitä ja rau-
hottui. Huomenna olivat rouva Esempion kyyneleet
taas kuivatut. Päivä heloitti kirkkaana taivaan sini-
povella, linnut lauloivat ilosta ja purppuraisena aukeni
tulevaisuuden taivaanranta. Mieli virkosi taas kirk-
kaaksi, kuin sadepisara, ja rohkeana puhui Harhama
itsekseen, kaatunutta kuusta katsellessaan:

— «Loruja! Harhamalan Ritvan äiti ei kaadu kuu-
sen tavalla ja isä ei seiso kuusen varassa. Se kulkee
omin voimin."

Timon tuvan päätypuu nousi jo kurkihirren kor-
keudelle. Vanha Timo itse väänsi kiviä mäestä kivija-
laksi, uskollinen Annikki istui työmaalla hänen lähet-
tyvillään. Apuna oli heillä se sama «Herran voima",
joka oli kaatanut Harhamalan kuusen ja polttanut ta-
lon. Yhtä aikaa olivat molemmat miehet alkaneet elä-
män uudella kivimäellä, kumpikin eri kalliolla seisoen.
Toisen onnenkuusi oli kaatunut, toisen tupa nousi kur-
kihirttä kohti. Mutta ihmissilmä ei voinut nähdä, kumpi
oli etemmä ehtinyt, kumman koti seisoi lujemmalla
peruskivellä.

Taas lähti Harhama kotoa pois. Elämän toimet ja
työt kutsuivat häntä. Rouva Esempio saattoi hänet
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Korpelan kyläsavujen halki kaukaiselle asemalle. Ka-
nervat olivat täydessä kukassa, kun hän lähti. Linnun-
poikaset puhkesivat munista ja vanhemmat huolehtivat
niiden toimeentulosta toinen toisensa tukena, täyttäen
elämän suurta käskyä ja luonnon jaloa hyvettä uskolli-
suutta. Sirkat sirisivät ruohokoissa ja kukkaset kylpi-
vät auringon suloisissa säteissä ja iloisena haukahti
Harhamalan uskollinen musti, kun rattaat vierivät kar-
tanolta kuusikkoon . . .

— «Onni seuraa meidän mukanamme. Eikö totta?"
puheli rouva Esempio.

— «Tietysti totta!" — myönteli Harhama.

Aika kului. Kuoleman viikatemies teki työtänsä,
ihmiset hääräilivät askareissansa, kesä valmisti uuden
kesän siementä. Harhama kutoi taas yöt päivät teok-
sensa runoverkkoa, ahkerana, kuin hämähäkki. Kuu-
set ja ennustukset unohtuivat, himmenivät, kuin maalli-
sen rikkauden arvo heränneelle. Mieli reipastui. Juma-
luuden esikuvat: kurjuus ja ihmishyveen vertauskuva,
rouva Esempio, kirkastuivat, kuin taivas kääntyneelle.
Kun tuli rouva Esempion syntymäpäivä, halusi hän
ilahduttaa häntä. Hän osti hänelle pienen huvilan
Schuwalowassa, sekä joukon kultakoruja, joita oli kuul-
lut hänen kaipaavan. Kun hän lähti niitä osta-
maan, osui hänen käsiinsä kuin sattumalta se kahden-
kymmenen viiden ruplan seteli, jonka hän oli säilyttä-
nyt muistoksi aseman pakkoluovutetuista rahoista ja
sitten aivan unohtanut. Hän käytti sen ostoksiin, jotka



1440

lähetti rouva Esempiolle. Viikon päästä sai hän seu-
raavan kiitoskirjeen:

«Rakas!
Kiitos lahjoistasi! En uskalla niitä kenellekään

edes näyttää, sillä ihmiset tietävät, etteivät minun va-
rani riitä semmoisten ostoon. Olet minut taas pukenut
niin ylellisesti, että aivan häpeän.

Täällä kävi miesvainajani sisar comtesse Esempio.
Hän kysyi taas, onko ketään, joka ilmottaisi lasten
sukulaisille, jos jotain elämässä tapahtuisi. Minä va-
kuutin, että Sinä olet todellinen ystävä ja olet luvan-
nut ilmottaa, jos mitä erityistä tapahtuu. Vaikka en
tiedä oletko sitä. Nytkään et ole kahteen viikkoon
kirjoittanut . . .

Elän täällä kuin roomalainen patricienne, kylven
ja kävelen. Kiitos kaikesta Sinulle. Ei puutu muuta,
kuin Sinä. Minua vaan suututtaa, että ihmiset tulevat
tänne sunnuntaisin kiusaamaan.

Suutelen Sinua.
Helga.

P. S. On niin kovin ikävä Sinua."

Syksy levitteli jo liinojansa kesän kuolinvuoteelle.
Linnut laulelivat sen lähtövirttä. Kypsyvissä hedel-
missä soivat syksyn tulokellot, puola-ahot punottivat,
levitellen punaliinojansa syksyn kävelymaille. Yöt pite-
nivät. Auringon kulkema kaari lyheni ja syyskesän
kauniit kuutamot katselivat kuvaistansa rauhallisilla
rannoilla.
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Harhamakutoi loistavaarunoverkkoansa. Purppu-
raisina juoksivat sen rihmat uudesta jumaluudesta,
inhimillisestä hyveestä. Silmä solmiutui silmän perästä.
Verkon paulat pitenivät, hiipoen äärettömyyden aina
pakenevia rajaviivoja. Hän kulki taas mielikuvitustensa
maailmoissa seuraten öisiä unia, lappaen sieltä mieli-
kuvituksensa rihmojen kuidut. Niissä maailmoissa ovat
meille oudot olot: aine on uutta, valo punervaa, jota ei
näe maassa eläneen silmä. Sen kirkkaus on siksi suuri,
että valo riutuu hämäräksi . . . Vuoret välkkyvät ho-
peaisina . . . vesi on sakeaa sumua . . . Sen väri välk-
kyy, kuin auringon kirkkain valohelo kesäpäivän kirk-
kaimmillansa paistaessa . . . Ylhäällä avautuu ava-
ruus ihanana sini-ulappana, kuin taivaan tanhuat,
joilla autuaat asuvat, enkelit laulavat ja taivaan huilut
soivat .

. . Semmoiseksi kehittyy maakin kerran, jahka
ihminen on jumaluuteensa kehittynyt, saanut käsiinsä
sen valtarihmat . .

.

Hän kulkee niillä mailla . . . Ihminen on siellä jo
täyteen jumaluuteen sulautumaisillansa ... Se vaa-
lenee siihen, kuin aamurusko, joka yhdellä reunallansa
kelmenee päivän kirkkauteen ja toisella liepeellänsä
punertuu yön mustasta palteesta purppuraksi, irtautuu
pimeydestä, pyrkien valoa kohti . . .

Hän alkaa lappoa runorihmoja sieltä . . . Aistilli-
suus on siellä ihmisistä karisemaisillansa .

.
. Nainen

on siitä vapaa, kuten sen kerran kuvasi pajassa Kaatja,
Nikolain morsian . . . Mies on siitä puhdas. He nä-
kevät etäisiä maailmoita . . . Heidän katseensa kanto-
matka on pitempi, kuin maan ihmisten mielikuvitus . . .

Heidän korvansa kuulee kauvempaa, kuin mihin ulottuu
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maan ihmisten ajatus ... He kuulevat kukan kasva-
misen ... He näkevät sen värien synnyntätoimen .. .

He ymmärtävät lintujen laulun ja tajuavat kivien aja-
tukset . . .

Ne maailmat ovat ihmishengen aamuruskoisia
maita ... Ne ovat sen jumaluuteen kirkastuva tai-
vaan purppuralieve . . .

Ihmiset asuvat siellä vesissä ..
. mailla ...ilmassa

ja kaikkialla ... Ne elävät, kuin kauniit jumalat taru-
majoissa ... Ne elävät alastomina . . . kainous hi-
piän kauniina kukkana .

. . puhtaus sen värinä . . .

viattomuus sen rusona . .
. Ihon ruusuväri sulautuu

punervaan ilman valoon ... Se yhtyy veden väriin .
.

.

Siksi näyttävät he hengiltä . . . kauniilta varjoilta . . .

armailta mielikuvilta . .
. unelmilta . . . satujen hal-

tioilta, jotka häilähtelevät, kuin ihanat onnenkuplat. ..

ilmestyvät . .
. häviävät jataas ilmestyvät .

.
. häiläh-

tävät suudelmina . . . kukan värinä ...kainoutena ...

puhtautena . . .

Ja jumaluus puhkeaa siellä luonnossa, kuin väri
kukassa ... Se herää kivessä .

.. havahtuu kasveissa
. . . valvoo eläimissä ... Se on kivessäkin jo yhtä
tietoisena, kuin se on maan ihmisissä . . . Kivet kai-
paavat jumaluutta .

. . kalliot ikävöivät sitä, hohtaen
iltaruskon värisinä .

. . vuoret pyrkivät siihen huipuil-
lansa, hopeoituen yhä enemmän jumaluuden väreihin.
Kaikki pyrkii jumaluuteen . . . Kaikki haluaa siihen
.

. . kohottautuu siihen, kuin kaunis uhrisavu .
.

. Eläi-
met palvelevat sitä, kuin ihmiset maassa Jumalaa, luul-
len, niiden tavoin, sen olevan ulkopuolella heitä asuvassa
hmisjumalassa .

. .
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Ne ovat ihmis-onnen maita . .
. Koko muu luonto

palvelee häntä, kuin ihmiset Jumalaa maassa, sillä se
tietää hänen olevan jumaluuden kirkkaimman osan . .

.

sen ijäti terävämmäksi terottuvan terän . . . sen aina
kirkastuvan korkeimman valon . . . Kukka kasvaa sille
asunnoksi ... Se laittaa hänelle vuoteet lehdistänsä.
Se sulkee hänet yöksi terälehdillänsä ... Se tuoksuu
hänelle iloksi . . . uhrisavuksi . .

. pyhäksi tuoksuksi. ..

se kaunistautuu sen suloksi .
. . uhraa sille parastansa.

Vedenlumme käyristyy hänelle veneeksi . . . Tuuli
ajaa hänen venettänsä minne tietää sen mielen teke-
vän . .

. Aalto nousee, avaa sylinsä . .
. ottaa hänet

pesuihinsa .
. . Valo käärii hänet liinoihinsa . . . kui-

vaa hänet suuteloillaan, kun hän on aallon kylvystä ko-
honnut . . . Puu valmistaa hänelle hedelmän .... Tar-
joaa oksansa istuimeksi, kuin tyttö sylinsä pojalle .

. .

Linnut laulavat hänen ylistystänsä ja muut eläimet uh-
raavat hänelle uhrejansa ja rukoilevat häntä, kuin maan
ihmiset Jumalaa .

.
.

Ja kaiken helmenä hohtaa puhdas nainen ..
. Hän

ei tunne himoa ...ei haluja . . . Hän rakastaa mies-
tänsä, kuin äiti lastansa . . . Hän äitiytyy suudelmista
.

.
. nauttii äidinkivuista ja alistumisesta miehen suu-

delmalle .
.

. jumaluuden äänelle .
. . sen luonnonlain

käskylle
. . . Hän rakastaa jumaluuden rakkaudella,

eikä kule viettinsä kahleorjana . . .

Siellä ovat ihmisessäkuivuneet vietit, eläimellisyy-
den alhaisimmat ilmiöt .

. . Mies on siellä jalo .
. .

Hän rakastaa vaimoansa, kuin isä tytärtä .
.

. Hänen
suudelmansa on puhdas, kuin Jumalan siunaus, tai isän
onnentoivotus matkalle lähtevälle lapselle, tai morsia-
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mena miehelään lähtevälle tyttärellensä . .
. Hän on

jo niin lähellä jumaluutta .
. . Hänen rakkautensa on,

kuin äidin kirkas silmäterä, jolla hän huolehtii vaimos-
tansa, vaalii sitä, kuin neito kukkaa . .

.

Päivät soluvat siellä, kuin sinisorsa tyynellä ve-

denkalvolla .
.

. Ihmiset katselevat elämää, jota ihmi-
set ja luonto elävät läheisissä sisarmaailmoissa . . .

surevat, että siellä ollaan vielä jälellä heistä . . . Ju-
maluuden ominaisuudella ikävöivät he jokaikkien tuloa
onnen jaolle ... He ikävöivät niitä oman olemuksen
lisäksi. . . jumaluuden aina lisääntyväksi voimaksi . . .

sen kirkkaudeksi . . . Uhritulet palavat heille savutto-
malla sinivalolla . .

. Ylistyslaulut soivat ja rukoukset
nousevat .

. .

Ilta tulee. Yöksi alkaa uusi valo, kirkkaampi
maista päivän valoa . . . Kukka valmistaa vuoteen .. .

Yö avautuu armaana, kuin armaan avattu syli .
.

.

Ihminen nukkuu sen syliin onnellisena, kuin nuorukai-
nen neidon ensi syleilyihin ... Uhritulet sammuvat. . .

Linnut vaikenevat . . .
Mutta avaruus vartioi nukkuvia

jumaluuden suurena silmäteränä . . .

Näissä maailmoissa matkustelee Harhama esempio-
ihminen mukanansa, jota hän jalosti asetti teoksensa
runovirran kalvolle, hyveen kauniina kukkana: esi-
kuvana .

.
. Ilma on puhdistava siellä ihmishengen ..

.

Se päästää maan ihmisen jumaluuden armaaseen ma-
kuun . .

. Jumaluus loistaa kalliina kivenä ... Se
säteilee hohtavana helmenä, jossa ihmis-onni välkkyy
todellisena .

.
. pysyvänä . . . oikeana . . . Esempio-

ihminen ihastuu . . . Hän on valmis antamaan kaikki
sen lunnaiksi . . . Hän riisuu niiksi lunnaiksi aistilli-
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suutensa . . . ihmisyyden orjankahleet: vietit . . . Hän
karistaa niiksi lunnaiksi ruumiinsa salaiset halut ja hi-
mot ... Se kaikki on niistä liika vähän . . . Hän
antaa enemmän: Hän unohtaa nuoruutensa unelmat .

.
.

uhraa valkeat unelmalintunsa . . .
ensi lempensä . . .

kyyneleensä . . . Riuttalan rantakukan ja kaihonsa . . .

Vielä ei riitä . . . Hän antaa enemmän: Hän
unohtaa vanhat muistot, hän luopuu kaikesta, mikä ei
ole jumaluudesta . . .

Päivä valkenee jo ihmemailla . . . Maasta tullut
ihmishenki seisoo sen valossa jumaluuden alttarin edessä,
alastomana . .

. viattomana . . . synnittömänä: kaikki
mainen on uhrattu lunnaiksi jumaluudelle. Nyt on hän
puhdas ..

. Nyt on hän vapaa . . . Nyt on hän jalo ...

Nyt on hän oikea rakkaus . .
. Nyt ei hän kule.vietti-

kahleissa . . . Nyt on hän ihminen: jumaluudenkukka.
Ja kun ihmisjumalat heräävät ihmemaailmassa,

näkevät he uuden valon: Maan ihmishenki on noussut
jumaluuden kirkkauteen ... Se nousee maailmoiden
lomista jumaluuden valovirtaan puhtaana, kuin aamu-
rusko, joka kohoaa maan rantojen alta, avaruuden pi-
meän ulapan syvyydestä ja pyrkii kirkasta valoa kohti,
hohtona jumaluuden puhtaat, korkeat hyveet ... Ja
he ihastuvat. Heistä näyttää, kuin aukeneisivat heille
uudet taivaat ja he näkisivät Jumalan pojan tulevan
ihmishenkenä, istuen sen valon siivillä, joka kirkastuu
ijankaikkisesta ijankaikkiseen

... Ja semmoisena kuin
ihmiset siellä ovat ihmishengen puhdistuttua, ihastuk-
sensa huumaamina, semmoisena palaa esempio-ihminen
maan päälle inhimillisen hyveen ituna, ihmisessä asuvan
jumaluudenvirittäjänä .

. . Hän levittäytyy Harhaman
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hänessä on neroa ... Se usko virtasi häneen, kuin
teoksen sivuille, sen kuvauksissa ihmiskunnan esiku-
vaksi . . . Siten jouduttaa hän jumaluuden kehitystä:
antaa ihmisille mielen rohkeutta, kiihottaa niitä hyvänä
henkenä. Siten osottaa hän, että ihminen on jumala.
Siten hävittää hän niissä kuoleman pelon: väärän ju-
malan pelon. Hän hävittää maailmasta olemattoman
jumalapelätin, herjauksien ja vääryyden lähteen, rikkai-
den turvaksi luodun hirviön, jolla on tarukäärme ruos-
kana kädessä . . .

Ja maailmankurjuus kärsii ristillänsä viimeisiä ki-
pujansa. Harhama kuvaili, kuinka sen tuskat ovat
nousseet hirvittäviksi. Se puhkeaa jo epätoivoiseksi
valitukseksi: «Minun Jumalani, minun Jumalani, miksi
minun ylen annoit!" Se puhkeaa Varpalan Juhon ki-
roukseksi . . .

Uusi päivä valkeni harmaana. Harhama luki öisen
työnsä loppuun. Siinä hohtivat runohelmet jalokivinä.
Enkeli liranto seisoi hänen rinnallansa. Sen sormi
osotti hänelle harmaata sadepäivää ja ääni kuiskasi:

— «Luomasi jumalan rinnalla himmenee Jehova
vanhaksi, ränsistyneeksi mielikuvaksi, repaleiseksi pelä-
tiksi, harmaaksi, kuin tuo sadepäivä . . . Sinun runo-
pukuinen jumalasi hohtaa sen rinnalla, kuin vihille
vietävä morsian vanhan akan rinnalla . . . Ole roh-
kea! . . Älä säästä värejä ja helmiä: hyveitä! . . Ole
rohkea! .. Voitto on sinun ..

. Älä epäile, sillä sinussa
on neroa ..."

Ja kuten Harhama uskoi hurjat unensa ja mieli-
kuvansa tosiksi, niin uskoi hän nyt lirannon kuiskauk-
sen. Hän uskoi sairaloisuutensa kaikella kiihkolla, että
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huumaavin viini. Hänen sieluunsa oli ilmestynyt ajet-
tuina, josta vuoti hänen olemukseensa usko, että hän
on ihmishengen profeettana, Muhamedin tavoin todella-
kin unissansa ja mielikuviensa näyissä saanut nähdä
jumaluuden ytimet ja valittu nostamaan ihmishengen
jumaluutensa korkealle istuimelle.



Ritvan laulu.

Elämä on kaunis synninkukka,
johon on käärme kätkettynä . . .

Kuoleman koirat haukkuivat . . . JNuoralla kuivui-
vat kylmät kalmansukat . . .

Kätkyeen kukkana uinui Harhamalan pieni Ritva
pienessä metsätorpassa. Kalpea oli se kukka . . . Sen
katse oli kärsivä ... Se oli miettivä ...se oli kai-
paava .

. . Korkea otsa oli puhdas, silmä kirkas . . .

Kätkyt heilahteli hiljaa . . . Sen pientä soutajaa hoi-
teli vieras vaimo ... Se hoiteli sitä, kuin kukkaa
vanha mummo . . .

Jo herahti kyynel Ritva-rukan silmään .
.

. Pieni
suu meni itkuun . .

. Tuska nousi armaalle poskelle,
painaen siihen pienoisen kuopan, kauniin elämänhiiren.
Vieras vaimo viihdytteli pientä, soudatti kalpeaa kuk-
kaa ja lauloi sille tuutulaulua .

. . Hän lauloi Ritvan
elämänvirttä:

«Tuuli purtta tuudittelee.
Vieras vaimo liekuttelee
turvatonta . . . Tuuti, tuu!
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Kuule, kirkonkello soipi!
Kirkas kuu jo hopeoipi
Kalman maita . . . Tuuti, tuu!"

Kätkyen kaunis, valkoinen kukka kuunteli laulua.
Pieni suu vetäytyi hienoon hymyyn . .

. Elämänhiiri
hävisi poskelta hetkeksi . . . lymyytyen jonnekin suu-
pieleen . .

. Vaimo kertoi vieraallensa Ritvan tarua:
— «Kenen lienee tyttö .

.
. Kuka lienee isä . . .

Äiti toi tänne ja pyysi hoitamaan . .
. Sairaana jätti

poloisen ..."

Kätkyen korea kukka kuuli vieraan vaimon pu-
heen . . . kuunteli ...oli ymmärtävinänsä .

. . hymyili
armaasti . . . Elämänhiiri vilkehti taas pienellä pos-
kella ... 110 muuttui mielipahaksi . . . Itkuun meni
kaunis suu . . . silmät kyyneleihin .

.
. Mieli apeana

kallisti hän päänsä vieraasta vaimosta ja itki katkerasti.
Vaimo rauhotteli häntä viihdytellen:

— «Hys .
. . hys . . . hys . .

. aa! .
. Aa . . .

tuuti-hys-hys!"
Kuoleman sukat kuivuivat yhä orrella . .

. Sen
koirat haukkuivat ulkona, ilmottaen suuren vieraan
tuloa . .

. Vaimo soudatti pikkuista Ritvaa, jatkaen
sen elämänlaulua:

«Kalma katsoo Tuonelasta
vaimon langenneen on lasta.
Sikskö itket? . . Tuuti, tuu!
Viihdy! . . Ellos itke, kukka,
vaikka heitti äitirukka! . .

Kaskun kerron sulle . . . Tuu! .

Melki-Zedek kiusaa lastaan:
pienen luo hän pensahastaan
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madon mustan kerran toi . .

Toi, ja jätti armahansa
yksin mustan madon kanssa .
Vaaran sille viereen loi . . ."

Ritva katseli kummissansa oudon naisen silmiin .
.

.

Kyynelissä kimalteli kätkyen helmi. Hän nosti pienen
kätensä .

. . Rauhallisena kuivasi hän sillä kyyneleiset
mustat silmänsä . . . Miettivänä kuunteli hän kehto-
lauluansa, ajatellen äidinrintaa . .

. Vaimo lauloi edel-
leen:

„Mato musta sulle ilkkuu . .

Ah, sen musta silmä vilkkuu
Suotta, raukka, rauhaa hait.
Pitkät ovat itkun juuret:
Tuskat, epäilykset suuret
taaton suonista jo sait. .

."

Ritvan pikkuinen suu vetäytyi taas sievään hy-
myyn . .

. pieni elämänhiiri pistäytyi taas arkana kal-
pealle poskelle . .

. Kätkyen kukalle on laskenut lem-
peä elämän ilta-ilo, niinkuin lämmin päivänpaiste .

.
.

Silmässä kiilsi vielä kostea kyynel . .
. Rauhan liina

heilahteli akkunassa .
.

. Kuolema veti jo kylmiä suk-
kia pikkuisen lähtijän jalkoihin . . . Alkoivat jo matka-
valmistukset.

— «Hys . . . hys . .
. hys! Aa!" — viihdytteli

vieras vaimo ... Matkavalmistukset jatkuivat. Vaimo
puheli toiselle:

— «Synnistä puhennut kukkanen . . . Voi sen-
tään sitä ihmis-elämää! . . Ja niin herttainen jakaunis,
kuin enkeli."
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Ritva hymyili. Hän oli lähdössä äidin luo . . .

Kuoleman koirat haukkuivat ulkona yhä kauniimmin.
Ne ilmottivat että se suuri vieras oli jo portaiden
edessä, joka saapui Ritvaa kotiin noutamaan ... Jo
raottui taivas ja sieltä hymyili isän koti . .

• Kätkyt
heilui kauniisti .

. . Vieras vaimo lauloi lähtevälle:

«Synnyit isän rikoksesta.
Siitä, raukka, hirmuisesta
perit itkun ikisyyn . . .

Vaimo langennut sun kantoi,
kohdussaan jo sulle antoi
synnin idun, kuolon kyyn . . ."

Herttaisena kuunteli kehdon kalpea helmi laulua.
Palsami kukki punaisena akkunalla .

.
. kehdon kukka

kätkyessä . .
. Päivä leikki surullisena palsamin ku-

kissa . .
. tuonen lempeä rauha Ritvan poskilla .

. .

Kalman kellot soivat kauniisti . . . Sen kylmät sukat
vetäytyivät jo pieneen jalkaan

. . . Korkeuteen katseli
musta silmä . . . Sieltä aukeni jo taivas lempeänä,
kuin äidin syli .. . Lapsi näki kadotetun para-
tiisinsa: äidin ryöstetyt rinnat . . . Ulkona haukkui
kalman koira niin kauniisti, ennustellen kuoleman
suurta, yhä lähenevää tuloa . . . Vaimo puheli vie-
raallensa :

— «Semmoista se on ihmis-elämä ...Se kukois-
taa aikansa, kuin kukkanen . . . Näyttää kauniilta ja
ihanalta ja mieli tekee sitä taittamaan, vaan kun taitat,
niin itkeä saat ja näet hedelmät . .

."

— «Niin . . . Niin . . Kukka se on ...kuk-ka!"
— vastasi toinen vaimo. „Elämä on kaunis kukka . .

•

synninkukka, johon on käärme kätkettynä . . .*
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Yhä kauniimmin haukkuivat kuoleman koirat
Yhä heleämmin soivat kalmankulkuset . . . Kuolema
oli jo vetänyt kylmät sukkansa lähtevän jalkaan pol-
viin asti, käärinyt hänet lempeään rauhan liinaan .

. .

Ritva oli jo aivan matkavalmis. Vieras vaimo lauloi
vielä hänen elämänlauluansa:

„lsä sinut yksin heitti,
äiti unehella peitti,
ettei synti ilmi saa . . .

Kuuhut katsoo taivahalta.
Kyy ja kalma kaikkialta
sua vaanii . . . Tuuti, aa! .

Jo ovat kuoleman sukat jalassa, sen eväät mu-
kana: rauha mielessä .

. . Pienen silmä kirkastuu.
Kuoleman lempeä hymy laskee kalpeaan suupieleen ja
posken pieneen kuoppaan . . . Hän näkee taivaan
avautuvan . .

. Siellä odottaa häntä kadotettu äidin
rinta, unien paratiisi, huolten hoiva .

. . Hän kukkii
nyt ilosta kilpaa palsamin keralla. Pienen kätensä
ojentaa hän taivasta kohti ja hymyilee, kuin kevät ke-
sälle. Hän on löytänyt rauhan . . . Kipu on loppunut
rinnasta . . . Outo vaimo soudattaa ja laulaa lau-
luansa, kertoo Ritvan lyhyttä tarua:

«Vaan ei sulia itkun syytä,
kunnes kuolemaa ja kyytä
vieras vaimo vartioi.
Nuku, raukka, rauhamiellä,
vaikka vanhempasi tiellä
pikku-risti ootkin, oi!"
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Kalpea kehdon kukka tunsi jo äidin lämpöisen rin-
nan makua .

. . Huulella on autuas hymy, rinnassa
iki-onni . . . Tyyni on mieli, kaunis poski .

. . Vieras
vaimo viihdyttää vielä nukkuvaa:

— «Hys, hys, hys! Aa!" Ritva pani pienet kätensä
ristiin. Elämänhiiri pakenee poskelta.

— «Äiti!" — lausuu sitten pieni rauhan teille läh-
tijä .. . Lause katkesi siihen. Ei voinut hän lopettaa:
„miksi minut synnytit? Isä, miksi minut elämään
kutsuit?"

Pieni pää kallistui pielukselle . . . Musta silmä sul-
keutui . . . Elämänhiiri hävisi koloonsa .

.
.

Harhamalan Ritva oli nukkunut ikuiseen uneen,
löytänyt kadotetun äidinrinnan .

.
.

— «Hän on kuollut", — lausui vieras vaimo. Koi-
rat lakkasivat haukkumasta. Palsamin kukat kallistui-
vat surullisina kalmankukkaa katsomaan.

Eikä sulkenut pienen silmää itkevän äidin käsi, ei
surevan isän suutelo . . .

Pieni Ritva kulkee kuoleman mailla . .
. Yksin

vaeltaa pikku poloinen tuonen polkua .
. . Metsä on

musta, polku pitkä ...Ei tuika tähti, eikä laula lintu
.. . Metsikössä hiipivät Tuonelan henget, vaan ei
kuulu mistään ääntä .

.
. Rauhallinen on Tuonelan polku.

Polku jatkuu . . . Pieni kulkija väsyy . . . Rau-
hallisena laskee hän tuonen sammalelle levolle . .

.

Valkea lintu tuo hänelle silloin nokassansa mustan kuo-
leman ruusun .

.
. Hymyillen ottaa kulkija linnun lah-
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jan pieneen käteensä. Kukasta saa hän uutta voimaa
ja lähtee rauhallisena taas taipaleelle ~. . Yksin saa-
puu hän Tuonelan virran rantaan ja viittaa venettä .

.
.

Yksinäinen on hyljätyn matka Tuonen mailla.
Jo lähtee valkea pieni vene Tuonelan virran valka-

masta. Veneessä istuu Harhamalan Ritva, kalman
valkea paita yllä, kädessä musta kalmanruusu . . .

Mustat joutsenet vetävät venettä pitkin Tuonelan mus-

taa virtaa. Perässä istuu suuri valkea Tuonelan perho
perää pitäen . . . kulkua ohjaten ...Ei liiku vesi Tuo-
nen virrassa . . . Sen pinnalla paistavat mustanpunai-
set kuoleman vesikukat . . .

Surukukilla siroteltu on Tuonelan virta . . .

Hiljaa, kuin laulunhyminä, soluu vene valkamasta
.

. . Kuusikosta kumottaa Tuonelan kelmeä valo . . .

Joutsenet virittävät haikean laulunsa . . . Rannan leh-
dossa ei kukahda käki, ei kuulu kaiku kalliosta .

. .

Oksa ei liikahda . . . Ääneti istuvat kuolon valkeat
linnut mustissa tuonenpuissa .

. .

Hiljaista on pienen kuolleen kulku kuoleman ve-
sillä .

.
. Kummeksien katselee hän outoja oloja

.
.

.

Virta koukistuu . . . Vene kaartaa Kuuvalokal-
lion ohi . . . Tuonelan pienet tytöt istuvat kallionkie-
lellä ... Ne sirottavat sieltä mustia kalmanruusu ja
pienen kulkijan purteen ja laulavat hänelle:

»Tervetuloa, Ritva-rukka!
Tervetuloa Tuonen maille,
Tuonen kehdon kukkaseksi!
Kuunvaloksi,
päivänheloksi,
alliniauluksi somaksi
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tulit tänne, tuiretuinen.
Tervetuloa, kaunis kukka!"

Hartaana kuulee laulua pieni purjehtija .
.

. Hil-
jaa |painuu pursi etemmä .

. . Metsä * tummenee .
.

.

Virta himmenee . . . Sen rannat ovat sirotellut valkoi-
silla alleilla . .

. Pursi soluu niiden ohi . .
. Joutsenet

vaikenevat .
.

. Allit alkavat laulaa Tuonen vesillä
kulkijalle:

„Tervetuloa Tuonen vesille!

Sävelenä täällä souda!
Vesikukassa,
nurmen nukassa
kastehelmenä somana

kimaltele, pikkuruinen!
Tervetuloa Ritva-kulta!"

Ja allit lentävät ylös virrasta .
.

. Keltainen kal-
mankukka on kunkin nokassa . . . Niillä sirottelevat
ne Ritvan purren mustan tien . .

. Ääneti istuu pieni
purtensa perässä . . . Kukkaista tietä vetävät joutse-
net venettä . .

. Kaunis on pienen lapsen kulku kuole-
man vesillä . . .

Jo saapuu vene Tuonelan mustalle ulapalle . . .

Se on siroteltu valkolumpeilla . . . Rantakalliot ovat
iltaruskon hämyä .

.
. Veneen edessä, kalliolla, istuvat

Tuonelan lapset, harput pienissä käsissä ... Ne soitta-
vat tulijalle tervetuloa, laulaen soiton mukana:

»Tervetuloa, kehdonhelmi!
Läiky täällä lumpehena!
Tähtönen,
pienoinen,
maailmasta sammuit sä,
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mutta tääll' oot elämä.

Iltarusko armainen,
kaunis uni, Tuonen rauha

ollos täällä, pienoinen!"

Joutsenet vetävät venettä kohti rannan iltarusko-
kalliota ... Jo saapuu vene rantaan . . . Rannalla
odottaa Tuonelan lempeä Liiva .

.
. Hän ottaa vastaan

vanhempiensa huonosti hoitamat ja hylkäämät lapset
ja vie heidät tuomiolle .

.
. Hellästi nostaa hän tuonen

vesien pienen purjehtijan syliinsä ja lausuu:

«Tervetuloa, Ritva rukka!
Tallella nyt oot jo, kukka . .

."

— «Tervetuloa! .
. Tervetuloa!" — laulavat Tuo-

nelan lapset .
. . Väsynyt purjehtija kietoo pienet kä-

tensä luottamuksella Liivan kaulaan .
. . Kallio auke-

nee ja Harhamalan Ritva häviää Liivan sylissä auk-
koon. Hän lähti tuomiolle Tuonelan tuomiosaliin.

Mutta salin ovella lukee hän sanat:

«Täällä etsiskellään isien pahat teot lasten päälle
kolmanteen ja neljänteen polveen."

Hartaana lukee Ritva sanat. Suuret silmät kiinty-
vät niihin, harhaellen, kuin isän katse. Rauhallisena
puristaa hän pienet kätensä Liivan kaulaan .

.
. Pos-

keen painuu pyöreä kuoppa .
.

. Pieni suu vetäytyy
somaan hymyyn ja hän lausuu lempeällä äänellä:

— «Äiti! . . Isä! .
."



Syys-öisiä elämänvaloja.

Elämä on kaunis portto, joka
tarjoaa huuliltansa kiehtovaa
Juudaksensuudelmaa . . .

Lokakuun syyspimeät peittivät maita. Syksyn
kylmä, kostea hengitys puhalteli avaruuden ammotta-
vasta kidasta. Sade pieksi liejukoita. Päivät olivat
harmaata, sumuista suota, yöt pilkkopimeitä . . .

Kaikki kiemurteli elämän- ja kuolemankäärmeenä,
tapellen toistensa keralla: Syksy söi kesän, pimeys va-
lon, talvi syksyn, valo pimeyden ja peto pedon . . .

Suuri on elämän ja kuoleman leikki
Ja sen leikin keskellä eli ihminen ... Se karke-

loi sen leikin kynsissä ja sen mukana . . . Vanhuus
söi nuoruuden . . . pettymys toiveet . . . ihmiset tois-
tensa elämän . . .

Suomen ensimäinen kansaneduskunta lopetteli is-
tuntojansa. Se ei ollut saanut sanottavaa valmiiksi.
Mutta ympäri maata kiehuivat mielet. Uudet aatteet
riehuivat myrskynä ja törmäsivät vanhoja vastaan.
Mutta samalla aikaa nousi vanha uutta vastaan voi-
makkaana merenmaininkina. Taloudellisella alalla oli
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kysymys siitä, kumpi taloudellinen suunta on pääsevä
vallitsevaksi, sosialistinen vaiko «porvarillinen", yksityi-
seen omistus-oikeuteen perustuva.

Mutta vieläkin rajumpana riehui taistelu henkisellä
alalla. Se riehui niin jyrkkänä, ettei mikään sovittelu
voinut tulla kysymykseenkään. Ehdoton usko ja täy-
dellinen kaiken uskon kieltämys törmäsivät yhteen, kuin
tuli ja vesi, iskivät kuin kaksi kirveenterää. Toisen tai
toisen oli määrä sortua. Kummankin takana seisoivat
joukko-ihmisten sankat, kiihkoutuneet parvet, sokeina,
joukko-uskon läpitunkemina. Ja niiden seassa, joiden
joukko taisteli kieltäymyksen riveissä, sortuivat myös
kaikki uskon säätelemät ja siihen perustuvat siveelli-
syyskäsitteet, miehen ja vaimon välinen kysymys, sor-

tuivat ja taas kohosivat, katuvina tai uudella pohjalla
yrittäen. Siveellisyyskysymys oli heitetty kiirastuleen.
Sen ympärillä riehui tulisimpana uskon ja uskottomuu-
den suuri taistelu. Siinä, lihan ympärillä, oli yhdeltä-
puolen houkutus suurin ja toiselta puolen kieltäymyk-
sestä johtuva sielun puhdistuminen kirkkain. Siinä oli
ihmisellä paras tietoisuus tehdä itsensä voittamisen
sankaritöitä, antaa hyveen esikuvia, nousta omissa sil-
missään ja jalostaa ihmishenkeä tulevien polvien pe-
rinnöksi.

Oli lokakuun loppupäivät.
Lokakuun lopussa Harhama oli puolueensa maa-

seudun johtomiesten kokouksessa, jossa neuvoteltiin
puolueen tulevasta toiminnasta omassa vaalipiirissä.
Kokoukseen oli saapunut kansanmiehiä satojen kilo-
metrien päästä, Pohjan perukoilta, aina Lapin pohjois-
rajalta. Kaikkia elähdytti sama isänmaan asia, sama
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uskon ja uskottomuuden taistelu tempasi jokaisen mu-
kaansa. Useiden puheiden loputtua puhui nuori ja
miehekäs Roinila:

— «Meidän puolueemme täytyy asettaa luottamus-
miehineen ankarat vaatimukset siveellisyys-asiassa. Nii-
den täytyy kiertää semmoisia talojakin, joissa asuu ih-
misiä, jotka eivät tunnusta muuta, kuin lihan evan-
keliumia. Kun he esimerkiksi matkoillansa tulevat jolle-
kin paikkakunnalle, on vaadittava, että he ensiksi otta-
vat selon, onko se ja se henkilö nykyisen ajan aposto-
leja, jotka korottavat pahettansa hyveeksi, ja jos saavat
tietää, että henkilö on semmoinen, eivät he saa mennä
sen asuntoonkaan, eikä myös päästää niitä omaan ko-
tiinsa, sillä sitä voivat ihmiset ymmärtää niin, että
puolueemme hyväksyy siveettömyyden ja julistaa prosti-
tutionin hyveeksi. Sillä lailla tulemme me ihmisten
silmissä nostamaan siveettömyyden levittäjät kunnial-
listen ihmisten tasalle ja rikoksen ansioksi. Puo-
lueemme siitä kärsii ja turmelus saa uutta voimaa."

Harmaat, kovia kokeneet miehet katsahtivat toi-
siinsa vakavina. Roinila jatkoi:

— «Rakkauden ja lihan raja-aita on hyvin ohkai-
nen. Se on helppo kaataa, mutta sen uudelleen nosta-
minen on vaikea."

Puheen loputtua syntyi painostava hiljaisuus.
Kuin jonkun käskystä, huomasi Harhama, että kaikkien
silmät katsoivat häneen, ja oitis nousi hänen sielus-
sansa aavistus, että Roinila tarkotti juuri häntä ja
rouva Esempiota. Se aavistus kohosi, kuin musta, vi-
hainen aave, ja hän itse nousi sen hartioilla, kuin är-
sytetty elukka, johon on sattunut keihään kärki
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Puhe ja keskustelu loppui siihen. Kaikki pujot-
tautuivat hiljaa ulos, ikäänkuin olisivat säälineet jotain,
josta eivät olleet selvillä, kuka se on.

Tuli ilta.
Suuri juhlasali oli loistavasti valaistu ja täynnä

yleisöä. Puolue kokosi rahaa arpajaisilla .. . Suo-
men nainen nousi jo miehen vertaiseksi. Se pohti
yhteiskunnallisia kysymyksiä ja selitteli suuria elämän
ongelmoita. Vanha torpparin vaimo Liinala selitteli
taas siveellisyyskysymystä. Hän puhui:

— «Kansamme voima on siveellisyydessä. Sillä
mitä meitä hyödyttää, jos kylvämme isänmaamme vai-
niot vaikka kultaisilla siemenillä, jos emme kitke rikka-
ruohoja, jotka tukahduttavat kasvullisuuden ..."

Juhlapukuinenyleisö kuunteli hartaana, kuin kirkko-
väki. Liinala jatkoi:

— «Mitä hyödyttää meitä myös, jos pesemme
vaikka lakkaamatta tupiemme lattioita, jos emme puh-
dista jalkojamme liasta? Me tulemme likaisin jaloin
sisälle ja tahraamme taas ja taas tupaamme . .

."

Kuulijat punnitsivat hänen sanojansa ja Liinala
jatkoi:

— «Parannus ja puhdistus on meidän siis alettava
Itsestämme, omista kantapäistämme, omista kengänpoh-
jistamme lähtien .

. . Seulan pitää sitten käydä meidän
joukossamme . . . Meidän on seulottava joukostamme
akanat puhdistumaan yleisen tuomion tulessa. Meidän
täytyy armotta tappaa keskuudestamme taudin sie-
menet ..."
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Taas oli Harhama huomaavinansa, että sadat sil-
mät katsoivat häneen. Hän nousi ikäänkuin kynsillensä
niitä vastaan. Puhuja jatkoi:

— «Meidän, naisten, on myös alettava puhdistus
itsestämme ja sitten koko sukupuolestamme. Meidän on

nostettava oma sukupuolemme tuliseulaan. Meille sano-
taan: Meidän pitää ymmärtää langennutta, eikä sitä
tuomita . .

. Mutta minä kysyn teiltä: eikö se sääli ole
väärä?"

Kuulijat ajattelivat. Puhuja kyseli edelleen:
— «Emmekö me sillä säälillä korota pahetta sem-

moiseksi, jonka harjoittamisesta voidaan vaatia palk-
kiota: sääliä ja ymmärtämistä?"

Monesta se kysymys tuntui uudelta. Puhuja
jatkoi:

— «Eikö se, joka heittää langenneeseen ensimäisen
kiven, tee samaa palvelusta, kuin se, joka ensimäisenä
polkee kotiimme hiipivän myrkyllisen käärmeen pään
päälle?"

Harhamastakin se tuntui uudelta. Puhuja jatkoi:
— «Minulle sanotaan: Ellen minä itse ole synni-

tön, en minä ole oikeutettu heittämään toista kivellä.
Minä kysyn: Enkö minä saa estää ruton siemeniä
muihin levenemästä, enkö minä saa niitä siemeniä hä-
vittää, jos itse tiedän itsessäni olevan niitä?"

Puhe tuntui kaikista niin uudelta, ja kumminkin
niin kotoiselta elämän viisaudelta, joltain unohdetulta.
Puhuja kyseli edelleen:

— «Katsokaa: Maailman fariseukset kiittävät
Jumalaa, kerskaten, että he ovat suvaitsevaisia, kuin
Jeesus, eivätkä tuomitse, kuten fariseukset. Mutta minä
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kysyn teiltä, kumpi menee vanhurskaampana kotiansa:
Nekö, jotka niin suvaitsevaisuudellansakerskuvat, vaan
sekö, joka sanoo: Herra armahda minua syntistä, joka
maailman kiitosta ja suvaitsevaisen mainetta tavotel-
lessani en ole heittänyt ensimäistä kiveä niiden päälle,
jotka levittävät paheen siemeniä?"

Monesta tuntui silloin, kuin olisivat he ennen luke-
mansa väärin ymmärtäneet. Harhama mietti jotain
sekavaa.

— «Ja kumpi tekee naiselle suuremman palveluk-
sen: sekö portto, joka tunnustaa huoruuden häpeäksi ja
heittää toista porttoa ensimäisellä kivellä, vai sekö su-
vaitseva, joka ymmärtämisellä tekee huoruuden kun-
nialliseksi ja siten houkuttelee lukemattomat menettä-
mään siinä ruumiinsa ja henkensä, etsien sääliä, tai
ainakin luottaen ymmärtämiseen? . ."

Huoneeseen tuulahti joku kotoisen elämän viisaus,
jonkun tutun asian tuoksu. Puhuja alkoi uudestaan
puhua joukon, erittäin juuri puolueen puhdistamisesta
niistä, jotka korottautuvat Jeesukseksi antamaan hau-
reellisille ihmisille syntejä anteeksi, lyövät rintoihinsa
maailman edessä sanoen: Katsokaa minua Jeesuksen
tekojen seuraajaa! Harhama luuli taas huomaavansa,
että pisto oli tähdätty häneen. Hän ärtyi. Puhuja
jatkoi:

— «Epäsiveellinen ihminen jättää elämään saman-
laisen jälen, kuin rengin likainen saapas pappilan salin
puhtaalle lattialle . . ."

Hän vaikeni ja kysyi sitten:
— «Mitä meitä siis hyödyttää, jos puhdistelemme

elämää, jos emme puhdista sitä tallaavien ihmisten
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jalkoja? Mitä meitä hyödyttää, jos puhdistelemme jouk-
koamme, jos emme tarttuman siemeniä seulo pois ja
levitä niitä julkisuuden kaakinpuuhun, kuolemaan hä-
peän puhdistavassa päivänpaisteessa?"

Harhama luuli sanojen tarkottavan häntä. Kuuli-
joiden joukosta kuului kuiskauksia: «Hän puhuu oi-
kein!" Vaimo jatkoi:

— «Toiset, synnin apostolit, kehottavat meitä puh-
distamaan maailmaa ymmärtämisellä ja anteeksianta-
misella, kehottavat meitä palkitsemaan siveettömyyttä.
Niille meidän on sanottava: Joka teistä on Jeesus, hän
astukoon ensimäisenä puhdistamaan ihmisiä, antamalla
niiden syntejä anteeksi ja palkitsemalla ne ymmärtä-
misellä . . . Me ihmiset emme voi itseämmekään pa-
rantaa muutoin, kuin tuomitsemalla, mitä sitten muita.
Ja jos me itseämme pelastaessa itseämme tuomitsemme,
emmekä ole velvolliset silloin muitakin tuomitsemaan?"

— «Oikein!" — kuului väkijoukosta kuiskauksia.
Harhama katsahti sinne. Kuiskaajien ja hänen kat-
seensa kohtasivat toisensa. Hän tunsi kohtaamiensa
silmäyksien sattuvan hänen arimpiinsa. Kuulijoille kir-
kastui kotoinen viisaus, joka oli nyt heistä niin yksinker-
tainen ja kaunis. Liinala jatkoi:

— «Mutta Jumalan avulla me voimme puhdistaa
likaiset jalat ja seuloa joukkomme . . . Nykyään ku-
rottelee siveettömyys hyveen valtaistuimelle, mutta jos
Jumala on apunamme, niin hän masentaa sen nousun.
Hän on paneva lihan apostolit pystyttämään oman
kaakinpuunsa. Hän panee siinä tehtävässä vihollisensa-
kin meidän ja puolueemme välikappaleina omiksi aseik-
sensa."
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Harhaman silmien edessä alkoi kieriä ylös musta
synkkä ajatus, kuin kohoava musta auringon pyörä.
Se laajeni, pimeni, pimitti kaikki ja ikäänkuin peitti
viimein koko taivaan laen. Siitä paistoi hänelle kuin
taivaan kanneksi levittyneestä auringosta kysymys:

— „Olenko minä todellakin Tarvaan puolueen pal-
velijana, vahvistajana palvellut Jumalaa, jota vastaan
nousin? . . Ja olenko pystyttänyt itselleni häpeäpaalua
auttamalla niitä, jotka sitä pystyttävät, tahtoen minut
siihen hiljaisuudessa häväistäksensä nostaa? . ."

Hän ei vastannut kysymykseensä. Hän pelkäsi
siihen vastata . . .

Hän vaipui kokoon sen kysymyksen alla, kuin
vuoren painama ja rutistama mato.

Puhe loppui kätten taputuksen räiskyvään paloon.
Mieli kuivana kulona lähti Harhama valoonsa pakah-
tuvasta juhlahuoneesta. Kun hän tuli ulos, pyysi Roi-
nila saada puhutella häntä kahden kesken.

— «Kyllä!" — myönteli Harhama kiusautuneena.
He istuivat eräässä sivuhuoneessa. Roinila alkoi

puhua:
— «Minä ensiksi pyydän Teitä, että ette pahastuisi

ja että ymmärtäisitte minua oikein .
.

."

Harhama ei vastannut, Roinila jatkoi:
— «Minä, suoraan sanoen, tulin heittämään teitä

sillä ensimäisellä kivellä, vaikka en olekaan synnitön . ..

Täällä liikkuu ilkeitä huhuja rouva Esempiosta ja Teistä
.

. .ja puolueellekin ne ovat turmiollisia. Enkö minä saisi
ehkä vakuuttaa, että ne ovat perättömiä?" — lisäsi hän
lopuksi kysyvästi.
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Harhama vaikeni. Viha ja joku ilkeä tunne kuo-
huivat hänessä sekaisin. Hän oli näkevinänsä edessänsä
puolueensa, hänen avulla pystyttämän, kaakinpuun ko-
hoavan, eikä hänessä ollut miehuutta siihen nousta.
Hänessä kohosi uhma. Hän kuvitteli sen kaakinpuun
kunnia-alustaksi, johon hän voi nousta halveksimaan
ihmisraakimuksia, jotka tungettelevat häntä häpäise-
mään syyttömästi. Mutta ei hänessä ollut miehuutta
nousta sillekään jalustalle. Äskeinen suuri, synkkä ky-
symyksensä ja sen edellinen puhe, olivat häntä lan-
nistaneet. Uhma ja raukkamaisuus taistelivat vallasta.

Kun vastaus viipyi, jatkoi Roinila kyselyään:
— «Voittehan Te minulle sanoa suoraan, sillä kun-

nioitanhan minä Teitä silti .
.

. Mutta olisi silloin hel-
pompi torjua panettelua . .

. Ettekö ainakin voisi kiel-
tää rouva Esempiota käymästä luonanne? Ne käynnit
herättävät pahennusta .

.
."

— «Se on ainoa ihminen maailmassa, jonka minä
otan vastaan itseni tähden", — vastasi Harhama jyr-
kästi, lisäten: «Minä en kutsu luokseni semmoisia, joita
muut kumartelevat, enkä mene koskaan sinne, missä
kaikki muut käyvät jotain onkimassa, vaan sinne, jota
muut kiertävät ..."

Siinä vastauksessa oli sekaisin uhma ja velttous.
Siinä oli ihmisten halveksiminen ja raukkamaisuus toi-
siinsa sekottuneina. Siinä oli sekaisin ajatus: «ei niille
maksa puhua" ja ajatus: «tällä selityksellä tästä nyt
pääsee." Roinila jatkoi, kuin pistäen, mutta pohjaltaan
vilpittömästi:

— «Se on kyllä hyvä se, jos me ihmiset vaan voim-
me syödä publikaanein ja syntisten kanssa samassa
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mielessä kuin Jeesus, ja jos me olemme itsestämme sen-
kään verran varmat, että emme itse ole publikaaneja
. .

. jotka ehkä likaamme puhdistettavamme .
.

."

Syntyi äänettömyys. Harhama tunsi rutistuvansa.
Roinila jatkoi hetken kuluttua:

— «Minäkin tahtoisin rouva Liinalan tavoin sanoa:
'Joka teistä ei itse ole publikaani, hän menköön Jee-
suksen tavoin syömään niiden kanssa!'"

Harhama tunsi jonkun piston, jota hän ei voinut
torjua. Joku käsittämätön tunne ahdisti häntä, tunki
hänen kurkkuunsa, kuin katkera savu. Hän tunsi taas
sen jalkapuunrutistavan, jota hän muisti kumartaneensa.
Hän tuli hetkeksi sille katkeraksi. Ajatukset risteilivät
salaman nopeina. Hän muisti äskeisen katkeran kysy-
myksensä: «Olisiko että . .

." Uhma ja ihmisten hal-
veksiminen vyöryivät sumupilvinä toistensa yli, rajuina,
kuten kaikki kävi hänessä tämmöisinä hetkinä, syök-
sivät toisiansa kumoon .

. . sekaantuivat .
. .

tulivat
epäselviksi . . . väsyivät ja lopulta muuttuivat velttou-
deksi. Roinila uudisti kysymyksensä:

— «Ehkä minä saan ilmottaa ne juorut perättö-
miksi ja siten puhdistaa puolueen epäluuloista?"

Silloin pursusi Harhamasta ulos hänen olemuksensa
toinen puoli, velttous. Hän alkoi kiemurrella. Hän ei
noussut elämänsä kunniajalustalle, ei sen kaakinpuuhun.
Hän itse tunsi omituisen kykynsä puhua niin orakeli-
maisesti, että hän voi sanojansa puolustaa minkä tuo-
mion edessä hyvänsä. Hän turvautui aluksi siihen, vas-
tasi lyhyesti, kuivasti, että hän oli jäävi omasta elä-
mästänsä todistuksia antamaan.
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— «Mutta voittehan kumminkin minulle, rehelli-
selle ystävällenne ilmottaa", — jatkoi Roinila.

Yhä raukkamaisemmaksi painui Harhama. Hän etsi
velttoudellensa jotain puolustusta ja löysikin sen siinä
kunniasanassa, jonka hän oli rouva Esempiolle antanut,
luvaten salata suhteen. Se oli nyt hänelle pensaana,
johon hän kätkeytyi, kiemurteli sen suojissa, myönsi
ja kielsi elämänsä samalla sanalla . . .

Keskustelu loppui, Roinila huokasi ja lähti. Sil-
loin pursusi taas Harhamasta oman velttoutensa inho.
Hän tunsi kasvolihaksiensa kutistuvan, nousi ylös, meni
Roinilan jälestä ja tavattuansa hänet lausui:

— «Vielä yksi sana: sitä suhdetta ei ole, mutta
sen olemassa oloa ette saa kieltää, vaan päivastoin
myöntää . .

."

Roinila katsoi häneen tutkivasti, surullisesti, eikä
vastannut mitään.

Mutta Harhama tunsi nyt vajoavansa maan alle
ja vuorien latoutuvan hänen hartioillensa. Hän tunsi
oman raukkamaisuutensa herpaisevan hänen jokaista
jäsentänsä. Hän mutisi tulikuumana:

— „Enkö minä oikeastaan kunniasanan taa kätkey-
tyessäni kiellä sitä, jonka olen kohottanut jumaluuden
vertauskuvaksi? . ."

Hänen polvensa vapisivat, kun hän pukeutui ja
lähti ulko-ilmaan. Kadulla, oven edessä tervehti häntä
eräs tuntematon, joka tunsi hänet, ja puheli kysyvästi:

— «Ne ovat nyt suuret arpajajaiset .
. . Tietysti

kootaan vaalipuhumispalkkoja?"
Uudet vuoret latoutuivat Harhaman hartioille. Hän

oli nauttinut palkkaa puhujamatkoiltansa ja saanut
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matkakulut. Molemmat hän oli säästänyt Zaikolta pe-
rimiensä lisäksi, eläen puoli-nälässä ja jalkaisinkulkien.
Hän oli niitä säästänyt rouva Esempion tähden, voidak-
sensa taas päästä taloudellisesti turvatuksi ja siten ih-
misten tuomiosta riippumattomaksi. Nyt pusertui hä-
nestä katkera kysymys:

— „Ollsiko, että olen koonnut kultaa rakentamalla
alttaria maailmankurjuudelle, ja korottaessani köyhyyttä
Jumalaksi? . . Ja olisiko, että minä olen nyt, häveten
kieltänyt sen naisen, jota Jumalaksi nostan? . ."

Hän meni järven rannalle, istahti siellä kivelle, no-
jasi kyynäspäät polviinsa, painoi kasvot käsiänsä vas-
taan ja istui niin syksyisen yön aamuhämäriin.

Seuraavan päivän aamuhämärä vieri jo raskaana
myllynkivenä Harhaman hartioille. Ajatukset ikäänkuin
hajosivat harmaaseen syyspäivään sotkuisena sumuna.
Ne olivat raukeat ja tylsät.

Silloin enkeli liranto asettui hänen vierellensä,
ruumiina syksyinen huude. Se ampui nuolensa itään
ja kohta leimahti Harhaman eteen teos. Sen sivuilta
kohosivat runouden paratiisit, höpealumpeiset lammit
läikkyivät, ja maailmoilla tulitettu äärettömyys loisti
kiteilevänä ulappana. Se näky kietoi Harhaman sielun
hekkumallisimpiin sinisavuihin, joissa maailmat kipinöi-
vät jalokivisinä tulisilminä ja maineen tuoksu tunki
sieramiin.



1469

Enkeli liranto hymyili. Sen hiuksina heilahteli ih-
mispoven kunnianhimo jasen silmistä säteili kultahuume.
Se puhalsi ne Harhaman sieluun ja kuiskaili:

— «Eivätkö ne ole olemattoman Jehovan väkeä,
jotka eilis-iltana heittivät häpeänvaipan hartioillesi? .

."

Harmaa ilma kirkastui silloin Harhaman silmissä.
Hänen sielussansa leimahti vihan tulisoihtu ja hän nousi
astumaan viimeiset; askeleensa: Hän lähti kirjoitta-
maan teoksensa viimeiset sanat ja astumaan julkisesti
Jumalaa vastaan, katkaisemaan koko maailman nähden
ne siteet, jotka häntä vielä Jumalaan yhdistivät.

Hän varustautui kierähtämään kokonansa, juhlal-
lisesti ja julkisesti, kauneimpien runokellojen soidessa,
pois Jumalan käsistä, pois Hänen pihdeistänsä, ahjois-
tansa ja alasimeltansa.

Ja jo heti levisi hänen teoksensa loistavana tähti-
vaippana kaiken muun yli. Kun hän taas pääsi siihen
käsiksi, tarttui häneen siitä taudin huumaava kuume ja
sairaloinen viha leimahti hänessä Jumalaa vastaan.

— «Sinä olematonhan se olet se kaakinpuu, jossa
raakimukset häpäisevät niitä, jotka ovat jaksaneet ko-
hota ja vapautua variksenpelättimiä palvelemasta", —

mutisi hän, vihansa vallassa.
Ja hän ryhtyi teostansa lopettamaan. Hän tarttui

vihaamaansa Jumalaan raa'oin, kuumeisin käsin, kuin
rutto uhriinsa. Teoksesta puuttui enää muutamia sivuja.
Hän oli aivan säästänyt sen lopettamista näiksi päiviksi,
jolloin oli hänen nimipäivänsä.
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Syksyinen sade pieksi taas seiniä. Tuuli ulvoi ja
sakea pimeys oli itseensä pakahtua. Uusi päivä oli jo
synkennyt pimeäksi syys-yöksi, joka äärettömyyden yök-
könä lensi maan muassa avaruuden pilkkopimeässä.
Sade pieksi seiniä. Harhama lopetti teostansa.

Hän oli kulkenut teoksessansa halki ijankaikkisuu-
den. Hän oli alkanut maailmankauden alusta ja lopetti
nyt ijankaikkisuuden kaukaisimpiin aikoihin, jolloinaika
on taas lakannut olemasta, yöt ja päivät, vuodet ja het-
ket hävinneet, niiden rajat ja vaihtelut haihtuneet ijan-
kaikkisuuteen, kuin purojen vedet ja sadepisarat me-
reen . . .

Oli alkanut jo ajan pysyväisyys, hetkien ja vuo-
sien ääretön, rannaton valtameri: ijankaikkisuus. Het-
ket olivat sitä ja se oli hetki. Aine oli hävinnyt ja ai-
neen hävitessä oli liikunta lakannut ja liikunnan haih-
tuessa oli haihtunut aika.

Ensin oli alkanut ihmisyyden jumaluuteensa kehit-
tymisen hetki, jolloin kehitys on jo saavuttanut pysy-
väisyytensä, muuttunut vallitsevaksi ainoaksi luonnon-
laiksi ja alistanut kaiken muun allensa. Ihminen on jo
halki kaikkeuden tietoinen jumaluudestansa. Hän tekee
jumaluuden töitä: hallitsee maailmoita, antaa syntejä
anteeksi ja näkee kaikkeuden yhtenä kuplana, sillä hä-
nen henkensä on jo kaikkeus ja äärettömyys.

Miljaardit vuodet kulkevat huomaamatta . . . Ihmi-
sessä piilevä jumaluus on kehittynyt järjellisyytensä
täysi-ikään halki äärettömyyden. Ihminen hallitsee jo
olemuksensa kaikkia voimia: Se ohjaa luonnonvoimia,
kuin varttunut mies kättänsä, henkisesti kehittynyt jär-
keänsä, siveellisesti jalostunut halujansa. Sen käskystä
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nousee ukkonen . . . Sen käskystä koristavat revon-
tulet taivaan lakea ja päivänkangastukset ilmautuvat
sen vihjauksesta . . . Hän hallitsee ja ohjaa valon ja
elämän syntyä, kuin hoitaja lasta . . . Hänen käsky-
jänsä tottelevat sateet ja myrskyt ja tuulet odot-
televat orjina hänen määräyksiänsä .

.
. Hän kehittelee

luonnonvoimia . . . täydellisentää niitä, kuin taitei-
lija teostansa . . . Hän kehittää niistä aina uusia voi-
mia, kuin puutarhuri uusia kukkamuunnoksia, säätelee
uusia luonnonlakeja, kuin lainsäätäjä asetuksia . .

.

Hän näkee silmillänsä elämän syntymisen ja kehityk-
sen ja luonnon salaisten voimien elämän, kuten hän
nyt näkee ja tajuaa aamuruskon leviämisen taivaalle .

.
.

Hän näkee äärettömyydessä kiertelevän maailmanpal-
jouden,kokonansa, kuten muurahaiskeossa vilisevän elä-
män . . . Hän näkee taudin kehityksen ja kulun . . .

Hän karkottaa sen pois luotansa, kuin lähestyvän ma-
telijan

.
. . Hänelle avautuvat kaikki salat, nöyrinä,

kuin kukan teriöt päivän valolle . . .

Hän on luonnon herra, sen itsetietoinen Jumala.
Hän on kohonnut kohdun sikiöstä sen herraksi . .

. Hä-
nen hengessänsä yhtyvät äärettömyyden ääret . . .

Hänestä repeävät rannattomuuden rannat . . . Hänen
katseensa kantamalla ei ole päättymää . . . Hänen
kuulollansa ei ole enää kantomatkaa . .

. Paikallisuus
on hävinnyt ja ihmishenki on laajennut kaikkeudeksi .

.
.

Kaikki muu pysyy. Jumaluuden kehitys jatkuu:
Ijankaikkisuuden ainainen hetki pysyy paikoillansa,

kuin ikivuori, mutta aina jatkuu jumaluuden kehitys
ihmisessä . . . Paikka on hävinnyt ja sijalle on tullut
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äärettömyys . . . Etäisyydet ja paikallisuudet ovat sa-
maksi sulautuneet . .

. Valon ja pimeyden raja-aidat
ovat sortuneet ja kaikki esteet kukistuneet ihmissilmän
ja -hengen tieltä .

.
. Ihmisen jumaluus, voima javalta

on levinnyt, kuin eetteri äärettömyyden kaikkiin huo-
kosiin ... Se käsittää kaikkeuden ...se tunkeutuu
olemattomaan ...se puristautuu eetterin olematto-
maksi haihtuvaan pikku-osaan . . .

Kehitys kulkee kulkuansa .
. . Ijankaikkisuus on

oloansa mykkänä . .
. solumattomana .

. . liikkumatto-
mana ikivuorena . . . Ihmiset ovat yhteydessä toistensa
kanssa halki äärettömyyden . . . Lukemattomat maail-
mat ovat yhtä ja se yksi on lukemattomien yhtymä . . .

Ihmiset hallitsevat sitä jumaluutena, kuin taitava mes-
tari pikku konetta ...He ovat saaneet käsiinsä luon-
nonvoimien kaikki ohjakset, löytäneet sen kaikki voi-
manlähteet . . .

Lukemattomat nykyisyyden miljaardivuodet ovat
taas ja taas kuluneet ijankaikkisuuden silmänräpäyk-
senä . . . Maailmankurjuus on astunut alas ristinpuus-
tansa, pukeutunut jumaluuden vaippaan ja noussut kun-
niansa istuimelle .

.
. Luonnon työpajassa, jumaluu-

den syntymäkohdussa on kehittynyt kirkkain jalokivi:
puhdas hyve, ihmishengen jumaluus . . .

Riemulaulut soivat . . . Looljan henki on miljaar-
deissa sukupolvissa yhä kirkastunut ja jalostunut ja esi-
merkillänsä jalostanut kaikki muut . .

. Hän loistaa
nyt taivaan ruhtinattarena toisten vertaistensa joukossa,
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rakkauden kauniiseen nunnapukuun puettuna .
. . Hän

haluaa uhrautua apuatarvitsevien hyväksi, haluaa ja
ikävöi sitä, kuin kukka valoa, rintalapsi äitinsä rintaa
nainen äitiyttä . . . Hän ikävöi saada uhrautua toisten
hyväksi . . . Siinä löytää hän onnensa, ilonsa janau-

tintonsa . . . Maailmankurjuus on hänessä kehittänyt
jumaluudenkorkeimman olion, hyveen . . .

Eikä hän ole enää ainoa uhrautuva. Kalkki ovat
hänen läisiänsä . . . hänen esimerkkinsä voimalla ja
itsensä kautta jalostuneita .

. . Kaikki polvistuvat apua
ja rakkautta tarvitsevan eteen, raatavat sille onnelli-
sina, kuin kukan siittimet toisillensa ...He ovat myös
huomanneet oman jumaluutensa, kuin Jeesus kaksi-
toista-vuotiaana temppelissä. He uhrautuvat ...ra-
kastavat . . . ovat onnellisia,kun saavat antautua koko-
nansa, unohtautua . . .

heittäytyä toisten hyväksi, kuin
äidin syliin. Ja he sanovat Looljan kanssa: Jumalan
kiitos, että elämä on rakkautta, joka polttaa poroksi ja
ja siten jalostaa, kuin armaan äidin syli! Jumalan kii-
tos, että se on äidin lämmin povi!

. .

Ja Looljan äiti, Nataalia, on elänyt miljaardeissa
sukupolvissa esimerkkinä . . . kurjuuden vuoteella kir-
kastuneena . .

. jalostuneena . . . aina jumalaistuneena
henkenä . . . Kaikki pahe: ahneus, nautinnonhimo, tur-
hamaisuus ja koruissa helisemisen halu ovat hänestä
surkastuneet, kuin käyttämättä jääneet elimet ... On
kehittynyt nöyryys, itseensä tyytyminen, ihmiskun-
nioituksen ja ihailun kaihtaminen .

.
. Hän tuntee yh-

den ainoan onnen: rakkauden . . . Hän nauttii it-
sensä uhraamisesta .

. . Jos hänen nisänsä päässä kiil-
täisi viimeinen laiha veritippa, nauttisi hän siitä, kuin
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kukka väristänsä, neito kauneudestansa, jota voi sul-
holle antaa ja tarjota .

. . Autuuden ruhtinattarena
kulkee hän uudessa maailmassa onnen ja rauhan vai-
pat hartioilla, herätellen luomakunnan jälelle jääneitä
osia: eläimiä . . .

kasveja
. . . kiviä .

. . nostaen niitä
jumaluuden tietoisuuteen .

. . kasvattaen niitä hyvee-
seen . . . johtaen niitä iki-onneen . . .

Ijankaikkisuuden kellot soivat, rauhan kukkamaat
hohtavat .

.
. Andrei Petrof on noussut Hornan luolan

haudasta, kärsimyksien tulen puhdistamana . . . Esi-
merkkinä ja aina jalostuvana henkenä on hän kehit-
tynyt vaimonsa ja tyttärensä vertaiseksi . .

. Paheen
ja turhamielisyyden idutkin ovat aikoja kuivuneet ja
sijalle on kirkastunut hyveen ikuinen hohtava helmi . .

.

Työ ja vaiva ovat muuttuneet hänen onneksensa . . .

iloksensa . . . ainoaksi toivoksensa .
. . ikäväksensä . . .

autuudeksensa . . . koska hän ei ole nautintoihin ja
paheeseen tottunut .

. . Hän palvelee toisia onnelli-
sena, kuin rakkautensa huumaama nuorukainen tyt-
töänsä, sitoessaan ensi kertaa sen sievän kengän nau-
hoja . .

. solmitessansa sulhona sen sukkanauhaa . .
.

riisuessa sitä, kun se kainostelee morsiamena .
. .

Ja Routalan Timo on astunut alas ristiltänsä Kor-
pelan kivimäestä . .

. Hän on puhdistunut kärsimyk-
sien hehkuvassa ahjotulessa . . . Hirsikuormat ovat
häntä painaneet ja puristaneet pois kaiken turhamieli-
syyden, kaiken eläimellisenkoreilunhalun . . . Suurena,
jalona, tukka otsalle soluneena, astuu hän uudessa
maailmassa, autuuden ruhtinasvaippa hartioilla .

. .

Hän seisoo uutena, miljoonissa sukupolvissa jumaluu-
deksi jalostuneena henkenä, ihmisjumalan jättiläisenä,
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ohjaillen maailmoiden kulkua, kieritellen niitä voimalli-
silla käsillänsä, kuin rautakuulia .

. . Hän on unohta-
nut itsensä . . . Hänen onnensa on siinä, että saa elää
toisten hyväksi, kuin muinoinen Timo Annikille .

. .

kukka mettiäiselle . . . Kun hän näkee jonkun «Har-
haman" kivimäessä, on se näky hänelle kuin kukka
mettiäiselle . . . Hän rientää siihen kukkaan ..

. Hän
auttaa apua tarvitsevia ja on silloin onnellinen, kuin
mettiäinen kukassa .

.
.

Ja kaikki muut ovat Timon kaltaisia .
.

. Maail-
mankurjuuden kiirastuli on jalostanut ihmisen, kehit-
tänyt siinä jumaluuden, jokaon tukahduttanut rikkaissa
rikkaruohona rehottavan eläimellisyyden, kuten kor-
keammat lajit hävittävät alhaisemman. Timon esimerkki
on vetänyt toisia jumaluuden korkeimman perus-olion:
hyveen yhteyteen . . .

Ja Varpalan Juho ja Mari loistavat jumaluuden
ruhtinasparina ... He ovat kulkeneet ristinpuusta
ristinpuuhun: takalikolta takalikolle . .

. Kärsimykset
ovat puristaneet heidät yhteen, kuin ahdisteleva haukka
varpusenpoikaparin pesän turviin .

.
. Heistä on tullut

uskollisuuden ja puhtauden kuningaspari . . . nöyryy-
den ja osaansa tyytyväisyyden aateli ... He ovat
tottuneet raivaamaan tietä muille . . . perkaamaan
maata toisille . . . tekemään päivätöitä niille, jotka sitä
vaan tahtovat ... He nauttivat siitä . .

. Uhrautu-
minen on tottumuksen kautta muuttunut heille onneksi,
jota he ikävöivät, kuin lapsi äitiänsä ... Ja kun he
saavat uhrautua toisten hyväksi, tuntevat he ikäänkuin
vaipuvansa toistensa syliin hääsyleilyihin.
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Ja Kaatja on kirkastunut maailmankurjuuden ris-
tinpuussa . . . Jumaluuden varsinainen kohtu: maail-
mankurjuus, on polttanut hänessä vihalla poroksi kai-
ken aistillisen .

.
. Hän kulkee vapaana naisena

.
. .

kirkastettuna vaimona . . .
hyveen ruhtinattarena . .

'.

puhtautena . . . kirkkautena, joka täyttää velvolli-
suuksiansa, eikä tyydyttele alhaisia himojansa. Hän
on aistittomuuden ja puhtauden kuningatar, joka kul-
kee vapaan äitiyden hienoon, pyhään vaippaan puet-
tuna todistamassa jumaluuden voittoa. Hänen ainoa
onnensa on saada elää muiden hyväksi. Niiden hyväksi
menee hän ilolla hirsipuuhun . . .

Ja hänen vierellänsä seisoo vapauden sankari Ni-
kolai vapauden kuninkaana, kädessä ijankaikkisen va-
pauden avaimet ja vyöllä henkinen miekka, jolla hän
leikkelee kaikki kahleet .

.
. Hänen onnensa on astua

toisten vapahtajana elämän nälkäisen rotan nakerrelta-
vaksi . . .

Ja esempio-ihminen on kohonnut ja kirkastunut
jumaluutensa vaistomaisesta itsetietoisuudesta sen täy-
delliseen tietoisuuteen .

. . Hän on puhdistunut suur-
ten lankeemuksien ja suurten nousemisien runollisissa,
kauneissa kiirastulissa, rikoksien ja erehdyksien tulessa.
Hän tuntee armon ja ymmärtämisen tarpeen ja nouse-
misen suuruuden . .

. Autuuden, onnen ja rehellisyy-
den vaippaan verhottuna hoitaa hän niitä jumaluuden
tulia, joissa jumaluus yhä ja yhä puhdistuu ja kirkas-
tuu ja valkenee täydellisyyteensä . . . Hän on kii-
rastulien hyvä henki, jumaluuden kotilieden puhdas
vaalija . . . maailman pilkkasateessa puhtaaksi pesey-
tynyt rohkea jumaluuden lähteille pyrkijä . . . toisten
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esimerkki . .
. hyveen puhdas äiti . . . Ylevänä lau-

suu hän:
— «Kiitos, että elämä on ollut pettävä unelma!

Kiitos, että se monilla pettymyksillänsä ja monilla lan-
keemuksilla on opettanut tuntemaan nousemisen suu-
ruuden ja karaissut voimat! .

. Kiitos herjaajille, että
he ovat olleet puhdistumistulen kuumuutta lisäämässä!"

Ikivuoren tavoin pysyy ijankaikkisuus . . . Uudet
olot ovat syntyneet .

. . Ihminen on päässyt jumaluu-
tensa täys-ikään ... Se on luonut uudet valot. . . ke-
hittänyt uudet eläimet . . . uudet kasvit .

.
. Maakin on

muuttunut paratiisiksi .. . Puut palvelevat ihmistä
korkeimpanansa ... Ne kantavat sille hedelmät
ruuaksi . . . Hedelmäpuiden vilpoisissa varjoissa, kuk-
kivien puiden tuoksussa piilevät ihmisten asunnot on-
nenmajoina ... Ne ovat satumajoja, joissaon ainainen
rauha ja ikuinen onni . . . Puhtauden jarauhan liinat
leviävät elämän yli . . . Ne ovat jumalan huoneita ...

Koko maa on ihana edeni . . . Jokaisen majan por-
taikolla palavat ikuiset tulet . . . Taide peseytyy kaik-
kialla . . . uhkuu, kuin ihanin neito, alastomana . . .

puhtaana . . . viattomana ja ujona . . . Uudet laulut
soivat ... On ainainen sunnuntai. . . Elämä on kuin
ainaista jumalanpalvelusta. Ihmiskunta on halki kaik-
keuden yksi ainoa kirkkoväki .

.
. Vanhat istuvat har-

taina majojensa portaikolla, nuoret soittavat jumaluu-
tensa onnea ylistäen, linnut laulavat ihmisen kunniaksi
ja koko luonto kantaa sille uhriansa .

.
. Ihminen val-

litsee kaikkea . .
. Hän istuu jumaluutensa istuimella,
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maailman ohjakset käsissä . . . luonnonlait käskettä-
vinä . .

.

Liikkumaton ijankaikkisuus pysyy ennallansa
Kaikkeus hohtaa kuplana ihmisen edessä .

. . Juma-
luuden kehitys jatkuu ihmisessä ..

. Ihmiset äitiytyvät
itsestänsä, kuin jumaluuden alkukohtu: äärettömyys . . .

Ne synnyttävät kivuitta ja elävät kauvan . . . Henki
kehittyy .

.
. Ruumiin tarpeettomat osat kuihtuvat ja

jumaluuden kauniit muodot ruumiillistuvat ihmisruu-
miissa .

. . Ihmisjumala hoitaa henkeänsä .
.

. kuolet-
taa lihaansa . . . hävittää ainesta, jalostaen sen hen-
geksi .

.
.

Harhama joutui jo teoksensa loppuun . .
. Ihminen

on oppinut tuntemaan elämän ja kuoleman salaisuudet.
Se on saanut kuoleman valtaansa, kuten jonkun luon-
nonvoiman ... Se hallitsee elämää ja kuolemaa Ju-
malana, kuin näkyvää olentoa . . . Alkaa ijankaikki-
nen elämä, jumaluuden korkein kehitys, sen kehityksen
ihana, ikävöity kukka .

.
. Syntyminen häviää kuole-

man hävitessä .. . Elämän voimassa pitämisen ja
luomisen prosessin hävitessä tulevat ravinnot jakaikki
muut tarpeet aiheettomiksi, kuten ikivuorelle . . .

Henki yksin janoaa . . . saa tyydytyksen ja ainaisen
nautintonsa äärettömyyden ja ijankaikkisuuden kor-
keimmasta yhtymästä: rakkaudesta, itsensä alistami-
sesta . . .

Maailmankurjuudesta on sille puhennut ikuinen
kukka, jonka tuoksua se hengittää, jonkaihania värejä
se ihailee . . . Siitä on puhennut se lähde, jonka on-
nenvettä se aina juo, se huuli, jota se aina suutelee . . .

Siitä on puhennut jumaluuden loppu-olemus: hyve . . .
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Harhama kirjoitti jo viimeisiä sivuja, onnen ja ilon
valtaamana .

.
. Hän riemuitsi, kuin kukka nuppunsa

avautuessa auringon lempeille suuteloille . . . Hän ku-
vaili jumaluuteensa päässeen ihmisen onnea, sen eläessä
ijankaikkisuuden etäisimpinä hetkinä .

.
. Kaikkeuden

entinen, yhdistynyt ihmiskunta muodostaa jumalakun-
nan .

. . Sen tietämys ja aistit hallitsevat koko ääret-
tömyyttä yhtenä, yhtyneenä voimana . . . Läpi kaik-
keuden on ihmishenki keskinäisessä yhteydessä ... Se
hävittää tarpeettomia maailmoita, aineita ja luonnon
voimia ... Se luo niiden sijalle uusia . .

. Ijankaik-
kisuus on sille hetki ja hetki on ijankaikkisuus . . .

Äärettömyys on sille rahtu ja rahtu on äärettömyys,
sillä äärellinen on hävinnyt ja riutunut äärettömyyden
suudelmiin ...

Uuden, ainaisen valon kirkkaudessa katselee ihmis-
jumala kaikkeutta .

.
. Henkimaailma on sille yhtä

näkyvä, kuin nyky-ihmiselle aine ... Se näkee luon-
non salaisten voimien raatamisen selvästi, kuin kellon
koneiston käynnin . . . Äärettömyys avautuu sen sil-
mien edessä maailmoilla siroteltuna kukkamaana, jossa
uusiksi kehittyneet maailmat loistavat kukkina ... Jo-
kainen maailma on kukkasikermä . . . jokainen tähti
on kukkanen . . . jossa onnelliset ihmiset elävät juma-
lina, onnen ja autuuden ruhtinaina . .

. Kaikki ne vei-
saavat yhtenä kuorona jumaluutensa ylistystä ja ylis-
tävät syntymäkohtuansa: äärettömyyttä ja syntymävoi-
maansa: elämää.

Mutta ijankaikkisuus kestää ikivuorena .. . Alkaa
aineen ja voiman ja nyt olevan lopullinen häviö . . .

Jumaluus kehittyy ja täydellisentyy . . . Aineet muut-
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tuvat, maailmat muodostuvat ihmisjumalan tahdosta
uusiksi . .

. Kaikki rajat sortuvat . .
. kaikki yhtyvät

yhdeksi. . . Kaikki suistuu äärettömyyteen .. . Kaikki
sulaa äärettömyydeksi .

.
. Koko äärettömyys avautuu

yhdeksi ainoaksi taivaan saliksi . . . Kaikkeus muuttuu
autuuden kentäksi .

.
. aineesta vapautunut, ijankaikki-

sesti elävä ihmisjumala viettää ijankaikkista jumaluu-
tensa voittojuhlaa . . . Kaikki riutuu siihen, kuin vietti
nautintoon . . . Siinä soivat armaimmat enkelilaulut
.

. . ihanimmat valot karkeloivat . . . miljaardikausia
kehkeytynyt ihmishenki pääsee kirkkauteensa: nousee
ylös kuolleista .

.
. ihmiset tuntevat toinen toisensa:

muistavat kehkeytymisensä lukemattomissa miljaar-
deissa sukupolvissa ... Ne muistavat sen aina maail-
man ensi pakahtumasta lähtien ... Ne sulavat on-
nesta ja autuudesta . . . Heidän elämänsä kulkee kau-
niina ylistyslauluna . . . Aine on hävinnyt ... Se on
sulanut jo äärettömyydeksi, onnen-uduksi. ..autuudeksi
. . . kirkkaudeksi . . . Liikunto ja voima ovat lakan-
neet .

. . Ihmishenki: Jumala on ainoa olemassa oleva,
äärettömyyden ja ijankaikkisuuden yhtymä .

. .

Harhama kehräsi runonsa loistavimpia rihmoja . . .

Hän maalasi ihmishengen kaikkeudeksi puhkeamista
voimakkaimmilla väreillä . . . Taivaan salina avautui
koko äärettömyys . .

. Ihmishengen kaikkeus puhkesi
kehityksen kukkana sävelvirtojen kierrellessä aineetto-
man avaruuden kullankirkkaassa valomeressä ...

Sopu-
sointu ja ijankaikkinen elämä armastelivat toisiansa . .

.

Ihmishenki, ikikirkas ääretön kaikkeus kohosi, hohti
ainoana olevana . . . loisti sen keskiönä ja suuteli reu-
nattomuuden rantoja

.
.

. laskeutui levolle äärettömyy-
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den ruskoiselle ääriviivalle, kuin onnellinen lintu orrel-
lensa . .

. riutui siinä onneensa . . . sointui sen rusko-
väriin ja nukahti autuuden uneen kaikkeuden keskiön
punapilkkuna .

.
.

Kuolema ja kaikenhäviö ovat hävinneet . . . Ih-
mishenki on loppumatonta ihanaa unta .

.
. onneen

uppoamista . . . autuudessa uimista . . . rauhaa ja lepoa.
Kaikkeus on armainta sopusointua ja koko äärettö-
myys on yksi ainoa autuuden kirkas kupla . . .

Silloin puhkeaa jumaluutensa täys-ikään päässeen
ihmisen povesta ijankaikkinen ylistyslaulu kohdullensa:
elämälle .

. . Viinuri Murlyishka ylistää elämää, joka
on ollut niin ankaran siveellinen. Pjotr Petrovitsh ylis-
tää sen ruoskaa, sen nälkää ja sen vitsaa, jolla elämä
on ihmistä kasvattanut. Annushka, jonka elämä on
polkenut portoksi, puhuu sen puolesta, ylistäen sen
kasvatusta. Maria Petrowna ylistää elämän käärmettä.
Timo ylistää sen kovaa koulua, Alkula sen jauhinkiveä.
Anna Pawlowna ylistää sen kiirastulta ja paroonitar
Lichtenstein sen tulikuumaa kukkaa, joka on polttanut
pahan pois ja valmistanut tien jumaluuteen, hyveeseen
pääsylle. He ylistävät sen ankaruutta, jolla se on
heissä kasvattanut tarmoa, estänyt velttouteen vaipu-
masta ja herättänyt kehityksen idun: paremman kai-
puun

. . .

Ja he tietävät, että kohtu on heidän luomansa.
Sen armottomuus on heidän oman kehityksensä kutsuma,
kuten sikiö muodostaa syntymäkohtunsa toiminnan.
He ymmärtävät että elämän viisaus ja armottomuus on
ollut heissä piilevän, silloin vielä itsetiedottoman juma-
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lällisen viisauden luoma. Elämä on ollut heidän juma-
luutensa kehityksen muodostama. Ja silloin veisaavat
he yhtenä kuorona ylistystä ainoalle olevalle, ainoalle
viisaalle, ainoalle oikealle: omalle jumaluudellensa. He
veisaavat onneensa pakahtuen:

Kannia olkoon meille jumalille korkeudessa! . .

Kunnia olkoon meille kaikkeudessa! .
. Kunnia olkoon

asumassamme äärettömyydessä! . . Kannia olkoon meille
yhdessä ainoassa olevassa olemuksemme osassa: autuu-
den kirkkaassa kuplassa! . .

Ja kaikki oleva laulaa heille
Aamen!
Teos oli valmis. Taika-uskoisena oli Harhama sa-

tuttanut sen loppumaan niin, että siihen tuli kuusikym-
mentäkuusituhatta kuusisataa kuusikymmentäkuusi
runosäettä, ja suuri joukko suorasanaista. Siitä oli
paisuva lähes kolmetuhatta sivua laaja teos, maailman
suurin runoaarre.

Kun Harhama lopetti ja katseli teostansa, valuivat
hänen silmistänsä kyyneleet virtana. Ne olivat onnen
ja ilon kyyneleitä, ensimäisiä hänen elämässänsä. Teos
oli hänestä valtaavan suuri. Joka liuskalla vuotivat
ihanat runovirrat ja hyrskivät kosket. Toisaalla taas
avautuivat paratiisit, joiden yli kupertuivat avaruuden
maailmoilla sirotellut kupertumat. Paikoin vietettiin
henkimaailman ihania häitä loistavissa taivaansaleissa,
tai elivät ihmiset manaloiden ijankaikkisen rauhan kuk-
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kamailla. Onnen lähteet pulppusivat kaikkialla, purot
ja joet välkkyivät runonauhoina, joita runolumpeet ko-
ristelivat. Kaikkialla soivat armaat laulut ja helskyi-
vät kanteleet. Kaikkialla soitteli elämä suurta kante-
letta: ihmispovea. Se näppäili sen arimpia kieliä. Ei
ollut ihmispovessa sitä kieltä, jota se ei kosketellut ja
soittanut siitä puhtainta säveltä.

Se oli noin kahdeksantoistavuotisten tuskien ja hir-
vittävien taistelujen tulos. Se oli ihmishengen pakahtu-
masta puhennut runollisin hätähuuto, ihmishyveen suu-
rin korkeaveisu. Se oli tuskista ja kuolemanpelosta pu-
hennut kukka, jonka joka lehdellä loisti kirkkain jalo-
kivi kastehelmenä.

Harhama katseli sitä, katseli ja itki onnesta. Hän
itki, kuin äiti, joka on suurella tuskalla synnyttänyt ikä-
vöidyn esikoisensa ja näkee kuninkaankruunun kaunis-
tavan sen päätä jo syntyessä. Hän oli kantanut sitä sa-
lassa, kuin äiti lastansa. Sen elämää säilyttäessänsä
oli hän unohtanut kaiken muun, harppaillut siveellisyy-
den vaatimuksien yli, hyppien rikoksien kiveltä kivelle,
että vaan sen kannettavan elämä pelastuisi.

Hän itki yhä, elämänsä suurinta, sen ainoaa onnen-

hetkeä ajatellen, katsellen luomustansa. Sen runoaar-
teet loistivat niin lumoavan häikäisevinä. Ja silloin lei-
mahti hänen eteensä varmana huimaavan suuri ajatus:
maailmanmaine . . .

Hän muisti nyt kaikki ennustukset. Hän muisti
kuinka jo lapsena, kun hän yritti kouluun ja äiti kyy-
ditsi häntä, pieni eväspussi mukana ja markka rahaa
taskussa, he poikkesivat Kulta-Liisa nimisen ennustajan
luo. Se oli povannut ja ennustanut jo että hänestä tu-
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lee suuri . . . Jokainen pieninkin ennustus kirkastui
hänelle nyt päivänkirkkaaksi ja maailmanmaine kohosi
niiden tahdittamalle taivaalle loistavana aurinkoseppe-
leenä. Sairaloinen suuruuden hulluus puhkesi kuk-
kaansa. Hän riemastui ja puhui itseksensä:

— «Miksi en minä voi olla maailman ensimäinen
. . . hengenruhtinas, se, joka on ensimäisenä sanonut
viimeisen sanan? . . Miksi en voi olla se, jonka edessä
kaikki muut ovat huutavan ääniä, hyttysiä? . . Miksi
eivät ennustukset voi toteutua ja minusta tulla se, joka
on sanonut sen suuren, ikävöidyn sanan ja sanonut sen
niin, että ihmissydämen kaikki kielet värisevät? . . .

Miksi en voi sitä olla, sillä olenhan sen sanonut, kuin
terävillä puukoilla puhuen, ja kauniilla käärmeillä kieh-
toen? . . Miksi en voi kerran kulkea maailmanmai-
neen seppele päässä, sillä olenhan osottanut, että hy-
vän- ja pahantiedonpuun hedelmät ovat vaarattomat
syödä ja että ne antavat ymmärryksen ja jumalatietoi-
suuden, ja olenhan osottanut ihmiskunnalle oikean juma-
lan: ihmisen, olen osottanut sille taas tien kadotettuun
paratiisiin, elämänpuun juurelle? . . Ja aivan sokeasti
uskoi hän taas, että kaikki hänen hurjat unensa ja
mielikuvansa ovat todellisia, jumaluuden hänelle avaa-
mia näkyjä, että hän ilmottaisi ne ihmishengelle.

Aamu oli jo tulossa. Se oli uuden elämän aamu.
Harmaa sateinen syyspäivä ei voinut sen kirkkautta
himmentää.
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Rouva Esempio ei tiennyt mitään Harhaman teok-
sesta. Harhama ei ollut siitä sanaakaan puhunut, sen
jälkeen kun oli sen alottanut Korpelan Harhamalassa.
Nyt tahtoi hän jakaa hänen kanssansa elämänsä suu-
rimman, sen ainoan ilon ja yhdessä hänen kanssansa
matkustaa viemään teoksensa kustantajalle. Heti Roi-
nilan kanssa tapahtuneen keskustelun jälkeen oli hän
sitä varten kirjoittanut rouva Esempiolle:

«Suhteestamme liikkuu kait juttuja. Herra Roinila
vaati minua eroamaan Sinusta, sulkemaan Sinulta ko-
tinikin. Sanoin hänelle suoraan, että juuriSinun seurasi
on minulle ainoa. Älä nyt anna tämän mieltäsi masen-
taa. Kirjoita pian, milloin voit tulla kanssani Helsinkiin,
niin ostamme sieltä, mitä nyt uuteen asuntoosi tarvit-
set. Ja jos olet suruissasi, niin tule heti luokseni, yh-
dessä me kestämme.

Harhama."
Ja tuhansien levottomien öiden jälkeen nukkui hän

nyt levollisena, kuin lapsuutensa huolettomina päivinä,
kun oli ajellut perhosia päiväkauden ja väsynyt. Hän
nukkui nyt ensi kertaa elämässänsä täysin rauhallisena.
Hänen sielunsa suuri ajettuma oli puhennut ja loppuun
vuotanut ja lauhduttava tunne täytti koko hänen ole-
muksensa.

Enkeli liranto seisoi hänen vuoteensa vierellä ja
ampui nuolellansa häneen ihanan unen, varmistaaksensa
teoksen julkaisemista.

Ja silloin alkoivat Harhamassa unet jatkaa päivän
mietteitä. Mutta ne unet olivat nyt armaita. Maail-
manmaineen kirkas seppele hohtaa taivaalla auringon
paikalla ja valaisee häntä. Korpikosken korvakkeella
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kohoaa siro, pieni satulinna, jonka tornin lipputangossa
liehuu Harhamalan lippu, kuvaten elämän käärmettä,
jonka pään hän on rikki polkenut . . . Teoksen lehdet
alkavat jo muuttua valkoisiksi linnuiksi. Ne hajaantu-
vat ympäri maailman . . . Aika kuluu . .

. Valkeat
linnut palaavat jo retkiltänsä, jokaisen nokassa maineen
seppele ... Ne istahtavat Korpikosken kuusikkoon . ..

Jokainen kuusi on valkeana linnuista ja seppeleistä .
. .

Linnan akkunat ovat palsamien punaamat . . . Runo-
kantele on asetettu alttarillensa huoneen keskelle ja
soma portaikko avautuu, kuin neitosen syli .

.
.

Vuodet vierivät, elämän syksy joutuu. Se värjäi-
lee hiukset harmaiksi, mutta yhä viheriöi Harhamalan
havumetsä . .

. Aina ovat sen kuuset valkeat seppe-
leistä . . . Kultapurot alkavat juosta . . . Nurmikoski
välkkyy kultahohteena . . . Elämän talvi joutuu. Sen
lumet valkaisevat pään valkeaksi, mutta sitä valkeam-
maksi kirkastuvat maineenseppeleet . . . Lippu liehuu
yhä tornin lipputangossa ja elämän käärme kiemurtelee
sen liehunnan mukana, pää murskana .

.
. Harhama-

lan kantele soi yhä ja maailmanmaineen seppele va-
laisee koko Korpelaa

. . .

Uni jatkuu. Elämä muuttuu ijankaikkiseksi ja
maailma kirkastuu autuuden kirkkaaksi kuplaksi, jossa
valkeat linnut laulavat hänelle:

olkoon sinulle korkeudessa ja rauha Har-
hamalassa! . ."

Avaruudessa, ulompana maan vetovoiman rajoja,
pimeässä eetterissä leijaili punainen pallo. Sen läpimitta
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oli kolmetuhatta metriä. Se oli seinätön, himmeällä
punavalolla täytetty avaruuden osa. Se pysyi paikoil-
lansa, kaikkien maailmoiden pauhatessa omia ratojansa
pitkin.

Punapallossa oli koolla satatuhatta Perkeleen iha-
naa enkeliä ... Ne olivat puetut yeripunaisiin utu-
pukuihin . . . Pukujen verenväri erkani kirkkaampana
pallon himmeästä punavalosta .

. . Enkelit häilähteli-
vät siinä valossa himmeinä varjoina . . . satujen kau-
neina jumalina . . . nuoruuden ja sulouden kukkina .

. .

Hienot tukat häilähtelivät värikiehteinä . . . puvut hul-
mahtelivat hääunina . .

. vartalot elävinä ansoina . .
.

Kaikki häilyi lemmen pauloina ja rihmoina
Ylhäällä himmeässä punavalossa kiemurteli kolme-

tuhatta tulista, siivellistä, kädellistä jättiläiskäärmettä
. . . Ne soittivat torvilla Perkeleen ylistystä, enkeli-
armeijan laulaessa sen mukana.

Kun Harhama oli lopettanut teoksensa ja nukku-
nut unelmiinsa ja uniinsa, ilmestyi Perkele punapalloon,
sadan enkelin saattamana, ja tulikotkan hänen kruu-
nuansa kannattaessa. Häntä saattavat enkelit olivat
puetut aistipunakukan väreihin.

Perkele istahti tuliselle valta-istuimellensa. Tuli-
vaippa heilahti hänen hartioillansa ja ylistyslaulu ja
soitto kierteli käärmeenä häntä ympäröivää kunnia-
kehää.

Perkeleen vihjauksesta ilmestyi hänen eteensä en
keli liranto ja lausui:

— «Salli minun ylistää viisauttasi, voimaasi ja
voittoasi! Palvelijasi Harhama on työsi suorittanut.
Hän on kirjoittanut teoksensa valmiiksi . .

."
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— «Niin lähestyy sinun valtakuntasi", — todisti-
vat pääenkelit.

Voiman ja vallan viimat lähtivät Perkeleestä. Hä-
nen jokainen liikkeensä oli ruhtinasta, hänen silmäyk-
sensä jumalien ylpeyttä. Hän hulmusi viisautta ja kuo-
hui suuruutta . . .

Tehden ylpeän kädenliikkeen lausui hän:
— «Koko kaikkeus on minun päänäni . . . Jehovan

kantapää ei löydä minun hampaatonta paikkaani . .
."

Valo värisi. Jättiläiskäärmeet soittivat korkeu-
dessa ja enkelit veisasivat:

«Niinkuin kupla, tahi rakko
kädessäsi kaikkeus on.

Jehovan on kohta pakko
edessäsi, verraton,
polvistua, niinkuin orja.
Sinun ruoskasi on norja,
kaikkeutta käskee, lyöpi.
Sinun hampaas rikki syöpi
väärän vallan Jehovan,
Sä oot herra maailman."

Kaunis enkelijoukko keinui punavalossa, kuin savu
sumussa, kauniit hekkuman jumalat rakkauden sa-
vuissa. Perkele säteili kilpaa kruununsa kanssa ja pu-
hui Erannolle:

— «Sinä täytit tehtäväsi hyvin . . . Palkaksi saat
uuden luottamukseni . . . Harhaman teos kyllä nyt
menee itsestäänkin, vaikka hänelle itsellensä mitä ta-
pahtuisi ... Se tulee julkaistuksi yksin jo sen iha-
nuuden voimallakin . . . Nyt hänen täytyy vielä lyödä
kainin-isku, että ero Jehovasta olisi sitä täydellisempi. .

.
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Sinä liranto saat tehtäväksesi laittaa niin, että Jehova
katsoo lempeämmin Aabelin puoleen .

. . Valitse itse
Aabel, mutta anna Jehovan katsoa siihen lempeämmin
sillä samalla naisella, jokaon Harhaman uhrisavuna . . .

Sillä silloin se koskee Harhamaan niin kipeästi, että
hän ei voi olla kainin-iskua antamatta . .

."

— «Sinun käskyjesi täyttäminen on minun iloni",
vannoi liranto.

Perkeleen silmistä salamoi ylpeys ja voima. Hän
puhui enkeleillensä:

— «Voittoni kunniaksi ja omaksi palkinnoksenne
saatte viettää lemmen juhlan . . . Kaikki vietit pääs-
kööt valloillensa ja hekkuman hetteet auvetkoot! Lempi-
kää tanssien!"

Pauhuna kulki silloin ihastus punapallori halki.
Jättiläiskäärmeet soittivat ja enkelit veisasivat Perke-
leelle kiitosta. Ja sitten alkoi lemmen ja viettien juhla.
Perkeleen enkelit lempivät ja kuhertelivat kauniisti,
kuin kukat kedolla, nauttivat tanssissa ja suuteloissa
toistensa lemmestä . . . riutuivat niihin kokonansa . . .

upposivat nautinnon utumeriin.
Lemmen ja nautinnon tanssi alkoi. Siivelliset

tuliset jättiläiskäärmeet soittivat herkullisimpia säveliä.
Enkelit itse lauloivat ja tanssivat laulun sävelien mu-

kaan, tehden sanoja vastaavat teot. Koko punapallo
oli lumetta ja lempeä ja varjoa ja hekkumaa, viettien
kuhertelua ja karkeloa.

Enkelijoukko lauloi:

«Nyt, soitto, soi! On saatu suuri voitto,
sen kunniaksi lempi kukkikoon!
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Ja laulun sekä soiton sävel hellä
saa viedä kauniin kaiun karkeloon!
Saa tanssi alkaa: Sievä silmän-isku
kutsuksi valitulle heittäkää!
Kas niin! . . Vaan neito siihen silmäniskuun
kauniilla arkailulla vastatkoon!
Niin, aivan niin ... Se miestä kiihottaa.
Rohkeemmin mies! . . Saa neito nyt jo hieman
kainosti alta armaan silmänluomen
armasta kutsujansa katsahtaa
Hyvästi tehty . .

. Neidon sievän käden
nyt mies jo rohkaistuna siepatkoon! . .

Kas niin .
.

. Hymähdys arka, kainoksuva,
mi neidon huuloselta karkuun pääsi
ei mennyt toki ohi miehen suun,
vaan sievästi, kuin linnunpoika onnen
se etsi orren .

.
. Nyt jo pyörikää,

voittomme kunniaksi tanssikaa! .
.

Kauniisti vaan . .
. Kas niin! . . Kas niin!"

Enkelit tanssivat lumoavaa tanssia . . . käsi kos-
ketti kättä . . . silmäys sydäntä . .

. neidon naurahdus
olemuksen armaimpia .

. . Jättiläiskäärmeet kiemur-
telivat korkeudessa, tehden kauniita kuvioita . .

. Ar-
maimmat soitot soivat. Sulous ui sävelmeressä, enkelien
utupuvut häilähtelivät himmeässä punavalossa. Perke-
leen ympärillä säteili veripunainen hohde. Tanssi jat-
kui soiton ja laulun tahdissa. Jokaista sanaa ja säettä
seurasi vastaava liike, kiemahdus, tai hymy. Lumoava
tanssijajoukko lauloi:
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«Nyt miehen käsi neidon vyötäiselle,
kuin armas lemmenpaula kiertyköön!
Vyötäinen neidon pehmeä ja armas
vavahtaa hieman, arkaella saa.
Soi, soitto, soi! On suuri voitto saatu,
sen kunniaksi tanssikaamme nyt! .

Nyt pikku suukko, sievä silmäyskin
Taas neito näön vuoksi arkailkoon,
kuin pikku lintu, miestä mairitellen
hän syleilystä miehen kaikotkoon! .

Leikillä vaan . .
. Nyt tukka silkkihieno

kuin lemmenhaiven saa jo häilähtää
Rohkeemmin, mies! Aremmin, neito kaino!
Kepeinä tanssikaa ja keinukaa! .

Nyt lämmetköön jo neidon armas povi,
ja kaunis, pehmyt uumen, sekä poski
hellyyttä kiehtovinta uhkukoot!
Käs' vyötäiselle! .

. Tanssikaa nyt taas!
Salainen, sievä suukko suikatkaa . .

Hellintä lemmen kieltä kuiskaelkaa! .

Se valmistaa ... Se lemmen kukan nostaa
povesta neidon, miehen riuduttaa . . .

Kauniimmin soikoon soitto; notkeammin
mairetta neito mieheen tanssikoon!
Hymyllä, sekä pikku arkailulla
arkoihin miehen kieliin koskekoon! .

.

Niin . .
. niin ... Se sattui paikalleen .

. .

Kuin armaat varjot nyt taas pyörikää! .
."

Himmeässä punavalossa häilähtelivät enkelien
jumalalliset, kauniit vartalot varjoina . . . Taruvaip-
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poina heilahtelivat niiden utupukimet
. . . Kauniina

henkinä leijailivat arkailevat enkelit, muka paeten
kosijaansa . . . mairitellen arkailulla . . . kutsuen kai-
noudella . . . kaikkoamisella puoleensa vetäen . . .

Pehmeät vyötäiset kiemahtivat käärmeen sulona . . .

siro jalka nousi kiehtovana . . . povi tuoksusi huu-
maavaa lempeä ja kaikki kylpi kauniissa sävelmeressä.
Perkele säteili tyytyväisyytenä, ylpeä ilme kasvojen
kaunistuksena. Tanssi jatkui laulua seuraten:

«On voitto saatu. Aistipunakukka
nyt itsellemme taaskin kukkikoon! . .

On lemmen juhla . . . Neito sukkanauhat
pauloiksi miehen kaulaan kietokoon!
Kas niin! . . Käy rohkeasti vain sa paulaan,
mies lemmen janoon aivan nääntynyt! . .

Taas pikku suukko! .
. Neito kainoutta,

ja vavahdusta ei saa unohtaa! .
.

Soi, soitto, soi! . . Nyt hieno utuhelma
saa kutsuvasti hieman heilahtaa . . .

Nyt Tuulan kaunis aistipunakukka
hääväreihinsä puhetkohon! . . Nyt
sen hehkuvimmat värit loistakoot! .

.

Taas tanssikaa! . . Nyt mairein lemmen laulu
vapautta viettiemme laulakoon! . .

Nyt kaikki lemmen kahleet, ansat, paulat
jo auetkoot! . . Nyt kaikki lemmen kielet
povessa neidon soikoot, kaikuansa
hetteistä miehen hemmen etsikööt! . .

On saatu voitto .
.

. Soikoon kaunis soitto!
Nyt kaikki lemmen siteet höltykööt! . .
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Nyt käsi kaulaan! . . Katse arkaellen
jo lemmen antimia pyytäköön!

. .

Armaammin Tuulan aistipunakukka
nyt tuoksukoon! . . Jo voitto saatu on
Ja hekkuma ja aistipunakukka
ne suudelmaansa kaiken kietokoot!"

Soitto ja laulu riutuivat viettien hiveleväksi hymi-
näksi, punavalo himmeni, enkelien varjot haihtuivat,
kaikki suli yhdeksi, armaaksi hekkumaksi. Perkele
haihtui kunniansa kirkkaudeksi ja punertava pallo
sammui äärettömyyden pimeäksi . . .

Syyspimeä kohotteli mustia siipiänsä. Äärettö-

myys avautui kaikenhäviön suurena kitana. Siinä ki-
dassa hääri ihminen kaikkine eläminensä.

Schuwalowassa, jossa rouva Esempio oleksi, asui
myös eräs venäläinen koroillansa eläjä, entinen in-
sinööri Ivan Ivanovitsh Volkof perheinensä, sekä
venäläinen leskimies, majuri Stepan Ivanovitsh Veliko-
dushof. Viime mainittu oli sodan uhatessa eronnut ar-
meijasta. Hänen vanhin veljensä, joka oli korkeassa
asemassa, oli hänelle silloin toimittanut virastossansa
toimen, jommoisia tilapäisesti perustellaan ystäville ja
sukulaisille ja joiden hoitajien arvonimenä on «virka-
mies erityisiä toimia varten".

Majuri Velikodushofin suku oli aateloitu Nikolai
ensimäisen hallitus-aikana, ja silloin oli suku ottanut ny-
kyisen nimensä Velikodushof. Majuri Velikodushofin
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virkapaikka oli nimeksi Moskovassa, mutta hänen vir-
kansa luonne ei pakottanut häntä siellä asumaan ja
siksi oleskeli hän sisarinensa pääkaupungin läheisyy-
dessä Schuwalowassa, missä hänellä oli' oma huvila.

Oli sama yö, jona Harhama oli lopettanut teok-
sensa.

Ivan Ivanovitsh Volkofin makuuhuoneessa istui,
hänen vaimonsa poissa ollessa, kolmihenkinen seura,
rouva Esempio, majuri Velikodushof ja Ivan Ivanovitsh
itse suomalaista punssia ryypiksien. Oli jo yli puoli-
yön. Punssi oli noussut päähän ja sakean tupakan
savun seasta näyttivät seurueen jäsenet hoipertelevilta.
Puheessa tuntui jo sekavuutta, niin että seinän ta-
kana asuva vanha venäläisen papin leski ei enää erot-
tanut sanoja toisistansa. Majuri Velikodushof taputti
leikillänsä rouva Esempion olkapäätä ja kysyi Ivan
Ivanovitshilta:

«Eivätkö ole tuossa kauniit olkapäät?"
Rouva Esempio työnsi hymyillen majurin käden

pois ja lausui leikillä:
— «Äts . . . Teitä! . . Ei ole kuin kahden viikon

tuttu ja jo taputtelee, kuin vanhaa ystävää! . ."

— «No, verskinähän se pitää kala syödä", — kes-
keytti Ivan Ivanovitsh ja lisäsi: «Skool!"

— «No, ennättäähän tuon nyt vielä syödä myö-
hemminkin . . . Skool" — vastasi rouva Esempio
ryypäten.

— «Skool, korea leski!" — tervehti majuri Veliko-
dushof.
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— «Skool, herra majuri!" — vastasi rouva Esempio
hymyillen.

Silloin enkeli liranto vetäisi vyöllänsä riippuvan
maara-käärmeen suusta elävän nuolen ja ampui sen

itään. Oitis ilmaantui aare-lintu, nokassa Tuulan aisti-
punakukka. Se pudotti kukkansa rouva Esempion hel-
maan .

. . värjäsi sillä sen huulet ...kaunisti sillä
majuri Velikodushofin kunniamerkit ja olkanauhat ja
hävisi. Enkeli liranto puhalteli aistipunakukan tuoksua
naurahduksiin .

.
. hymähdyksiin .

. . sukkeluuksiin ja
pikku viisasteluihin ... Se johti sukkeluuden aroille
rajoille . . . antoi niiden heilahdella kainouden sukka-
nauhoissa . . . ujostelun hienoissa helmoissa .

. .

Puhe jatkui ja kävi äänekkäämmäksi. Se oli
uudistunut jo useina iltoina ja seinän takana asuva
papin leski oli valittanut siitä, sekä lopulta antanut tie-
don Ivan Ivanovitshin vaimolle Anna Aleksandrownalle,
joka saapui nyt kyläilyltänsä odottamatta kotiin, aivan
miestänsä vakoilemaan. Puheen ylimmillään ollessa
kuului hänen soittonsa ovelta. Seurue joutui hämille
ja puhe vaikeni. Anna Aleksandrovvna soitti, mutta
kukaan ei avannut.

Viimein joutui hän raivoon ja uhkasi hakea polii-
sin, jos ei avata. Seurue järjesteli asiansa ja avasi oven.

Kun Anna Aleksandrowna pääsi sisälle istuivat
kaikki rauhallisina. Punssin jälet olivat pyyhityt, pullot
ja lasit peitetyt ja rouva Esempio luki tyynenä kirjaa
«Ikuinen arvoitus". Loukattu vaimo astui huoneeseen
raivostuneena, hiukset hajalla ja kysyi rouva Esem-
piolta:
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— «Ei kait rouva Esempiolla vaan ole ollut kylmä
mieheni makuuhuoneessa nukkuessa? .

."

Rouva Esempio nousi ylös, oikaisi itsensä ylpeänä,
ojensi kätensä ja kysyi pöyhkeästi:

— «Millä oikeudella Te uskallatte? .
."

— «Millako oikeudella?" — keskeytti Anna Alek-
sandrowna jatkaen: »Vaimon oikeudella, jonka täytyy
suojella makuuhuoneensa puhtautta ja äidin oikeudella,
jonka täytyy suojella lastensa kunniaa. Mutta millä
oikeudella täällä olet sinä . . . sinä esikaupunkien ka-
dunkiertäjä?"

Hän puhui semmoisella ryhdillä ja voimalla, jom-
moisella voi puhua ainoastaan nainen oman miehensä
makuuhuoneessa, jossa hän yksin on kuningatar ja
valtijatar. Rouva Esempio seisoi hänen edessänsä vi-
heliäisenä olentona. Pää painui häpeästä alas ja «Ikui-
nen arvoitus" putosi lattialle. Syntyi painostava hil-
jaisuus. Loukattu vaimo oikaisi taas vartalonsa, osotti
rouva Esempiolle ovea ja lausui, kuin kuningatar:

— «Ulos, häpäisijä!"
Rouva Esempio poistui, joku käsittämättömän hä-

peän raskas taakka hartioilla, pimeään yöhön. Anna
Aleksandrowna kääntyi majuri Velikodushofin puoleen
ja ovea osottaen lausui käskevästi:

— «Ja sinäkin! . . Samaa tietä!"
Majuri nousi ja poistui rouva Esempion jälestä.

Molemmat ulos-ajetut tunsivat sen voiman, sen valtikan
mahdin, jonka avioliitto on antanut vaimon käteen sil-
loin, kun se on hänet korottanut makuuhuoneen ku-
ningattareksi ja kotilieden puhtauden valvojaksi, eikä
kumpikaan tajunnut, mistä sen voima riippui. Elämän
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ikuinen arvoitus nosti mustaa päätänsä ja antoi tuntea
näkymättömien käsiensä painon . . .

Sade valui mustassa yössä. Majuri Velikodushof
ja rouva Esempio tunsivat olevansa, kuin kaksi onnetto-
muustoveria, joita nyt elämän näkymätön käsi painoi
yhteen ja samalla jonnekin, jossa he voisivat onnetto-
muutensa jakaa. Mitään sopimatta kahlasivat he sen
käden painamina kuraista tietä pitkin, pilkkopimeässä
yössä. Silloin enkeli liranto ampui taas elävän käärme-
nuolensa. Myrsky ulvahti. Pilvenraosta tuikahti täh-
den säde sammuvana kipinänä ja sen välähdyksenä
ilmestyi enkeli Herve sekä lila ja Ooti . . . Kädessä
aistipunakukan huumaava haju, kulkivat ne rouva
Esempion ja majuri Velikodushofin edellä . . . joh-
dattaen . .

. ohjaten kulkua .
. . soutaen elämän ve-

nettä oikeaan satamaan . . . ohjaten kohtalon menoa.
Myrsky soitteli mustaa kannelta . . . Elämän me-

renselkä ei toki sen puhalluksista aallokoksi noussut. . .

Kohtalon pursi solui hiljaa satamaansa . . . kauniit
soutajat airoissa . . . Herve itse peräsimessä . . .

liranto veneen vierellä . . .

Kulkijat painuivat majuri Velikodushofin huonee-
seen .

.
. sopimatta . . . sanaakaan puhumatta . . .

lilan ja Ootin soutamina . . . kukan tuoksun johtamina
. . . Elämänvirta vei venettä sinne.

He istuivat jo sisällä ja muistelivat tapahtumaa .
.

.

Huoneessa kukki aistipunakukka, jota molemmat katseli-
vat onnettomuustovereina . . . onnettomuuden yhteen
sitomina ... He katselivat sitä ja huumautuivat sen
väreihin . . . Enkeli liranto puhalsi heidän aisteihinsa
sen raukaisevaa tuoksua . . . Huoneen valaistus värisi
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veripunavalona .
.

. hämärtyi . . . riutui itseensä . . .

liranto ampui uuden nuolen . . . Perkeleen kauniin
enkeli Uuleman siittämä veripunainen pieni hirre-käärme
kiepahti nuolen välähdyksestä . . . valon värähdyksestä
. . . veripunaisen kukan tuoksusta . .

. kiemurteli näky-
mättömänä . . . kauniina .

. . kavalana ja pistävänä
rouva Esempion ja majuri Velikodushofin kantapäähän.
Siitä pistosta alkaa aina aviopetos .

.
.

Seinän toisella puolen asui majuri Velikodushofin
nuori sisar kirjoittaen ainetta siveellisyyskysymyksestä.
Hän lopetti työnsä ja kuultuansa veljensä tulevan meni
sanomaan hyvää yötä . . . Mutta hän näkikin aisti-
punakukan .

. . tunsi sen aistillisen, ilkeän tuoksun . . .

parkaisi . .
. hämmästyi . .

. punastui ja poistui huo-

neesta, nähdessään öisten kulkijoiden etsivän unohdusta
elämän kovien kourien ja arvoitusten pitelyjen jälkeen.

Kun ovi on taas sulettu, lyyhistyi nuori nainen
miettimään elämän suuren ratkaisemattoman arvoituk-
sen selitystä ja majuri Velikodushof ja rouva Esempio
huomasivat laskeneensa veneensä jo elämän meren
sumusatamaan.

Aamuyön pimeässä saattoi majuri Velikodushof
rouva Esempion kuraista tietä kahlaten asuntonsarap-
pujen luo.

— «Siis huomenna Narvaan, armaani. Siellä saa

olla rauhassa", — lausui rouva Esempio puristaen saat-
tajansa kättä.



1499

Keittiössä torkkui palvelustyttö, Korpelan Timon
tytär, Eeva. Rouva Esempio kehotteli:

— «Eeva rupeaa jo nukkumaan!"
Seuraavassa huoneessa nosti sairaloinen Armiira-

tyttö päätänsä vuoteesta ja kysyi riutuneella äänellä:
— «Missä äiti on ollut?"
— «Lapsi rupeaa nyt nukkumaan", — vastasi äiti,

meni huoneeseen ja sytytti lampun. Pöydällä huomasi
hän Harhaman äsken kirjoittaman kirjeen, luki sen ja
kirjoitti vastauksen:

«Rakas!
Kyllä olen ollut varomaton ja luultavasti ihmiset

rupeavat juoruamaan ja tekemään ikävyyksiä. Täällä
on aivan sivistymättömiä pökeröitä, jotka eivät ymmärrä
suuren maailman tapoja. Rouva Volkof näki minut
kerran kävelemässä tuttuni majuri Velikodushofinkanssa
— tai oikeastansa hänen veljensä ja sen vaimo ovat
minun hyviä tuttujani miesvainajani ajoilta, ne kun
palvelivat samassa pataljoonassa Venäjän sotaväessä —

ja sitten tuli mustasukkaiseksi hänestä ja miehestänsä
ja — Herra Jumala! — Sinä tiedät, että olen syytön.

Älä nyt tule tänne, ennen kun kirjoitan. Tulosi
voisi herättää huomiota. Kun kaikki selviää kirjoitan
ja sitten menemme yhdessä Helsinkiin. Olenkin tava-
roiden ja hampaiden tarpeessa.

Suutelen sinua. Helga."

Hän sulki kirjeen ja sammutti tulen ja hämmästyi,
kun huone ei pimennyt. Syksyinen harmaa päivä alkoi
valeta.
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Huomenna, kun hän lähti majuri Velikodushofin
kanssa Narvaan, pisti hän kirjeen postilaatikkoon.

Mutta parin päivän kuluttua rouva Volkof, joka
oli puolustanut perheensä kunniaa ja makuuhuoneensa
puhtautta, sai haasteen oikeuteen kunnianloukkauksesta.
Joku viikko myöhemmin, kun rauhantuomari tuomitsi
hänet herjauksesta vankeuteen, ei onneton nainen jak-
sanut häpeää kestää, sai hermokohtauksen ja ampui
itsensä kuoliaaksi miehensä pistoolilla.

Harhaman elämän taivaalla loistivat yhä maineen
seppeleet. Syksyn harmaa väri oli hopean hohdetta.
Hän odotteli rouva Esempion kutsua.

Joku päivä oli kulunut. Hän sai seuraavan ni-
mettömän kirjeen:

«Herra Harhama!
Rouva Esempion asioissa on alkamassa eräs oikeus-

asia, johon Teidän täytyy pakostakin sekaantua. Itse
tietänette mitä asia koskee. Puhutaan myös sikiön
salaamisesta ja että Te olisitte sen isä. Siinä tietysti
tulee paljastumaan asioita, jotka eivät ole kunniaksi
Teille, eivätkä puolueelle. Toivottavasti teette par-
haanne, että aijottu oikeudenkäynti tukahtuu alkuunsa.
Itse käsitätte, että semmoisessa asiassa tulee heti etsit-
täväksi myös se lapsi, joka Teiltä tiedetään olleen
rouva Esempion kanssa, vaikka se on salattu."

Kaikki ne olivat nyt Harhamalle vähäpätöisiä,
pikku asioita. Sikiön salaamisen hän aavisti tarkotta-
van sitä, että Ritvaa oli hoidettu salassa Armiiran
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tähden. Hänen edessänsä leimusi nyt uuden elämän
suuri kaskituli, joka himmensi kaikki häväistykset.
Rauhallisena odotteli hän rouva Esempion kutsua.

Mutta kutsua ei saapunut. Hän odotti vielä, mutta
yhtä turhaan. Viimein otti hän käsikirjoituksensa ja
matkusti Schuwalowaan rouva Esempiota tapaamaan.
Mutta rouva Esempio oli poissa. Huone oli puolikylmä.
Siinä oli jotain autiota, tyhjää, kuin hautajaisten jäl-
keen.

— «Missä on rouva?" — tiedusteli hän rouva
Esempion palvelijattarelta Eevalta, Routalan Timon
tytöltä.

«Niin, rouvako? . . En minä oikein tiedä
eiköhän se Suomeen mennyt", — vastasi Eeva vältel-
len ja Armiira selitti:

— «Ei Armiira tiedä. Ei äiti sano koskaan minne
menee . .

."

Harhama odotti päivän . . . toisen. Joku levotto-
muus alkoi häntä vaivata. Se ilmestyi salaperäisenä,
harmaana, kuin hämähäkki. Hän avasi erään saapu-
neen kirjeen. Se oli asianajajalta, joka ilmotti ryhty-
neensä rouva Esempion asiassa toimiin.

Se oli Harhamalle yllätys. Hän ei tiennyt, että
asia koski rouva Volkofia vastaan aijottua kannetta.
Hän luuli sen olevanyhteydessä jonkun häväistysjutun,
sikiön salaamis-asian kanssa, tai jonkun, jota hän ei
käsittänyt, mitä se oli.

Hän ryhtyi etsimään rouva Esempiota kaikkialta,
mutta etsi turhaan. Levottomuus yltyi. Joka raosta
kurkisteli jo harmaa hämähäkki. Hänen henkiset voi-
mansa olivat ikäänkuin kahdeksantoistavuotisesta jän-
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nityksestä päässeitä ja herpoutuneita. Siksi oli hän
veltto ja herkkä vaikutuksille.

Hopeanheleä syksy alkoi jo harmaantua hänen
silmissänsä likaharmaaksi. Levottomuus suurenteli
kaikki kummituksiksi. Puolue, se ainainen jalkapuu,
irvisteli jo hänelle, syyttäen häntä häpäisemisestä.

Hän matkusteli ja tiedusteli mahdollisista ja mah-
dottomista paikoista. Viimein alkoi hän sokeasti uskoa
jotain hyvin vakavaa olevan kysymyksessä ja luuli
rouva Esempion olevan jo paossa. Hän hätäytyi yhä
enemmän . . .

Hän palasi takaisin tiedusteluilta, lähti uudestaan
ja taas palasi. Hän ei voinut enää syödä ei nukkua.
Neljä vuorokautta kului niin. Hän ei enää erottanut
yön ja päivän rajoja. Lopulta hän ei käsittänyt, miksi
hän oli levoton.

Hän lähti taas ja jätti jälkeensä rouva Esempiolle
kirjoitetun kirjeen:

«Olen etsinyt Sinua epätoivoisena. Nähtävästi on
jotain hyvin ikävää tapahtunut, mutta miksi salaat sen
minulta? Jos tulet kotiin minun vielä poissa ollessani,
odota minua! Minä tahdon oman osuuteni kaikesta,
mitä vaan lieneekin tapahtunut . . .

Harhama."

Oli yö.
Kylmä, ilkeä räntäsade oli alkanut. ;|Tie lätisi jalan

alla. Harhama seisoi rautatievaunun sillalla, kun kaksi
hänelle tuntematonta, Pietarissa asuvaa suomalaista
miestä kohtasivat siinä toisensa, tervehtivät ja alkoivat
puhella:
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— «No, Raiviohan se on! Mistä sinä nyt matkus-
tat?" — kysyi ensimäinen.

— «Kah! Leinola! Terveeksi .
. Narvasta olen

matkalla", — oli Raivion vastaus.
— «Vai Narvasta."
— «Narvasta tulen, Narvasta", — jatkoi Raivio

vakuutustansa, sikari hampaissa.
— «Kah, Narvasta, niin Narvasta! .

. Ja minä
olen Narvaan menossa .

. . Ketä sinä nyt muuten siellä
Narvassa tapasit?" — kyseli Leinola edelleen.

— «No eipä siellä ketään . . . Rouva Esempio
siellä näkyi puuhailevan, kuuluu asuksivan Veliko-
dushofin 'Luostari'-huvilassa. Pitkästä ajasta taas sat-
tui .. . Se näyttelijätär, entinen Riuttalan Helga . . .

Vai Narvaan sinä oot matkalla .
. ."

— «Narvaan . .
. Narvaan oon matkalla . .

. Vai
Narvassa Riuttalan Helga puuhailee," — jatkoi Leinola.

— «Narvassa puuhailee, Narvassa ... No! Vie
nyt terveisiä Narvaan!" — lopetti Raivio jäähyväistellen.

Harhama ei kuunnellut enempää. Hän lähti oitis
Narvaan.

Ja koko matkan, koko yön laski hän ja mietti
mitä varten rouva Esempio oli Narvassa. Hän tuli va-
kuutetuksi, että jotain vakavaa on kysymyksessä. Hän
sommitteli yhteen kaikki ne viittaukset, joita oli
kuullut Ritvasta, ja luuli olevan kysymyksen siitä.
Useita vuorokausia kestänyt levottomuus, valvominen
ja syömättömyys alkoi vaikuttaa. Hermosto, joka hä-
nellä oli aina herkkä, joutui taas epäkuntoon. Juna
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tuntui kulkevan matelemalla, aika tuntui pitkältä, lais-
kottelevalta . . .

Vihdoin valkeni routainen syyspäivä. Ja juna
saapui Narvaan. Kuumeen vallassa riensi hän Luostari-
huvilaan ja kysyi rouva Esempiota.

— «Hän lähti juuri ulos miehinensä", — vastasi
huvilan piharenki merkitsevästi.

— «Kuinka miehinensä! Sitten on kai erehdys
tapahtunut", — huudahti Harhama ja enempää puhu-
matta riensi osotettuun huoneeseen.

Hän tuli matalaan huvilan ullakkokamariin, niin sa-
nottuun Hiiden huoneeseen ja siellä kohtasi häntä hä-
nelle odottamaton näky: Ympäri huonetta näkyi likai-
sen yöelämän ja juopottelun jälkiä. Rouva Esempion
ja majuri Velikodushofin vaatteita oli siellä täällä
sekaisin. Pöydällä oli joku majuri Velikodushofin
kirja, sisällöltään jotain «matkalukemista", ja sen lehtien
välissä eräs hänen rouva Esempiolle lähettämänsä
kirje, jonka reunat olivat piirretyt täyteen muistutuk-
sia. Silmänräpäyksessä käsitti hän kaikki ja alkoi
vapista. Pitkään aikaan ei hän jaksanut mitään aja-
tella. Aivan voimatonna vaipui hän tuolille. Pää pai-
noi hartioita kuuman lyijypallon tavoin, huone pimeni
silmissä ja hänet valtasi kummallinen tunne: Hän ei
tajunnut mitään tapahtuneesta, vaan luuli saaneensa
hulluuden puuskan ja odotti milloin hänestä sammuu
järki kokonansa. Hän puheli itseksensä, päätänsä oso-
tellen ja maahan tuijottaen:

— «Nyt minä tulen hulluksi ihan . . . Nyt on järki
tästä ohimolta jo sammunut .

. . Nyt se sammuma
etenee jo otsaa kohti . . . Otsa on jo kylmä . . . Nyt
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se menee päälakea kohti .
. . Kas, kun se ei koske! . .

Vieläköhän minä sitten osaan ajatella, kun se kokonaan
sammuu? . . Nyt alkavat jo isot aivot sammua .

. ."

Hän piteli päätänsä molemmin käsin, varovasti,
kuin olisi se ollut niin kipeä, että siihen ei uskalla kos-
kea, ja jatkoi puhelu aan:

— «Nyt sammuma kohta leviää jo tänne takarai-
voon ... Ai, jai! . . Nyt se sammuu kohta aivan
kokonaan .

.
. Nyt tulee ihme . . . Nyt tulee ihme",

— hätäili hän.
Yhä varovaisemmin piteli hän päätänsä hätäillen:
— «Ai, jai! .

. Nyt sammuu jo viimeinenkin .
. .

Pää on aivan kylmä .
. . Kas niin! . . Kas niin! . .

Nyt sammui ..."

Ja sitten uskoi hän olevansa hullu. Silmien editse
vieri ilmassa leijaileva musta pyörä, joka hävisi kun
oli päässyt ohi, vierähti johonkin ja uusi samanlainen
musta pyörä ilmestyi taas ja vieri ja hävisi samaa tietä
toisten aina seuratessa jälkiä.

Hartiat kumarassa tuijotti Harhama niitä mustia
pyöriä. Hän ei käsittänyt mitään, alkoi laskea pyörien
lukua ja kokoa ja tylsistyi kokonansa. Suuret silmät
tuijottivat elottomina yhteen pisteeseen ja rinta kohoili
tasaisesta huounnasta .

.
.

Niin istui hän kauvan puolikuolleena. Viimein
tunsi hän vilunväreen kulkevan lävitsensä ja alkoi sel-
vitä. Ensimäinen ajatus, joka hänen päähänsä iski, oli
kysymys: «Mitä pahaa olen minä tehnyt majuri Veli-
kodushofille, että hän häpäisi minun kotini ja elämäni?"

Ja taas ja taas tylsistyivät ajatukset ja mustat
pyörät alkoivat leijailla silmissä. Ja taas teki hän ma-
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juri Velikodushofin suhteen äskeisen kysymyksen ja
supisi katkerana:

— «En ole häntä loukannut sanoilla en teoilla, en
edes tuntenut."

Hän muisti myös, että kun äsken rouva Esempio
puhelimessa oli hänelle sanonut että majuri Velikodu-
shof tungettelee ottamaan häneltä suomen-kielitunteja ja
kysyi leikillä, oliko hän mustasukkainen, niin hän oli
miltei loukkautunut siitä, että rouva Esempio muka
luuli hänen voivan hyvästä perheestä lähteneestä mie-
hestä ajatella niin alhaisesti, että tämä suostuisikaan
häpäisemään sitä kotia, jonka hän tiesi olevan hänen
kotinsa.

Ja yhä katkerammaksi tuli hänen mielensä. Hän
supisi:

— «Minä vielä ymmärtäisin, jos hän olisi minulta
varastanut, tai lyönyt minua, mutta että hän likaa ta-
lon, jota minä pidän kotinani! . ."

Hän tylsistyi uudestaan ja takertui johonkin pi-
meään, hämärään. Hänestä tuntui majuri Velikodu-
shofin teko niin ilettävältä, että hän sen johdosti aluksi
unohti itse asian ja rouva Esempion osuuden siihen.
Viimein alkoi hän vapista ja hätäytyä ja hapuili jotain
pakenevaa kiini . . .

Kun hän taas selvisi hieman, nousi hänelle kurk-
kuun katkerana palana teoksen muisto. Silloin pimeni
kaikki hänen silmissänsä. Koko maailma tuntui uppoa-
van synkeään pimeyteen ja kylmä sakea usva nousi
jostain avaruuden soisilta pohjilta. Ammottava tyhjyys
tuntui nielevän kaiken ja hän katseli sitä neuvotonna,
hartiat kumarassa ja liikkumattomilla silmillä lattiaan
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tuijottaen. Harhanäöt alkoivat: Hänen teoksensa kohosi
avaruuden rannan alta hopeanheleänä suurena pyöränä,
vyöryi ylemmä, kirkastui kirkastumistaan, alkoi taas
himmetä, pimeni aivan pimeäksi ja laskeutui kaarensa
tehtyään kellumaan äärettömyyden mustaan mereen,
sen pimeän pohjattomuuden varaan .

.
.

Itsestänsä hänestä oli omituista se, että hän katseli
kaikkea milfei välinpitämättömänä. Hänen tilansa
oli sama, kuin kuoleman ohi mentyä: kaikki alkavat
rauhottua tai tylsistyä, nähtyänsä, että nyt on kaikki
toivo menetetty. Hänen ajatuksensa kääntyivät het-
keksi rouva Esempioon. Hän muisti hetkessä yhtenä
kokonaisuutena koko elämänsä hänen kanssansa, huo-
lensa hänestä ja yhteiset kärsimykset ja huokasi kat-
kerana :

— «Miksi hän minulle tämän teki? .
. Miksi hän

häpäisi minun elämäni ja petti minut? .
."

Sitä hautoessansa hän taas sekaantui ajatuksiinsa,
tylsistyi, alkoi nähdä harhanäkyjä ja uskoa, että järki
sammuu. Hän istui sängynreunalla kokoon kyyristy-
neenä, piteli käsiensä avautumassa päätänsä, peläten
siihen koskea, kuin olisi se tulinen pallo. Ja taas hän
laski, laski ja odotti sitä silmänräpäystä, jolloin järki
tyyten sammua tuikahtaisi . .

.

Ja taas alkoi jotain epäselvää kirkastua ja selvetä.
Hän näki teoksensa lokaan polettuna ja rouva Esem-
pion sitä tallaamassa, ilkeä, raaka hymy huulilla. Hän
hätäytyi kuin lapsi nähdessään siskonsa hukkuvan.
Hän ei kyennyt mitään tekemään, ei mitään ajatte-
lemaan.

Viimein valtasi hänet raivo.
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— «Miksi sinä, häpeämätön nainen, olet tämän
tehnyt? . . Miksi tämän olet tehnyt sinä?" — raivosi
hän. Kasvolihakset vetäytyivät kokoon ja kulmikas
leuka vavahteli. Hänessä heräsi hillitön halu repiä kaikki,
mitä käsiinsä sai. Hän repi risoiksi rouva Esempion
vaatteita, jotka hän vähäistä ennen oli tälle ostanut.
Hän repi omia nenäliinojansa ja kiskoi irti pukunsa
nappeja ja särki mitä voi.

Mutta kohta väsyi hän taas ja herposi. Kaikki
henkinen oli hänessä hillittömän rajua, vaikka kuoreensa
puristettua, ja siksi se hetkessä pani kaikki tuhaksi.
Hän istahti sängynreunalle epätoivoisen ja synkän nä-
köisenä, näki taas teoksensa mustan, synkän pyörän
kelluvan pimeän pohjattomuuden varassa, tuli katke-
raksi rouva Esempiolle ja kysyi, tuskan-ilme kasvoilla:

— «Olenko minä korottanut Jumalaksi ihmistä,
joka on minua pettänyt ja häväissyt enemmän, kuin
kukaan muu? .

."

Hän huokasi ja vaipui kokoon

Kauvan ajatteli hän jotain peräti hämärää ja se-
littämätöntä. Kaikkialla nousivat mustat pilvet. Kaik-
kialta avautuivat kuoleman ja kaikenhäviön kidat, joista
irvisti joku ilkeä: elämän-iva. Hän muisti jalkapuutansa.
Hän muisti, että rouva Esempio oli myös vakuuttanut
lopulla olevansa tarvaalainen, samaten Velikodushofin
niiden kannattajan Venäjällä ja nyt hän näki samojen
tarvaalaisten vetävän häntä kaakinpuuhun ja pettävän
häntä. Hän mutisi:

— «Olisiko, että olen kumartanut sitä jalkapuuta,
jonka väki häpäisee elämäni ja tekee kodistani minulle
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häpeäpaalun, voidaksensa minut sitten vetää siihen pys-
tyttämäänsä kaakinpuuhun? .

."

Hän huokasi raskaasti, nousi ylös ja käveli huo-
neessa synkkänä. Äkkiä pisti häneen joku ajatus, kuin
kipinä: Vihan ja koston kuuma tuli leimahti hänessä
terävänä liekkinä ja sen liekin päässä punersi kukkana
siperialaisen noidan ennustus naisesta, johon hän muka
panee kironsa. Silloin lausui hän sielunsa kaikilla voi-
milla luulottelemaansa häpäisijäänsä ajatellen:

— «Kirotut olkoot ne nisät, eläinten tai ihmisten,
joita sinunlainen saasta on imenyt! .

."

Sitten lähti hän ulos ja sulki oven synkkänä

Kun kuolema on käynyt talossa ja lähdetään nou-
tamaan ruumiinpesuvettä, sammuvat kaikki kuolleen
elämää koskevat kysymykset, elämän vaatimukset as-
tuvat voimaan, ruumis koetetaan saada pian ulos ja
tyynenä panee emäntä kahvin kiehumaan. Ensi myrs-
kyn ohi mentyä alkoi Harhama turtua kaikelle. Hän
tunsi tavatonta janoa, tai nälkää, tai molempia sekaisin.
Tylsän-rauhallisena lähti hän läheiseen hotelliin ja alkoi
syödä ja juoda.

Tapauksesta oli tieto levinnyt ruokailuhuoneeseen
ja kaupungillekin. Eräässä pöydässä Harhaman vie-

rellä istui Leinola muutaman tuntemattoman kanssa.
Ei kumpikaan äsken mainituista tuntenut Harhamaa ja
he puhuivat vapaasti tapahtumasta.
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— «Oletko sinä, Koivula, sattunut Harhamaa nä-
kemään?"

— «En ole, vaikka kuullut olen paljon", — vastasi
puhuteltu.

— «Kuka siitä jo ei olisi kuullut. Kyllähän mie-
hellä on hiukan kykyjä, mutta mitäpä se kyky maksaa,
kun sitä käyttää väärin. Se on huonolla ihmisellä sama,
kuin palava päre lapsen kädessä. Se polttaa sillä itsensä
ja muut vielä mukanansa", — jatkoi Leinola.

Koivula huokasi ja lisäsi:
— «No, kyllä se elämä opettaa tulta pitelemään."
— «Opettaa kyllä, mutta monen opettaa liian myö-

hään", — myönsi Leinola.
Molemmat vaikenivat ja ajattelivat sitä suurta

opettajaa, jonka nimi on elämä. Harhama kuunteli pu-
hetta aivan välinpitämättömänä ja tylsän uhmaavana.
Leinola jatkoi:

— «Johan sen tiesi mikä loppu siitä tulee. Rouva
Esempio oli jo koko syksyn palvelustyttönsä kanssa
kilpaa mustannut Harhamaa ... Ja ansaitsikin maa-
linsa. Roisto! . . Elää semmoista sikamaista elämää
vihkimättömien naisten kanssa ...ja muutakin on!"

Eevan mainitseminen hänen mustaajanansa koski
vielä Harhamaan, sillä Eeva oli niitä korpelaisia, joita
hän jumaloi. Koivula jatkoi sitten:

— «Niin, niin . .
. Kyllä elämä on kova javiisas

opettaja ja sillä on oikeat opetusvälineet . . . Kun se
kenen panee nurkkaan häpeämään, niin se panee sem-
moiseen nurkkaan, josta kaikki näkevät .

.
."

Sitten nousi hän, käveli edestakaisin uudelleen ja
lausui Harhamaa tarkottaen:
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— «Että sen piti vielä joutua juuri meidän puo-
lueen joukkoon ja sen häpeäksi! . . Heittiön! .

."

Harhama nousi synkkänä ja lähti ulos

Hetken kuluttua kirjoitti Harhama rouva Esempiolle
seuraavan kirjeen:

«Kohdakkoin on kolme vuotta kulunut siitä yöstä,
jolloin lausuit minulle: 'Rakastakaa minua ja minä
olen Teille kuolemaan asti uskollinen, kuin koira.' Minä
olen pitänyt sanani, tai oikeastaan, me molemmat olemme
pitäneet sanamme. Minä olen pysynyt rinnallasi kai-
ken uhalla ja Sinä olet ollut kuin koira.

Näinä päivinä, juuri tätä 'häämatkaasi' varten pue-
tit itsesi minulla viimeksi. Minä tahdon, että jokaikisen
esineen, joka pienimmälläkään tavalla muistuttaa mi-
nua, palautat, jos en niitä itse ole kotoasi löytänyt. En
tahdo, että minusta jää luoksesi pienintäkään muistoa,
pienintäkään esinettä sormiasi polttamaan ja häpeääsi
sekä minun häpeääni todistamaan. Kun osan niistä
olen Sinulle antanut, niin jätän niiden kaksinkertaisen
arvon Sinulle rahassa. Niistä voit perustaa rahaston
häpeäsi muistoksi. Huvilan, jonka ostin sinulle, poltan
tuhaksi.

Olen nimellesi pannut hallussani olevan vieraan
omaisuuden. Sen tähden täytyy minun Sinua vielä
nähdä, että saan Sinulta allekirjoituksen paperiin,
jossa luovut siitä omaisuudesta. Toinenkin selvittämä-
tön asia vielä on: Tietänet, että varustaudutaan pane-
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maan Sinutkin syytteeseen rikoksesta, jonka kait tiedät.
Se asia koskee myös minua ja oman osani siitä johtu-
vasta rangaistuksesta ja häpeästä minä kärsin. Nämä
ovat ainoat asiat. Lapsesi suhteen teen mitä voin, että
se pääsisi pois äitinsä saastuttamasta ilmapiiristä.

Harhama."

Ja majuri Velikodushofille hän kirjoitti:

«Herra Majuri.
Olette koirana tunkeutunut häpäisemään minun

kotiani ja likaamaan naisen, jonka tiesitte olevan vai-
moni. Toivottavasti Teissä on edes sen verran kunnian
tuntoa, että omalla kädellänne toimitatte itsenne pois
ihmisten joukosta. Koirat ainoastaan odottavat vieraan
kättä, mies tilittää alhaisuutensa itse.

Harhama."

Hän jätti kirjeet pöydälle ja läksi mieli kylmänä
kivenä, siitä huoneesta, jossa hän luulotteli nähneensä
elämänsä lokaan vedettynä ja jumalansa polkevan li-
kaan hänen kahdeksantoista-vuotisten tuskiensa japon-
nistustensa luomusta.

Elämän kurimuksien pohjat: menneet päivät
syöksivät kätköjänsä nykyisyyden tomutanssiin. Mui-
noin eletyn elämän teot, etäällä vierailla mailla kuletut
polut, kaikki kääriytyvät siksi vaipaksi, jota ihminen
aina hartioillansa kantaa: kaikki ne ovat yhdessä hä-
nen elämänsä, hänen hämähäkinverkkonsa.
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Anna Pawlowna Vronskajan vastaanottohuoneessa
istui munkki Pietari Anna Pawlownan kanssa. Jälki-
mäinen oli kalpea, väsynyt, riutuneen näköinen. Juma-
lankuvan edessä paloi vahakynttilä ja pöydällä lamppu,
jonka valo tulvi punaisena, himmeänä tulpaani-varjon
läpi. Anna Pawlowna puhui heikolla äänellä:

— «Niin, isä Pietari. Tahdon puhua kanssanne
herra Harhamasta . . . Häntä on varmasti kohdannut,
tai kohtaa joku onnettomuus. Viime yönä näin unta,
että joku syöksi häntä kuiluun . . . Mitä se mahtaa
tietää? .

.
."

Munkki Pietari kuunteli puhetta surullisena. Pit-
kän vaiti-olon jälkeen lausui hän:

— «Se on ihmeellistä. Minä olen nähnyt hänestä
samanlaista unta, mutta sillä lisäyksellä, että Jumala
nosti hänet siitä kuilusta ..."

Anna Pawlowna huokasi jakatsoi munkki Pietarin
silmiin hätäytyneenä. Äänettömyys mateli käärmeenä
huoneen läpi.

— «Voi Herra Jumala sitä miestä!" — huokasi
Anna Pawlowna.

Taas syntyi äänettömyys. Anna Pawlowna hen-
gitti kuin hädässä. Munkki Pietari mietti jotain. Vii-
mein nousi Anna Pawlowna, nouti joukon kirjeitä ja
puhui:

— «Hänellä on jotain sisällistä . . . jotain selittä-
mätöntä .

. . Kenties Te, isä Pietari, voitte siitä saada
selvää, jos luette näitä hänen kirjeitänsä. Hän kirjoit-
teli niitä minulle ulkomaanmatkoiltansa, mutta niissä
on jotain, jota minä en kykene ymmärtämään .

. .
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Niissä on jotain demonimaista, tai mitä se lienee
Lukekaahan Te! .

.
."

Munkki Pietari alkoi lukea kirjeitä. Harhama oli
niissä kirjoitellut elämän mietteitä suurten henkien hau-
doilla. Kullakin kirjeellä oli oma nimensä. Ensimäisen
nimenä oli: «Kantin haudalla", toisen: «Spinozan to-
muilla".

Munkki Pietari luki. Anna Pawlowna seurasi hänen
kasvojensa piirteitä hysteerisesti.

— «No mitä?" — kysyi hän kiihkeästi, kun munkki
Pietari oli lukenut ensimäiset kirjeet.

Munkki Pietari huokasi, eikä vastannut mitään.
Hän otti seuraavan kirjeen. Sen nimi oli: «Napoleo-
nin haudalla". Kun hän oli sen lukenut, lausui hän
surullisena:

— «Hänen hengestänsä tuoksuaa jotain outoa .
.
."

Anna Pawlowna näytti yhä hätäytyvän. Munkki
Pietari luki kirjeen «Rousseaun haudalla". Kun hän
oli sen lopettanut, kysyi Anna Pawlowna hermostu-
neena:

— «Eikö hänessä ole jotain kummaa . . . outoa,
tai jotain salaperäistä ..."

Munkki Pietari huokasi ja lausui surullisena:
— «Hänestä tuoksuaa kalmanhaju . .

."

Anna Pawlowna kirkaisi hiljaa. Syntyi taas äänet-
tömyys. Munkki Pietari luki toisia kirjeitä ja lausui
surullisena:

— «Niissä on jotain ikivanhaa, homehtunutta
Hänestä haisee Perkeleen henki .

. . Hän on nähtä-
västi asunut ikänsä ihmishengen haudassa, kuin ruumis-
toukka ..."
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— «Oi Herra Jumala!" — parkaisi Anna Pawlowna
ja alkoi itkeä. Munkki Pietari rauhotteli häntä puhel-
len:

— «Älä hätäile hänen tähtensä, sisar. Hän on
puhdistavan elävän Jumalan käsissä . . . Hän on ken-
ties tuleva aseeksi Hänen käteensä, jos se on Hänen
tahtonsa ..."

— «Te uskotte niin?" — hätäili Anna Pawlowna
kysyvästi. Munkki Pietari vastasi vakuuttavasti:

— «Jumalan tiet ovat tutkimattomat, mutta kaikki
on ase Hänen kädessänsä .

.
."

Anna Pawlowna rauhottui, kokosi kirjeet japuheli:
— «Hän on minut aivan vannottanut, että en saa

hänen kirjeistänsä koskaan kenellekään puhua. Siinä-
kin on jo jotain epäiltävää . . . Mutta Teidän suh-
teenne hän itsekin tietysti tekee poikkeuksen ..."

Syntyi taas hiljaisuus. Huoneessa heilahtelivat su-
ruharsot ja vahakynttilä tuikutti jumalankuvan edesä.

Kaikki elämän rukit pyörivät, sen kaikki sukkulat
liikkuivat. Ihmis-elämä punoutui kunkin ihmisen omista
teoista.

Nyt alkoi Harhaman elämässä aika, jona hän ei
edes siinäkään määrässä, kuin ennen, ollut tekojensa
herra, vaan niiden orja. Sielun voimat alkoivat koko-
nansa lannistua. Kaikki elämän kysymykset sammuivat
joskus pilkkosen pimeään, jossa itsemurhankin ajatus
häilähteli houkuttelevana tulisuortuvana. Hän ei tun-
tenut enää nälkää, ei janoa, ei väsymystä.
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Ajoittain valtasi hänet taas kummallinen tunne:
Hän oli unohtanut itse tapahtuman kokonaan, mutta
tunsi jotain tuskaa, tietämättä, mistä syystä. Päivästä
ei tahtonut tulla iltaa, yöllä hän ei voinut nukkua ja
hermokohtaukset olivat välistä niin rajuja, että hän
vapisi. Ensi työksi matkusti hän rouva Esempion asun-
toon saadaksensa pois kirjeensä, joiden seassa hän
muisteli ja pelkäsi olevan semmoisia, jotka sotkevat hä-
net ja ystävänsä vallankumouksen asiaan. Hän mursi
auki rouva Esempion peilikaapin, jossa oli hänen huoman-
nut kirjeitä tallettavan. Siellä säilyttikin hän tapansa
mukaan eri kimppuihin käärittyinä japäällekirjoituksilla
varustettuina kokonaista kirjastoa rakastajiensa kirjeitä.
Siellä olivat «Arvolan kirjat", «Golubofin kirjat", «Esem-
pion kirjat", «Harhaman kirjat" ja jokinVelikodushofin
«kirja" y. m. Hän otti omansa ja mursi auki kaikki laa-
tikot, etsien sitä kynää, jolla hän oli teoksensa alkanut
ja jonka rouva Esempio oli koruiksensa pyytänyt. Sen
löydettyään kokosi hän kaikki rouva Esempiolle osta-
mansa tavarat, sekä Anna Pawlownan lähettämät esi-
neet. Viime mainitut sekä ne korut, jotka hän oli os-
tanut rouva Esempiolle pakkoluovutuksesta muistoksi
säilytetyllä 25-ruplan setelillä, hän otti mukaansa, kan-
natti ulos rouva Esempion matka-arkut ja muut rihka-
mat, ja poltti pikkuisen huvilan poroksi. Ja kun se oli
poroksi palanut, lohdutti hän itseänsä sillä, että teon
oli muka aiheuttanut halu hävittää jokainen rahtukin
joka muistutti rouva Esempiolle häntä. Hän koetti taas
pettää itseänsä. Hänen sielunsa salaiset alhaisuuden
pesäkkeet vuotivat nyt valloillansa. Itse asiassa ai-
heutti teon kostonhalu.
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Poltettuansa huvilan palasi hän kotiansa, tylsänä,
puoli tajuttomana, mutta ulkonaisesti tyynenä. Kotona
odotti häntä kolme kirjettä. Yksi niistä oli rouva Esem-
pion matkalta kirjoittama. Hän avasi sen ja luki:

«Rakas!
Luultavasti ovat ihmiset Sinulle taas juorunneet ja

valehdelleet, ja minä pelkään, että heitä uskot. Mutta
kuule minua, ainoastaan tämä kerta ja usko minua!
Ilkeät, sivistymättömät ihmiset näkevät asian oman
likaisen sielunsa valossa ja kääntävät kaikki pahaksi,
mutta asian ytimen voin Sinulle sanoa ainoastaan minä.
Seison edessäsi, kuin Jumalan edessä, kunnioitan Sinua,
kuin Jumalaa ja Sinulta ainoalta odotan taas ymmär-
mystä enkä voi Sinulle koskaan valehdella.

Ihmiset levittävät ilkeitä valeita, mutta Jumala
tietää, että en ole yhtynyt kehenkään mieheen, enkä
yhdy. Jos voisin, menisin luostariin, sillä kaikki miehet
ovat ympärilläni lokaa. Sinäkin ehkä taas uskot kaik-
kia ja mitään kysymättä viskaat silmilleni syytöksiä,
kuin olisin minä joku katutyttö

. .
.

Jos nyt kumminkin juoruja uskot, anna minun
ainakin toistaiseksi asua huvilapahasessa, japitää tava-
rasi, sillä tiedät, että itselläni ei mitään ole . . ."

Inhon ja halveksimisen tunne pursusi Harhaman
jokaisesta solusta. Hän viskasi kirjeen kädestänsä, kuin
olisi se ollut kylmä, ilkeä käärme, ja mietti jotain mus-

taa ja ilkeää, joka häntä läkähdytti. Sitten huokasi
hän, tunsi kasvojensa vääntyvän inhosta ja tuskasta ja
lausui:

— «Luostariin! . . Sinä viaton nunna! . . Sinä
veit munkin mukanasi luostariin . . . Toivottavasti
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elämä pukee sinut siellä siihen nunnankaapuun, jonka
ansaitset: häpeään ..."

Toinen kirje oli Anna Pawlownalta, joka kirjoitti:
«Rakas hra Harhama!

Eilen oli luonani munkki Pietari ja kertoi näh-
neensä Teistä unta: Te olitte vajoomassa syvään kui-
luun, johon Teitä joku tuntematon koetti sysätä. Tulin
levottomaksi tästä unesta. Sen levottomuuden vaikutti
myös se, että itse näin edellisenä yönä saman unen. Olet-
teko ehkä sairas? Olen niin levoton puolestanne. Lähe-
tän sentähden Teille perhekalleuden, kaulassa kannetta-
van pienen ristin. Sen on kaksi pyhimystä siunannut ja
siitä on perhetarina, että se muuttaa onnettomuuden
onneksi. Äitini jätti sen kuollessaan minulle ja käski
jättämään parhaalle ystävälleni. Kirjoittakaa pian!
Jumala Teitä siunatkoon!

Anna Vronskaja."

Kaikki menneiden päivien muistot avautuivat siitä
kirjeestä surullisena, mailleen menevänä syyspäivänä,
kuolinpäivän ilta-ikävänä. Sen kelmeässä valossa näki
hän taas elämän niin omituisena, käsittämättömänä,
järjettömänä ja syksyn sateiden vedessä mätänevänä
luokona. Hän näki eteensä avautuvan elämänkentän,
jossa lukemattoman lukemattomat pääkallot saarnasivat
elämänturhuutta ja sen mitättömyyttä. Ja sen loistavan
luukentän halki käveli rauhallisena kaikenhäviön jätti-
läisluuranko, olalla kaikki kaatava kuoleman viikate,
vyöllä reisiluu ja kädessä pääkallo, valtansa ikuinen
vertauskuva.

Siinä valossa katseli Harhama nyt rouva Esempion
kanssa elämäänsä elämää ja huomasi siinä nyt paljon
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semmoista, jota hän ei ollut ennen huomannut. Hän
tarkasteli sitä nyt häviön edessä, kuin juustopalaa, jonka
haju on alkanut herättää jo huomiota ja hän huomasi
siinä nyt paljon semmoista, jonka olemassa-olon hän
ennen oli itseltänsä salannut. Hänelle kävi, kuin juus-
ton syöjälle, joka, tunnettuansa oudon hajun on alkanut
palaansa tarkastaa ja huomaa siinä jo pieniä matoja.

— «Ah! Olihan siinä elämässä jo sitä ...ja sitä
. . . ja sitä", — tuskitteli hän, likaisten sumukäärmei-
den hänen silmissänsä vilahdellessa.

Hän kutistui kokoon sen näyn edessä. Ja koko
hänen viimeinen elämänsä: hänen elämänsä rouva
Esempion kanssa levittäytyi nyt hänen eteensä uudessa
valossa häpeänliinana, jolle oli asetettu kaikki sen tu-
lokset: keskellä oli Ritvan pieni pääkallo, jonka sisässä
vielä toukat kihisivät ja sen ympärillä.mateli sukupuoli-
elämän musta, inhottava käärme .

. .

Synkkänä, sanattomana katseli , Harhama sitä.
Kylmä hiki nousi otsalle ja hän huokasi:

— «Tähänkö minä olenkin joutunut? .
."

Sitten alkoivat tärisyttävät hermokohtaukset yhä
uusiutua. Hän salaili niitä kaikilta ja väsyi ja kiusau-
tui siitä edelleen. Turhaan koetti hän huumata itseänsä
väkijuomilla. Mikään ei vaikuttanut. Itsemurhan suor-
tuva häilähteli yhä kiehtovampana.

Hän oli kuin mies, joka tylsistyneenä kävelee pa-
laneen talonsa tuhkaläjän ympärillä. Tuon tuostakin
puhkaisi tulikieli vielä tuhan ja puhalsi ilmaan katkeraa
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savua, joka tunki henkeen ja ahdisti. Ne olivat entis-
ten ponnistusten ja tuskien muistoja. Hän tuskitteli
silloin:

— «Mitä varten minä olen rakentanut? . . Tuhkaa
ja poroa vartenko? . . Vai sitäkö varten, että saisin
hengittää siitä nousevaa katkeraa savua? . ."

Mutta mykkä elämä ei vastannut hänen kysymyk-
siinsä. Hän hätäytyi silloin ja tunsi jo istuvansa kuo-
leman kylmällä polvella, elämänsä savuavaa tuhkaläjää
katselemassa, mykän elämän seisoessa hänen edessänsä
ikuinen ongelmansa seppeleenä päässä .

. .

Ja silloin alkoivat hänelle taas ilmestyä vanhat
ennustukset arpirintaisesta, mustatukkaisesta naisesta,
joka tuottaa onnettomuutta, ja kaatuneista kuusista ja
kaikesta. Kylmä inhonväre kävi hänen ruumiinsa läpi,
madellen limakäärmeenä. Oli, kuin olisi hänen har-
tioillensa heitetty ilkeästä likatäplästä tehty vaippa ja
rouva Esempio seisonut vierellä ja osottanut häntä lyh-
käisillä sormillansa, ilkeä hymy huulilla . . .

Silloin enkeli liranto hulmahti Harhaman vierelle,
ruumiina hehkuva viha, hiuksina kyykäärmeen sihinä
ja kädessä musta kukka. Se ampui elävän nuolensa
itään ja sen kulkeman viirun päästä välähti Harha-
malle majuri Velikodushofin Yrjönristi. lirannon kutrit
häilähtivät hänen korviensa ympäri jakäärmesuikaleina
suhahtelivat äänet:

— «Sinulle on tehty vääryyttä . . . Sinua on hä-
väisty ..."
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Harhama värisi. Enkeli liranto piti hänen nenänsä
edessä Perkeleen Uuva-enkelin aistillisuuden mustaa
kukkaa ja antoi hänen hengittää sen tuoksua: musta-
sukkaisuutta. Sen ilkeä, ärsyttävä lemu tunkeutui Har-
haman sieramiin ja loihti hereille kostonhimon. Hän
juopui sen himon ensi silmäyksestä. Hän tahtoi kostaa.

Ja silloin alkoivat Harhamalle välähdellä vihan
kylmät salamatulet. Hän alkoi kieppua niiden ympä-
rillä kuin käärme. Kun hän sitten sai pari häväistys-
kirjettä alkoi hän täysin siemauksin hengittää vihan
savua. Nikolai kohosi hänen silmiensä eteen suurena,
kirkastettuna ja tarjosi hänelle terävää miekkaa ja veri-
maljaa. Hän joi siitä maljasta ja juopui.

Hän ei kysynyt mitään. Hän ei kysynyt mikä on
hänen oma osuutensa onnettomuudessa. Hän ei kysy-
nyt, eikö hän itse ehkä ollut tulta varomattomasti
pidellyt, eikö juuri hän ollut kaiken syy.

Hän ei kysynyt mitään.
Kun hän näki, että hänen elämänsä uhrisavu ei

kohonnut korkealle ja muuttunut uneksituiksi valkeiksi
linnuiksi, vaan tuprahteli tuhan alta katkerana ja lä-
kähdytti häntä, raivostui hän ja etsi ketä lyödä. Hänen
vihansa ryöppysi rouva Esempiota ja majuri Veliko-
dushofia kohtaan. Hän tahtoi kostaa . .

. kostaa . . .

kostaa ja kostaa .
.

. Musta kukka tuoksusi hänen
edessänsä entistä aistillisempana, eläimellisenä.

Oitis paljasti hän rouva Esempion miehen sisarelle
koko asian ja kehotti ottamaan Armiiran perinnön
pois. Hän tiesi, että rouva Esempio oli tältä peittänyt
koko elämänsä ja hän tahtoi sen nyt paljastaa. Vihan
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suikaleet hivelivät häntä suloisina, kuin aistien kiihot-
tamat.

Ja vihansa vallassa kirjoitti hän majuri Veliko-
dushofin veljelle:

«Olette valtion varoilla lähettänyt veljenne elä-
määni häpäisemään. Lienee Teillä toki siksi kunnian
tuntoa, että lähetätte hänelle myös ansaitsemansa ritari-
merkin: hirttonuoran olkanauhoiksi.

Harhama."
Enkeli liranto hymyili hänen vierellänsä. Se am-

pui taas nuolensa ja Harhaman silmien eteen avautui
veripunainen taivaanreuna. Mustat vihan savut suit-
susivat houkuttelevina, kuin porttolan salaperäinen ak-
kunan valo irstailijoille, kun se etsii unehdusta onnet-
tomuudesta.

Ja sitten otti hän kätköstä sen browningin, joka
oli kerran ollut ojennettuna Nikitinin rintaa kohti. Hän
ei vieläkään uskaltanut katsoa sen salaisuutta, mutta
hän iloitsi:

— «Jos se luoti on säästynyt, on se säästynyt
suurinta konnaa varten."

Musta kukka tuoksusi. Enkeli liranto hymyili.
Harhama pukeutui, otti nopeasti puhelelimessa selon
missä majuri Velikodushof on ja lähti häntä tappa-
maan. Hän riemuitsi jo:

— «Kosto ja viha! .
. Mikä suuri ja voimallinen

tunne! Mitä on rakkaus sen rinnalla! Eläimellisyyttä
. . . aistillisuutta . . . Yöelämän lokaa se on ja velt-
toutta ... Oh! Minä tahdon vihata . . . Minä tah-
don olla alhainen, enkä loistaa fariseuksena jalouden



1523

ruohoseppele päässä . . . Elukka elukkaa vastaan ja
ihminen ihmistä . .

."

Mutta kun hän oli jo tiellä, murhan synkkä ajatus
mielessä, sai hän sanan, että majuri Velikodushof yh-
dessä rouva Esempion kanssa olivat nostaneet häntä
vastaan kanteen kunnianloukkauksesta .. . Silloin
pursusi hänestä kaikki se sairaloinen ihmishalveksimi-
nen, joka oli häneen puristautunut. Se täytti vuota-
valla inholla koko hänen olemuksensa. Hän mutisi, aset-
tansa tarkottaen:

— „Tämä ase on ollut nostettu kunniallisempaa
rintaa kohti, kuin kodin häpäisijää . . . Olisi pyhyyden
häväistys nostaa se majuri Velikodushofia vastaan."

Pakkanen paukahti silloin ja kiukustunut enkeli
liranto ampuutui sen viimana terävänä tuikkivaan täh-
teen, jonkakirkkaudessa kylpi kymmenentuhatta Perke-
leen enkeliä, valellen ruumistansa tulina palavista täh-
distä tulvivalla valosäteellä. Hän ryöpähti niiden kes-
kelle hätäytyneenä, kauneutta säteilevänä ja puhui:

— «Herramme Perkeleen viha odottaa meitä . . .

Uusi työni ei vielä onnistunut . . . Harhama peräytyi
Kainin iskusta . . . Hän on veltto . . . nahjus . . .

Jehovan raihnaama sielu . . . Jehovan hengen myr-
kyttämä ja turmelema . .

."

Enkelit vapisivat. Enkeli liranto vaipui kuunvalo-
kivelle surullisena, valosäteen valellessa hänen arkaile-
vaa enkeli-ihoansa. Silloin koko enkelijoukko laskeutui
polvillensa ja rukoili hänen puolestansa Perkeleeltä ar-

moa, veisaten:
.Vaihda vielä armoon viha!
Ällös, suuri, suutu!
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Onhan heikko ihmisliha,
silt' ei muuta puutu,
kuin vaan vihollises juoni,
niin jo raukka lankeaa
ansaan tämä. Siks' ei saa
koskaan kuivaa armonsuoni,
joka olemuksestasi
valaa meihin armoasi."

Perkele kuuli hartaan rukouksen. Hänen lähettä-
mänänsä ilmestyi kaunis käärme ja kietoutui seppe-
leeksi lirannon päähän. Se oli merkki Perkeleen an-
teeksiantamisesta. Koko enkelijoukko riemuitsi silloin
ja veisasi Perkeleelle kiitosta, tanssien lirannon ympä-
rillä ja laulaen:

.Kuin kukkanen
sinusta puhkeaa
uus' armonnuppu aina.
Et ehdy sä,
ei armosi

lakastu milloinkaan.
Kaikkeus
sun kiitostas
ijäti veisatkoon!"

Laulun hyminän nostamana kohosi enkeli liranto
siivillensä ja hävisi kaikkeuteen.

Harhama palasi kotiinsa, teos ainaisena aaveena
silmien edessä ja mustan kukan aistituoksu sieramissa.
Hän sotkeutui taas entisiin ajatuksiensa verkkoihin.
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Hän tunsi itsellensä tehdyn vääryyttä ja raivostui ja
masentui ja taas raivostui ja kyseli:

— «Miksi nämä ihmiset ovat minulle vääryyttä
tehneet?"

Sitä kysellessänsä tuli hän punninneeksi tekoansa,
jollahän oli ryhtynyt riistämään rouva Esempion lapselta
perinnön. Hän muisti, kuinka hän oli Valkamalassa
tahtonut lyödä murskaksi Jumalan, joka hänen mieles-
tänsä oli syypää siihen, että ihmiset puhuivat ilkeyk-
siä rouva Esempiosta ja siten olivat riistää lapsen pe-
rinnön . . . Hän värisi ja vapisi taas sitä muistaes-
sansa. Hän vapisi vihasta, ettei voinut olla parempi,
tai edes alhaisempi sitä Jumalaa, jota hän silloin oli
vihannut siitä syystä, että se hänen mielestänsä teki
samaa kuin hän nyt: riisti viattomalta lapselta sen pe-
rinnön. Hän sotkeutui taas elämän pimeyteen jakysyi
vihan ja hädän ja epätoivon vaahdon keskellä kahlaten:

— «Onko minun tekoni oikea?"
Hän oli kauvan vastaamatta, etsien puolustusta.

Ja hän löysikin sen, mitä etsi: Hän otti rouva Esem-
pion kirjeen, jossa tämä pyytäen pyytää häntä ilmotta-
maan lasten holhoojalle, jos jotain erityistä tapahtuu.
Hän vetäytyi sen taakse, lohdutteli itseänsä sillä että
hän tarkottaa lapsen, Armiiran parasta. Hän rauhottui
ja mietti jotain. Mutta äkkiä puhkesi niistä mietteistä
epätoivoinen kysymys:

— «Haenko minä viimeiselle toivonkipinälle: vi-
halle puolustusta rakkaudesta? . . Mihin verkkoon
minä olen sotkeutunut! .

. Voi mihin verkkoon minä
olen sotkeutunut! .

."
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Hän vajosi kokonansa kokoon elämän viisaan
verkkokävyn yhä nopeammin hänen ympärillänsä hei-
luessa. Kokonaan tylsistyneenä järkeili hän uudelleen:

— «Minä tahdon vihata äitiä ja sille vihalle minä
haen puolustusta siitä, että muka rakastan sen tyttöä."

Hän mietti sitä pulmaa, kuin verkkoonsa kuivunut
hämähäkki kohtaloansa . . . Elämä sotki itseänsä val-
mistuaksensa siten selviöksi.

Pauhu kulki äärettömyyden pimeydessä.
Pimeyden keskellä on Orvenne-niminen temppeli.

Sen häikäiseviä holveja kannattaa tuhat tulipylvästä,
joissa tulenliekki on kivikovaksi jähmettynyt . . . Nii-
den tulen hohde häikäisee, mutta ei hievahda .

. .

Lattia on kuukirkasta kiveä .
.

. seinät valkeana va-
lona hehkuvaa hopeaa . . .

Hohde häikäisee ... Tulipunaiset pylväät loista-
vat solakkoina . . . majesteetillisina . . . Ylpeinä kohoa
vat ne monissa kuvioissa ja riveissä tarjoten hartioi-
tansa holvien kannattimiksi ... Ne ylpeilevät alasto-
muudestansa ja taiteestansa ja katselevat kuvaisiansa
hopeahohteisista seinistä . . .

Ja ylhäällä, häikäisevissä holveissa karkeloivat
elävät tulikäärmeet . . . sulavina . . . notkeina .

.
.

kauneina ... Ne kiertelivät luontevasti toistensa ohi
. . . kiemurtelivat hitaasti .

. . muodostelivat kauneita
kuvioita . . . hajosivat niistä verkalleen uusiksi ku-
vioiksi . . . tekivät kiehtovia liikkeitä . . . pysähtelivät
yhtä aikaa, kuin käskystä ja alkoivat taas uuden kau-
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niin karkelonsa, muodostellen lumoavia renkaita.
Orvenne-temppelin keskellä on petos-alttari. Sen

keskellä seisoo Perkeleen kaunis Uulemo-enkeli . . .

Hänen silmistänsä hehkuu petos ja himo . . . Hänen
hiuksensa ovat kuin käärmeen kiehteitä . . . kieli on
käärmeen kieli . . . vartalo on madon sulavuutta . .

.

sen notkeutta .
.

. viekkautta . .
. Hipiä on käärmeen

kavaluutta . . .

Kaulassa on hänellä koristuksena hieno kaunis
iirame-niminen käärme, kiehkuraksi käännettynä . . .

Hän on petoksen henki, aviomiehen ja -vaimon pettu-
ruuden äiti .

.
.

Hänen vierellänsä on siro pylväs . . . Sen ympäri
on kiedottu musta eele-niminen käärme, jonka pää pis-
tää ylös hienihkon pylväänsä päästä . .

.

Uulemo-enkeli on kaksineuvoinen, ja molempia
sukupuolia on hänessä kaksi avioparia, mies ja nainen
samalla . . . Hän tyydyttää aviopetturuutensa himoa,
pettäen toisella parilla toista paria: toisen naiseutta
toisen parin miehuudella .

. . miehuutta naiseudella . .
.

Siitä sikiää häneen aina uusi uskottomuuden henki . . .

petturuus . . . aviorikoksen himo ... Se henki on

eele-käärmeen ravintoa ... Se imee sen itseensä ruo-
kana . .

. ottaa lemmen-antimena . . . Siitä hengestä
sikiää eele-käärmeen vatsassa joka hetki pienen-pieni
punainen hirre-käärme ... Se nousee emänsä eele-
käärmeen avonaisesta suusta, kuin punerva savu tu-
lesta, kauniisti kiepahtaen . . . Hirre-käärmeet häviä-
vät maailmalle, kulkien salaisia teitä .

. . mataen näky-
mättöminä . .

.
kieppuen huomaamattomina . . . etsien

aviovaimon ja aviomiehen kantapäätä ... Ne pistävät
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niin, ettei pistetty kipua tunne, vaan tuntee Uulemon
hengen heräävän . . . sen uskottomuuden .

. . sen
petturuuden tarttuvan, kuin lemmen tyttöön, rakkauden
poikaan . . . Siitä saavat alkunsa kaikki aviorikokset
. .

. petokset .
. . uskottomuudet . . . Ketä on hirre-

käärme pistänyt kantapäähän, ne ottaa Herve-enkeli
hoteisiinsa . . . Hän vie ne veneessänsä Harhasaaren
rannikolle, Ooti ja lila soutajina, tai joutsen venettä
vetämässä ...ja aare-lintu lähettyvillä, nokassa Tuu-
lan aistipunakukan kaunis lehti . . .

Niin syntyvät aviorikokset . . . uskottomuudet . . .

haureus ja petturuus . . . Ketä on kerran hirre pu-
raissut, hän ei etsi haavalle muuta apua, kuin aisti-
punakukan lehden ...ei mene muun lääkärin luo, kuin
sen, jonka syliin hänet Herve vie, lilalla ja Ootilla
soudattaen . . .

Viima kävi Orvenne-temppelin läpi ja alttarille
hulmahti majesteetillinen Perkele, tulivaippa huoletto-
masti hartioille heitettynä. Hänen edessänsä, alttarin
edessä, makasi veripunaisella alustalla suuri musta
jättiläiskäärme, taiteelliseksi kiemuraksi kääriytyneenä
ja viisailla silmillänsä herransa eleitä seuraten. Se
lepäsi rauhallisena, liikkumattomana, ijankaikkisen ala-
maisuuden vertauskuvana, päässä pieni hohtava tuli-
kruunu.

Perkele antoi vihjauksen ja kohta ilmestyi temp-
peli täyteen hänen enkeleitänsä. Ihastuneena hohteen
ja häikäisevän valon kirkastamana puhui Perkele:

— «Nyt on Jehova katsonut leppyisämmästi Aabe-
liin . . . Mutta Harhamaan Hän ei ole leppyisästi
katsonut ..."
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Ja Uulemon puoleen kääntyen lisäsi hän:
— «Sinun henkesi, Uulemo, elää. Sinun siittämäsi

hirre-käärmeet etsivät aina oikean kantapään ..."

— «Ja jokaiseen ihmisen kantapäähän pistetty
pisto haavoittaa vihollisesi Jehovan kantapään", — li-
säsi Paholainen . . . Perkele leimusi ilosta ja jatkoi:

— „Harhama on oikealla polulla . . . Nainen on
tehnyt tehtävänsä .

.
."

— «Siis on sisar Aabelille menossa?" — kysyi
rampa Kehno. Perkele riemuitsi edelleen:

— «Se on enemmänkin kuin menossa . . . Aabe-
liin katsoi Jehova leppyisämmin arkailemalla sitä

.
.

.

Hän tahtoi palvella kahta herraa yhtä aikaa . .
."

— «Ja yhdellä sisarella ... Se Ahne!" — kes-
keyttivät palvelijat. Perkele riemastui yhä ja jatkoi:

— «Niin. Hän tahtoi yhdellä sisarella suositella
molemmat veljet ja siksi ei saanut kumpaakaan . . .

Hän sai tyytyä sisareen, johon jäi Hänen väärä hen-
kensä ihmiskunnan turmiollisen hapatuksen siemeneksi
.

.
. Nyt on Hän viisastunut . . . Hän on katsonut

kursailematta Velikodushofiin lempeästi ja antanut hä-
nen saada vaimon aikanansa . . . Harhama läkähtyy
nyt elämänsä uhrisavuun . . . Hän vihaa . . ."

— «Sinun valtakuntasi portit aukenevat päivä
päivältä. Sinun kunniasi javiisautesi kirkastuvat aika-
kaudesta aikakauteen", — ylistivät ihastuneet palvelijat.

Perkele jatkoi selitystänsä:
— «Harhaman Kainin-iskuun ei ole enää kuin

vaaksa ..."

— «Ja sinä lyhennät sen vaaksankin olematto-
maksi", — todisti Piru.
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— «Ja jokainen Kainin-isku on sinun valtakuntasi
ja valtasi perustukseksi laskettu kivi, sillä se on Jeho-
van kasvoja vastaan lyöty isku", — lisäsi kuudes pää-
enkeli, Paholainen. Perkele jatkoi:

— «Minä olen aseen sitä varten hänen käteensä
säästänyt . . . Minä olen Harhaman aseen tehnyt taika-
kaluksi, josta hän ei ole uskaltanut luopua ja jota hän
ei ole rohjennut tarkastaakaan. Minä olen salaisuu-
tena siinä aseessa asunut. Ja nyt on se valmis . . .

Minä olen myös Aabelin valinnut, johon Jehovan täytyi
lempeämmästi katsoa .

. . Hänen täytyi ..."

Enkelit riemastuivat nähdessänsä herransa voiman
ja veisasivat:

.Sinua kaikki kumartavat.
Sinua kaikki tottelee.
Kaikki sua kiertää, kaartaa,
mutta turhaan: aina saartaa
heitä sinun paulas suuri.
Olet kaiken alkujuuri.
Sinä kerran maat ja taivaat
kunniasi tieltä raivaat."

Perkele käveli ja hulmahteli loistonsa häikäise-
vässä hohteessa ja ylpeili:

— «Jehova on taas sortuva omiin töihinsä . . .

Minä osotin vaimolle Velikodushofia ja kuiskasin hä-
nen sydämessänsä: 'Katso! Hän on kaunis muodol-
tansa' . .

."

— «Ja vaimo näki taas että se oli ihana nähdä",
— huomautti Horna.
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— «Niin", — jatkoi Perkele — «Jehova on pannut
hyvän- ja pahantiedonpuuhun liian kauniit omenat ja
siihen tutkaimeen on Hän alati polkeva kantapäänsä ..."

— «Ja jos ne omenat ovatkin sisältä mätää, niin
me, sinun palvelijasi, kiilloltamme niiden kuoren", —

keskeyttivät enkelit.
Perkele käveli ylpeänä alttarilla. Hieman mietit-

tyänsä lausui hän itsetietoisena:
— «Koko maailma on oleva kerran minulle ala-

mainen. Jehova on makaava minun jalkojeni juuressa
juuri tuommoisena kuuliaisena käärmekiehkurana, kuin
on tuo minun edessäni. Te saatte nähdä minun voi-
mani salaisuudet .

.
."

Hän viittasi kädellänsä. Nähtäväksi avautui silloin
alkuajan monivärinen luonnonkuva. Metsä hohti kyp-
simmillänsä. Se uhkui elinvoimaa ja kauneutta, kuin
vaimoksi puhennut nainen uuden äitiytensä alkua odo-
tellessa, miehellensä hymyillessä. Se seisoi kypsyvät
hedelmät helyinä, kukat koristeina ja harsoina värivi-
heriä. Lintu loisti kukkana joka oksalla ja joka leh-
dellä kisaili valo varjon keralla.

Puiden suojassa oli Kainin maja. Se oli kuin vihe-
riöistä köynnöksistä palmikoitu, kukilla kylvetty pesä.
Majan edustalla oli lammikko, jossa joutsen ui sorsa-
parven saattelemana laulellen hautovalle emolle. Oi-
kealla puolen kohosi Himalajan ylpeä huippu, valkea
lumikruunu päässä, pujottautuen taivaan tumman ra-
joille. Pensaan juurelta näkyi kätkössä makaava musta
käärme, joka viisailla silmillänsä katseli nuorta vaimoa.
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Mutta majan edustalla leikkivät Kainin lapset:
kaksi poikaa ja kaksi tytärtä . . . Kainin lempeän vai-
mon viimesyntynyttänsä soudatellessa. Hän soudatteli
ja lauloi:

.Tuuti, tuuti, Kainin lasta!
Tuuti onnetonta!
Turhaan etsit maailmasta
päivää tuskatonta.
Miss' on kukka, siellä myöskin
kaiho, kuolo päiväs, yöskin
sua vaanii, odottaa.
Tuuti Kainin lasta, aa!

Kuule kuolon kellot soi!

Eikä auringosta, kuusta
enää valo varjoton
sulle vuoda. Murhapuusta
kätkyesi tehty on.

Suotta itket, ei se auta:
kehtos' on jo ruumislauta.
Murhapuulla matkaan lähdet,
sillä lepäät, konsa tähdet
suita kuolo sammuttaa."

Kaksi lapsista, poika ja tyttö, katselivat Kainia,
joka jousi kädessä pyrki Himalajan huipulle. Toiset
kaksi kuuntelivat äitinsä surullista laulua. Äiti laulaa
edelleen:

.Kasva, kukka, Jehovalle
kasva Kainin lapsi!
Jos Hän leppyy rikkojalle,
eipä silloin hapsi
kutreistasi eikä haitu
kuolon viikatteella taitu.
Tuuti Kainin lasta, aa!
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Tuuti, tuuti! Musta murha
isän kumppalina käy!
Uhrit . . . kaikki on nyt turha.
Niinkuin varjo, jot' ei näy,
kulkee aina vierelläsi
suuren Jehovasi käsi.
Nuku, Kainin lapsi."

Kehdossa makaava lapsi katseli ihmeissänsä äi-
tiänsä. Äiti tuli yhä surullisemmaksi ja lauloi:

«Katsot ihmeissäsi, rukka.
Kuule, miss' on tuskan syy
Elämä on kaunis kukka,
jossa vaanii musta kyy.
Yhdessä ne: kyy ja kukka
vanhempasi, lapsi rukka,
harhateille veivät, tuu!"

Yhä miettivämpänä katseli kehdossa makaava äi-
tiänsä. Toisista seurasi kaksi edelleenkin isänsä toimia,
toiset kaksi istuivat äitinsä edessä, katsellen hänen su-
rullisia silmiänsä. Äiti jatkoi:

«Kukka oli liian armas,
liian viisas musta kyy.
Siksi on nyt mieli karvas,
siinä kyynelien syy . . .

Älä ihmettele sitä
Vielä itse tunnet mitä
kyy ja kukka sulle voi . . ."

Hän keskeytti laulunsa . . . Hän muisti lempeää
Aabelia . . . Hän muisti sen uhrin . . . Hän muisteli
sen kauniita silmiä . . . Hän muisteli elämänkukkaa ...
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Hän muisteli sitä ja näki siitä matelevan mustan käär-
meen, muodostuen Aabelin vuotavasta*verestä . . . Hän
muisteli paljoa ja jatkoi:

„0!i armas aika silloin,
huilu lempeästi soi;
onni, lempi, aamuin illoin
kaikki polut hopeoi.
Rauhallisna uhri paloi.
Taivas siunausta valoi . .

Kuule kummaa kertomaa:

Silloin taittui huilunsoitto .

onni loppui ijäkseen.
Kyyn ja elonkukan voitto
lemmen veivät lunnaikseen
Siitä päivin rakkautta
ei voi, eikä puhtautta
maailmassa olla, ei .

,

Kuule: Silloin mull' ei varaa
ollut enää valintaan .

.
.

Siksi itkeksin nyt salaa .

Kainin pakko-vaimo vaan
olen onneton. Ja siksi
petokseksi, kyyneliksi
rakkaus on muuttunut .

.

Lapsi hymyili kehdossa .
. . Kainin vaimo katseli

hymyä mieli katkerana . .
. Hän muisti, kuinka

hänen omista hymyilyistänsä oli puhennut kuihtumaton
kukka: elämäntuska . . . Sitä muistellen hän lauloi
katkerana:
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.Älä hymyele! . . Kuule,
kuink' on suuri tuskan syy:
Äidin rinnasta jo sulle
vuotaa petturuus ja kyy,
sekä tuska perinnöksi .
Maailmassa nyt ei siksi

rakkautta koskaan näy

Laulu loppui, lapsi hymyili ja käärme katseli pen-
saasta . . . Kain oli tullut vuorelta väsyneenä, synk-
känä ja istahti, pannen jousenvierellensä. Hän oli kuul-
lut laulun, ja hänen muotonsa muuttui . . . Hän näki
Aabelin varjon ... Se veti hänen jalkoihinsa mustia
sukkia. Hän katsahti vaimoonsa. Molempien silmäyk-
set tapasivat toisensa japainuivat sitten alas . . . Per-
kele puhui ylpeänä:

— «Katsokaa! Jehova sai pelastetuksi itsellensä
naisen, jossa oli Hänen henkensä. Hän luuli silloin
voittaneensa, mutta Hän pelastikin naisensa minulle . . ..

Ihmiskunta on taas kahtia ja se riittää. Toinen tuhot-
koon toisen osan! .

."

— «Sinun osasi on tuhoava Jehovan osan. Kain
oli sinun osasi ja Aabel sortui", — vakuuttivat enkelit.
Perkele selitti edelleen:

«Ensimäinen pakkoavio on syntynyt minun toimes-
tani. Se oli minun pistoni Jehovan kantapäähän. Sillä
on joKainin aikana jaettu ihmiskunta uudestaan kahtia:
mieheen ja naiseen, jotka toisiansa pettävät vihollisina.
Minun aseinani on vuoroon toinen, vuoroon toinen.
Vaimosta on mennyt toiseen puoleen ihmiskuntaa perin-
tönä Jehovan henki, mutta Kainista on periytynyt mi-
nun henkeni ja" •— Perkele alensi äänensä kavalaksi
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— «naisen pakkoaviossa herännyt petturuus on kul-
keva perinnöllisyytenä koko ihmiskunnassa, sekä mie-
hissä että naisissa . .

."

Enkelit ylistivät taas Perkeleen viisautta ja voi-
maa. Mutta käärme makasi rauhallisena kiemurana
todistaen hänen valtaansa. Perkele kerskui suurena,
vallan pilvien hänen ympärillänsä häilyessä:

— «Pelastaessansa naisen, on Jehova pelastanut
valtansa turvaksi kantapäänsä heikoimman kohdan . . .

Aviopetturuus on minun viisaudestani syntynyt ja
siihen on Jehova kantapäänsä astuva . .

."

Yhä istui Kain synkkänä ja vaimo vaikeni. Kain
katseli leikkiviä lapsiansa. Hän huomasi, että kaksi
niistä oli hänen näköisiänsä. Hän otti ne syliinsä ja suu-
teli niitä palavasti .

.
. Vaimo huokasi . . .

Äänettömyys jatkui. Kain synkkeni ja tunsi jalois-
sansa mustat sukat. «Se on Jehovan kirousta", ajatteli
hän synkkänä, katsahtaen Himalajan huipulle, jossa
Jehova asui. Hänen silmissänsä leimusi katkera viha.
Perkele ilkkui:

— «Katsokaa, miten puhtaana minun henkeni elää
Kainissa. Hän vihaa .

.
. Mikä puhdas ja suuri tunne

se on! . . Jehovan henki, rakkaus, etsii palkintoa .
. .

Se tavottelee sen suosiota, jota rakastaa, mutta viha . .
.

miten moni on sen valtaamana astunut turmioon, van-
keuteen, hirsipuuhun, häpeään! . . Kuka niistä, jotka
tappavat, toivoo palkkiota?"1

— «Sinun henkesi on suurin kaikista", — vakuutti
Hiisi.
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— «Harhama", — jatkoi Perkele — «kulkee Kainin
suuria polkuja. Hän vihaa . . . Hän valmistautuu ja
Jehovan pelastama vaimo on hänet herättänyt minut
tuntemaan, huomaamaan minun henkeni suloisuuden.
Hän on nyt lyövä kaksi iskua: Kainin-iskun ja sen
suuremman: teoksensa . .

."

Ylistyslaulu pauhasi taas kierrellen ihanan temp-
pelin sadoissa holveissa. Kain oli noussut synkkänä,
vihaisena, ottanut aseensa ja lähtenyt kiipeämään Hi-
malajan huipulle, vihollistansa Jehovaa etsimään. Per-
kele katseli palvelijoinensa hänen nousuansa ja lausui:

— «Ah, te ihmistoukat! Te olette itse nousevinanne
Jehovaa vastaan, ettekä tiedä että olette ainoastaan
minun käskystäni Jehovan mätänevässä kantapäässä
kihiseviä toukkia ..."

Pauhuna kierteli taas ylistyslaulu. Perkeleen jo-
kainen jäsen oli voimaa, hänen kädenliikkeensä oli val-
tikan välähdystä ja silmänräpäykset kirkkaita salamoita.

Enkeli liranto ilmestyi silloin hänen eteensä, elä-
vällä tulikäärmeellä seppelöitynä ja odotti herransa käs-
kyä. Perkele antoi hänelle neuvoja, puhuen:

— «Olen antanut sinulle anteeksi, koska tiesin,
että vika ei ole sinussa . . . Jehovan hengen saasta on
syöpynyt Harhaman sieluun epäilyksenä, sairautena ja
siksi on hän vaikea . . . Hänen typerä ihmis-inhonsa
oli tielläni . . ."

— «Puhalla sinä, herra, se hänestä pois tomuna!"
— tarttui liranto.

Perkeleestä puhkesivat ylpeyden tuoksu avimmat
kukat. Hän lausui:
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— «Jehovan henki on häviävä itsestänsä, sillä se
on vääryys ..."

Hän käveli leimuavana tulena ja jatkoi lirannolle:
— «Jos Harhama nyt vielä peräytyi, niin tapah-

tui se, että isku olisi suurempi . . . Anna Jehovan kat-
soa vielä lempeämmästi Aabeliin, Velikodushofiin! .

.

Anna hänen katsoa siihen niin lempeästi, että Har-
hamasta tuntuu oma uhrinsa läkähdyttävältä häkä-
savulta! .

."

— «Sinun käskyjesi täyttäminen on minun nautin-
toni", — vakuutti liranto.

Perkeleen katseessa kieppuivat kavaluuden käär-
meet, kun hän jatkoi:

— «Harhama on Hiiden myllyssä hiukan pilautu-
nut .

.
. mennyt liiaksi kauvas .

. . Hän katselee jo
naisen lihaa, kuin puntarilla ostaja .

.
. Siinä on vai-

keus . .
. Hevos- ja naishuijarissa on vaikea saada

kasvamaan musta kukka . .
. Kumpikin katsoo vaan

huijattavansa tavaran hampaista niiden ikää ja sitten:
antaa mennä! Hän on miesportto . . . Lisäksi tulee
hänen hullu ylpeytensä, jonka tähden häntä on vaikea
saada enää eukon pauloihin niin, että siitä voisi puheta
musta kukka, joka nostaisi hänet Aabelia vastaan . .

.

Tähänkin eukkopaulaan hänet oli saatava hulluuntu-
maan teoksensa kautta .

.
."

Perkele muutti äänensä matelevaksi käärmeeksi,
koko olemuksen kavaluudeksi ja lopetti:

— «Anna siis Jehovan katsoa samalla eukolla uu-
destaan Aabelin päälle ja entistään lempeämmin! . ."

Ukkosen pauhuna räjähti silloin enkelien riemu-
laulu, jolla he ylistivät Perkeleen kavaluutta. Palavat
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tulikielet ilmestyivät kruunuksi Perkeleen pään päälle
ja hänen ympärillänsä hehkui kipinäkirkas jumaluuden
sädekehä. Valtikka tarjoutui hänen käteensä ja hänen
ohimoitansa hyväilivät verenväriset tuoksut. Enkeli-
joukkonsa puoleen kääntyen lausui hän käskevästi:

— «Te kaikki, vartioikaa Harhamaa! Kullatkaa hä-
nelle kaikki Jehovan kielletynpuun hedelmät! Ripusta-
kaa sen oksat täyteen maineenseppeleitä! .

. Valelkaa
murha semmoisella hohteella, että hän näkee miten
ihana se on ja suloinen antamaan tyydytystä!"

— «Sinun henkesi on hohtava houkuttelevana elä-
män jokaisessa omenassa", — vannoivat palvelijat.

Perkeleen vihjauksesta ilmestyivät tuliset seppe-
leet enkelien päähän. Etäältä kuului hekumallinen
soitto. Lihan jäntereet väsyivät . . . raukesivat . . .

etsivät lepoa . . . lemmenkukat puhkesivat ja enkelit
alkoivat tanssia rakkauden tanssia laulaen:

«Nyt uinahtaa
saa riutunut
kukassa lemmen hetkisen
Saa huuli huulta maistaa
Nyt kukkainen
saa armastaa,
värinsä hellät lahjottaa,
ja ostaa niillä onnen
ja suutelon.

Kuin pikkulintu varvukseen
saa hempi hemmen ottaa
ja väsyneenä uinahtaa

sen suudelmiin.
Nyt tanssikaa
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ja suudelkaa . . .

On voitto meidän herran . . ."

Kaikki nukahti lemmen oksalle. Perkele haihtpi
ylpeytensä äärettömyydeksi.



Laulu, joka laulettiin runonlomassa.

Elämä on poroksi polttavaa
vihaa . .

.

Talven ensi lumet valkaisivat maita.
Elämän kulkuset soivat heleämpinä. Koko elämä

helisi jo kylmän kourissa. Se pukeutui tähtikirkkaa-
seen huntuun, pukeutui morsiameksi, vietti ikuisia häi-
tänsä haudaten entisiään . . . karkeloiden nykyisten
kanssa . . . mairitellen tulevia sulhojansa . . .

Elämän häät eivät koskaan lopu. Se hautaa häis-
sänsä, se viettää häitä haudalla ... Se kosii ja kih-
laa yksin, se valmistelee samalla ruumislaudalla vuo-
teita toisille ... Se jakelee elämän ja kuoleman suu-
teloita samaan aikaan . . .

Ja elämän häähuoneena avautui äärettömyyden
suuri sali. Lukemattomat miljaardit maailmat kihisi-
vät siinä häviävinä toukkina, syöden kaikki ja itse val-
mistuen kaikkeuden ruuaksi.

Rouva Esempio ja Harhama istuivat Pietarissa
eräässä pienessä huoneessa kahden kesken. Tuntui kuin
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olisi huoneessa ollut joku ilkeä, ilettävä, limainen ma-
telija, joka oli kaikkialla, eikä missään ... Se oli en-

tinen yhdys-elämä . . . Harhama, jossa nyt taas kyti
elämän kysymys uudessa, tuskallisessa muodossa,
huomasi sen matelijan lakkaamatta. Ja silloin nousi
hänessä raskas, synkkä kysymys. Hän kysyi:

— «Minähän olen noussut elämää puhdistamaan,
pesemään sitä ja parantamaan, ja tämmöiseksikö olen
sen puhdistanut .

.
. likaiseksi matelijaksi? ..."

Hän vaipui istumaan, sanattomana, mieli yösydäntä
synkempänä . . . Oman syyllisyyden tunne oli hänelle
aivan ventovieras nytkin

.
. . Hän yritti lohdutella it-

seänsä sillä, että hän muka ei ollut sitä liannut, mutta
elämän inhottava matelija ei siitä lohdutuksesta puhdis-
tunut . . . Katkerana mietti hän taas:

— «Eipä se siitä näy paremmaksi enää tulevan
eikä puhdistuvan, kuka sen on liannut ..."

Hän nousi ylös, käveli kauvan edestakaisin, kas-
volihaksien vavahdellessa. Rouva Esempio istui noja-
tuolissa, kasvot punaisiksi turtuneina ja silmän-alus kos-
teana . . .

Viimein istahti Harhama, otti valmiiksi kirjoitetun
paperin ja puhui raukeana:

— «Olen vieraan omaisuuden asettanut nimellesi
siltä varalta, että kuolisin, tai jotain odottamatonta ta-
pahtuisi .

. . Ehkä tahdot allekirjoittaa tämän paperin,
jossa luovut siitä omaisuudesta . . . Sillä luultavasti ne
kolikot nyt toki sormiasi polttaisivat . . . vaikkapa
niissä olisi paksukin nahka ...tai rukkaset kädes-
säsi . .

."
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Rouva Esempio mietti jotain. Hän ei tiennyt sa-
notusta Zaikon jättämästä omaisuudesta mitään, sillä
Harhama oli sen olemassaolon salannut turvataksensa
sen tuhlaukselta, joka oli rouva Esempion pieni heik-
kous . .

.

Molemmat istuivat taas ääneti, elämänsä matelijan
kaikkialla kiemurrellessa. Viimein kysyi rouva Esempio
omaisuuden suuruutta neljällä sanalla:

— «Kuinka suuri se on? . . ."

— «Eihän se tähän kuulu," — vastasi Harhama
lyhyesti. Pitkän, uuden vaiti-olon lopetti vihdoin rouva
Esempio lausuen raukeasti:

— «Voinhan minä sen kirjoittaa . .
."

Ja kun paperi oli allekirjoitettu tuntui Harhamasta
kuin olisi hänellä sanottavana jotain muutakin, jota
hän ei muistanut, tai tajunnut, tai epäili sitä puhua,
pelkäsi siihen koskea. Se «muu" oli se matelija, se
puhdistaessa tahrattu elämä, joka nyt luikahteli joka
paikassa.

Hän nousi ylös ja käveli tuntikauden edestakaisin
mitään puhumatta ja mitään selvästi tajuamatta. Täri-
syttävät hermokohtaukset juoksivat tuontuostakin hänen
ruumiinsa läpi. Rouva Esempio istui sanattomana, vi-
laisten silloin tällöin Harhamaan.

— «Miksi minua maailma näin murjoo?" —lausui
viimein rouva Esempio.

Ja ikäänkuin olisi joku johtanut ajatukset toisaalle
alkoi Harhama miettiä sitä ajatuksetonta kysymystä:
«Miksi maailma niin murjoo?"

Hän mietti ja käveli tunnin toisensa perästä. Ly-
hyt päivä oli jo loppunut, mutta yhä käveli hän tus-
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kaisena ja mietti ja sotkeutui johonkin aivan muka
näkyvään verkkoon.

Viimein oli jotenkin kosketettu siihen limaiseen,
elettyyn elämään.

— «Majuri Velikodushofhan se oli kaikkeen syy-
pää . . . Hän lupasi minulle linnat laittaa ja miljoonat
lahjottaa", — lausui rouva Esempio.

Viha ja kosto ja häpeä ja kaikki riehahtivat Har-
hamassa yhdeksi ainoaksi epäselvyydeksi. Aistillisuu-
den ilkeä lemu tunki häneen. Katkerana virkkoi hän
puoli-ääneen:

— «Mhyh! . . . Käärme petti minut ja minä
söin .

.
."

Ja taas käveli hän synkkänä, mieli katkerana
sappena. Hän käveli kauvan ja sanattomana. Käär-
meestä johtuivat hänen ajatuksensa taas elämänkysy-
myksen tutkimattomiin syihin ja ongelmoihin ja koko
elämä alkoi silloin kiemurrella hänen edessänsä käär-
meenä, joka hävisi kaikkialta ollaksensa taas joka
paikassa näkyvissä. Viimein lausui rouva Esempio
arkaillen:

— «Minä onneton vielä satuin olemaanrouva Vol-
kofille maksava, eikä sattunut rahoja, niin silloin se tuli
.

.
. Velikodushof ...ja työnsi viisisataruplaisen kou-

raan ja sanoi: 'Menkää herrantähden maksamaan
sille' ..."

Kauvan mietittyänsä lausui siihen Harhama:
— «Siitäkö sinun piti sitten unohtaa ja myydä

kaikki .
.

. kunniakin? ..."
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— «Niin .
. . olihan siinä paljon muutakin . . .

Hän puhui sitä ja sitä . . . Sanoi että hänen tunteensa
eivät ole markkinatavaraa ... Ja sanoi olevansa niin
suuri kirjallisuuden tuntija . . . Strindberg-tutkija . . .

Mehän luimme paljon yhdessä", — lopetti Esempio,
hetken välillä vaiettuansa ja tarkastettuansa Har-
hamaa.

— «Siis Kreutzer-sonaatti!" — mietti Harhama ja
muisti sen majuri Velikodushofin kirjan, jonka hän
oli tavannut Narvassa Luostarihuvilan pöydällä.
Ja taas ja taas hän käveli. Hän ei kysynyt mitään
omalta itseltänsä. Hän ei kysynyt: «onko minussa
syytä?" ei kysynyt: «olivatko käteni puhtaat, kun ryh-
dyin niillä pesemään?" Hän etsi taas elämän käärmettä,
maailmaa joka murjoi, majuri Velikodushofia ja kaikkea
joka livahti käärmeenä pakoon . . . Pitkän ajan kävel-
tyänsä istahti hän ja kysyi raskaalla äänellä:

— «Etkö sinä sitte voinut hänen nerostansa ja
suuruudestansa ja seurastansa nauttia, laskeutumatta
ensin likaan? . . Ja liattavaksi", — lisäsi hän nousten
vastausta odottamatta istualtaan

Rouva Esempio oli vaiti. Elämän ratkaisematto-
mat kysymykset matelivat taas rauhassa mustina ma-
toina. Kysymys, miksi eivät mies ja vaimo voi nauttia
toistensa hengistä, ilman aistillisuuden tuoksua, häiläh-
teli sotkeutumana. Kauvan mietittyänsä vastasi rouva
Esempio:

— «Olenko minä sitten saastaiseksi tullut, jos minä
en tee rikosta hengelläni?"

Harhama alkoi taas laskea elämänkysymystä.
Loolja ja moni muu muistui mieleen. Eikä hän voinut
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yhteenkään kysymykseen vastata muulla, kuin toisella
kysymyksellä.

— «Niin, niin! .
. Missä siinä alkaa lika ja saasta

ja missä puhtaus?" — huokasi hän ja kaikki se näytti
lialta ja ravalta.

Kaiken sekasorron keskeltä, kaiken raunioista ja
liasta nousi vielä hänen elämänsä sisältö: hänen teok-
sensa. Kaikki maailman tuliset raudat polttivat häntä
silloin. Hän tahtoi sen pelastaa vielä, mutta hätäy-
tyi, kun ei tiennyt miten voisi sen tehdä, joutui saa-
mattomaksi, neuvottomaksi ja oli hädissänsä valmis
tarttumaan vaikka mihin olenkorteen.

Hän käveli ja värisi ja mietti.
— «Jolle paljon anteeksi annetaan hän paljon ra-

kastaa", — mietti hän taas. Elämän verkkokäpy ku-
toi uutta verkkoa hänen ympärillänsä. Talvi-ilta muut-
tui jo yöksi. Kysymykset lakkasivat lopulta kokonaan.
Ne väsyivät turhaan vastausta odottaessaan ja ikään-
kuin nukkuivat välinpitämättöminä. Ja samaten nuk-
kui koko elämä.

Mutta epätoivo ja tuska paloivat nukkuvan huo-
neessa. Elämä oli sittenkin viimeinen maailmassa. Aja-
tus että täytyi se nyt haudata, täytti kauhulla koko
Harhaman olemuksen. Maineen seppeleet ja Korpikos-
ken linnat vaipuivat maan alle hänen teoksensa kanssa
ja hän uskoi, että se teos riippui kokonansa nyt tästä
hetkestä ja rouva Esempiosta.

Kun yö läheni, oli sovinto syntynyt sanoitta,

Rouva Esempio puhui:
— «Kun nyt antaisit minulle rahoja, että pääsisin

rauhottumaan ja pois Velikodushofin lähettyviltä . . .
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Tahtoisin matkustaa Odessaan . .
. Puhuisin siellä mie-

heni sisarelle ja peittäisin koko asian, kun olet hänelle
kirjoittanut . .

. Sillä mitä maailman tarvitsee sitä tie-
tää ja miksi Armiiran pitää kärsiä? .

."

Harhama täytti pyynnön. Lopulta hän aivan vaati,
että rouva Esempio matkustaisi pois. Siinä ilmeni taas
hänen alhaisuutensa ja raukkamaisuutensa: Hän tahtoi
siten peittää häpeänsä ja omat jälkensä.

Kun hän oli antanut mukanansa olevat rahat, lau-
sui rouva Esempio:

— «Enhän minä näillä mihin pääse .
. . Armiira

on puutteessa ja hänelle täytyy osa jättää ..."

Harhama nouti ne rahat, jotka hän oli koonnut
rakentaessaan alttaria maailmankurjuudelle ja jätti ne
teoksensa toisen jumaluuden esikuvalle matkara-
hoiksi .

.
.

Tuntia myöhemmin, kun hän saattoi rouva Esem-
piota junalle ja istui junan lähtöä odottaessansa hänen
kanssansa rautatien vaunussa, tuli rouva Esempio ker-
toneeksi jonkun yksityiskohdan äskeisestä tapahtumasta
lausuen muun muassa:

— «Hän tuli minun jälestäni Viipuria ja Pietaria
myöten . . .

Mustat kukat puhkesivat. Sanomaton inho sävähti
silloin Harhaman olemuksen läpi. Oli, kuin olisi maa-
ilman kaikki likaiset märät vaatteet viskottu hänen har-
tioillensa. Hän nousi ylös ja yritti poistua. Rouva
Esempio hätääntyi, purskahti raivoisaan itkuun, vapisi
ja rukoili:

— «Älä jätä nyt minua näin, sillä silloin minä
sorrun! , ,"
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Juna vihelsi. Oli enää muutamia sekunteja jälellä.
Harhama vapisi päätöstä valitessansa. Viimein puristi
hän rouva Esempion kättä, ja lausui liikkeellä ole-
vasta junasta pois kiirehtien:

— «Hyvä on . . . Minä en jätä sinua minkään
uhalla .

. ."

Hän tuli asuntoonsa, istui kauvan synkkänä. Sit-
ten laski hän ne markat jotka oli jälelle jäänyt. Sitä
tehdessään muisti hän rouva Esempion toisen luokan ul-
komaamatkan piletin ja hänessä nousi katkera kysymys:

— «Olenko minä, rakentamalla alttaria maailman-
kurjuudelle, koonnut ja säästänyt kultaa teokseni toisen
jumaluuden esikuvan: maailmankurjuuden valmistajan
matkarahoiksi? .

."

Hän vaipui kokoon elämänkysymyksen yhä tiheäm-
mäksi verkoksi kutoutuessa.

Hän ei kysellyt itseltänsä oliko tehnyt oikean vaiko
väärän päätöksen. Hän jännitti kaikki voimansa sen

toteuttamiseksi. Hän oli, kuin mies, joka on elämän
suuresta tulipalosta pelastanut parhaansa: ainoan lap-
sensa, tulevaisuuden toivon ja elämän sisällön. Hän
oli pelastanut teoksensa. Raunioiden vielä savutessa
iloitsi hän sen pelastumisesta. Tulikielekkeiden leimah-
dellessa elämän tuhkaläjästä, ihaili hän pelastettua aar-
rettansa ja unohti tulipalon ja kaikki mitä oli ollut.

Matkalta kirjoitti rouva Esempio hänelle muun
ohessa:
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«Rakas!
Nyt minä vasta huomaan mitä olen Sinulle tehnyt,

mutta siksipä onkin kaikki toivo kadonnut. Rukoilen
Sinua, anna minulle anteeksi.

Hirveän vaikea minun on olla. Olet ollut niin hieno
ja hyvä, nytkin vielä, jota en ansaitse. Ja sitten olet
kärsinyt tähteni niin paljon. Olet mennyt niin huonon
näköiseksi. Kyllä olen ollut hirveä ja kiittämätön. En
minä uskalla toivoa enää mitään jalomielisyyttä Si-
nulta, en vähääkään. Tee nyt kanssani niinkuin tah-
dot. Eihän minulla ole ketään ihmistä maailmassa, sen
tiedät.

Ja mahdoton on ajatella Sinun puoleltasi niin suurta
rakkautta, että se kestäisi kaiken tämän, epäsuoruuteni-
kin, sillä en ole ollut rehellinen ... Ja sitten sen piti
vielä tapahtua niin ettei ollut tyhjää huonetta välissä

Minä olin kahden yhtäaikaa.
Kyllä minä olen syyllinen, minä yksin. En minä

uskalla toivoa, että tulisi vielä hyvä.
Mutta ole minulle hyvä, ole pikku Ritvan tähden.

— Ei hän kosta minulle. Kyllä minä häntä rakastin
ja surin jopa kärsinkin hänen tähtensä Korpelassa. Ja
jos minä en pitänyt häntä luonani, niin olihan hänellä
hyvä muuallakin.

Niistä rahoista, jotka annoit, annoin Eevalle talous-
rahoja, kun ei kotona ollut mitään ja kengätkin oli
saatava Armhralle, samoin itselleni. Ole hyvä ja lähetä
minulle lisää. Elä anna minkään itseesi vaikuttaa.
Minä olen onneton. Kaikki ihmiset kääntävät minulle
nyt selkänsä ja sinä tiedät kuka on syyllinen. Mutta
kyllä minä tyydyn kaikkeen. Tee kanssani mitä tah-
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dot, Sinun hyvyytesi kokonaan murtaa minut! Sylei-
len Sinua. Helga.

P. S. Tule sitten minua vastaan Pietariin. Kun
saan rahat tulen heti sinne."

Tämä kirje oli Harhamalle aurinko, joka nousi
keskellä sydän-öistä pimeyttä, levittäen kelmeää valoa
elämän synkkyyteen. Se valo ei kirkastunut päiväksi.
Se näytti joltain uuden elämän kaamealta, mutta puh-
taalta valolta. Raamatussa oli häntä aina viehättänyt,
paitsi Jobin kirjaa, kertomus syntisestä vaimosta fari-
seuksen huoneessa, josta hän oli usein puhunut rouva
Esempiolle ja lausunut, että jos hän kerran näkisi hä-
net semmoisena kuin oli syntinen vaimo niin olisi hä-
nen ilonsa rajaton, Hän näkisi hänet silloin puhtaana
kuin lapsen aistillisuuden yläpuolelle kohonneena, kuin
Nikolain morsiamen Kaatjan.

Silloin alkoi Harhama sairaloisesti kohottautua
inhimillisille narrinrappusille: Hän kuvitteli olevansa
se, jonka edessä syntinen vaimo sortuu, hajoaa, vuo-
taa kyyneleiksi, odottaa anteeksiantamusta ja sen saa-
tuansa nousee ylös uutena ihmisenä, puhdistuneena ja
rauhottuneena. Hän nautti Jeesuksen olemuksen val-
lasta, Hänen olemuksestansa. Hän kuvitteli ja uskoi
saaneensa nyt Jeesuksen jumalallisen jalouden ja löytä-
neensä tilaisuuden käyttää sitä valtaa ja jumalallista
jaloutta: anteeksi antamusta . . .

Hän luki kirjeen uudestaan ja yhä uudestaan.
Hän tahtoi kaikilla sielunsa voimilla antaa anteeksi,
olla suuri, jalo, jumalallinen. Hän nautti siitä onnesta.
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Nuotiotulet loimottivat Pietarin kaduilla.
Oli Pietarin omituinen, kirpelevä pakkaspäivä.

Ilma oli lyijysinervä ja sen läpi tunkivat ikäänkuin
sammumaisillansa olevan, punertavan auringon säteet
pistelevinä, neulaterävinä, kuin harmaan savupilven läpi
pujottautuen.

Harhama oli, saatuansa rouva Esempiolta uudiste-
tun pyynnön sähkösanomalla, tullut häntä vastaan ja
odotteli hänen tuloansa.

Päivä kului, mutta rouva Esempio ei palannut.
Toinen päivä tuli pakkasinensa ja Harhama sai

odotettavaltansa pyynnön lähettää rahoja lisää.
Tuli kolmas päivä ja neljäs. Rouva Esempio ei

palannut. Lähetetyt rahat eivät olleet hänelle riittä-
neet. Hän pyysi taas toisia. Maailmankurjuuden altta-
ria rakentaessa kootut rovot alkoivat loppua. Harhama
turvautui jo niihin Zaikon jättämiin rahoihin, joista
puhuessaan hän oli Anna Pawlownalle näyttänyt käsi-
varsiansa, kerskaten, että ne olivat ainoat, joita hän tar-
vitsee ja jotka riittävät . . . Kun hän nyt ensi kertaa
nosti pienen summan niiden korkoja, muisti hän sa-

nansa. Hän katseli silloin heikon näköisiä miltei naisen
käsiä muistuttavia käsiänsä, joita rouva Esempiokin ja
moni muu oli sanonut tytön käsiksi ja alkoi taas miet-
tiä elämän-ongelmaa. Hän mietti kauvan, tuli surulli-
seksi ja huokasi:

— «Mikä se on joka minun käsiäni aina lyhente-
lee? .

. Mikä se on, joka ei anna niiden jatkua edes
sormienpäihin asti? .

."

Ja kun hän oli sitä kysynyt ja odotti vastausta,
näkyi hänelle taas vastauksena elämän ammottava
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kita, joka tuntui yrittävän ahmata hänen teoksensa ja
hänen elämänsä ja hänet itsensä sorminensaja sor-
menpäinensä. Hartioille tuntui silloin nousevan raskas
kumara, joka painoi, kuin vuori.

Päivä kului taas, mutta odotettavaa ei kuulunut.
Joku levottomuuden ja pahojen aavistusten hämähäkki
alkoi kutoa verkkoansa Harhaman ympärille. Hän ta-
kertui siihen verkkoon kokonansa, hätäytyi taas ja al-
koi hätäytyneenä katsella koko elämää. Joku pahan-
enne kuiskutteli ja ilkkui hänelle lakkaamatta, että hän
oli takertunut turman ja petoksen verkkoon. Siitä
verkosta katseli hän nyt teostansakin hätääntyneen sil-
millä. Teos punotti nyt hänelle, kuin Pietarin pak-
kaspäivän savuavan näköinen aurinko: himmeän pu-
naisena, kylmänkirpeänä sammumaisillansa olevana
pyöränä, joka punottaa pakkasen lyijyharmaiden savu-
jen takaa . . . Tuntui, kuin riippuisi teos ja koko elämä
taas jostain suortuvasta, jota rouva Esempio piteli sak-
sien välissä majuri Velikodushofin seisoessahänen taka-
nansa.

Hän käveli Pietarin katuja puolitajuttomana. Hän
ei voinut taas syödä, ei nukkua ja ankarat hermokoh-
taukset alkoivat. Aika tuntui kulkevan hitaasti, kuin
ruumissaatto. Hän yritteli huumata itseänsä oluella,
meni olutmyymälöihin, toivoen ajan siellä kuluvan no-
peammasti. Mutta tuskin oli hän siellä istahtanut, kun
hänellä tuntui olevan sanomaton kiire jonnekin, ulos, tai
jollekin asialle, pois vaan. Hän tuskastui tarjoojaan,
joka ei kylliksi nopeasti täyttänyt käskyä, kiukustui ja
lähti ulos . . .
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Ja aivan kuin jonkun käden johtamana tuli hän
harhaillessansa uudestaan ja uudestaan munkki Pieta-
rin oven eteen, ollen hänen luokseen menossa jollekintär-
keälle asialle. Mutta kun hänen piti avata ovi, kään-
tyi hän taas närkästyneenä takaisin lausuen tuskastu-
neena:

— «Äts!"
Niin teki hän ovelle monet matkat ja peräy-

tyi aina, kuin jotain peläten, jotain häveten, jotain ar-
kaillen .

. . Pakkasen pihdit puristelivat kaikkea,
mutta Harhama ei sitä huomannut. Hän tunsi ainoas-
taan elämän pihtien raudankovan puristuksen, näki sen
jääkylmän kidan ahmivan hänen elämänsä rippeitä ja
tyrmistyi sitä nähdessään joskus aivan turraksi. Niin
tyyten oli hän itsensä pannut teokseensa, että hän sitä
luodessaan oli unohtanut viime aikoina kaiken muun.
Venäjänkielenkin, jota hän kirjoituksessa hallitsi parem-
min kuin äidinkieltänsä, oli hän nyt kolmena vuotena
niin unohtanut, että ainoastaan vaivoin tuli sillä toi-
meen. Niin kokonaan oli jokainen ajatus kiintynyt te-
okseen ja siksi oli se teos luonut hänessä hulluuden.

Elämä seisoi sakset kädessä leikellen poikki omia
rihmojansa. Se kutoi verkkojansa oman itsensä sati-
iniksi. Se juoksutti rihmojansa etäisiltä keriltä, kietoi
monen elämän yhdeksi ja kutoi yhden elämän monen
elämästä

.
. .

Uspenskin tuomiokirkossa Moskovassa palvelivat
ihmiset Jumalaa. Tuhannet olivat langenneet maahan
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näkymättömän käden painamina. Näkymätön veitsi oli
puhkonut ihmissydämiä, repinyt rintoja, särkenyt ihmi-
sen koko olemuksen. Se näkymätön käsi oli pidellyt
puukkoansa ihmisten omalla kädellä: kunkin omalla ja
toinen toisensa kädellä. Ja ne, joita se käsi oli raadel-
lut ja repinyt, etsivät haavoillensa parannusta samalta
kädeltä, jonka he uskoivat ne haavat leikelleen . .

.

Rukoilijoiden joukossa seisoi rouva Esempio. Hän
katseli maahan langenneita, särkyneitä ja revityitä ru-
koilijoita. Pyhä savu suitsusi, kuoripojat veisasivat
ylistystä sille voimalle, joka oli repinyt ihmiset ja ma-
sentanut ne ja painanut ne eteensä polvilleen . . .

Kynttilät tuikkivat. Itku ja huokaukset sekaantui-
vat rukouksenkohinaan. Kyyneleet valuivat virtana.
Elämä pusersi ihmispovesta kyyneleinä niitä kätköjä
ja aarteita, joita se oli niihin koonnut. Rouva Esempio
seisoi yhä ja katseli sitä . . .

Viimein astui hän epäröiden Neitsyt Maarian ku-
van eteen, katseli sitä kuin ihmeissänsä, mietti ja ajat-
teli jotain. Rukoukset, itku ja huokaukset kohisivat
ihanan laulun säestäminä ja kyyneleet kilpailivat kirk-
kaudessa pyhäinkuvien ja jalokivien kanssa .

. .

Yhä mietti rouva Esempio jotain. Viimein osti
hän vahakynttilän ja pienen Neitsyt Maarian kuvan. Ku-
van hän kätki povellensa ja kynttilän sytytti ja uhrasi,
asettaen sen Neitsyt Maarian kuvan eteen palamaan.
Hän katseli kynttiläänsä, kuin rukoillen jotain, tai kiit-
täin jostain .

. . kiittäen ehkä siitä, että miesvainajansa
sisaren kanssa oli asia hyvin järjestynyt: tämä ei saanut
mitään tietoa. Armihan perintö oli pelastettu . . . Sii-
täkö hän tahtoi kiittää, vai jostain muusta, sitä eihän
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itsekään tajunnut .
.

. Mielikö hän rukoilla onnea Ar-
miiralle, vai jotakin muuta armoa, ei sitäkään kukaan
tiennyt . .

.

Hän polvistui, rukoili sitä mitä toivoi, nousi ylös
ja lähti ulos kirkosta.

Mutta vahakynttilä jäi palamaan. Se paloi, haih-
tui näkymättömäksi ja nousi korkeuteen viemään sinne
rouva Esempion rukoukset ja kertomaan siellä, mitä hän
toivoi ja rukoili ja mistä hän kiitti ja uhrasi .

. .

Talvinen yö oli taas suistunut päivän jääkylmään
kitaan. Nuotiotulien savuja tuskin erotti pakkasen huu-
teesta. Lyijynvärisen ilman läpi häämötti punertava
auringonkehrä.

Vielä viipyi rouva Esempio. Harhama kuleksi taas
katuja pitkin, kuin eloton ruumis, tai elävä muumio ja
aina johtivat häntä askeleet munkki Pietarin oven eteen.
Viimein, ikäänkuin päästäksensä rauhaan, teki hän pää-
töksensä ja astui sisälle.

Rauhan puolihämärä päivänpaiste hymyili munkki
Pietarin kammiossa. Jumalankuvan edessä palavasta
lampusta levisi heikko, kelmeä valo ja sen liekki he-
loitti rauhallisena, kuin pyhä perhonen.

Munkki Pietari istui otsa käteen nojattuna, edessä
elämän ja viisauden aarrearkku: raamattu. Hän näytti
väsyneeltä. Kasvot olivat hieman laihtuneet, hienon-
tuneet ja niitä peitti rauhan ja jalouden taivaallinen
ilme. Hän ei näyttänyt huomaavan Harhaman tuloa,
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Harhama astui hänen eteensä hieman arkaillen ja ter-
vehti sanoilla:

— «Isä Pietari!"
Munkki nousi, tunsi Harhaman ja tapansa mukaan

aikoi hänet siunata ristinmerkillä. Harhaman jokainen
solu värähti. Siunaus tuntui hänestä hänen vihollisensa,
Jumalan, pistolta. Ikäänkuin hätääntyneenä tarttui hän
nopeasti munkki Pietarin siunaukseen nostettuun kä-
teen, muka puristaaksensa sitä tervehdykseksi ja
lausui:

— «Kiitos ystävyydestänne, isä! .
. En olisi kel-

vollinen ..."

Molemmat miehet katsoivat toistensa silmiin äänet-
töminä. Harhamasta tuntui, että hetki on hänen elä-
mänsä suurimpia. Munkki Pietari vilahti taas hänelle
Jumalan lihaksitulemuksena ja oli, kuin olisi hän katso-
nut silmästä silmään Sitä, jota vastaan taistelu nyt
riippui vieraiden saksien välissä olevasta suortuvasta,
jonka katkeaminen oli ratkaiseva elämän ja kuoleman
kysymyksen. Hän vavahti ensin, mutta sai sitten taas
voimansa takaisin, kuten käy viime hädässä. Hän
tarttui uhmaten valkoisten hevostensa ohjaksiin: «antaa
mennä!"

Munkki Pietari huomasi, että hänen edessänsä on

ihminen, joka on vetänyt elämänsä solmuun, jota hän
itse ei osaa avata. Hän näki sen Harhaman huolellis-
ten salailujen läpi. Lempeällä, hiukan rohkealla äänellä,
alkoi hän kysellä Suomen oloista ja yhteiskunnallisista
liikkeistä. Harhama selitteli niitä väsyneesti ja lau-
sui lopussa mietteissänsä:

— «Niissäkin on niin paljon epäselvää ... On
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niin paljon puolueita ja liikkeitä, että ei lopulta osaa
niistä valita, eikä tiedä, mikä on oikea ja mikä väärä."

Munkki Pietari tarttui puheeseen ja lausui var-
muudella :

— «Kaikki ne ovat oikeita. Jokainen yhteiskun-
nallinen liike japuolue on aallonharja, jokaon yhtä oikeu-
tettu, kuin toinenkin aallonharja. Ne ovat Jumalan kä-
dessä aseita, joilla Hän kasvattaa ihmiskuntaa .

.
."

— «Onko sekin sitten oikea, joka tuo turmiota ja
on väärä?" — kysyi Harhama miettivänä.

— «On", — vastasi munkki Pietari jyrkästi. «Vaa-
ratkin liikkeet ja puolueet ovat Hänen aseitansa. Sodo-
man ja. Gomorran hävitys oli Hänen puhdistava tulensa,
samaten käärmeet korvessa. Niin on jokainenväärä puo-
luekin ja yhteiskunnallinen liike. Hän on meille vaan an-
tanut vapauden, tahdommeko me kulkea onneen ja elä-
mään vapaasta tahdosta, vaiko Hänen ruoskansa alitse.
Hän Itse antaa meidän kutsua ruoskansa meitä oikealle
tiellemme lyömään ja vieläpä Hän panee sen ruoskan
meidän omaan käteemme."

Harhama joutui omaan maailmaansa. Hän sotkeu-
tui ainaiseen, yhä tihenevään verkkoonsa: Jumalan
olemassaolokysymyksen mietintään. Oitis alkoi hän
selvitellä itseänsä pois siitä verkosta, kutomalla sitä
yhä tiheämmäksi ja sotkien sitä. Hän kysyi, maahan
katsoen:

— «Eikö Hän kaikkivoipana voi sitten kulettaa
ihmistä oikeaa tietä myöten, ilman ruoskaa?"

— «Katso ympärillesi!" — vastasi munkki Pietari.
«Eivätkö ihmiset jo nyt valita, että heillä ei ole kylliksi
vapautta? Jos Hän kulettaisi heitä luoksensa orjina,
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karjana, etkö Sinäkin, veli, nurisisi Häntä vastaan vie
läkin enemmän?"

Harhama ei voinut vastata. Hän etsi verkostansa
pelastusta eräästä aseesta, jota hän oli tottunut pitä-
mään tehokkaana todistamaan Jumalan olemassaolon
olettamukseksi.

Hän oli viime vuosina katkonut epäilyjensä rih-
moja Nikolain selityksellä: «Jumala Itse valitsi juuta-
laiset teurastamaan Hänen poikansa ja kun ne täyttivät
tämän, maailman lunastukseksi pannun ehdon, ran-
kaisi Hän heitä siitä" . . . Nyt tarttui Harhama siihen
aseeseen ja selitti sen munkki Pietarille varmana, että
hän solmiaisi tämän sanoissa ja todistaisi hänelle yhdellä
ainoalla pulmallisella kysymyksellä kirkon nykyisen
Jumala-käsitteen mahdottomuuden. Munkki Pietari
kuunteli häntä tyynenä ja vastasi:

— «Sinä olet erehtynyt ja sotkeutunut omiin aja-
tuksiisi. Totuus, Jumalan viisaus, on niin yksinkertai-
nen, että ainoastaan taitava filosofi osaa siihen sotkeu-
tua. Minä kysyn sinulta: Eikö Jumala antanut Israelin
kansalle täyttä vapautta uskoa Jeesukseen, sanokaamme
uskoa, s. o. ryhtyä seuraamaan hänen oppiansa Juma-
lan oppina hyvällä, tai sitten nostaa itseänsä vastaan
Jumalan ruoskan?"

Harhama vaikeni kauvan. Otsalle nousi syvä ryppy.
Viimein kysyi hän:

— «Mutta sehän oli ennustettu . . . Jos juutalai-
set olisivat 'hyvällä' uskoneet, eivätkö he olisi Jumalaa
ennustuksinensa saattaneet häpeään .

.
. valehteli-

jaksi? .
."
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— «Veli!" — keskeytti munkki Pietari. «Kun olet
joutunut verkkoon, älä sitä itse sotke, vaan selvitä! . .

Minä kysyn sinulta: Eikö se todista Jumalan ijankaik-
kista viisautta, että Hän jo maailman alusta näki, että
juutalaiset, joille Hän antoi vapauden, tulevat kulke-
maan ruoskan alitse, valitsevat sen tien?"

Harhama vaikeni taas. Munkki Pietari pyyhki
hien otsaltansa ja jatkoi:

— «Ei Jeesuksen kuolema ollut välttämätön muun
tähden, kuin sen, että ihmiset itse sen tien valitsivat.
He ikäänkuin tahtoivat nähdä Hänen kuolemallansa to-
distavan oppinsa oikeaksi. Jumala tiesi sen ja antoi
ennustaa, että niin tulevat ihmiset vapauttansa käyttä-
mään. Ei Hänen maailmaan tulemisensakaan ollut
välttämätön muun tähden, kuin sen, että ihmiset eivät
tahtoneet uskoa Häneen, ennen kun näkivät Hänet ja
pistivät keihäänsä Hänen kylkeensä ja sormensa kei-
hään reikään ..."

Synkät sumupilvet alkoivat nousta Harhaman aja-
tuksien seasta. Hän käveli äänetönnä edestakaisin,
istahti sitten ja huokasi. Munkki Pietarin tuli häntä
sääli. Hän lausui lempeästi:

— «Veli! Olet väsyneen näköinen. Etkö tahdo
lähteä Anna Pawlownan luo lepäämään?"

Jotkut hellät, arat kielet alkoivat silloin soida Har-
hamassa. Hänestä tuntui, kuin olisi hänellä jotain pu-
huttavaa, joku paise puhkaistava ja puhdistettava. Hän
mietti vastausta kauvan ja lausui lopuksi surullisena:

— «Ei, isä Pietari."
Ja hän nojasi kyynäspään pöytään, tuki kädellään

otsaansa ja huokasi.
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Syntyi pitkä äänettömyys. Munkki Pietari huo-
masi Harhaman murtumisen ja kysyi varovasti:

— «Onko sinua, veli, joku onnettomuus kohdan-
nut?"

Se kysymys ikäänkuin puhkaisi paiseen. Harhama
alkoi hitaasti ja varovasti kertoa suhteestansa rouva
Esempioon ja sen surullisesta lopusta, mutta ei sanalla-
kaan maininnut teoksestansa ja missä suhteessa rouva
Esempio oli siihen. Munkki Pietari kuunteli häntä su-

rullisena ja kun Harhama oli lopettanut syntyi raskas,
rutistava äänettömyys. Kun Harhama huomasi munkki
Pietarin raskaasti huokaavan, kysyi hän arkaillen:

— «Olenko minä mielestänne tehnyt väärin?"
— «Kuka on sitten tehnyt väärin, koska kummin-

kin väärinteon seuraukset ovat edessäsi?" — kysyi
munkki Pietari vastaukseksi.

Taas syntyi äänettömyys. Harhama synkkeni ja
kutistui kokoon. Munkki Pietari kysyi edelleen:

— «Ovatko mielestäsi rouva Esempio ja majuri
Velikodushof tehneet sen vääryyden?"

— «Ovat", — vastasi Harhama kuivasti, päättä-
västi.

— «Silloin ei sinulla olisi mitään valitettavaa, sillä
jos he ovat vääryyden tehneet, niin et sinä siitä voikaan
kärsiä javastata. Mutta jos kerran tunnet sen hedelmien
maun, oletko jkysynyt, eikö ole itsessäsi vikaa?" — lisäsi
siihenfmunkki Pietari lempeällä, mutta jyrkällä äänellä.

Harhamasta tuntui, että munkki Pietarikin rupeaa
häntä polkemaan. Hän lausui katkerana:

— «Jos siis minä olen naista rakastanut ja minut
on petetty ja saan tuntea hedelmien maun . .

."
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— «Niin se merkitsee, että olet vapaaehtoisesti syö-
nyt siitä puusta, josta ei olisi pitänyt syödä .

. . Sillä
miten sinä muuten niiden maun tuntisit?" — keskeytti
munkki Pietari, puhuen yhä jyrkemmällä äänellä.)]

Harhamassa alkoi taistella arkuus ja uhma. Hän
istui äänettömänä. Munkki Pietari jatkoi.

— «Vai tahtoisitko panna maut oman elämäsi seu-
rauksista vastaamaan? Luuletko, että kukaan voi vas-
tata toisen puolesta? Tahdotko etsiä pelastusta sa-
noista: 'Vaimo petti minut ja minä söin'?"

Kammioon laskeusi jotain lyijynraskasta, joka pai-
noi Harhamaa. Hän hengitti raskaasti, katsoi alas ja
lausui katkerana:

— «Te ette tunne asiaa syvemmältä."
Munkki Pietarin lempeille kasvoille ilmausi ankara

sävy. Hän lausui jyrkästi:
— «Sinä tahdot vedota vaikuttimiisi? Niinkö?"
— «No, niihinkin."
— «Vaikene silloin. Synti on tulinen omena, joka

polttaa kätesi, tartut siihen minkä vaikuttimien ajamana
hyvänsä . . ."

Hetken vaiettuansa jatkoi hän:
— «Sanot että en tunne asiaa ja kumminkin itse

juuri kerroit että olet elänyt huoruudessa ja levität
nähdäkseni sen seuraukset."

— «Minäkö huoruudessa?11
— yritti Harhama.

— «Sinä. Juuri sinä olet huoruudessa elänyt", —

keskeytti munkki Pietari kuivasti; — «sillä jos tekosi ja
elämäsi olisi ollut Jumalasta, et tuntisi onnettomuutta
sen seuraksina."
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Harhama naurahti sappikatkerana ja lausui tus-
kanväänne suupielessä:

— «Minä huoruudessa! . . . Rakastaessani vai-
moani! ..."

— «Kuka on sinulle sanonut, että rouva Esempio
oli vaimosi?"

— «Minä itse", — vastasi Harhama jyrkästi.
Munkki Pietari oikaisi itsensä ryhdikkääksi ja lau-

sui:
— «Vai sinä itse! Luuletko todellakin koskaan

tulevan sen ajan jolloin jokainen saa itse siveellisyyden
nimessä määrätä, kuka on hänen vaimonsa?"

Harhama vaikeni. Munkki Pietari jatkoikyselyään.
— «Ja jos luulet itse olevasi oikeutettu määritte-

lemään, kuka on vaimosi, miksi tahdot nyt saman oikeu-
den kieltää majuri Velikodushofilta ja rouva Esempi-
olta?"

Kaikki maailman painot alkoivat kasautua Harha-
man hartioille. Jokainen kysymys rutisti häntä vuo-
ren painolla. Munkki Pietari jatkoi lempeämpänä:

— «Se aika voi tulla, jolloin Jumala toisella tavalla,
kuin nyt, ilmottaa meille ja kirkastaa kuka on meidän
vaimomme, millä lailla nainen meidän vaimoksemme
tulee, mutta sitä aikaa ei koskaan tule, jolloin Hän
jättäisikullekin yksityiselle ihmiselle vapauden pikkuises-
sakaan asiassa määrätä, mikä on oikea ja mikä väärä . . .

Joka sitä yrittää tehdä, hän saa tuntea seuraukset, ku-
ten sinä nyt ..."

Munkki Pietarin äänessä oli jotain tuomitsevaa.
Jokainen hänen kysymyksensä oli tutkain, johon Har-
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hamassa nouseva uhma satutti itsensä ja painui veri-
senä alas. Hän yritti taas puhua:

— «Mutta jos minä olen rakastanutfnaista, niin . . ."

— «Enkö silloin jo ollut oikeutettu makaamaan
hänen kanssansa? Niinkö?" — keskeytti munkki Pie-
tari jatkaen: «Mutta jos majuri Velikodushof rakasti sa-
maa naista, miksi ei hänkin ollut oikeutettu makaa-
maan hänen kanssansa yhdessä sinun kanssasi?"

Munkki Pietari odotti vastausta. Harhama tunsi
hänen kysymyksensä sattuvan itseensä tulikuumina
keihäinä. Hän lannistui ja masentui. Munkki Pietari
teki uuden kysymyksen:

— «Ja vaatiiko rakkaus hinnaksensa lihallista yh-
teyttä?"

Harhama vaikeni yhä, ajatteli ja sotkeutui ajatuk-
siinsa. Hän ei ollut koskaan tuntenut itseänsä henkisesti
niin voimattomaksi, kuin tällä hetkellä. Koko elämä tun-
tui taas vyöryvän vuoren korkuisena kiviaaltona hä-
nen päällensä. Munkki Pietari puhui niin vaikuttavasti,
että jokainen sana tuntui vasaran iskulta. Hän jatkoi:

— «Rakkaus on sitä, joka ei etsi palkintoa, ei
tyydytystä. Mutta oletko sinä kysynyt itseltäsi, etkö
ole rouva Esempiosta etsinyt tyydytystä omille himoil-
lesi? Oletko kysynyt, oletko häntä 'rakastanut' sen-
tähden että hän näytti sinusta siltä, jokaj paremmin,
kuin muut voi tyydyttää sinun himosi, jokokauneudel-
lansa, tai muulla?"

Harhamasta se kysymys tuntui niin suurelta ja
niin oudolta ja samalla niin tutulta ja yksinkertaiselta,
että hän hämmästyi. Hän alkoi miettiä ja muistella
yhtä ja toista, jota ei ennen ollut ajatellut. Hän hajosi
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ja masentui ja kutistui kokoon. Munkki Pietari jatkoi
hetken vaiti oltuansa:

— »Rakkaus on kaiken oman itsensä maahan pol-
kemista ja muiden hyväksi uhrautumista. Se on omien
himojensa, omien mielitekojensa, omien halujensa ja
makujensa ja kaiken alistamista siveellisen käskyn alle
ja toisen hyväksi uhrautumista. Se on sukupuoli-elä-
mässä sen hyväksi ja turvaksi alistumista, jonkakanssa
yhtyessä uhraus on suurin. Kaikki muu rakkaus on
porttoutta ja eläimellisyyttä. Se on palkkion, tai hi-
monsa mahdollisen suurimman tyydytyksen etsi-
mistä .

.
."

— «Mutta nyt", — keskeyttifHarhama — «nyt Te,
isä Pietari tulette siihen, että minun pitäisi vaimokseni
valita suurin viholliseni, tai vastenmielisin ..."

Munkki Pietari keskeytti jyrkästi:
— «Siihen täytyykin ihmisten tulla, jos ne tunnus-

tavat Jeesuksen ja rakkauden, eivätkä korota eläimel-
listä himoa rakkauden alttarille

. . . Heidän täytyy, jos
rakkaus on oikea, etsiä aina tilaisuutta suurimpaanomien
himojensa ja halujensa uhraamiseen toisten hyväksi.
Sillä mikä rakkaus, mikä uhraus se on sinulta, jos etsit
naista joka sinun himojasi| tyydyttää enemmän, kuin
muut? Eikö se ole jonkun likaisen tavottelemista?
Eikö kaikki näennäinen rakkautesi) ole silloin palkkion,
himojen tyydytyksen etsimistä? Eikö se silloin ole
porttoutta? — Ja missä suhteessa se rakkaus eroaa
siitä rakkaudesta, jolla eläimet aikanansa toisiansa ra-
kastavat? ..."

Munkki Pietari oli hieman kiivastunut. Hän ikään-
kuin ruhjoi kysymyksillänsä Harhamaa. Ne kysy-
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mykset olivat niin teräviksi hiotut, että niiden kärki
tuntui ijankaikkisen totuuden tutkaimelta. Katkerana
lausui Harhama:

— «Sittenhän ovat kaikki avioliitot porttoutta . .
."

— «Se ei kelpaa sinun porttoutesi puolustukseksi.
Jumalan ja totuuden edessä täytyy jokaisen itsensä
vastata, eikä sovitukseksi kelpaa toisen rikos. Jos sinä
tartut elämän kielletyn puun tulikuumaan omenaan ja
poltat kätesi, et sitä voi palamattomaksi tehdä sillä, että
sanot: 'Vaimo antoi minulle', tai: ,Ovathan avioliitotkin
siinä kätensä lianneet' . .

. Olet oikeassa puhuessasi
avioliiton porttoudesta. Jokainen lihallinen yhtyminen
on huoruutta, jos sen johteena on himo eikä Jumala.
Jokainen, joka katsoo vaimon päälle himoitaksensa häntä,
hän tekee huorin, sanoo Jumala, eikä tee sitä sanoes-
sansa erotusta aviovaimon ja muun vaimon välillä.
Rakkaus ei ole tunnetta, vaan alistumista. Tunne on
viettiä ja himoa ja eläimellisyyttä. Jeesus sanoo, että
se ei ole rakkautta, jolla fariseukset rakastavat ystävi-
änsä — vaimo on enempikin kuin 'ystävä' — vaan
vihollisen rakastaminen on rakkautta."

Kaikki maailman kuumuudet ja kylmyydet juoksi-
vat Harhaman läpi. Hän pyöri, kuin epäselvässä kos-
ken pyörteessä, koko virran ja kosken syöksyessä hä-
nen ohitsensa selvänä, kumoamattomana ja voimak-
kaana. Hän ei kyennyt kumoamaan ja vääräksi todista-
maan ainoatakaan munkki Pietarin sanaa. Hän luuli nii-
den olevan hänen teokseensa tähdätyltä, ei kyennyt edes
käsittämään, olivatko ne ristiriidassa sen kanssa. Hän
pelkäsi vaan kosken vievän hänet veneinensä, hätäytyi
välistä, välistä kohosi uhmansa aallonharjalle tehdäk-
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sensä viimeisen epätoivoisen ponnistuksen, pelastaak-
sensa, mitä vielä pelastaa voi.

Munkki Pietari käveli kammionsa pariin kertaan
edestakaisin, istahti sitten ja jatkoi surullisena:

— «Sinä syyttelet muita: rouva Esempiota ja ma-
juri Velikodushofia, ja vetoat muiden esimerkkiin. Mutta
millä oikeudella sinä heität kiven rouva Esempion
päälle? Porttoja ovat juuri miehet ja heistä täytyy
parannuksen alkaa, jos mieli maailmaa puhdistaa .

.
.

Jumala sanoo: 'Hän joka katsoo vaimon päälle
himoitaksensa, hän tekee huorin, hän, mies on portto, eikä
nainen. Te toiset syytätte perkelettä, mutta unohdatte,
perkeleellä itsessään ei ole mitään valtaa Jumalan luo-
maan ihmiseen. Teistä itsestänne riippuu tahdotteko
palvella häntä, s. o. omia pahoja taipumuksianne, vaiko
Jumalaa . . . Sillä perkele ja sen temppelit eivät ole
ulkopuolella ihmistä vaan hänen sydämessään, hi-
moissaan .

. ."

Harhaman silmien edessä alkoivat vyöryä elämän
suurkysymyksen vuorenkokoiset aallot, peittäen koko
elämän ulapan ja niiden aaltojen harjoilla hyrskivät
jumaluuden olemuksen kuohut, Jumalan ja perkeleen
vihaiset vaahdot toisiansa vastaan. Järkkynyt her-
mosto suurenteli vielä sen kuvan hirvittäväksi ja kaikki
sekaantui sen hyrskeeseen. Hän lausui, mieli kuolon
koleana:

— «Missä sitten on se raja Jumalan japerkeleen
välillä?"

Munkki Pietarin voimat tuntuivat nousevan meren
maininkina. Hän lausui ylevänä, suurena,kuin profeetta:

— «Etkö tiedä sitä rajaa vielä? Etkö vieläkään
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tekojesi ja elämäsi seurauksista tunne, että olet astunut
sen rajan yli? Jos et häntä tunne, niin opi tuntemaan:
Syö edelleen siitä puusta, josta Jumala on varottanut
sinua syömästä, niin kyllä silmäsi avautuu näkemään
hyvän ja pahan erotuksen. Hyvän- ja pahantiedonpuu
on aina edessäsi. Sinä puuna on elämä . . . Jos ha-
luat, astu sen rapakkoihin — kauniitahan ne ovat —

astu Hiiden myllyihin ja kullantemppeleihin ja ota ja
syö, kyliä seuraukset kerran tunnet ja etsit häpeällesi
peittoa ..."

Harhama masentui. Elämän kysymyksien vuoret
tuntuivat vyöryvän aaltoina hänen hartioillansa. Hänen
ikuinen sairaloisuutensa oli huipussaan. Hänestä tun-
tui munkki Pietari nyt semmoiselta, joka tahtoo häntä
polkea ja rusikoida ja tuomita ja tehdä hänelle vää-
ryyttä. Mieli syys-yönä lausui hän:

— «Minä en Teitä, isä Pietari, ole ennen tämmöi-
senä nähnyt. Minä olen aina luullut että Te seuraatte
Jeesuksen oppia: Älkää tuomitko ettei teitä ..."

— «Ettei teitä tuomittaisi", — keskeytti munkki
Pietari suuren profeetan voimalla ja jatkoi: «Ne ovat
Jumalan sanan törkeitä väärentäjiä, jotka opettavat Ju-
malan kieltävän tuomitsemasta. Ne ovat lihansa touk-
kia ja paheen syöpäläisiä, jotka niin törkeästi väären-
tävät Jumalan sanaa oman paheensa suojaksi. Minä
kysyn sinulta: Eikö Jeesuksen jokainen sana ollut tuo-
mitsemista? Eikö hän säälimättä sanonut: 'Voi teitä,
Te!' .

. . Tuo yksi esimerkki, jolloin Hän ei ole syntiä
tuominnut! . ."

— «Samarialainen vaimo", — yritti Harhama. Mutta
munkki Pietari keskeytti:
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— «Eikö Hän hänelle sanonut: 'Sekin mies, joka
sinulla on, ei ole sinun miehesi'? Tarvitaanko naiselle
vielä enemmän sanoa sanoessa: sinä olet portto? Eikö
Hän häntä armotta nuhdellut huoruudesta?"

Harhama kutistui kokoon. Pietari nousi ylös. Hän
nousi suurena, kuin Mooses. Hän nousi suurempanakin:
Hän nousi suurena, kuin Israelin Jehova. Hän nousi
ylevänä, jalona, kirkastettuna. Hän seisoi uskonkal-
liolla, kuin Jehova Sinainvuorella, kädessä laintaulut
japuhtauden ja kirkkauden hohdekehän hänen otsaansa
kirkastaessa ja hänen päätänsä kruunatessa. Hän sei-
soi uskonkalliollansa järkkymättömän ankarana, lujana
ja tuomitsevana, halpaan munkkikaapuun puettuna, pie-
noiseen munkkikammioon ahdattuna. Ja sillä kalliolla
säteili hän uutena Jumalan ilmestyksenä. Hänen edes-
sänsä avautui epäuskon maailma. Loistavat piispan-
hiipat loistivat ja välkkyivät. Lukematon pappien ar-
meija etsi Jumalaa, loistaviin pukuihin puettuina, luke-
mattomat miljoonat elävät jakuolleet lankesivat Hänen
eteensä, luullen Hänet löytäneensä, uskoen Hänen ole-
van rakkauden. Lukematon armeija oppineita raama-
tunselittäjiä vahvisti heidän uskonsa oikeaksi, ollen itse
siitä vakuutettu ytimiänsä myöten. Koko ihmiskunta:
epäuskoisetkin, Jumalankieltäjätkin huusivat täydestä
rinnastansa ja vakaumuksestansa: «Jumala on rak-
kaus." Miljoonat, monet sadat miljoonat elivät siihen
varmuuteen luottaen. Tuhannet miljoonat olivat elä-
neet ja kuolleet siihen varmuuteen luottaen. Miljoonat
ja miljoonat pahantekijät olivat, luottaen siihen, että

«Jumala on rakkaus", joka ei tuomitse, vedonneet sii-
hen ihmisten tuomiota välttääksensä. Ja kaiken sen
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edessä, koko ihmiskunnan vakaumuksen edessä, sen
oppineiden raamatunselittäjien, pappien ja piispojen
edessä nousi munkki Pietari Jehovan voimalla oikaise-
maan erästä ihmiskunnan suurinta erehdystä. Hän nousi
suurimpana uskonnon puhdistajana. Hän paljasti to-
tuuteen pyrkivän ihmishengen suurimman erehdyksen
armotta, kuin lääkäri, joka viime hädässä turvau-
tuu leikkuuveitseen ja työntää sen sairaan paisei-
siin. Hän paljasti maailman yksinkertaisimman totuu-
den, sen joka on joka hetki silmien edessä, sen joka
meidän on pakko tuntea ja tunnustaa nukkuessamme-
kin. Hän teki Harhamalle aikakautensa suurimman yllä-
tyksen. Hän lausui, laintauluihin viitaten:

Aumala ei ole rakkaus . . . Jumala on tuomio . .
."

Oli kuin olisivat taivaat auenneet ja niistä ilmes-
tynyt Harhaman eteen uusi Jumala, uudet salamat kä-
dessä ja uuden, ankaran pauhun hänen edessänsä vyö-
ryessä. Harhamasta oli, kuin olisi Siinain vuori ryö-
pynnyt ja suitsunnut tulta ja munkki Pietari seisonut
sen keskellä, kädessä uusi totuus. Hän värisi ja häm-
mästyi ja masentui, kuin tuhannen salaman iskemänä
ja pauhun huumaamana. Munkki Pietari ilmestyi hä-
nelle Jumalana, jonka suuruus häntä painoi, kuin iki-
vuori, jonka huipusta suitsuaa vihaisena tuleva outo
totuus. Munkki Pietari nosti kätensä japuhui koko ole-
muksensa voimalla ja suuren uskonsa vakaumuksella,
aivan kuin olisi vuori ollut hänen moukarinsa, jolla hän
joka sanaa lausuessansa rusikoi Harhamaa. Hän lausui:

— «Katso ympärillesi! Jumalan koko olemuksen
ydin on tuomio, erehtymätön, armoton, jyrkkä, järkky-
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mätön, ijankaikkinen tuomio ... Ei yksikään maailma
voi Hänen määräämältänsä radalta poiketa tuntematta
Hänen kättänsä, Hänen tuomiotansa: joutumatta tur-
mioon ... Ei yksikään synti jää rankaisematta . . .

Rakkaus on ainoastaan Hänen armottoman tuomionsa
seuraaja ja koskee sitä, joka Häneen palaa. Ei ainoa-
kaan elävä olento voi rikkoa Hänen säätämiänsä elä-
män lakeja tuntematta seurauksia: Jumalan tuomiota
... Ne jotka väärentävät Jumalan olemuksen ytimen
tuomiosta rakkaudeksi: heidän mukaan synnin ymmär-
tämiseksi, ne ovat narreja, jotka ovat astuneet kumoa-
maan Jumalan luonnonlakia, sitä lakia, jonka olemuksena
on tuomio, armoton, erehtymätön, puhdistava tuomio . .

.

Ne toukat ovat häpeään joutuvat ... Ne toukat ovat
ilkeitä lapsia, jotka luulevat voivansa ottaa vitsan pois
vanhurskaan Isänsä kädestä, silloin kun siinä vitsassa
on itse käsi ja itse Isä kokonansa . . ."

Hän keskeytti, ajatteli hetken, huokasi surullisena
ja jatkoi sitten lempeämmällä äänellä, ajatellen:

— «Jumala ei ole luonut maailmaa ja ihmistä jät-
tääksensä ne vallattomina tuhoutumaan . . . Omaa
Poikaansa hän ei sääli, kun Hänen erehtymättömän tuo-
mionsa aika on tullut . . . Hän luo ihmisestäkin ar-
motta suurta luomustansa: omaa kuvaansa. Hän täy-
dentää ja kirkastaa sitä kuvaa sukupolvesta sukupol-
veen ..."

Harhamasta tuntui, kuin vyöryttelisi munkki Pie-
tari hänen päällensä vuoria, joiden raskaus oli pakko
tunnustaa. Tuskanhiki nousi hänen otsallensa ja hän
näki taas näköhäiriöitä: Munkki Pietari vilahteli joskus
jumaluuden suurena ilmestyksenä. Hän puhui kuin
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Jumala Sinainvuorella, armottomana ja tuomitsevana.
Kun hän oli lopettanut, teki hän ristinmerkin ja näytti
hieman ikäänkuin väsyneen ja lauhtuneen. Harhama
hengitti raskaasti ja tunsi rintaansa ahdistavan. Puhelu
muuttui rauhallisemmaksi: Munkki Pietari etsi taas
Harhaman epäilyksen rauhasia ja yritteli niitä puhdis-
taa. Sitä tehdessä johtui puhe raamattuun. Jonkun-
laisella sairaloisuudella etsi Harhama silloin raamatusta
kohtia, joilla hän voisi itsensä edessä puolustaa elä-
mänsä tulista ydintä, rouva Esempion saksien välissä
olevan suortuvan varassa olevaa teostansa, joka nyt
näytti himmenevän munkki Pietarin loihtimiin juma-
luuden sumuihin, kuin tähtitaivas pakkasen yhä sake-
neviin savuihin. Kun munkki Pietari lempeäll i äänellä
kysyi, mikä on syynä, ettei hän käsitä raamattua, tai
tahdo siitä etsiä totuutta, vastasi Harhama hitaasti,
pelastavaa olenkortta etsien:

— «Siinä on niin paljon semmoista . . . Siinä on
niin paljon mahdotonta ja vääräksi todistettua .

.
."

— «Esimerkiksi mikä?" — tarttui munkki Pietari.
— «No paljon yhtä ja toista .

. . Esimerkiksi maa-
ilman ja ihmiskunnan ikä .

. . Raamatun mukaan se
on jotain kuusituhatta vuotta, mutta kuka sitä uskoo,
kun tiede on sen todistanut sadoiksi, tai tuhansiksikin
miljooniksi vuosiksi ..."

Munkki Pietari huokasi surullisena ja lausui:
— «Ah, te 'tiedemiehet'! Te puhutte sadoista tu-

hansista miljoonista vuosista. Mutta minä aavistan ja
uskon, että kun Jumala kirkastaa meille kerran luomis-
päivänsä pituuden, niin ne tuhannet miljoonat vuodet
ovat häpeään joutuvat. Ne ovat joutuvat häpeään, koska
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ne ovat vähemmän, kuin hetki siitä ajasta, jonka Jumala
on käyttänyt maailmaa ja ihmistä luodessansa. Roh-
keinkaan ihmis-ajatus ei ole käsittävä Hänen päiviensä
pituutta. Uskaliainkaan mielikuvitus ei jaksa mitata
sitä aikaa, jonka Jumala on käyttänyt kehittäessänsä
ihmistä maantomusta siksi valmiiksi olennoksi, johon
Hän puhalsi oman elävän henkensä, erottaen hänet kai-
kista muista luoduista. Tuhannet miljaardit ovat siinä
ehkä olemattomiarahtuja. Ne tiedemiehet, jotka luulevat
voivansa äärellisillä vuosilla mitata Jumalan ääretöntä
ijankaikkisuutta ja määritellä sen pituuden, ne ovat
ihmisjärjettömyyden kukkasia .

. . Meillä ei ole mitään
keinoja määritellä Jumalan luomistyön, Hänen säätä-
miensä luonnonlakien hitaisuutta eri aikoina. Me emme
voi millään edes todistaa ja mitata, että kaksi elämämme
vuotta ovat yhtä pitkiä, sillä kaikki ajanmitat ovat Ju-
malan kädessä ja Hän niitä jatkaa, tai lyhentelee oman
olemuksensa mukaan ... Ja me määrittelemme ja
mittailemme sitten äärettömyyttä siihen haihtuvalla
äärellisellä rahdulla! .

."

Harhama virkistyi. Ijankaikkisuuden suuruuden
kuvaus oli hänelle kuin viinaryyppy. Hän juopui siitä,
kuten sairaloinen, suuruudenjuoppouteen syvälle vaipu-
nut. Hän himoitsi lisää ja polvistui juomansa eteen,
rohkaistui siitä ja hurjistui. Munkki Pietari jatkoi
suurena:

— «Usko minua! Se aika tulee, jolloin Jumala pal-
jastaa meille ihmisille luomispäivänsä pituuden ja silloin
seisovat tiedemiehet sen edessä hämmästyneinä, kuin
nyt avaruuden suuruutta ajatellessansa, ja heidän mii-
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jaardivuotensa todistavat ihmis-ajatuksen mitätötmyyttä
Jumalan edessä . .

."

Harhama juopui yhä enemmän suuruudesta, vir-
kistyi ja voimistui. Teoksensa huimaavat kuvaukset
alkoivat karkeloida hänen päihtyneessä sielussansa, le-
vitellen maailmoita ja sytytellen jumaluuden tulia pitkin
äärettömyyden rantoja. Hän ihastui hetkeksi. Ikään-
kuin suuruuden vaahtoavaa viinamaljaa tavottaen kysyi
hän taas munkki Pietarilta:

— «Mutta, isä Pietari! Äärettömyys on täynnä
maailmoita ja raamatun mukaan ainoastaan maassa
asuu ihmisiä . . . Miten se järjettömyys on ymmär-
rettävä? .

."

Munkki Pietari oikaisi vartalonsa ja kysyi muser-

tavasti:
— «Minkätähden se olisi järjettömyysyos niin olisi?"
— «No, jo siksikin, että olihan tarpeeton luoda ih-

mistä varten sitä, mitä hän ei edes kykene käsittämään",
— alkoi Harhama. Munkki Pietari tarttui nopeasti:

— «Sinä et kykene käsittämään koiran vainua.
Onko sen luominen silloin jo järjettömyyttä?"

— «Mutta" — yritti Harhama puolustautua — «on-
han siinä toki se järjellisyys, että se on ihmiselle hyö-
dyllinen .

. . tarpeellinen, tai . .
."

— «Mutta millä sinä todistat, että näkymättömät
maailmat eivät ole jollain lailla tarpeellisia maan ole-
massaololle?" — keskeytti munkki Pietari.

Harhama vaikeni ja tunsi taas kysymyksen tuli-
tutkaimen polttoa. Munkki Pietari jatkoi:

— «Sinun ajatuksesi on se, että ihmiset eivät voisi
uskoa sitä, josta heillä ei ole varmuutta. Mutta minä
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kysyn sinulta: Onko maailmassa yhtään ihmistä, jollaolisi
pieninkään varmuus siitä, että aurinko vetää maata'?"

Harhama synkistyi ja hajoili ajatuksiinsa. Kun
munkki Pietari oli turhaan odottanut vastausta, jat-
koi hän:

— «Ja kumminkaan, vaikka siitä ei ole pienintä-
kään varmuutta, ei ole kahta ihmistä, joka ei uskoisi
sitä, panisi päätänsä sen pantiksi. On suuri joukko sa-
manlaisia uskonkappaleita, joita uskovat ne, jotka eivät
tunnusta mitään uskoa olevan olemassa. Etkö sinä
huomaa, miten kaikki inhimillinen joutuu häpeään oman
itsensä edessä ja kuinka uskon kieltäjät itse uskollansa
vahvistavat sen olemassa olon?"

Kaikki Harhaman ajatukset olivat sekaisin. Ruu-
miillisten voimien vähyys lisäsi sekasortoa. Hän ei ta-
junnut selvästi muuta kuin sen, että munkki Pietari
muka tahtoi musertaa hänet, todistaa vääräksi hänen
teoksensa. Hän oli kuin kiihtynyt äiti, joka kuulee lap-
sestansa puhuttavan ja sairaloisesti uskoo puheen ole-
van sen panettelua ja kateutta ja ilkeyttä. Hän ärtyi.
Munkki Pietari jatkoi rauhallisena:

— «Sinä taas mittaat Jumalan ääretöntä järjelli-
syyttä omalla äärellisellä järjelläsi ja joudut häpeään.
Ja milloin on Jumala sanonut sen, että Hän on luonut
ihmisen ainoastaan maahan? Hänen sanansa väären-
täjiä ne ovat, jotka opettavat, että Jumala on siitä mi-
tään ilmottanutkaan . . . Onko Hän kansoittanut muut
maailmat ihmisillä ja minkälaisilla ihmisillä Hän on ne
kansoittanut, se on meille tällä hetkellä tietämätöntä.
Meille on tietämätöntä sekin, jos Hän on ne kan-
soittanut ihmisillä, kuten asumamme maan saaret ja
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mantereet, onko Hän antanut niille ihmisille samat käs-
kyt kuin meille, vai onko Hän antanut niille jo enem-
män tietoa Itsestänsä, kuin meille. Se vaan on meille
varma, että niitä käskyjä, jotka Hän täällä, tai muissa
maailmoissa säätää, ei yksikään voi rankaisematta rik-
koa. Ei yksikään ruoho voi poiketa Hänen säätämis-
tänsä lain käskyistä. Meidän on pakko noudattaa sitä,
mitä Hän meille täällä maan päällä kulloinkin säätää
ja määrää ..."

Kaikki alkoi Harhamalle laajeta ja revetä omaan
suuruuteensa. Koko äärettömyys oli taas juomana
hänen huulillansa ja ijankaikkisuus huumasi hänen sie-
lunsa ja päihdytti häntä. Mutta Pietari suureni hänen
silmissänsä suurenemistansa ja kirkastui, kuin Kristus
vuorella. Hetkeksi haihtuivat kaikki muut kysymykset.
Rouva Esempio ja maailmankurjuus haihtuivat pölynä
ijankaikkisuuden pimeyteen. Reipastuneena kysyi hän
munkki Pietarilta:

— «Miksi Hän sitten salaa kaiken sen meiltä?"
— «Ei Hän salaa Itseänsä eikä töitänsä. Hän joka

hetki avaa niitä meille, kehittämällä meitä niitä näke-
mään, antaen meille apukeinoja niitä tutkia, lähettä-
mällä meille aikanansa profeettoja Hänestä puhumaan",
— vastasi munkki Pietari rauhallisena.

Harhama mietti taas jotain hämärää. Ja ikään-
kuin olisi taas saanut kiinni jonkun niidenpään kysyi
hän:

— «Hyvä on. Te sanotte, että ne profeetat puhu-
vat Jumalasta Hänen vaikutuksestansa, inspirationista.
Missä ilmenee se inspirationi? Miksi eivät profeetat
sitä ole selittäneet?"
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Harhama luuli taas kysyneensä jotain pulmallista,
selittämätöntä. Mutta Jumalan palvelijan varmuudella
vastasi munkki Pietari:

— «Luuletko ruohon tietävän, miten Jumala sille
lakinsa säätää ja tahtonsa ilmoittaa? Ja kumminkin
ruoho tietää, mikä on sen elämänlaki: Jumalan käsky
sille. Niin vaikuttaa Jumala profeetoihinsa. Usko mi-
nua: Profeettojen aika ei ole loppunut, eikä lopu tässä
maailmassa. Niinkuin Jumala kehittää luomakuntaansa
ja sen lakeja, niin kirkastaa Hän Itseänsä meille alusta
loppuun. Kun Hänen aikansa tulee, lähettää hän meille
uusia profeettoja ilmottamaan hänen uusia käskyjänsä,
tai selittämään ja täydentämään entisiä. Hän on lop-
pumaton, meille aina valkeneva, alati kirkastuva, Itse
muuttumaton Olento ..."

Kammiossa tuntui joku salaperäinen jumaluuden
henki. Se tuntui ilmestyvän Harhaman eteen suurena,
kammion hämäryytenä, tai jonain semmoisena. Hän ta-
paili sen hämärän hiuksia, pettyi, synkistyi, hajosi, re-
peili. Munkki Pietari jatkoi, ikäänkuin itseksensä:

— «Te tiedemiehet ja muut tutkitte ja erottelette
raamatustakin sitä, mikä siinä mielestänne on Jumalan,
Jeesuksen, puhumaa, mikä ei. Te ette tiedä, että joka-
ikinen oikea totuus on jumalasta, olipa se vaikka ko-
neella lausuttu, ja lapsen suusta tullut, sillä muuta to-
tuuden lähdettä ei ole. Raamattua järkyttäessänne te
olette etanoita, jotka yrittävät vuoria siirrellä."

Hän vaikeni, huokasi, teki ristinmerkin ja mietti
Jumalaa ja niitä, jotka Hänestä pois pyrkivät, jasurun-
ilme levisi hänen kasvoillensa.
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Syntyi äänettömyys. Harhaman ajatukset repesi-
vät tavottelemaan äärettömyyden reunoja ja sitä teh-
dessä ne hajosivat lopulta olemattomiin ja joku pimeys
ilmestyi kaiken sijalle. Kammion hiljaisuus tuntui taas
nousevan kalliona hänen hartioillensa ja rutistavan
häntä näkymättömällä painolla. Hän hikosi ja sai niin
ankaran hermokohtauksen, että alkoi vapista. Munkki
Pietari katseli häntä surullisena, kasvoilla harmahtava
kärsimyksien haituva. Kun äänettömyys oli jatkunut
pitemmän aikaa, alkoi munkki Pietari taas varovasti
kosketella Harhaman kipeätä ajettumaa. Hän kysyi:

— «Oletko, veli, näinä aikoina koettanut lähestyä
Häntä?"

Harhama vaikeni. Hänen teoksensa ja koko elä-
mänsä ilmestyivät hänen eteensä salamannopeasti. Hän
tuli katkeraksi kaikelle, munkki Pietarillekin. Suupie-
leen vetäytyi katkera väre ja pitkän odotuksen jälkeen
lausui hän:

— «Mhyh! . . Lähestyä! . . Ketä?"
— «Häntä, ainoaa elävää Jumalaa", — vastasi

munkki Pietari, ollen huomaamatta Harhaman katke-
ruutta.

Harhama mietti, tuli yhä katkerammaksi ja alkoi
ärtyä. Hänestä tuntui taas, kuin tahtoisi munkki Pie-
tarikin hävittää hänen elämänsä sisällön: hänen teok-
sensa. Synkkänä, puoliääneen, vastasi hän viimein:

— «Lähestyköön Hän minua, sillä totta kai Hän
löytää tien paremmin .. . Jos Hän on kerran Ju-
mala . .

."

Munkki Pietari ajatteli jotain tuskallista ja kysyi
varoen:
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— «Hän on aina seisonut luonasi syli avoinna,
mutta oletko sinä pyrkinyt siihen syliin vaipumaan ja
särkymään ja laskeutumaan hänen jalkoihinsa? .

. Tai
oletko ehkä hänen syliänsä paennut?"

Se oli puukonpisto Harhaman sairaloiseen sieluun.
Häntä ärsytti se ajatus, että hänen kaiken muun lisäksi
pitäisi polvistua Jumalan eteen, jota vastaan hän nousi
ja jota hän vihasi japiti onnettomuutensa syynä. Munkki
Pietari tuntui häntä aivan tahallaan nöyryyttävän, pai-
naen häntä Jumalan jalkoihin. Hän ärtyi ja uhma alkoi
kohota hänessä kaikkea olevaa vastaan. Ynseänä,
synkkänä lausui hän:

— «Miten minun pitäisi Hänen syliinsä ryömiä?"
Munkki Pietari hillitsi itsensä ja kysyi vastauk-

seksi :

— «Oletko näinä aikoina rukoillut?"
Joku kirkas, polttava salama välähti Harhamassa,

nostaen ukkosen . . . Hän muisti rukouksensa jonka
oli Lammaskalliolla rukoillut. Hän oli valmis räjähtä-
mään. Aivan ilkamoiden vastasi hän:

— «Olen .
.

. Minä olen rukoillut .
. . Minä olen

rukoillut kaikesta sydämestäni .
.

. Toisen kerran elä-
mässäni . .

."

— «Silloin on Jumala sinua kuuleva", — lausui
siihen munkki Pietari.

Harhamasta tuntui se ivalta ja ivalta tuntui nyt
koko elämä ja maailma. Hänen ainainen inhonsa ja
halveksimisensa pursusivat kätköistänsä ja sekottuivat
uhmaan. Hän lausui, kasvoilla katkeruuden ilme:

— «Hänkö kuulisi minua! . . . Minä olen rukoillut,
tiedättekö ketä?"
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Munkki Pietari katsahti häneen tutkivasti, terä-
västi ja ankarasti, aavistaen jotain. Hän tiesi, että
Harhamalta voi odottaa mahdotontakin. Hän näki hä-
nen silmissänsä oudon salaman. Harhama katsoi hänen
silmiinsä röyhkeänä ja lausui jyrkästi:

— «Minä olen rukoillut Perkelettä."
Molemmat miehet kavahtivat seisaallensa ja kat-

soivat toistensa silmiin, kuin vihainen Perkele ja kiivas
Jehova. Harhama ärtyi edelleen. Jännityksestä vapi-
seva käsi oli selän taa ojoksi ojennettu ja nyrkiksi pu-
ristettu ja kasvot vavahtelivat, kun hän kertasi puoli-
huutaen:

— «Minä olen rukoillut Perkelettä, kaikilla sieluni
voimilla . . . Minä olen rukoillut häntä hengessä ja to-
tuudessa."

He seisoivat kauvan aikaa vastatusten, tunkien
katseillansa toistensa ytimiin. Harhama tunsi, että
munkki Pietari tahtoi masentaa hänet katseellansa.

Silloin nousivat kaikki hänen voimansa. Ja äkkiä,
kuin olisi hän hypännyt vuorenhuipulle, jonkaperustuk-
set eivät petä ja joka on luokse pääsemätön, leimahti
häneen elämänsä suurin hurjuus ja sen rohkein mielet-
tömyys. Hän pani päähänsä sen kruunun, jota ei yksi-
kään kuolevainen ole uskaltanut päähänsä asettaa.
Hän nousi sille alustalle, jolle ei kukaan ole vielä toh-
tinut astua, ei miljoonienkaan toivossa, ei kaiken maail-
man rikkauksienkaan toivossa. Hän nousi sille tulikuu-
malle alttarille, josta ei yksikään kuolevainen ole ro-
hennut mennä noutamaan maailman kunniaa, valtaa
ja rikkautta, alttarille, jonka eteen astuessa kaikki
polvet herpoavat ja pettävät: Hän kuvitteli ja tahtoi
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olla Perkele ja puhua sen voimalla ja nimessä munkki
Pietarille, joka näytti hänestä nyt itse Jumalalta.

Hän oli mielipuolena tarttunut viimeiseen olenkor-
teen ja siitä sai hän voimaa.

Molemmat miehet katsoivat toisiinsa kylminä. Har-
hama uskoi nyt takanansa olevan voiman, joka ei
petä. Viimein kysyi munkki Pietari kylmällä äänellä:

— «Ja mitä rukoilit häneltä?"
Harhaman kädet vapisivat jännityksestä, mutta

kasvot olivat kylmät, verettömät, kivikovat, kun hän
vastasi päättävästi:

— «Minä rukoilin häneltä voimaa kukistaa se Ju-
mala, jonka jalkoihin Te tahdotte minut polkea

. .

."

— «Sinä ihmishurjimus!" —lausui siihen munkki
Pietari arvokkaana, istahtaen rauhallisena.

— «Niin", — alkoi Harhama — «minä en tahdo
enää tätä elämän kurjuutta ja valetta ja petosta kan-
taa . . . Minua inhottaa se . . . Minä sanon kerrankin
totuuden: Pikkulapsesta lähtien olen noussut Häntä
vastaan yöt ja päivät. Viime vuodet olen kaikilla sie-
luni voimilla kohonnut paljastamaan Jumala-petosta.
Yöt päivät olen istunut teokseni ääressä sitä varten ja
nyt se on valmis. Vihdoinkin! .. . Lopultakin! ...Ja
Te olette sen teoksen alun siunannut..."

Hän puhui kuin kivipatsas: kylmänä, tietoisena.
Munkki Pietari istui edelleenkin rauhallisena ja

hilliten itseänsä. Kylmänä, ylevänä lausui hän hetken
kuluttua kysyvästi:

— «Sinä siis tahdoit kukistaa ihmis-elämän perus-
tuksen ja kuolevan viimeisen turvan, sinä tahdoit ku-
kistaa Jumalan?"
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Harhaman uhma nousi entistä korkeammalle.
Ensi kerran elämässänsä oli hän paiseensa muille pal-
jastanut ja ikäänkuin ilkkui ja nautti sen suuruudesta,
tuntien samalla sen voiman, jonka nimessä luuli puhu-
vansa. Hän vastasi jyrkästi:

— «En tahtonut Häntä hävittää, vaan vaihtaa Hä-
net oikeaan. Tahdoin ja tahdon vaihtaa olemattoman
olevaan ..."

Munkki Pietari katsoi Harhamaan niin tutkivasti,
kuin olisi hän tunkenut kahta miekkaa hänen aivoi-
hinsa. Se katse alkoi lannistaa Harhaman raivokoh-
tausta.

— «Mutta mikä varmuus sinulla on siitä, että
Häntä muka ei olisi olemassa?" — kysyi viimein
Pietari tyynenä.

Kysymys oli Harhamalle tulisella raudalla tehty
pisto. Hän näki sen raudan ojentuvan häntä vastaan
joka taholta. Se oli hänelle aivan odottamaton,
aavistamaton kysymys, joka nyt tutkaimena asettui
häntä vastaan. Hänessä oli kaikki henkinen epäsään-
nöllisen rajua ja voimakasta, vaikka hän sen ulkonai-
sesti salasi sairaloisella huolella. Siksi lannistui se
myös pian, väsyen liikaan rajuuteensa. Niin nytkin.
Hän alkoi masentua. Hän vaikeni ja alkoi tulla neu-
vottomaksi. Munkki Pietari kysyi pitkän odotuksen
jälkeen lisää:

— «Ja kumminkin sinä tahdoit Hänet olemattomana
kumota .

. . Mutta entä jos Hän onkin olemassa? .
."

Syvä ryppy nousi Harhaman otsalle. Kädet alkoi-
vat herpautua ja monipäiväisen syömättömyyden ja
valvomisen johdosta heikontuneet polvet pettää. Hän
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istui kauvan synkkänä ja sanattomana . .
. Viimein

lausui hän katkerasti:
— «Miksi Hän ei sitten näyttäydy? . . Miksi Hän

syö minun sieluani salaa, kuin lude? . ."

Munkki Pietari katsoi häneen tutkivasti ja kysyi
vastaukseksi:

— «Eikö Hän vielä ole sinulle kylliksi voimallisesti
näyttäytynyt elämäsi seurauksissa? .

."

Kun Harhama ei vastannut, jatkoi munkki Pietari:
— «Jos Hän ei ole vielä näyttäytynyt, ja jos et

tahdo Häntä muuten oppia tuntemaan, niin syö edel-
leenkin hyvän- ja pahantiedonpuusta! Se puu on joka
hetki edessäsi, eivätkä sen oksilta rapakot kuivu ei-
vätkä tuliset omenat ja herkut lopu. Syö, niin kyllä
silmäsi avautuvat näkemään alastomuutesi ja erotta-
maan hyvän pahasta. Sillä tiedä: Perkele puhui Ju-
malan tahdosta totta, kun hän sanoi, että siitä puusta
syödessä ihminen oppii tietämään hyvän ja pahan . .

."

Luostarin kirkonkello kumahti. Munkki Pietari
nousi, astui jumalankuvan eteen, teki ristinmerkin, is-
tahti ja kysyi levollisena:

— «Ja mikä oli se 'oleva' Jumala jonka aijoit aset-
taa kukistamasi sijalle?"

Harhamasta tuntui kysymys ivalta. Kaikki häntä
ärsytti. Hän yltyi ja vastasi vakuuttavasti:

— «Ihminen . . . Ihminen maailmankurjuuden ja
rouva Esempion muodossa . .

."

Munkki Pietari kavahti ylös ja samaten Harhama,
kuin olisi hän luullut edellisen hänen päällensä karkaa-
van. Molemmat katsoivat taas toistensa silmiin, kuin
Perkeleen ja Jumalan itsetietoiset palvelijat.
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— «Kurjimus! . . Sinä ihmisportto!" — lausui
munkki Pietari ankarana ja hänen sielunsa voimat
näyttivät paisuvan. Hän jatkoi tuomitsevasti:

— «Sinä portto! Sinä olet huorannut kahden
kanssa ..."

— «Kenen kahden?" — yritti Harhama.
— «Vaikene!" — keskeytti kiivastunut munkki. —

«Sinä olet huorannut maailmankurjuuden ja naisen
kanssa. Jälkimäiseltä sinä olet etsinyt lihasi himojen
tyydytystä, edelliseltä muiden himojesi ruokaa, sitten
kun olet yhdet himosi siivet polttanut kullassa, huo-
rannut sen kanssa itsesi näännyksiin. Ja ne huoruus-
kumppalisi aijoit sinä korottaa ihmisten Jumalaksi . . .

Sinä kurja portto! Sinun tekosi ei olisi sillä korjattu,
että vuori ripustettaisiin sinun kaulaasi ja sinut upo-
tettaisiin tuliseen mereen, sillä esimerkkisi siemenet jää-
vät toisten turmioksi . .

."

Harhama yritti puhua, mutta munkki Pietari kes
keytti ankarana:

— «Vaikene! .
. Minä puhun .

.
. Te miesportot!

Te maailman turmelijat! . . Te olette tehnyt naisesta
himojenne kukan. Aistillisuutenne te vertaatte runou-
della ja nostatte lihan rakkauden valtaistuimelle. Te
johdatte ihmiskuntaa eläimen aistitilaa kohti ja vapau-
den nimessä johdatte sukuanne himojen orjuuteen,
josta eläinkin on vapaa. Hävetkää! Eläinten rakkaus
on tuhannesti jalompaa ja puhtaampaa kuin teidän,
sillä ne eivät koskaan yhdy himojansa tyydyttämään,
vaan täyttämään velvollisuuttansa ... Te ilkeät ma-
dot! Te kasvatatte naisesta eläimen; ylistelemällä sen
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lihaa, houkuttelette te sen unohtamaan henkensä kehi-
tyksen ... Ja sitten te madot, jotka ette jaksa kohota
toukkaa ylemmä, kohotatte huoruuskumppaninne, juus-
topalanne — Jumalaksi . . . Jaksatko sinä alhaisuu-
tesi käsittää? .

."

— «Vaikene!" — keskeytti munkki Pietari, kun
Harhama, jonka kasvot olivat tuhanharmaat ja tuskalli-
siksi vääntyneet, yritti puhua.

— «Minä tahdon puhua", — uhmaili Harhama
synkkänä.

— «Vaikene!" — uudisti munkki Pietari. — «Kam-
mioni ja ikäni ja munkkisauvani niinessä käsken minä
sinua vaikenemaan. Minä olen lukenut Anna Pawlow-
nalle kirjoittamasi kirjeet ja nähnyt että Jumala on si-
nulle antanut neron, jota sinä käytät väärin. Sinun
hienojen sormiesi päistä vuotavat Perkeleen ytimet pa-
perille . . . Mutta jos kerran Jumala on sinulle anta-
nut lahjat, on Hän myös pakottava sinut niitä oikein
käyttämään. Hän on, jos se on Hänen tahtonsa, pa-
kottava sinut kirjoittamaan Hänen ylistyksensä ihanim-
mat psalmit . . ."

— «Hänkö!" — kauhistui Harhama, johon isku sat-
tui, kuin ärsyttävä keihäänpisto. Ja uudestaan ryöp-
pysi hänessä ajatus että hän on ja tahtoo olla Perkele.

— «Hän . . . Juuri Hän. Jos se on Hänen tah-
tonsa, niin täytyy sinun kirjoittaa Hänen kunniaksensa
vaikka maailman ihanimmat psalmit ja korkeat veisut,
vaikkapa Hänen sitä tehdessä täytyisi latoa hartioillesi
kaikki maailmat puristamaan sinusta painollansa Hänen
ylistyksensä ..."
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— «000-oh!" — uhitteli Harhama, kuin olisi hä-
nellä ollut Perkeleen valtikka kädessä.

Molemmat miehet seisoivat taas vastatusten, kuin
Jehova ja Perkele. Munkki Pietari korotti äänensä,
nosti kätensä ja vakuutti:

— «Niin totta, kuin Hän ja maailma on olemassa,
on Hän sen tekevä, jos se on Hänen tahtonsa . . . Sinä,
portto, olet Hänen istuimellensa korottanut huoruus-
toverisi maailmankurjuuden ja naisen, mutta Hän on
paneva sinun jumalasi sinua sylkemään ja porton kä-
dellä on Hän sinut painava jalkojensa eteen tomuksi."

— «Nähdäänhän!" — yritti Harhama seisten yl-
peänä, päättävänä, hurjanrohkeana, silmissä kuumeen
tuli. Hän seisoi, kuin olisivat Perkeleen sotajoukot seis-
seet hänen takanansa valmiina, odottaen vaan hänen
vihjaustansa. Munkki Pietarin silmiin katsoen lausui
hän vielä uhmaavana:

— «Nähdäänhän!"
— «Vaikene ja kuuntele!" — käski munkki Pietari.

«Niinkuin sinun rakkaudeksi korottamasi porttoutesi on
kannettu rikkaruohojen höysteeksi, niin on sinun syn-
tisi häpeään joutuva. Askeleesi ovat muuttuvat tuli-
siksi kiviksi, jotka nousevat ylös pilviksi ja satavat
tulisina mukulakivinä hartioillesi kunnes olet tomuna
Hänen edessänsä, sillä Hän ei ole luonut sinua jättääk-
sensä sinut harhaan. Hän tahtoo tehdä sinusta ihmi-
sen, niin, sumuna nostaa Hän sinut Itseensä. Hän
masentaa sinut maahan ja etsii sinut pitimiinsä
vaikkapa minne menisit. Hänen satimestansa et
pääse . .

."
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Harhama kuunteli tuomiona jylisevää puhetta ki-
vipatsaana. Voimakas leuka vavahteli hieman suonen-
vedosta ja laihat kädet olivat nyrkiksi puristetut.

Munkki Pietari kohosi yhä korkeammalle, kir-
kastui ja suureni. Hänen voimansa paisuivat. Mutta
sitä mukaa nousivat taas Harhamankin hengen voimat
ja urheina he mittelivät toisiansa kuin kaksi elämästä
ja kuolemasta taistelevaa petoa. Harhama tunsi Per-
keleen sotajoukkojen yhä lisääntyvän ja odottavan
vaan käskyä. Munkki Pietari taas tunsi puhuvansa
Jumalan istuimelta. Hän todisti.

— «Hän on sinut kerran lyövä tomuna jalkoi-
hinsa . .

."

— «Minutko .
. . Ohoh!?" — keskeytti Harhama

röyhkeänä, ylpeänä tuntien seisovansa nyt elämänsä
korkeimmalla vuorenhuipulla, elävänsä sen suurinta
hetkeä.

— «Sinut Hän on masentava, sillä Hän on tuomio.
Ei yksikään maailmassa . . maailmakaan voi Hänen tuo-
miotansa kiertää. Jos se poikkeaa pois Hänen säätä-
mältänsä radalta, täytyy sen murskautua, ja sinä olet
tomuhitua vähempi maailmaan verraten. Millä voimalla
luulet voivasi Hänen luomiansa kiertää . . ."

— «Perkeleen voimalla . . . Älkää hämmästykö!
. . . Hänen voimallaan", — raivosi Harhama jonka koko
olemus nousi ja laski aallonharjana, josta suitsusi vihan
ja ylpeyden savu.

Munkki Pietari kokosi kaikki voimansa, nousi,
kuin viimeiselle tuomio-istuimelle, nosti kätensä ylös ja
lausui suurena, kiivaana:
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— «Perkeleen täytyy Hänen edessänsä maassa
madella .

. . Perkeleen täytyy Hänen käskystänsä joh-
taa sinut niihin tekoihin, jotka valaisevat silmäsi näke-
mään viheliäisyytesi. Elämäsi on kurja rikosten sarja.
.

. . Siksi vetosit sinä jo Jeesuksen sanoihin: Älkää
tuomitko. Mutta jos minä voin, olen minä tällä Juma-
lan antamalla sauvalla armotta lyövä alas jokaisen
käden, joka nousee Häntä vastaan maailman pahen-
nukseksi. Muuttukoot jumalasi vierinkiviksi, jotka lak-
kaamatta kierivät kantapäilläsi todistamassa häpeääsi
ja ajamassa sinua Hänen luoksensa! Kohotkoot ne ja
teoksesi lehdet pilveksi! Muuttukoot ne siellä tulisiksi
kiviksi ja satakoot tulisena kivisateena päällesi kunnes
nöyrryt ja tunnustat rikoksesi! Osottakoon Hän voi-
mansa ja lyököön sinut tomuksi, koko maailman pilkan-
sormien osoteltavaksi! ..."

Munkki Pietari oli hengästynyt ja pysähtyi. Kaikki
maailman vuoret tuntuivat painavan Harhamaa, mutta
hän seisoi sen taakan alla synkkänä kuin Kain, kyl-
mänä kuin kivipatsas. Sanaakaan sanomatta aikoi
hän poistua. Munkki Pietari astui silloin hänen eteensä
ja käski:

— «Seis!"
Harhama pysähtyi. Munkki Pietari puhui hiukan

lempeämpänä:
— «Sanoit rukoilleesi Perkelettä. Tiedätkö mikä

on Perkele?"
Harhama vaikeni. Hänellä oli Perkeleestä sama

tieto kuin Jumalastakin. Munkki Pietari jatkoi:
— «Teitä on maailmassa narreja, jotka Perkelettä

ivatessanne laitatte sille sarvia päähän ja lihallistutatte
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sen. Teitä on toisia narreja, jotka niille sanoille nau-
ratte ja vakuutatte että Perkelettä ei ole. Mutta te
molemmat tunnette joka hetki sen voiman, sillä Perke-
leen ilmestysmuoto on teissä itsessänne asuva pahuus ..

Teidän luonteenne alhaisuus ja pahat taipumuksenne
ovat Perkeleen olemuksen oleellinen ilmestys ja te
kaikki tämän maailman narrit ja naurajat olette paras
todistus siitä miten voimallinen se Perkele on. Sadat
miljoonat hänen ivailijoitansa marssivat joka päivä
maanpäällä juuri hänen enkeliarmeijoinansa, myrkyt-
tämässä ihmis-elämää, nostamassa käden kättä vastaan
ja sitomassa onnettomia himojen kahleisiin ..."

Kirkonkellojen soitto tulvasi kammioon. Munkki
Pietari teki ristinmerkin. Harhama katseli häntä tylsän
uhmaavana kivipylväänä. Munkki Pietari jatkoi surul-
lisena :

— «Te ette kykene edes sen vertaa ajattelemaan,
että Perkelettä ivaillessanne ivailette oman olemuk-
senne turmeltuvaa pääosaa, oman henkenne turmeltu-
nutta ydintä te narrit ivaatte; sen sijaan, että käyttäi-
sitte voimanne sen kukistamiseen, laitatte te sille sarvia
päähän ja laittelette ruumiillisia muotoja ...ja sitä
ivaillessanne kulette narrijoukkona sen orjina . . . Koko
elämä todistaa teissä asuvan Perkeleen voimaa: Pahe
seuraa paheesta, käsi nousee kättä vastaan ja mies ja
nainen tuhoavat toisensa porttoudella. Toiset peittele-
vät pahettansa ja häpeäänsä pukemalla sen runouden
viikunalehtiin, mutta ne lehdet ovat kuivuvia, sillä mai-
nitakseni vaan yhden esimerkin, joka osottaa, että Ju-
malan siveelliset käskyt ovat järkkkymättömiä, mainit-
sen sen, että eivät mitkään yhteiskunnat ja runoilijat
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voi järkyttää avioliittoa, sillä he eivät voi muuttaa sitä
luonnolakia, joka asettaa yksimiehisyyden äitiyden eh-
doksi. Ne uuden ajan profeetat, jotka sitä yrittävät,
ovat niitä hulluuden apostoleja, jotka luulevat voivansa
muuttaa Jumalan säätämän luonnonlain . . . sillä
eivät kai hekään aikone hävittää ihmiskuntaa yhdessä
polvessa hävittämällä naisen äitiyden, polkemalla naisen
monimiehisyyteen ..."

Munkki Pietari pysähtyi. Pitkän vaiti-olon jälkeen
lausui hän taas surullisena:

— «Huomaatko, että Perkelettä rukoillessasi olet
kumartanut omaa alhaisuuttasi ja pahoja taipumuksiasi,
joista olet niin rikas .

. . Rukoilemattasikin ne taipu-
mukset jo kuulevat sinua , .

."

Harhama kuunteli tylsän uhmaavana. Kun hän
taas kumarsi jäähyväisiksi, astui munkki Pietari hänen
eteensä ja lausui lempeämpänä:

— «Jumalan vanhurskas viha on rajaton, mutta
Hänen rakkautensa katuvaa kohtaan on yhtä ääretön."

Sen sanottuansa hän nosti kätensä siunataksensa
Harhamaa ristinmerkillä. Harhama yritti tarttua siu-
naukseen nostettuun käteen, painaaksensa sen alas,
mutta munkki Pietari käski ankarana:

— «Käsi alas! Minä käsken Jumalan nimessä ja
Hänen palvelijanansa ..."

Harhaman käsi painui alas. Munkki Pietari siu-
nasi hänet nopeasti, ennen kun Harhama ehti sitä es-
tää, ja lausui:

— «Jumala olkoon sinulle armollinen japainakoon
sinut aikanansa jalkoihinsa tomuksi ja sitten nostakoon
sinut uutena ihmisenä!"
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Sitten istahti hän ja lausui:
— «Mene! . . Tästä kammiosta vie sinut jokainen

polku Hänen luoksensa ..."

Ovi sulkeutui Harhaman jälkeen. Käytävän kuu-
raiset kiviseinät huokuivat jääkylmyyttä, joka tuntui
tarttuvan rautaisin kourin Harhaman polviin, puristavan
niitä ja ikäänkuin taivuttavan niitä. Sinä hetkenä,
jonka hän seisoi Perkeleen valta-istuimella, oli hän jän-
nittänyt kaikki sielunsa voimat äärimäiseen vireeseen,
pingottanut koko olemuksensa ja herposi nyt. Jalat
tuntuivat rautapainoilta, joita hän ei jaksanut lattiasta
nostaa. Hän seisoi oven edessä ja kuuli munkki Pieta-
rin rukoilevan:

— «Kaikkivoipa Jumala! Nosta armossasi vuoresi
hänen hartioillensa, ennen kun se on hänelle myöhäistä!
Jauha hänet tomuksi, kun vielä aika on, että hän saisi
nauttia Sinun armosi suloisuutta! .

."

Kylmä hiki nousi Harhaman otsalle. Luostarin
kellot alkoivat soida ja kirkossa veisasi kuoro:

«Muserra meidät murskaksi.
Jauha meidät tomuksi!
Masenna ylpeys,
polta paha,
kitke armotta himo!
Herra, armahda!
Herra, armahda!
Herra, armahda!"

Harhama oli yrittänyt poistua, mutta polvet petti-
vät. Hän vajosi voimatonna, kuin juopunutpolvillensa
seinää vasten. Otsa painui jääkylmään, kuuraiseen
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seinään ja se virkisti häntä. Kun hän nousi vaivoin
ylös, huomasi hän painuneensa polvillensa erään juma-
lankuvan eteen, jonka edessä paloi pieni lamppu.

— «Oi ... joi ... joi!" — pääsi silloin Harha-
malta pitkä, tuskallinen huokaus.

Ulkona oli jääkylmä ilma. Pakkasen sakea huude
pimensi puolipäivän hämäräksi. Auringonkehrä näkyi
sen läpi himmeän veripunaisena suurena pyöränä kuin
tähtikehrä savun seasta. Oli niin sumeaa, että myy-
mälät olivat valaistut sähkövalolla. Kirkonkellojen ääni
kuului synkältä, jääkolealta.

Ajatuksissansa kulki Harhama katuja pitkin.
Munkki Pietarin ankara ääni soi yhä hänen korvissansa.
Hän oli kuulevinansa hänen jylisevät sanansa. Mutta
ne sanat eivät häntä masentaneet. Ne herättivät hä-
nessä jonkunlaisen sokean, tylsän uhman, kuten tapah-
tuu ihmisessä, joka on syössyt uhkarohkeuksiin ja tie-
tää peräytymisen olevan myöhäistä, eikä myös ole
varma tekonsa oikeudesta eikä sen vääryydestäkään.
Epäily oli tukahtunut ja sen sijalle astunut epätoivoi-
nen uhitteleva ajatus: «Menköön, sittenhän näkee!"

Ja silloin tulvasi häneen katumus, että oli teok-
sensa ja elämänsä salaisuuden paljastanut. Se paljas-
tus tuntui tukkeavan kaikki peräytymistiet. Peräyty-
misen ajatuskin jo vyörytteli hänen eteensä häpeän
suurta, mustaa palloa, jonka päällä pysyttelihe suuri
irvistelevä pääkallo nauraen hänelle pirullista ivanaurua.
Hänen hätänsä roiskahteli uhman tulien seasta öljy-
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vaahtona, joka pärskyi ylös, laski sieltä takaisin uhman
tuliroihuun ja lisäsi sen paloa. Ja sitä mukaa tunsi
hän myös yhä enemmän riippuvansa rouva Esempiosta.
Hänessä nousi ruttomainen kiihko saada kaikki ennal-
lensa ja siten pelastaa teos ja elämä. Kaikki elämän
rihmat tuntuivat juoksevan rouva Esempion saksien
läpi.

Rouva Esempiota ei vielä kuulunut. Odotellessansa,
tuskitellessansa ja harhaillessansa johtuivat Harhaman
ajatukset paksusta rahapinkastansa niiden lahjottajaan
Zaikoon. Tämän kuva nousi hänelle surullisena muis-

tona, joka soitteli menneisyyden kelloja. Hän lähti hä-
nen haudallensa Vasiliostrovaan, Pietarin tiheimpään
haudatulle suurimmalle hautausmaalle ikäänkuin ai-
kaansa kuluttamaan, tai tapaamaan kuollutta ystä-
väänsä ja viemään hänelle tulipunaisen tulpaanin.

Hautausmaan hoitaja sai ruplansa ja näytti hä-
nelle haudan, moneen kertaan kumartaen. Sitä peitti
sakea hanki ja pieni muistokivi, jonka Anna Pawlowna
oli yhdessä hänen kanssansa sille pystyttänyt. Ei
ainoakaan jälki osottanut, että ystävä olisi sielläkäynyt
talven lumien aikana. Harhama istahti viereiselle hauta-
kivelle ja kohta laskeusi hänen henkensä ihmishengen
kalmanhautoihin. Hänen ympärillänsä kaivettiin kym-
meniä hautoja. Kaikkialta viskasi lapio ylös mustaa,
rapamaista liejua, valmistaen ihmiselle sen mätänemis-
paikkaa. Suuri hautausmaa oli hautakivimetsänä. Toi-
set niistä kivistä heittelivät obeliskimaisia huippujansa
korkeuteen ylpeinä, toiset aivan kuin häpeilivät pie-
nuuttansa, mutta kaikilla oli jotain yhteistä: kaikissa
näkyivät kaikenhäviön terävien hampaiden jälet. Jot-
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kut kivipylväät olivat vinossa, toiset olivat jokaatuneet
ja murenivat kaikenhäviön hampaiden pureksimina.

Ja siinä istuessansa ja hengessänsä ihmishengen
kalmanmailla kulkiessansa täytti hänet taas kuoleman
pelko tulvaveden tavoin. Hän tunsi kalmanhajun sie-
ramissansa. Se haju tuntui tarttuvan hänen ruumii-
seensa, kuin rutto, ja alkavan suuren työnsä, työn, joka
ei koskaan lakkaa, jonka tekijä ei nureksi työn ras-
kautta, työpäivän pituutta. Se haju sakeni, muuttui har-
maaksi sumuksi, sitten mustaksi usvaksi ja lopulta
pilkkopimeydeksi, ja siihen pimeyteen haihtui taaskoko
hänen teoksensa ja sen mukana koko hänen elämänsä.

Hän vapisi. Sitten selveni taas sumu ja kalman-
haju kirkastui ilkamoivaksi kuoleman elämän-ivaksi.
Koko elämä näytti kuoleman ivanaurulta. Jokaisen
muistomerkin päässä irvisteli kuoleman korppi, siivekäs
pääkallo, vaanien häntä, kynnet valmiiksi vedettyinä.
Ne korpit suurenivat. Yksi niistä muuttui majuri Veli-
kodushofiksi, joka irvisteli hänelle. Hän raivostui, ja
inho ja halveksiminen ja vihan tuli himmensi kaiken
muun, kuin metsäpalo nuotiotulien valon .

. .

Ja aina uudet ja uudet kuoleman kuvat ilmestyivät
edellisistä japuhkesivat kukkina kalmanhajusta. Hänen
silmiensä eteen ilmestyi kuoleman musta leija, joka
suureni, vaappui, imi itseensä kaiken, laajeni ja täytti
viimein koko äärettömyyden. Hän pyöriskeli sen ime-
misissä, hätäytyi, etsi pelastusta ja taas tarttui hän
teokseensa ja rouva Esempioon, josta taas tuntui riip-
puvan kaikki, sekä elämä, että kuolema.

Haudankaivaja viskasi haudasta sääriluun. Har-
hama huokasi, asetti punaisen tulpaanin ystävänsä hau-
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dalle ja läksi pois hoippuvin askelin, kalmanhaju siera-
missa.

Kuoleman korpit, siivekkäät pääkallot kurkistelivat
yhä Harhaman silmissä. Zaikon haudalta lähdettyänsä
poikkesi hän hautausmaan kirkkoon.

Mikä ajatus oli hänet sinne johtanut, sitä ei hän
käsittänyt. Se oli ehkä ajatus mennä lämmittele-
mään tai rauhaan, tai yleensä johonkin sisälle. Kirkko
oli puolihämärä. Sitä valaisivat ainoastaan rukoilijoi-
den sytyttämät vahakynttilät, jotka tuikkivat alttarilla
ja Jumalan kuvien edessä, kuin taivaan tähdet Jumalan
olemuksen ympärillä. Rukouksen ja huokauksien ko-
llina kohosi holveihin ihanan laulun sävelien kantamana
ja kaiku vastasi sieltä, kuin vakuuttaen särkyneille että
Jumala armahtaa heitä.

Rukoilijoita oli tavallista enemmän. Kaikkialla
vuotivat kyyneleet, kaikkialla näkyi surun ja kuoleman
sortamia, jotka saattoivat morsiamensa hautaan ja
anoivat Jumalan armoa epätoivoisen luottamuksella ja
hartaudella, hätääntyneet, avuttoman näköiset katseet
kohotettuina Hänen puoleensa, vavistenkuoleman edessä.

Kirkossa oli kaksitoista avonaista ruumis-arkkua,
kussakin ruumis odottaen papin siunausta. Arkut olivat
ladotut vieretysten kahteen riviin. Ne olivat maailman
kurjuudesta poismuuttavia ihmisiä. Maailman rikkauk-
sien keskellä ei niille, rikkauksien luojille, riittänyt eri
siunausta kullekin. Niitä täytyi siunata joukottani.

Kuoro veisasi, pappi luki siunauksia ja vakuutti,
että kuolleista ylösnousemisen aamuna ystävät taas
saavat syleillä toisiansa elävinä. Kyyneleet vuotivat,
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raivoisat itkukohtaukset yltyivät yhdeksi kohinaksi lau-
lun ja rukouksien kanssa. Ihmishenki kiemurteli kuo-
leman korppien terävissä kynsissä.

Harhama tunkeutui aivan arkkurivien viereen.
Hän nuuski kalmanhajua ja tutki kuolleiden kasvonpiir-
teitä, nähdäksensä niistä jotain, vaikka mitä. Hän
nuuski kuollutta, kuin nälkäänkuolevapeto piiloutunutta
raatoa, johon se ei uskaltaisi koskea, mutta nälkä pa-
kottaa, polttaen suolia kuin tulinen rauta. Hän värisi,
himoitessansa nähdä kuolleiden kasvoista vilahduksen
jostain himmeästä ilmiöstä, tai kuolemasta, Jumalasta
tai Perkeleestä. Ja hän näki ryppyisiä, raihnaisia kas-
voja, laihoja huulia, ihmisraatoja, joiden lihan oli kai-
kenhäviö syönyt jo elävältä. Hän hengitti kiihkeästi,
tunsi taas kalmanhajun sieramissansa, ja kyyristyi hä-
viön kynsiin, silmät hätäytyneinä.

— «Niinkuin Jeesus Kristus on noussut kuolleista,
niin pitää kaikkein kuolleiden kerran nouseman", va-
kuutti pappi.

— „Onkohän sitten noussut?" — ajatteli Harhama,
kasvot ivan ja tuskan vääntäminä, ja jatkoi: «Miksi
hän sitten nousi yöllä salaa? ... Ja miksi Hän pelkäsi
näyttäytyä kalkille? .

.
."

— «Siksi ei ole enää kuolemaa, sillä hän on ylös-
nousemus", — vakuutti pappi.

Jeesuksen kärsimisen, kuoleman ja ylösnousemi-
sen hämäryys sumensi Harhaman silmiä; hän mietti:

— «Miksi ei Hän nyt tule, vaikkapa näyttäyty-
mään taivaan korkeudesta, kun Hän on muka kaikki-
voipa ja kun Hän sillä voisi lakaista pois epäuskon ja
epäilyksen ja tuskat ja kaiken? ..."
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Hän synkistyi. Erään ruumiin silmä oli raollansa.
Hän aivan kyyristyi kurkistamaan siihen, nähdäksensä
sieltä jotain. Silmä näytti elottomalta, muljottavalta.
ruumiista nousi ilkeä haju. Pappi luki jo viimeisen
siunauksensa. Arkkujen kannet nostettiin paikoillensa
ja satoihin nousevasta väkijoukosta purskahti silloin
epätoivoinen itku ja parku. Ihmishenki, joka oli luotu
maailman herraksi, huusi ja itki ja vapisi näkymättö-
män kuoleman tulipitimissä voimatonna haituvana.

Harhama huokasi likomärkänä hiestä.

Kuolleet kannettiin liejuiseen maahan mätänemään.
Kirkkoon jäi vielä joukko rukoilijoita. Kuolema ja tyh-
jyys henkäili kaikkialta. Elämän turhuus tuikutti joka
tulesta.

Rukoilijoita katsellessansa huomasi Harhama nuo-
ren, mustiin puetun naisen, joka rukoili hartaampana
muita Kasanin Neitsyt Maarian kuvan edessä. Tämä
nainen oli kiinnittänyt pikkuisen, punaisen kukan teriön
Maarian kuvan eteen, kuvan kehykseen, ja sytyttänyt
vahakynttilän, jonka tuike valaisi kukkasen teriötä ja
Neitsyen lempeitä kasvoja hämärällä valolla. Itse hän
painoi otsansa kirkon kivipermantoon, musta tukka ha-
josi permannolle ja ruumis värähteli itkukohtauksista.
Kuoripojat lauloivat taas kirkkaalla äänellä: Herra,
armahda, Herra, armahda, armahda!

Yhä hartaammin rukoilivat sortuneet. Entistä kirk-
kaampana kaikui laulu kirkon holveissa, ja lukuisem-
pina tuikkivat kynttilät. Nuori nainen itki yhä otsa
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kylmään permantoon painettuna. Säälien katseli Har-
hama tuskan runtelemaa naista.

Viimein nousi nainen polvillensa, katsoi mustilla
suurilla silmillänsä Neitsyt Maarian kuvaan niin avutto-
man ja epätoivoisen näköisenä että se katse tunki läpi
Harhaman olemuksen. Kerran oli Ritva katsonut hä-
neen aivan tuommoisena avuttomana, turvattomana .

.
.

Hän järkkyi, katseli naista tarkemmin ja muisti
hänet jossain nähneensä, mutta ei muistanut missä,
eikä sitä kuka hän oli. Nuori nainen painoi taas ot-
sansa kylmää kiveä vastaan, nousi sitten uudestaan
polvillensa ja rukoili kädet ojennettuina Neitsyt Maa-
rian kuvaa kohti. Hän lähestyi naista ja kuuli hänen
hiljaa lausuvan:

— «Jeesus Kristus! Pelasta Nikolai ja myös hä-
nen ystävänsä Harhama! .

."

Harhama säpsähti tuntien naisen. Se oli Loolja,
Nikolain onneton sisar. Samassa huomasi Loolja hänet
ja nousi ylös hämmästyneenä. Harhama lähestyi häntä,
tervehti ja lausui hiljaa:

— «Kiitos, Loolja! Oli hauska, että tapasin
Saamme puhua Nikolaistakin."

He istahtivat seinänvierelle. Loolja oli kokonaan
muuttunut. Hän oli varttunut tytöstä naiseksi. Kas-
voissa oli vaimon ilme, mutta mustissa silmissä loisti
entinen tytön avomielisyys ja samalla sanomaton kärsi-
mys. Hän oli hyvästi puettu. Hiljaisella äänellä alkoi
hän puhua:

— «Minä juuri satuin muistamaan teitä . . . Tä-
nään on Nikolain päivä ja tulin rukoilemaan rauhan
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puolesta . . . Hän muisti aina Teitä ja Kaatja-poloinen
puhuu Teistä vielä ja tahtoisi tavata."

Suuret muistot heilahtivat Harhaman silmissä.
Kuolemakin hävisi hetkeksi.

— «Missä on Nikolai?" — kysyi Harhama uteli-
aana, kiihkoisena, kuiskaamalla, kuin jotain peläten.
Looljan silmästä kierähti kyynel, jonka hän kuivasi
nopeasti vapisevin käsin, vastaten kuiskaamalla:

— «Hänet ammuttiin kapinassa."
Sen sanottuansa purskahti hän katkeraan, raivoi-

saan itkuun . . . Koko ruumis vapisi itkukohtauksen
kourassa. Harhamaan koski sanoma Nikolain kohta-
losta kuin puukonpisto. Vallankumouksellisten joukossa
oli ainoastaan kaksi, joita hän rakasti: Zaiko ja Niko-
lai, edellinen hieno, hento ja tunteellinen, jälkimäinen
uhkarohkea, voimakas ja nerokas. Kuoleman jääkylmä
koura tuntui taas häntä puristavan. Se avasi kitansa
ja näytti ilkkuen kaikkea, mitä oli sinne niellyt: siellä
oli Nikolai, Zaiko, Nikitin. Se pureksi niiden luita,
kalvoi niitä, kuin koira soisessa haudassa, ilkeänä, in-
hottavana, märkänä ja matoisena. Loolja painoi kas-
vonsa käsiänsä vastaan, vartalo vapisi ja hän hätäili
itkun seasta Nikolaita tarkottaen:

— «Se poloinen kuoli vielä katumattomana . .
."

Kaikki tuskan puukot leikkelivät Harhamaa. Hän
yritti lohdutella Looljaa, selittäen:

— «Eihän hänellä ollut mitään kaduttavaa . . .

Hänhän oli jalo ja hyvä . . ."

Loolja keskeytti hänet lausuen:
— «Oi, Te ette tiedä, ette tiedä . . . Voi jos Te

tietäisitte! .
."
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Harhama kiihottui luullen olevan jotain salaista.
Ikäänkuin sitä salaisuutta siepataksensa uteli hän:

— «No, mitä sitten Loolja? . . Mitä hänellä oli?"
Loolja purskahti taas raivo-itkuun ja aivan kokoon

lyyhistyneenä vastasi itkun seasta:
— «Se poloinen kirosi Jumalan . , . Voi, Herra

Jumala, Herra Jumala tätä ihmis-elämää! . ."

Harhaman mieli synkistyi. Hän muisti kuinka hän
itse oli kironnut Jumalan synkän korven keskellä talvi-
sena sydän-yönä. Elämän yleinen epäselvyys tuijotti
häneen taas mykkänä. Hän ei ollut selvillä mistään.
Pitkän vaiti-olon jälkeen alkoi hän rauhotella onnetonta
tyttöä. Hän selitteli:

— «Rauhotu, Loolja! Eihän Nikolai ole kenelle-
kään pahaa tehnyt ..."

— «Niin", — lausui Loolja hiukan rauhottuneena
itkun seasta. — «Hän oli kaikille hyvä . . . minullekin
. . . Ja eikö totta, että Jumala on armollinen?"

Harhama ei tiennyt mitä vastata. «Pitääkö minun
nyt ottaa särkyneeltä tytöltä pois se ehkä luuloteltu
vesimalja, josta hän taas juo rauhaa?" — mietti hän.
Hän sotkeutui ajatuksiinsa ja huokasi itseksensä, Juma-
laa tarkottaen:

— «Miten kavalasti se paula on punottu!"
Kun Loolja oli rauhottunut, kertoi hän ensin Niko-

lain kuolemasta ja jatkoi:
— «Me surimme häntä . . . Kaatjan täytyi piilo-

tella. Minuun koski se kovasti, kun hän kaatui katu-
mattomana ja Jumalaa kiroten. Kun kesä tuli, kokosin
minä, mitä oli, ja lähdin toivioretkelle Kiefiin rukoile-
maan hänen puolestansa. Siellä rukoilin minä kolme
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päivää hänen puolestaan .
. .ja Teidänkin puolestanne

. . . Se helpotti vähän ..."

Hän keskeytti ja mietti. Harhamassa nousi inho
sitä Jumalaa vastaan, jonka nimessä yksinkertaisia hou-
kutellaan toivioretkille, tuhlaamaan varansa ja sitte kär-
simään kurjuutta.

Hän havahtui noista sanoista, kuin olisi hän
nähnyt verivihollisensa. Munkki Pietari tuntui hänestä
nyt hänen viholliseltansa: Jumalan edustajalta, Jumalan,
jota hän taas vihasi vaistomaisesti. Se tunne tuprahti
hänestä, kuin poro sateen siihen sattuessa ja peitti
hetkeksi kaiken muun. Hän tarttui Jumalaan, kuin lah-
tari teuraaseen: raaoin käsin, arastelematta. Hän ky-
syi Looljalta halveksivalla äänellä:

— «Loolja .
! Uskotko sinä kaikkia taruja? . .

."

Loolja katsoi häneen hämmästyneenä. Hän ei
tiennyt mitä tarua Harhama tarkotti ja kysyi:

— «Mitä taruja? . . . Satujako? . .
."

Harhamasta vuoti Jumalan halveksiminen ja viha
virtana. Hän vastasi puoli ilkkuen:

— «Niin . . . satuja . .
. Voitko sinä uskoa, että

Jumala on olemassa? . .
."

Looljan silmät suurenivat. Hän katsoi Harhamaan
hämmästyneenä ja lausui:

— «Miten minä voisin olla sitä uskomatta?"
Looljan ääni ja kysymys oli niin viaton ja yksin-

kertainen, että Harhama tuskastui. Hän lausui kuin
nuhdellaksensa Looljaa:

— «No, miten sinä, Loolja, voit uskoa, kun et
tiedä ..."

— «Herra Jumala!" — keskeytti Loolja, lisäten:
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— «Voivathan ihmiset uskoa sitäkin, että Jumalaa
ei ole . . . Ja onhan se paljon vaikeampaa uskoa . .

!

Harhama hämmästyi. Looljan vastaus oli hänelle
kuin neulanpisto. Loolja jatkoi hiukan mietittyänsä:

— «Eiväthän nekään tiedä, että Jumalaa ei ole
olemassa ... Ne vaan uskovat ..."

Elämän verkkokäpy alkoi taas liikkua Harhaman
ympärillä. Ensi kertaa elämässänsä kuuli hän sanotta-
van, että Jumalan kieltäminenkin on uskoa ...Ja hän
ei voinut sitä kumota, ei vääräksi väittää. Looljan lau-
suma ajatus tuntui niin luonnolliselta, yksinkertaiselta,
että se oli aivan kumoamaton. Se tuntui luonnon val-
mistamalta totuudelta, jota totuutta ei voida koskaan
kumota. Uskonrihmat tuntuivat juoksevat yksinpä
kieltämyksestäkin. Harhamasta tuntui, että koko
elämä oli yksi ainoa sadin, joka oli hänen poluil-
lensa viritetty, yksi ainoa verkko, josta ei ollut pois-
pääsyä. Ikäänkuin siitä pois pyrkien, lausui hän tus-
kastuneena:

— «No, sehän on kokonaan toista . . . Näkeehän
sen että Sitä ei ole .

.
."

— «Mistä sen näkee?" — tarttui Loolja kerkeästi,
viattomasti, kuin lapsi.

Ja entistä enemmän sotkeutui ja tuskastui Har-
hama. Hän ei jaksanut ajatella, ei kyennyt selittämään
mistä sen näkee. Tuskastuneena, kääntääksensä puheen
toisaalle, lausui hän:

— «Äs! Jätetään nyt se! . . . Missä on Kaatja?"
— «Kaatjako? Se poloinen asuu luonani . . . lap-

sinensa .
. . Hänellä olisi asiaakin Teille", — vastasi

Loolja.
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— «Minä tulen häntä tervehtimään", — tarttui
Harhama, kiirehtien, jyrkästi.

— «Tekö? ... Ei .
. . Ette Te voi", — keskeytti

Loolja hämillänsä.
— «Miksi en voi?"
Loolja punastui, kyynel kierähti silmästä ja hän

vastasi surullisena suu itkussa:
— «Minä olen vielä semmoinen nainen . .

."

Hän purskahti taas itkuun ja jatkoi sen seasta:
— «Enhän minä . . . enhän minä . . . tahtoisi,

mutta kun on pakko . . . Joskus on pakko . . . Anna
Pawlownan toimesta sain oppia ompelemaan . . . Sitten
tuli pikku veljille ikävä ja Nikolain täytyi paeta . .

.

Ne poloiset pyrkivät luokseni ... Minä aloin ommella
ja otin raukat huostaani . . . Veljet saivat opetusta ja
vanhimmat ovat jo opissa. Kun tuli hätä ja olisi poloi-
set pitänyt karkottaa luotani, niin tuli sääli ja minä ..."

Itku keskeytti taas puheen. Harhamaa se leikkeli
kuin veitsi. Loolja jatkoi:

— «Pari .
. . pari kertaa kuussa on täytynyt . . .

on täytynyt, kun ei ole jaksanut ansaita muuten . . .

niin vähä maksavat . . . Minä olen aina silloin rukoil-
lut ja katunut ja ajatellut: Antoihan Jumalakin poikansa
ihmisten tähden .

.
. eikö minun pidä antaa itseäni

veljieni tähden, että he saisivat kasvaa Jumalan lapsiksi
ja voisivat oppia Jumalan sanaa . . . Ah, kyllä elämä
on raskasta, niin raskasta ja likaista ..."

Hän vaikeni hetkeksi ja kuivaili kyyneleitänsä.
Harhama hengitti raskaasti. Elämä ilmestyi hänelle
likaisena petona, joka puri armotta, verinen nahka sel-
kään hevosloimeksi heitettynä, verinen puoli ylöspäin.
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Hänessä nousi taas viha rikkaiden Jumala-pelättiä vas-
taan ja teos alkoi nousta niistä sumuista, joihin se äsken
uhkasi vajota. Loolja jatkoi:

— «Sitten syntyi Kaatjalle lapsi, jälkeen Nikolain
kuoleman. Hän onneton on kivuloinen ja me elämme
kaikki yhdessä . . . Kun tulee äärimäinen hätä, sil-
loin täytyy minun turvautua syntiin ja likaan ..."

Hän vaikeni taas, mietti raskaita hetkiänsä, näytti
luhistuvan kokoon ja lopetti huoaten:

— «Mutta eihän sille mitä voi . . . Tottapa sen
Jumala on niin säätänyt . .."

Loolja itki taas. Harhama oli unohtanut oman
itsensä kokonaan tätä ihmistuskan, kärsimyksien, rak-
kauden ja jalouden kuvausta kuullessansa. Viha lei-
mahti Jumalaa ja munkki Pietaria kohtaan. Mieli kolk-
kona lausui hän Looljalle päättävästi:

— «Mennään Kaatjan luo!"
— «Kuinka .

. . Mutta ihmiset voivat luulla Teistä
pahaa .

. . kun minä kävelen."
— «Ei, Loolja. Ei. Sinä olet parempi minua. Et

sinä ole 'kävellyt', vaan minä. Sinä pelastat veljiäsi,
minä olen etsinyt lokaa", — keskeytti Harhama. Ja
tarttuen Looljan käteen, lisäsi hän:

— «Mennään!"
Kun he lähestyivät Looljan asuntoa, lausui tämä:
— «Herra Harhama, älkää koskettako Kaatjan

yhteen kohtaan, se poloinen joutuu silloin vihan val-
taan ... Ne vangitsivat hänet ennen Nikolain kuole-
maa vallankumouksellisena ja raiskasivat . . . Sitten
hänet vapautettiin . .

."
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Harhaman viha roiskahti tuhlaavana ja sammutti
joksikin aikaa kaiken muun.

Elämän kukkanuput puhkeilivat kukiksi. Rakkau-
desta toisia kohtaan puhkeili viha toisia kohtaan. Elämä
itse loi siten kaiken, mitä se tarvitsi itsensä tekijöiksi,
oman olemuksensa ytimiksi.

Pietarin pakkanen terottui neulateräväksi. Kylmän
sumu samensi ilmaa. Liput liehuivat tsaarin kunniaksi.

Harhama ja Loolja nousivat pimeitä, likaisia por-
taita myöten viisikerroksisen rakennuksen ullakkoker-
rokseen, jossa Looljan asunto oli. Siinä asunnossa oli
yksi matala huone, josta etu-osa oli erotettu keittiöksi.
Huone oli siisti, vaikka köyhyys pisti kaikkialta silmiin
terävänä, kirpelevänä, syövänä ja leikkelevänä. Keit-
tiössä puuhaili Nikolain halvautunut sisar. Häntäkin
hoiti ja ruokki Loolja työllänsä ja ruumiillansa ...

Keittiön takana olevassa asuinhuoneessa soudatti
Kaatja lastansa laulaen:

„Tuuti, tuuti, pienoinen!
Kasva, kasva, kaunoinen
jumalien kiroksi,
sortajien tuhoksi!
Tuuti aa!
Et sä saa
taattoasi unhottaa!"
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— «Kaatja, rakas, etkö tunne herra Harhamaa?" —

kysyi Loolja, kun he astuivat sisään, eikäKaatja tunte-
nut tulijaa hämärästi valaistussa huoneessa.

Riutuneen, kivuloisen jakärsivän näköinen Kaatja
nousi raukeana ylös ja tarkasti Harhamaa. Silmissä
leimusi palava viha. Häntä oli mahdoton tuntea enti-
seksi kauniiksi, kukoistavaksi tytöksi. Tunnettuansa
tulijan, astui hän, kuin uhmaava hengetär Harhaman
eteen, tarttui heikoilla käsillänsä hänen käsiinsä ja lau-
sui ihastuneena, mutta synkällä äänellä:

— «Harhama, sinä Nikolain paras ystävä!
Hän muisti sinua vielä sen päivän aamuna, jolloin
kuoli."

Harhama suuteli liikutettuna ystävänsä lesken lai-
hoja käsiä ja pyysi hänen istumaan ja kertomaan Ni-
kolaista. Kaatja istahti. Nivelistä kuului nisahdus, kun
hän laskeutui istualleen. Hän puhui vihan välke sil-
missä ja äänessä synkkä kaiku. Hän tuntui raivot-
tarelta.

— «Nikolaistako?" — alkoihan. — «Mutta minulla
on sinulle asiaa, Harhama!"

Ja vetäen sormuksen sormestansa ja ojentaen sen
Harhamalle kysyi hän:

— «Eikö tämä ole sinun sormuksesi?"
Harhama tarkasti sormusta. Se oli sama, jonka

hän oli Hiiden myllyssä antanut mustalaistytölle, Son-
jalle. Sisäpuolelle oli hän antanut taiteellisesti kaivertaa
Magdan ja oman täydellisen nimen. Sormuksen pinnassa
oli kaksi kaiverrettua käärmettä, renkaina toisiinsa sot-
keutuneina jasolmeutuneina. Kihlauspäivänä ei kaiver-
rus ollut vielä valmis, jonka tähden he olivat kantaneet
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väliaikaisia sormuksia. Sinä iltana, jolloin hän kuuli
Magdan luona Noidan laulun, oli hänellä tarkotus jättää
tämä taiteellinen sormus, mutta Noidan laulun johdosta
jäi se antamatta.

Vanhat muistot tuntuivat solmiutuvan Harhaman
kaulaan ilkeänä käärmeenä. Hän vihasi Magdaa, joka
oli kietoutunut hänen kaulavanteeksensa. Kaatja tui-
jotti hänen silmiinsä ja jatkoi:

«Eikö se ole sinun? ... Siinä on sinun ni-
mesi . .

."

— «Kyllä tämä oli minun . . . Miten se on mah-
dollista" — alkoi Harhama puhua ihmeissään.

— «Se tapahtui näin", — keskeytti Kaatja. — «Minä
olin Nikolain kanssa paossa. Satuimme erääseen taloon,
jossa oli joukko mustalaisia. Niiden joukossa oli eräs
synnytystuskissa oleva vaimo. Silloin kuului huuto:
'Kasakat tulevat' . . . Jokainen pakeni kauhuissaan.
Mustalaisetkin jättivät onnettoman vaimon yksin. Ni-
kolai huomasi sen, otti parkuvan vaimon syliinsä ja
kantoi hänet metsään. Kohta tuli sotaväki ja poltti
talon . . . Niin, Harhama! . . . Ne polttivat ihmis-asun-
non ... Ne tappoivat ihmisiä", — huusi hän raivoten,
pudistellen Harhamaa käsivarsista, ja silmissä paloi vi-
han tuli.

— «Rauhotu nyt, Kaatja, ja kerro edelleen!" —

pyysi Harhama häntä lohdutellen. Kaatja jatkoi synkällä
äänellä:

— «Ihmisiä ne roistot tappoivat ...Ne tappoivat
ihmisiä .

.
. Me hoidimme onnetonta vaimoa. Metsässä

hän synnytti ja kuoli kahden päivän kuluttua. Kuol-
lessansa sanoi hän minulle: 'Ota, kyyhkyseni, tämä
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sormus palkkioksi hoidostasi' . .
. Vasta myöhemmin,

kun tarkastimme sormusta, huomasimme siinä sinun
nimesi. Me luulimme sen olevan sinulta varastetun.
Ja kun me löysimme mustalaiset ja jätimme heille lap-
sen, säilytimme me sormuksen antaaksemme sen sinulle

Ota nyt omasi!"
Kaatja viskasi kasvoille hajonneen tukkansa olka-

pään yli hartioille ja jatkoi kehotustansa:
— «Ota, Harhama, omasi!"
Harhamaa inhotti sormus ja häntä huumasi Kaat-

jan vihainen katse ja synkkä ääni. Kaikki tuntui hau-
dan kolkolta. Nikolain haamu tuntui seisovan hurjis-
tuneen Kaatjan vierellä. Harhama työnsi sormuksen
takaisin Kaatjalle ja lausui:

— «Ei, Kaatja ...Se on sinun. Minä olen lah-
joittanut sen mustalaistytölle . . . Mutta kerro nyt mi-
nulle Nikolaista ja itsestäsi!"

Sillä välin oli lapsi havahtunut ja alkoi itkeä.
Kaatja soudatti sitä ja lauloi:

.Tuuti, tuuti, tuuti lulla!
Ei ne itkut auta.
Äidin kohdussa jo sulia
oli synkkä hauta . . .

Et saa olla raukka, rukka!
Niinkuin kaunis vihankukka
kasvoit kohdussani . . . Tuu!
Ei saa mennä itkuun suu!"

Lapsi rauhottui. Kaatja kääntyi Harhaman puo-
leen ja jatkoi katkerana:

— «Itsestänikö pyysit minun kertomaan? Minä
kerron ... Ne ottivat minut kiinni ja raiskasivat van-
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kilassa ... Ne raiskasivat minut . . . Kuuletko?"
— «Rauhotu, Kaatja kulta!" — hätäili Loolja.

Harhaman henki aivan hyppeli vihan liekinpäässä. Hän
nautti siitä ja juopui. Kaatja huusi Looljalle:

— «Minäkö? . . Minä olen rauhallinen, sillä minä
vihaan . . . Aaah! . . Ah, miten suloista on vihata! .

.

Eikö totta, Harhama? .
."

Harhama veti sieramiinsa vihaa koko elämää koh-
taan, elämää joka näytti hääräävän Jumalan kätyrinä.

— «Niin, Kaatja . . . Kosto on tuleva", — lausui
hän. Loolja hätäytyi ja kalpeni. Lapsi alkoi taas itkeä.
Kaatja lauloi sitä soudatellen:

„Tuuti! . . Nyt jo kostoon nosta
kätösesi pieni!
Sortajille kerta kosta!
Ime niinkuin sieni

vihaa äidin lauleloista!
Hymyellessäsi loista
vihankukkasena! . . Aa!

Tuuti koston kukkijaa!"

Harhama muisti majuri Velikodushofin ja pallot-
teli, ettei ollut jaksanut tukahduttaa halveksimistansa
ja nauttia vihasta, kuten Kaatja. Hän juopui vihan
suuruudesta. Loolja yritti rauhottaa Kaatjaa tyynny-
tellen:

— «Rakas Kaatja! .
."

— «Älä puhu rakkaudesta! . . Oh! . . Älä puhu
siitä!" — keskeytti Kaatja ja jatkoi Harhamalle raivois-
saan:

— «Kosto tulee."
Ja lastansa osottaen lisäsi hän:
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— «Katso tuota lasta! Siinä on kosto .
. . Hä-

nestä kasvaa kosto inhimillisille ja jumalallisille sorta-
jille .

. . Katso sitä lasta!"
Harhama katseli kätkyessä makaavaa lasta. Se

oli Nikolain tarkka kuva, voimakas ja uhmaavan nä-
köinen. Kaatja jatkoi katkeralla, kolkolla äänellä:

— «Kun minä pääsin niiden petojen kynsistä ja
löysin kahden kuukauden kuluttua Nikolain, kerroin
minä hänelle kaikki, herättääkseni hänessä vihan . . .

Kuuletko, Harhama: minä tahdoin herättää hänessä
vihan. Ja kun se heräsi, sanoin minä: 'Sinä, Nikolai,
voit kuolla ja silloin ei jää kostajaa . . . Siksi täytyy
sinun antaa minulle lapsi' .

.
."

Vihan tuli paloi kirkkaana, ihmis-elämän suurena
voimana ja tekijänä.

— «Voi Herra Jumala!" — huokasi Loolja, tehden
ristinmerkin. Kaatja jatkoi:

— «Ja hän antoi sen minulle. Se oli ainoa kerta,
jolloin hän koski minun ruumiiseeni. Hän antoi sen
silloin, kun viha kuohui hänessä ylimmillänsä Jumalaa
ja muita sortajia vastaan .

.
."

Lapsi heräsi taas ja yritti itkeä, Kaatja viihdytteli
sitä laulaen:

.Kuule kuinka kaunihisti
kahleet sulle soivat!
Katso, kuinka kirkonristi
ilkkuu, ilkamoivat
jumalat niin sua pilkkaa.
Tarukäärmeen silmät vilkkaa
sulle aina, muistuttain,
että muistat kostaa vain .

. .
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Lapsi rauhottui taas. Kaatja nousi, astui Harha-
man eteen, katsoi hänen silmiinsä, kuin raivoten ja
jatkoi äskeistä puhettansa:

— «Niin, viha on suuri ja puhdas tunne ... Se
on jaloin tunne ... Ja tuossa lapsessa ei ole mitään
muuta, kuin vihaa .

. . vihaa . . . vihaa . . . jaloa,
tulista vihaa ..."

Ja tarttuen Harhaman käsivarsiin ja katsoen hä-
nen silmiinsä, kuin villi peto, lisäsi hän:

— «Sano, onko Sinulla niin puhtaiden tunteiden
lasta? Sano, toveri Harhama!"

Nälkäinen rottalauma tuntui syöksyvän Harhaman
kimppuun ja tarttuvan häneen terävillä, ilkeillä ham-
paillansa, kun hän kuuli sanan «toveri". Kaikki jän-
teet herposivat hänessä ja hän kalpeni, kuin palttina.
Hän tunsi seisovansa Kaatjan edessä petturina, Judas
Iskariotina. Hän oli pettänyt oman joukkonsa. Hän
taisteli niiden riveissä, jotka olivat kumouksen ja sosia-
lismin jyrkimmät vastustajat. Hän oli tarvaalaisena
taistellut sosialismia vastaan, johon hän oli antanut
kerran itsensä vihkiä. Hän oli kerran vannonut sille
joukolle uskollisuutta, Nikolain, Zaikon ja Nikitinin
kanssa, pääkallon ollessa heidän todistajinansa. He
olivat vannoneet uskollisuutta oman pääkallonsa kautta.
Hän oli ollut ensimäistä petturia murhaamassa ja nyt
seisoi hän itse petturina. Hän oli häväissyt oman pää-
kallonsa. Rotat tuntuivat järsivän hänen luitansa.
Hän vapisi ja värisi. Lapsi oli taas herännyt jaKaatja
lauloi sille

.Tuuti! Kun juot äidin rintaa,
silloinkin jo muista,
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että imet veren hintaa!
Sortajien luista
laita kerta suuri viulu!
Niiden hurmehella kiulu
täytä joka päivä! . . Tuu!
Laita niille hirsipuu!"

Loolja istui epätoivoisena, yritellen joskus rauhot-
taa Kaatjaa. Harhama istui kuin kivipatsas. Kaatja
jatkoi hänelle äsken katkennutta puhettansa, lausuen:

— «Niin, toveri Harhama, semmoista lasta ei si-
nulla näy olevan. Mutta kuule: Tuosta lapsesta minä
kiitän osaksi sinua."

Toveri-sana nakerteli Harhamaa. Vuori painoi
hänen hartioitaan. Pääkallo tuntui paljastuvan hä-
peästä. Synkkänä kysyi hän Kaatjalta sen äskeisen
puheen johdosta:

— «Minua? Miksi sinä minua siitä kiittäisit? .
."

— «Katso!" — keskeytti Kaatja kiihkoisestii, kuin
mielipuoli. «Kun minun aikani tuli, oli Nikolai jo ta-
pettu

. . . Niin, hän oli tapettu . . . Synnytys-aikana
olin kurjuudessa ja olisin kuollut nälkään, jos ei mi-
nulla olisi ollut sinun sormustasi .

.
. Minä panttasin

sen, sain sillä kaksikymmentä ruplaa ja olin pelastettu,
minä sekä lapsi, nälkäkuolemasta . . .

Nyt minä elän
ja voin imettää lastani vihalla . . . Sillä katso, Har-
hama: viha vuotaa minun rinnastani lapseni suuhun.
Jos hänestä tulee isänsä puolesta kostaja ja kansan
vapauttaja, on sinun sormuksesi pelastanut ja vapaut-
tanut Venäjän kansan sorretut .

. . Minä lunastin sen
panttilaitoksesta ja olen säilyttänyt sitä, kuin taika-
kalua .

.
. Nikolai sanoi, että meidän pitää se säilyttää
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sinulle .
. . Anna Pawlowna ei sanonut tietävänsä,

missä sinä olet . .
."

Hän keskeytti. Viha leimusi taas silmissä ja hän
lausui Anna Pawlownaa tarkottaen:

— «Oh! Hänkin on yksi niitä sortajia . .
. Sortajia

hän on .
. . Vai eikö hän tiennyt missä sinä olet? . .

Oh! Hän pelkäsi, että me sekotamme hänet . . . Eikö
niin, Harhama? Hah-hah! .

.
. Piruja", —lopetti hän

riuhtaisten esiliinansa ja heittäen sen raivoissaan huo-
neen nurkkaan.

Hänen naurussansa oli jotakin kamalaa, äärimäistä
katkeruutta. Hengitys oli kuuma. Se tuntui parin
metrin päähän ja joka henkäyksellä tunsi Harhama
vetävänsä sitä keuhkoihinsa kuin savua, tunsi hengit-
tävänsä Kaatjan huokumaa vihaa, koetti taas juopua
siitä, tukahduttaaksensa häpeänsä ja tuskansa. Aja-
tuksissansa katseli hän kätkyessä nukkuvaa lasta.
Kaatja huomasi sen ja alkoi taas puhua kolkolla
äänellä:

— «Niin, hän on Nikolain kuva . . . Samat luiset
kasvot ja korkea otsa, kuin isälläkin .

. ."

Ja nousten ylös ryhdikkäänä, jatkoi hän:
— «Nikolai oli tavallaan ruma. Hän oli muista

ruma. Hänen kasvonsa muistuttivat sinun kasvojasi.
Hän oli yhtä ruma, kuin sinä. Mutta niissä kasvoissa
kuvastui nero .

. . Ah, miten minä rakastin hänen
henkeänsä. Siinä hengessä oli voimaa ja vihaa. Siinä
oli hellyyttä ja kovuutta, kaunista ja rumaa . . . Hän
osasi rakastaa ja kostaa . . . Muistatko sinä, Harhama,
kun hän puhui pajassa salamavalossa? Ja muistatko,
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kun te yhdessä tapoitte Nikitinin? Minä seurasin täkä-
nänne, nähdäkseni ... Ah!"

Hän seisoi kätkyen vierellä silmät säihkyvinä, ku-
ten silloin pajassa sulhasensa vieressä, kun hän puhui
tulevaisuuden puhtaasta naisesta. Kun hän seisoallansa
alkoi puhua, ihastui Harhama kuten silloin pajassa.
Jonkunlaisella katkeruudella epäili hän häpeänsä seassa
ja sen puolustukseksi hän ajatteli: Jospa tämä nai-
nen olisi minun rinnallani kaikkine henkisine aarteinen-
sa .

. . Ja miksi ei rouva Esempio ole hänen läisensä?
Mutta kun Kaatja mainitsi Nikitinin nimen, vavahti
hän, kuin pahanteosta tavattu ja mutisi synkkänä:

— «Niin . .
. Nikitin . . . Nikitin ..." Ja itsek-

sensä hän ajatteli taas kauhistuen: «Nyt olen minä itse
Nikitin . . . Oikea Nikitin ..."

Kaatjan tukka oli hajonnut kasvoille. Hänen vi-
hassansa oli jotain yli-inhimillistä. Hän jatkoi Harha-
man puhetta:

— «Niin pitää käydä kaikille pettureille ja sorta-
jille . . . Niiden raadot on mereen haudattava .

. ."

Loolja värisi. Harhamaa nakerteli rottalauma.
Kaatja lauloi taas lapsellensa:

.Juo kuin verta maitoani!
Älä muista muita!
Ime vihaa, ainoani!

Kirousta huuda
yöt ja päivät jumalille,
pettureille, sortajille!
Kosta niille! . . Tuuti aa!
Et vaan raukka olla saa!"
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Rottalauma söi Harhamaa. Hän unohti teoksensa
ja Esempion ja koko elämän. Kaatja jatkoi hänelle:

— «Sinä onneton et osaa vihata. Sinä rakastat
. . .

hupsu . . . Osaatko sinä Harhama vihata?"
— «En kyltikseni", — vastasi Harhama, kadehtien

Kaatjaa kaikesta sydämestänsä. Kaatja jatkoi entistään
katkerampana ja synkempänä:

— «Sitten sinä et tunne elämää. Sinun pitää op-
pia se tuntemaan, että saisit juoda sen paraat, puh-
taimmat ytimet ja voiman: vihan."

Ja tarttuen taas Harhaman käsivarsiin jatkoi
hän:

— «Sinä onneton et ole saanut vielä koetella näl-
kää etkä ruoskaa . . . Minä olen saanut niitä maistaa
. .

. Ah, kun minä nautin silloin . . . Ah, kun minä
nautin silloin, kun ne piiskasivat minua . . . Minä nau-

tin siitä, että ne piiskasivat minussa vihan hereille . . .

ne piiskasivat sen minussa makeaksi viinan vaah-
doksi."

Hän istahti taas, liekutteli lastansa ja lauloi:

.Hussan! .
. Tuuti vihanlasta!

Tuuti kostonkukkaa!
Vihaa, kosta! Silloin vasta
et sä elä hukkaan.
Elämäss' on viha juuri
ainut puhdas, jalo, suuri.
Juovu siitä! . . Tuuti! Haa!
Nuku siihen armas! Aa!"

Syntyi pitkä tuskallinen äänettömyys. Harhama
eli siihen-astisen elämänsä kaikista raskainta hetkeä.
Hän kitui ristillä, oman elämänsä siihen naulitsemana
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ja saman häntä nälkäisinä rottina syödessä. Kaatja oli
istahtanut, painoi kasvonsa käsiensä väliin ja lausui
kirokatkerana, puoli-itseksensä:

— «Ah! Elämä on poroksi polttavaa vihaa . . ."

Harhama vetäisi taskustansa rahatukon ja tarjosi
sitä Looljalle, lausuen:

— «Loolja! Sinä olet puutteessa . . . Anna mi-
nun jättää nämä sinulle ja Kaatjalle .

. ."

— «Ei, ei . . . Ei millään muotoa!" — keskeytti
Kaatja. — «Minä olen huomenna puutteessa .

.
. kort-

teeri on maksettava, mutta . . . (kyynel vierähti hä-
nen silmästänsä). Enhän minä ole hukassa . .

. Vel-
jet alkavat jo ansaita .

.
. Silloin tulee alennuksesta

loppu. Teiltä minä en ota. Yksi vuosi enemmän, tai
vähemmän alennusta ei tee mitään. Jumalan armo ei
lopu vielä tähän päivään ..."

— «Hah . . . hah . . . haa: Hän uskoo sortajien
Jumalaan", — keskeytti Kaatja. — «Hän on hyvä. Ah!
Kun minun ei olisi huolehdittava lapsesta, jokakostaa,
niin minä menisin hänen sijastansa ja antaisin heidän
saada kyliänsä minun ruumiistani. Heidän pitäisi saada
minun lihassani saastua korviaan myöden, niiden piru-
jen!" — huusi hän nyrkkiänsä puristaen ja lopetti tyy-
nempänä:

— «Toveri Harhama! Me kestämme, mutta val-
lankumoukselliset tarvitsevat. Vie rahat heille .

.
.

Silloin olet auttanut Loolja-rukkaa. Vie! Ne ovat hei-
dän rahojansa. Loolja ei saa ottaa niitä."

Se oli uusi muistutus Harhamalle. Ne olivat Zaikon
rahoja ja hän oli ne siirtänyt sen luokan naiselle, jota
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vastaan Zaiko taisteli. — «Kirous seuraa minua", —

jupisi hän hiljaa itseksensä. Kaatja kuuli sen ja lausui:
— «Sinua seuraa Nikolain siunaus. Hän muisteli

aina sinua, sanoi että sinun vakavuutesi istutti häneen
lopullisen uskon vallankumoukseen. Kun sinä yhdyit
siihen, niin silloin täytyi asian olla oikean, oli hän aja-
tellut."

Harhaman polvet alkoivat vapista ja hän halusi
päästä ulos. Hän lähti pois, kuin paholainen. Var-
paasta päälakeen asti kuului hänen olemuksessansa
huuto: Judas, Judas, Judas!

Se oli huuto, jota hän ei voinut paeta.
Kun hän laskeutui rappuja alas, tuntui hänen jä-

lestänsä juoksevan nälkäinen rottalauma, joka vikisi:
— «Judas .

.
. Judas . .

. Judas!"
Kun hän tuli ulos, tuntui pakkasen sumu laskeu-

tuvan hänen hartioillensa petturin vaipaksi ja pakka-
nen räväytti hänen kasvoillensa:

— «Judas!"
Hän kiirehti lähimpään kapakkaan. Viinuri riensi

hänen luokseen ja kysyi:
— «Mitä suvaitsette käskeä?"
— «Juomaa!" — vastasi Harhama tiuskaisten.
Hetken kuluttua toi viinuri pullon olutta ja selit-

teli:
— «Te suvaitsitte tilata olutta . .

."

Harhama sieppasi olutpullon, paiskasi sen säpä-
leiksi vastapäiseen seinään ja huusi viinurille:

— «Sinä koiranpentu! . . Saatana! . . Viinaa minä
tahdon, enkä olutta .

. . Kuuletko sinä, toljake? .
."
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Kapakan isäntä juoksi hätään ja yritti sekaantua
asiaan varottaen:

— «Täällä ei sallita ..."

— «Kuka se ei salli? , . Keneltä luulet minun lu-
paa kysyvän?" Ja siepaten kapakoitsijaa ryntäistä kiini
huusi hän:

— «Minä olen tshuhna jaminä tahdon viinaa, enkä
olutta . . . Minä tahdon juoda viinaa ..."

Aamuhämärä pyyhki harmailla valorievuillansa
tähtiä pois Pietarin taivaalta. Kostea, kirpeä pakka-
nen pureksi ihmisten kasvoja. Häärivä ihmisjoukko
valmistautui kaivelemaan leipähuolissansa.

Rouva Esempio saapui ränsistyneenä. Harhamasta
tuntui silloin, kuin olisi teos ja koko elämä pelastettu.
Rouva Esempio tuntui olevan kupla, josta riippui kaikki
ja hän ryhtyi sitä pidättämään sokealla, saira-
loisella kiihkolla. Hän puki hänet puhtaisiin ja viih-
dytteli häntä. Hän liehakoi häntä aivan kuten elämän
naarasta .

.
.

— «Tekeekö mielesi mennä johonkinkatsomaan vä-
hän maailmaa", — ehdotti Harhama, tahtoen valmistaa
hänelle tilaisuuden nauttia elämänsä aatteesta: taiteesta.
Hän kiusautui hieman, kun rouva Esempio vastasi:

— «Ei teatteriin. Mennään jonnekin missä on ke-
vyttä .

.
. Hiiden myllyyn . .

. varieteeseen, tai operet-
tiin ... En minä nyt teatterista pidä . .

."

Harhamassa heräsi joku vaistomainen tunne, joka
hänelle sanoi, miten hullulta näyttäisi, jos hän is-
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tuisi Hiiden myllyssä, hän, joka loi Jumalaa. Hän kä-
veli mietteissään edestakaisin huoneessa. Hän mietti
taas teostansa. Se tuntuu riippuvan rouva Esempion
hiuskarvasta ja sakset olivat joko majuri Velikodushofin,
tai itsensä rouva Esempion kädessä.

Silloin tuli hänen avuksi Oorali-enkeli, puhalsi hä-
nen sieramiinsa turhamielisyyden sumua ja selitti:

— »Tämmöisinä aikoina pitää miehen nostaa
kaikki pyrstösulkansa . . . Nekin, joita ei kannattaisi
nostaa ... Ja Hiiden mylly on miehen kaunis pyrstö-
sulka. Siellä voi näyttää . . . voi näyttää, että mie-
hellä on rahaa, millä elää . .

."

Harhama käveli vielä ajatuksissansa. Oorali jat-
koi silloin:

— «Katso majuri Velikodushofista . .
. Hänkin

elää rentonaan ja 'näyttää' . .
."

Silloin ei Harhamakaan tahtonut enääturhia arkailla.
Zaikon lahjottamia rahoja oli hänellä tukku taskussa
niiden lisänä, jotka hän oli koonnut rakentaessaan alt-
taria maailmankurjuudelle .

. .

— «Hyvä on .
. . Menemme Hiiden myllyyn",

lausui hän kuivasti.

Oli jo yö.
Eräässä Hiidenmyllyn salissa istui Harhama rouva

Esempion kanssa. Pöydällä heidän edessään oli pari
pulloa viiniä, hedelmiä ja punainen tulpaani. Väkeä oli
vähänpuoleisesti. Viereisessä pöydässä istui eräs elos-
televa kauppiasjoukko. Siellä täällä leijaili joku per-
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honen, nostellen silkkihameensa helmoja, kuiskaillen sen

kohinalla hymynsä säestykseksi . .
.

Yö kului. Viuluista vuotivat säveleet. Näyttämöllä
hyppi pari ilmavoimistelijaa. Harhamasta ne näyttivät
marakateilta, jotka on ihmisestä alennettu ilveilemään
ihmiskunnan elostelijoiden edessä.

— «En minä noista pidä .
. . Kun tulisi kevyem-

pää", — huomautti rouva Esempio. Harhaman silmien
eteen kohosi teos mustana leijana .

. .

Kello löi kaksitoista. Yölinnut laskeutuivat jo ok-
sillensa. Pöytien ääressä tutustelivat päihtyneet mie-
het niiden kanssa .. . kyselivät nimeä ... asuntoa .. .

kotipaikkaa. Näyttämölle ilmaantui naisia. Ne lau-
loivat, näytelläksensä kauniita hampaitansa . .

. avo-
naista rintaa .

.
. käden kiemahdusta . . .silmiänsä,

joista paloi tuli .
. . sievää kumarrusta. Harhamasta

tuntui se joukko rääkkyviltä naisvariksilta, joiden laulu
sekaantui orkesterin säveliin ja kuhertelijoiden puheen
sorinaan. Hän istui synkkänä. Silmien edessä leijaili
teos mustana leijana.

— «Tuo nyt on jo vähän kevyempää", — lausui
rouva Esempio. Harhaman kasvonlihakset vääntyivät
katkeraan nauruun. Hän joi viiniä ja mietti taas elä-
mää .

. .

Hiiden myllyn myllykivet pyörivät. Ihmiset valui-
vat kivensilmään jauhautuaksensa perkkeiksi, koirak-
siksi ja naaraiksi. Näyttämölle ilmautui joku sisarus-
pari. Se tanssi väliin, väliin hyppi, heittäen itsensä
pyöränä ympäriinsä . .

. Jalkaterät häilähtelivät ilmassa,
hame solahti alas . . . sääret paljastuivat polvia myö-
ten ... sitä ylemmäkin ..

. Orkesteri soitti ... Hyvä-
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huutoja kuului jokunen .
. . Tytöt kumartelivat palk-

kioksi . .
.

Harhaman kasvoilla näkyi hermostunut, katkera
hymy. Hän joi ja mietti:

— «Tännekö on elämä taas minut ajanut. . . Mi-
nähän lähdin Nikitinin kanssa hävittämään tätä myllyä
ja nyt minä olen hävittänyt Nikitinin ja itse istun
täällä .

. ."

Hän huokasi raskaasti. Hän huuhtoi viinillä kat-
kerat ajatuksensa pois kurkusta.

Kello oli jo yli kahden. Näyttämöllä tanssi tyttö,
vyötäisillä vähän hameen tynkää . . . Tyttö pyöräh-
teli . . . pyöri varpaansa kärellä . . . kumartautui maa-
han . . . heitteli vartaloansa . . . Köykäinen hameen-
typykkä kohosi silloin ympyräksi ... Se näytti ru-

malta peräsulalta . .
.

Harhama puhui rouva Esempiolle miltei rukoillen:
— «Helga! Jos tämä suhde nyt joutuu häpeään

ihmisten ja etenkin minun omissa silmissäni, on se mi-
nulle kaiken henkinen haaksirikko. Siksi toivon, että
siinä teet kaikkesi viedäksesi sen voittoon minun, itseni
ja ihmisten edessä . . . Sinä et tiedäkään, mitä siinä
on menossa."

— «Tietysti minä vien ... Se oli vaan huumaus",
— vastasi rouva Esempio hymyillen.

Mutta epäilyn kylmä visva alkoi vuotaa Harhaman
olemukseen. Eikä ollut maailmassa ainoatakaan ihmistä,
jolla olisi ollut pieninkään aavistus hänen taisteluis-
tansa. Yhä voimakkaampana nousi hänessä halveksi-
misen tunne ja elämän inho. Ilta kului. Orkesteri soitti.
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Paljassääriset naiset tanssivat. Mutta Harhama ei huo-
mannut enää mitään. Päihtymyskin oli haihtunut. Ei
hän huomannut edes ruumiillista heikkouttansa.

Kello löi jo kolme. Näyttämöllä tanssi nuori nai-
nen. Hän oli puettu ruumiinmyötäiseen, ihonväriseen
trikooseen. Pehmeät rinnat pullistivat hienoa trikoota
. .

. Hartiat hyllyivät .. . Tukka heilui hajalla,
niskasta solmittuna .

. . Hän tanssi verkkoa . . .

verkkoa itsellensä .
. . paulaa muille . . . ansaa ihmis-

elämälle . . .

Inho pursusi Harhamasta. Hän joi viiniä minkä
jaksoi ja päihtyi rouva Esempion kanssa. Tanssin tau-
ottua alkoi rouva Esempio katkennutta puhettansa jat-
kaen selitellä:

«Sehän tapahtui niin, että minä olin kirjoittanut
sinulle intimin kirjeen, mutta se jäi lähettämättä .

.
.

Velikodushof sai sen pöydältä käsiinsä, luki sen ja lau-
sui: 'Voi, että minä en voi teitä Teitä halveksia ja vi-
hata! Te annatte minulle toiveita ja kumminkin kir-
joittelette vielä tuolle' ...Ja sitten hän osasi maalata
kaikki rikkautensa ja muut ..."

Musta aistipunakukka ilmestyi Harhaman silmien
eteen. Hän tunsi sen inhottavan lemun . .

.

Rouva Esempio jatkoi päihtyneenä:
— «Sinä olet minulle se siveellinen kallio ja turva,

josta minä en uskaltaisi poistua . . . Niille muille minä
annan potkun ..."

Harhaman inho lisäytyi. Rouva Esempio inhoitti
häntä. Tuo näytti hänestä taas nykerönenäiseltä, rumalta
löllerömäiseltä talonpoikaisnaiselta. . . .
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Hän joi yhä enemmän.

Yö kului. Hiiden myllyn parit alkoivat valua sen
kivien välistä öisiin pesiinsä.

Avaran salin toisella seinustalla istui meri-upseeri
yksinänsä. Mustiin puettu nainen lähestyi häntä, ter-
vehti ja istahti hänen viereensä. Rouva Esempio seu-
rasi tapahtumaa . . . Alkoi kuhertelu. Mies alkoi lä-
hennellä naista, syleili häntä ja suuteli poskelle.

— «Katso, katso, tuota porttoa, kun antaa suudella!"
— huudahti rouva Esempio kauhuissaan, nykäisten Har-
hamaa.

— «Missä?" — kysyi Harhama heräten mietteistään.
— «Tuolla! Nyt se taas aikoo suudella

.. . Hyi
sitä porttoa", — vastasi rouva Esempio.

Harhama tarkasteli naista ja tunsi hänet: se oli
Loolja. Hän loukkautui rouva Esempion puheesta
Looljan puolesta. Inhonsa yhä vielä pursuessa, alkoi
hän vertailla Looljaa ja rouva Esempiota toisiinsa.
Sitä tehdessänsä hän muisti, kuinka rouva Esempio oli
kieltäytynyt imettämästä Ritvaa, koska siitä tulevat
rinnat rumiksi. Hän muisti Looljan äitiä, joka ravitsi
lastansa sydänverellänsä. Hän muisti miksi Loolja
myö itseänsä.

Hän löi nyrkkinsä pöytään ja lausui rouva Esem-
piolle:

— «Tämä mylly ei ole enää minun paikkani . . .

jos tahdot jäädä tänne, niin jää, mutta minä lähden . . ."

— «Kyllä minäkin sitten lähden", — lausui rouva

Esempio, nousten raukeana. He poistuivat hoippuvin
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askelin. Päihtyneenä sulki Harhama taas kerran Hiiden
myllyn oven.

Oli aamuyö. Varhaisimmat nousijat heräsivät
jo töihinsä. Rouva Esempio riisuutui jakatseli kuvaansa
suuresta seinäpeilistä. Harhama käveli edestakaisin
puolipäihtyneenä, teoksen musta leija aina silmien edessä
ja alaalla synkkä, sumuinen pohjattomuus.

Rouva Esempio selitti edelleen asiaa, jonka selitys
jäi Hiiden myllyssä kesken. Hän puhui:

— «Minä annoin siinä turhan säälin vaikuttaa. Se
tuli ja valitti että hän joutuu hunningolle, jos minä hä-
net hylkään ..."

Ilkeä aistipunakukka alkoi ärsyttää Harhamaa le-
mullansa. Hän vaikeni. Rouva Esempio lisäsi:

— «Vaikka kyllä hän sanoi, että kenties hän taas
parin kuukauden kuluttua nousee siitä entistä suurem-
pana ja jalompana . .

."

— «'Jalompana'!" — Harhama itseksensä halvek-
sivasti.

Rouva Esempio jatkoi riisuutumistansa. Silloin
Harhama taas huomasi hänen rinnassansa ruskean täp-
län. Kaikki ennustukset leiskahtivat hänen muistiinsa
taika-uskon tulena. Kaatunut kuusi ja kaikki tanssivat
hänen edessänsä.

Hänen vihansa ja inhonsa sekottuivat vaahdoksi.
Hän alkoi himoita verta . . . kostoa ja verta. Rouva
Esempio näytti hänestä taas samanlaiselta, kuin kerran
Valkeassa talossa ja sitä ennen veräjällä.



1624

Hän näki vielä sen täplän ja alkoi miettiä, miten
tappaa hänet. Hän unohti jo hetkeksi mustan kukka-
sen lemunkin. Hän tahtoi kostaa teoksensa puolesta.

Rouva Esempio riisuutui ja yritti puhua jotain.
Harhaman kynnet vetäytyivät sormista. Päihtymys
selvisi. Verinen vaate heilahteli hänen silmiensä edessä
ja tuoksusi huumaavasti.

— «Niin", — yritti rouva Esempio jotain puhua.
Se ääni tuntui Harhamasta ilkeältä räkätykseltä. Hän
tiuskasi:

— «Mitä niin?"
— «Niin, kun se levitteli vielä rikkauksiansa. Ho-

tellissakin kaateli likööripulloja lattialle lätäköiksi . . ."

Harhama oli valmis. Hän huusi:
— «Sinä olet portto ...Huora sinä olet, huora ...

Kuuletko? . .
."

Rouva Esempio katsoi häneen hämmästyneenä. Se
ärsytti Harhamaa. Hän tarttui hänen kaulaansa, pai-
noi hänet sohvalle ja varustautui kuristamaan hänet
kuoliaaksi . . . Esempion kaulasta tuntui hänen kou-
riinsa pari nikahdusta . . . Hän valmistautui lopetta-
maan ne . .

.

Mutta silloin muisti hän teoksensa. Se ilmestyi
hänen eteensä punaisena, sävähtävänä salamana. Hän
hätäytyi . . . Hänestä tuntui että hän nyt kuristaa omaa

kurkkuansa . .
. Kädet irtautuivat Esempion kaulasta.

Kylmä hiki nousi otsalle. Hän muisti munkki Pietarin
kysymyksen:

— «Millä oikeudella sinä heität rouva Esempiota
kivellä? ..."
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Rouva Esempio oli mennyt tainnuksiin, nosti
nyt kätensä ja sopersi:

— «Vettä!"
Harhama juoksi kuin mielipuolena vettä nouta-

maan. Kun hän palasi, istui rouva Esempio sohvassa
Ryypättyänsä vettä kysyi hän:

— «Enkö minä ollut tainnuksiin mennessänikin
plastillisessa asennossa?"

— «Hän on hullu . . . Hän on mielipuoli!"
tuskitteli Harhama.

Seuraavana päivänä seisoi Harhama rouva Esem-
pion kanssa Kasanin kirkossa, sen alttarin edessä, joka
on vastapäätä pääovea ja jolla riippuu Jeesuksen ho-
peainen ruumis ristillä, orjantappurakruunu päässä.
Hän oli tullut kirkkoon näytellessänsä rouva Esempiolle
Pietarin merkillisyyksiä. Ajatuksiinsa vajonneena tar-
kasteli hän Jeesuksen kasvonpiirteissä ilmenevää tus-
kaa. Se tuntui hänestä hänen oman sielunsa tuskalta,
tai ihmishengen yleiseltä tuskalta, maailmantuskalta.
Jumaluus nosti hänet taas siivillensä. Enkelit kantoi-
vat hänen eteensä hänen teoksensa. Kuolema näytteli
terävää kynttänsä ja elämänsumut tulvasivat hänen
sieluunsa. Hänen henkensä yleni, nousi pois aistillisuu-
den lemuavista kukista sekä punaisista että mustista
ja niiden sijalle ilmestyivät jumaluuden ja kuoleman
kukat. Hätäytyneenä, mutta maasta ja liasta ylös
kohonneena, katsoi hän rouva Esempioon, kuin apua
anoen, rukoillen häntä pelastamaan hänen teoksensa
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ja hänen elämänsä. Ruttotaudin tavoin kietoutui hän
hengellään rouva Esempioon, pidellen häntä kiinni teok-
sen ja elämän hiussuortuvana. Hänen elämässänsä al-
koi kehittyä sairaloisuuden ja mielipuolisuuden huippu.
Hermokohtaukset uusiutuivat monta kertaa päivässä, niin
ankarina että hän vapisi ja hikosi hetkessä likomäräksi.

Hänen seisoessansa alttarin edessä, kuului sapelin
ja kannusten helinä ja korskea astunta. Harhama kat-
sahti taaksensa ja näki kenraali Pawlofin astuvan
jumalankuvan eteen ryhdikkäänä, sotilaallisena. Siinä
teki hän ristinmerkin, sytytti vahakynttilän, risti taas
silmänsä ja lähti. Mennessänsä antoi hän nunnalle
suuren tukun setelirahoja köyhille jaettavaksi. Nunna
teki ristinmerkin ja kenraali Pawlof poistui.

Harhama seisoi kuin salaman lyömänä. Elämän
epäselvyys kietoutui verkkona hänen ympärillensä.

Oli loppiais-ilta. Harhama istui rouva Esempion
kanssa Pietarissa eräässä hotellin huoneessa, juoden ja
katsellen äänettömänä olutlasiansa.

Huoneessa oli jotain piinallista, purevaa. Harhama
heilui yhä hiuskarvan varassa. Hän vartioi rouva Esem-
piota, kuin pakenevaa saippuakuplaa.

Teoksenkäsikirjoitus oli kasvautunut häneen kiinni,
eikä hän löytänyt mitään mahdollisuutta niitä kahta
asiaa toisistansa erottaa. Hän huokasi itseksensä:

— «Kun en olisi edes munkki Pietarille ilmoitta-
nut, että se Esempio-ihminen on hän, niin voisihan vielä
julkaista. Mutta se tulee nyt tiedoksi . . ."
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Sitä ajatellessa kuuli hän jo kirkonkellojen soi-
van ja hänen uskonsa inhimillisen siveellisyyden voi-
maan alkoi murtua. Elämä tuntui jäytävän sitä arvot-
tomana. Kaikki epäilynrauhaset vuotivat tulvanaan.

Hän tarttui lasiinsa ja joi.
Ja yhä sairaloisemmin piteli hän kiinni sitä saip-

puakuplaa, jonka varassa teos ja elämä olivat: rouva
Esempiota . .

.

Vitkaan mateleva tunti kului. Harhama joi ja juotti
rouva Esempiota. Inho ja epäilys ryöppysivät sekaisin.
Epätoivo pursusi virtanaan. Hän huuhteli sitä pois
oluella.

Kului toinen tunti . . . kolmas .
. . Harhama päih-

tyi ja sai lievän myrkytyskohtauksen tietämättä miten.
Hän tunsi polttoa, hätäytyi, kiirehti saamaan lääkärin
apua. Kun hän yhdessä rouva Esempion kanssa ajoi
raitiotievaunussa laukesi jotenkin hänen taskussansa ase,
panos sytytti vaatteet, poltti koko oikean kylen ja luoti
repäisi ammottavan haavan, avaten vatsan ja reväisten
kylen olkapäähän asti, jossa se tunkeutui kainalo-
kuoppaan. Se oli sama luoti, jolla hän oli aikonut am-
pua Nikitinin ja myöhemmin Velikodushofin.

Viisi minuuttia myöhemmin odotteli Harhama lää-
käriä. Silloin heräsi hänessä halu paljastaa rouva
Esempiolle elämänsä mieletön salaisuus, avata ihmishen-
gen suurin mätäpaise. Hän alkoi kertoa heikolla äänellä
elämästänsä. Rouva Esempio kuunteli hetken ja lausui
sitten:
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— «Niissä eilen ostamissasi kengissä on liian kor-
keat korot . . . Saisikohan täällä Pietarissa ne kor-
juutetuiksi? . .

."

Inho purskahti Harhamasta . . .

— «Karjapiika . . . Talonpoika . .
. Elukka!" —

ajatteli hän ja vaikeni. Palohaavan poltot alkoivat
häntä repiä.

Kello löi kaksitoista yöllä. Loppiaisjuhla oli lop-
punut.

Mustamala on Perkeleen temppeli, jossa hänen
enkelinsä Uuva siittää ja hoitaa mustia kukkia. Sen
holveja kannattaa kolmesataa jättiläisluurankoa, kukin
seisten jalkansa korkuisen pylvään päässä. Luurankoi-
hin on henki luihin jäänyt, vaikka on liha pois kulu-
nut ...Ne kärsivät kipuja ja tuntevat holvien raskaan
painon . . . Silmäreijistä tuikuttaa lieska ja suuraosta
kuvastaa kärsimys . . . Mustamala on kuoleman ja
kauhun lymyluola.

Temppeliin ei tule ulkoa valoa .
.

. Mutta siellä
seisoo luurankoja, sinne tänne asetettuina, jotka pitävät
tulta ... Ne ovat varkaiden luurankoja

. . . Tulena
palavat niissä niiden omantunnon vaivat . .

. Niiden
silmäreijistä tuikuttaa vaaleanpunainen tuli. Se valo
valaisee Mustamalan . . . Kaikki on kamalannäköistä,
kolkkoa ja kuolon synkkää .

. . Jokaisen luurangon
ympärillä roikkuu vyönä musta käärme ... Ne pitä-
vät vahtia, ettei nuku varkaan omatunto ja siten sammu
silmissä palava tuli ja jää temppeli pimeäksi . . . Jos
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se hiukan torkahtaisi pistää käärme oitis sitä ja kohta
tuikkaa tuli entistä kirkkaampana

. . . Siksi on Mus-
tamala aina vaaleanpuna-valoinen, vaikka ei siihen valo
pääse akkunoista, eikä synny siinä itsestänsä . . .

Mustamala-temppelin keskellä kohoaa kade-alttari...
Sen käsipuiden pylväät ovat suurista reisiluista pysty-
tetyt . . . Kunkin semmoisen pylvään päässä on pää-
kallo koristuksena . . . Pylväiden välillä riippuu musta
käärmeketju . . .

Kade-alttarin keskellä istuu Perkeleen Uuva-enkeli
kädessä sysimusta kukka . . . Istuimena on hänellä
jättiläisen pääkallo . . .

Uuva-enkelin on kerran hänen puolisonsa Velve
pettänyt .

. . Siitä asti on hänen kädessänsä kukkinut
mustakukka ... Se kasvoi siihen kostonhalusta hä-
nen puolisonsa viettelijää Irvantoa vastaan ... Se
mustakukka sikisi Uuvan vihasta ja kasvoi sen kä-
destä . . . Siksi sanotaan Uuvaa mustakukkaiseksi .

. .

Mutta Perkele ei sallinut Uuvan vihaansa hyö-
dyttä tuhlata . .

. Siksi tuhosi hän itse Irvannon ja
niin jäi mustakukka ijäksi Uuvan käteen kukkimaan
. . . Hänen kostonhalunsa jäi siten tyydyttämättä .

. .

Se sikiää ja kasvaa hänessä yhä enemmän ... Se
odottaa aina tilaisuutta saada tyydyttää himonsa . . .

Siksi kukkii hänen kädessänsä ikuinen mustakukka .
.

.

Uuvan on Perkele pannut uskomaan, että Irvanto elää,
ja siksi siittää hän yhä kostonhaluansa, kasvattaen
mustaakukkaa, odotellen Irvannon ilmestymistä.

Tuon tuostakin haistelee Uuva itse kukkaansa . . .

Hän nauttii sen tuoksusta, kuin konsanaan vihasta . . .
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Siitä tuoksusta yltyy hänen mustakukkaisuutensa yhä
enemmän . . .

Hänen oikealla puolellansa on pienellä, pyöreällä
asettimella musta varre-niminen käärme kiemurassa .

. .

Se elää Uuvan kostonhalusta . .
. sen vihasta . . . sen

mustakukkaisuudesta .
. . Siitä saa se ravintonsa, siitä

ottaa se myös sikiönsä syntymä-idut .
. . Siksi siittää

se joka tunti sata pientä varre-käärmettä, jotka mata-
vat maan rakoja myöten etsimään ihmisten kanta-
päitä ... Ne ovat mustakukkaisuuden käärmeitä . . .

Kenen kantapäitä ne purevat, se on oitis mustakukkai-
nen mieleltänsä, vaikkapa ei olisi petettykään ... Ne
epäilevät puolisoansa .

.
. kadehtivat sitä, ken siihen

katsoo . . . pelkäävät jokaisen vaanivan sitä . . . Jota
ne pistävät petettynä, se palaa kohta vihantulena . . .

Se etsii kuten varre-käärmeen emo, Uuva itse, kostoa
ja tyydytystä ... Ne ovat mustakukkaisia, eli varre-
käärmeen puremia .

.
.

Kade-alttarin edustalla, kahden puolen sen rappu-
sia, istuu kuusi kuoleman korppia, kolme kummallakin
puolen . . . Kuoleman korpit ovat pääkalloja, joilla on
mustat siivet korvien sijalla ... Ne istuvat pystyyn
pannun sääriluun päässä kukin ... Ne vartioivat kade-
alttaria, ettei sinne pääse Uuvan petturi puoliso Velve
anteeksi anomaan ja siten tukahuttamaan Uuvan kos-
tonhalua, sillä silloin lakastuisi mustakukka sen kädessä
ja häviäisi mustakukkaisuus maailmasta .

.
.

Mustamala-temppeli kohahti . .
. Perkele ilmestyi

sinne tuoden kuusituhatta enkeliä mukanansa ja puhui
heille:
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— «Palvelijani Harhama kulkee edelleenkin lujana
pelastuksen tiellä . . . Hän on ensimäinen jokaon nous-
sut minun nimessäni Jehovaa vastaan .

.
."

Enkelit ihastuivat. Piru todisti:
— «Sinun valtakuntasi lähestyy sekä maassa että

taivaassa."
Enkelit veisasivat Perkeleen ylistystä

.Sinun nimeäsi kohta
maa ja taivas ylistää.
Sulle kaikki tähdet hohtaa,
Jehovalta kaikki jää
sinun valtikkasi alle.
Sinun valtas kaikkialle
kohta yksin ulottuu.
Sun on päivyt, kirkas kuu
sekä taivas tähtivaippas,
sinun säälimätön raippas
kaataa vallan Jehovan,
ilkeän ja kavalan."

Perkele jatkoi:
— «Harhama on ensimäinen, joka on rukoillut mi-

nua .
. . Hän on ensimäinen, joka on kironnut Jeho-

van. Hän on myös ensimäinen, joka on minun nimessäni
seisonut Jehovan munkin edessä ..."

— «Hänen lopullinen pelastuksensa Jehova-rääk-
kääjän kynsistä on siis lähellä", — vakuutti Hiisi.

— «Se on lähellä", — kerskasi Perkele. — «Häneltä
puuttuu enää kaksi askelta: Pääaskel eli teoksen jul-
kaiseminen, ja sivu-askel, Kainin-isku Jehovan kasvoja
vastaan. Edellinen menee menojansa, silläkaikkien mi-
nun enkelieni henki elää Harhamassa: Kunnianhimo,
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Aaraman kupla, ahneus, turhamielisyys ja kaikki kultaa-
vat hänelle sen hedelmän, jota hän teoksellansa kurot-
telee .

. . Kainin-iskusta pitäköön huolen Uuva! . .
."

Ja Uuvan puoleen kääntyen lisäsi hän:
— «Anna varre-käärmeen nauttia kukkasi tuok-

susta! Sen sikiöt etsivät Harhaman kantapään ja he-
rättävät hänessä kukkimaan mustankukan ... Ne te-
kevät myös Velikodushofissa tekonsa, että hän ärsyttää
Harhaman Kainiksi ..."

Perkele kohisi voiton ilosta ja jatkoi:
— «Jehova pani munkkinsa huhuilemaan Harha-

maa, mutta Hän huusikin hänet minun riveihini. Kaikki
Hänen yrityksensä ovat nyt turhaan raukeavat . .

."

— «Sinä kasvatat viisaudessasi kaikkialle oikeat
kukat", — todisti Horna. Ja enkelit veisasivat:

.Kalliokin kukkaa kantaa,
kun sun tahtos säätää.

Kivi sille voimaa antaa,
jos niin tahdot päättää.
Kaikki sulle raataa.
Kaikki kumoon kaataa
valtaa Jehovan."

Laulu loppui ja Perkele hävisi sen kaiun kanta-
mana.



Kymmenen ruplaa.

Elämä on häpeän kultaraha

Ylevänä käveli nerokas majuri Stepan Ivanovitsh
Velikodushof huoneessansa Pietarissa sotilaallisia aske-
leita ottaen, ryhti sankarillisena. Hän käveli, katseli
aistipunakukkaa: muisteli rouva Esempiota ja hengitti
Uuvan mustankukan tuoksua, vihasi Harhamaa ja hal-
veksi tätä.

— «Hittoakos se odotuttaa . . . Sergei Jakoxvlevitsh,
tarkotan," — lausui majuri Velikodushof hieman tus-
kastuneena. Samassa avautui ovi ja sisälle astui enti-
nen poliisipristavi Sergei Jakowlevitsh Edelmuth, syn-
tyään saksalainen, mutta venäläistynyt, yli kuusikym-
menvuotias, laiha herrasmies.

— «Sinä, Stepan Ivanovitsh, olet suvainnut minua
kutsua," — tervehti hän tuttavallisesti, istahti kuin ko-
tonansa ja pani kirjelaukkunsa pöydälle.

— «Niin, Sergei Jakowlevitsh!" — tarttui majuri
Velikodushof. — «Asia koskee Harhaman rankaisemista
ja tieltä raivaamista . . . vaimoni, se on: rouva
Esempion vapauttamista hänestä."
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Hän sytytti sikarin ja taisteli sen suuren, voimalli-
sen tunteen kourissa, jonka muodostaa miehessä todel-
linen, voimakas ja puhdas rakkaus ja siitä johtuva
mustasukkaisuus. Sergei Jakowlevitsh Edelmuth alkoi
häntä toverillisesti johtaa sille tielle, jota hän piti oi-
keana. Hän puhui:

— «Siinähän on lyhyt tie, Stepan Ivanovitsh. Hän,
Harhama tarkotan, on varastanut, tehnyt murhapolttoja
. . . No, siin' on sulle vaarattomaksi tekeminen ja ran-
kaisu . .

. Sinun, veliseni, pitää antaa vangita Harhama
varkaudesta ja murhapoltosta .

. . Mitä, viisisataa ruplaa
maksoi huvilarähjä, jonka poltti? .

. . Tietysti sinun
pitää vangituttaa, Stepan Ivanovitsh .

.
."

Edelmuth jäi odottamaan sanojensa vaikutusta.
Majuri Velikodushof ymmärsi asian, käveli edestakaisin
huoneessa, sytytti uuden sikarin ja lausui ajatuksissaan:

— «Hyvä sanoa, että varkaudesta ja murhapol-
tosta . .

. Vaikka huvila oli hänen omansa ...ja ta-
varat myös . .

. Kuinka tuossa sitten murhapoltosta,
Sergei Jakowlevitsh? . ."

Majuri Velikodushof oli saanut kasvatuksen, joka
oli häneen istuttanut harvinaisen sielunjalouden, jota
ei voinut järkyttää sekään voimakas tunne, jota sano-
taan mustasukkaisuudeksi, yhtyneenä puhtaaseen, yle-
vään rakkauteen. Hän käveli ajatuksissansa ja lausui
lopuksi:

«Kunniattomuutta .
.

."

Edelmuth, joka tunsi Harhaman likaisen elämän,
kaiveli papereitansa ja alkoi puolustaa ajatustansa:

— «Miksikä kunniattomuutta? . . Kunnia, Stepan
Ivanovitsh, on siveellisiä ihmisiä varten . . . Mutta
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onko Harhama enää ihminenkään? .
. Ajattele, Stepan,

Harhaman elämää!"
Ja hän alkoi laajalta kuvailla Harhaman elämää,

jonka yksityiskohdat hän oli saanut tietää rouva Esem-
piolta. Majuri Velikodushofissa heräsi sitä kuullessa se
inho ja närkästys, joka nousee turmeltumattomassa ih-
mispovessa rikoksentekijää ajatellessa. Hän lausui aja-
tuksissansa:

— «Sinä, Sergei, ehkä totta puhut, kun sanot, että
Harhama ei ole enää ihminen, vaan pahantekijä . . ."

— «Tietysti totta!" — innostui Sergei Jakowle-
vitsh. — «Ja minkälainen konna vielä! .

. Ah, jos tie-
täisit! .

."

Hän kuvaili ystäväänsä pelastaaksensa Harhaman
huonoa elämää edelleen. Majuri Velikodushof kauhis-
tui tätä kuullessansa ja hän huomasi nyt tosiasioista
että Harhama oli jo niitä alhaisia ihmishylkyjä, joiden
kanssa oli rikos säälien menetellä. Hän katseli Har-
hamaa samoilla silmillä, millä katsotaan turmiollista
matelijaa. Erotus Harhamassa ja hänessä oli se, että
kun Harhamassa oli näennäinen jalouskin ainoastaan
alhaisuuden peittona, siveettömänä verhona, oli Veliko-
dushofissa ja rouva Esempiossa jokainen teko oikeas-
taan jalouden, jalon tunteen: rakkauden edessä alistu-
mista, ja siten siveellinen, itse asiassa jalo teko. Heidän
vaikuttimensa olivat vastakkaiset: Harhaman tekojen
vaikuttimina oli alhaisuus, majuri Velikodushofin, rouva
Esempion ja Edelmuthin vaikuttimina oli jalous: rak-
kaus, tai toistensa sääli, tai tuomio, pahan rankaiseminen.

Kuultuansa edelleen Sergei Jakowlevitshin kerto-
musta Harhaman rikoksista, heräsi majuri Velikodushofin
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sielussa yhä voimakkaampana se inho ja närkästys, joka
herää jokaisessa jalossa ihmisessä kuullessansa puhutta-
van ihmis-alhaisuudesta. Hän, kuten sanottu, oli ylevä,
harvinaisen nerokas, tieteisiin syvälti perehtynyt, ja sem-
moisena hän myös oli kyennyt näkemään Harhaman
oikeassa valossa, semmoisena, kuin Harhama oli,
se oli ihmisnarrina, kyvyttömänä, suuruudenhulluna,
rikossankarina, joka ei ansaitse sääliä, ei kunniallista
kohtelua. Ylhäisenä aatelismiehenä hän katseli häntä
myös alhais-arvoisena, ja se yhdessä rakkaudesta johtu-
neen mustasukkaisuuden kanssa lisäsi hänen halveksu-
mistansa ja närkästystänsä. Hän lausui taas:

— «Sinä, Sergei, oikein puhut, kun sanot että
on väärin tuhlata ihmiskohtelua heittiöille .

. ."

Sergei Jakowlevitsh rakasti ystäväänsä yli kaiken.
Hän oli valmis millä hinnalla hyvänsä pelastamaan hä-
net ja siten koko Velikodushofin suvun siitä häpeästä,
jonka tuottaisi majurin ajattelematon antautuminen
Harhaman elämän likaan. Hän tahtoi sitä tehdessään
myös täyttää rouva Esempion hartaan pyynnön, käsit-
täen, että rouva Esempion tekojen vaikuttimena oli
rakkaus, että hän tahtoi nousta aistillisesta rakkaudesta
ylevään henkiseen rakkauteen, jota hänelle tarjosi yh-
dys-elämä Velikodushofin kanssa, koska viime mainitun
henki-ihminen oli sadasti Harhamaa ylevämpi. Hän oli
vakuutettu, että hänen valitsemansa tie niin rikollisen
henkilön, kuin Harhaman suhteen, oli oikea, vieläpä
velvollisuudenkin tie.

Ja nyt alkoi Harhamaa vastaan nousta se Juma-
lan vanhurskas käsi, jonka hän itse oli elämällänsä
rankaisuun nostanut. Majuri Velikodushof, joka oli
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Jumalan yhtenä aseena, huomasi, että Edelmuth puhui
oikein, ja hänen sielunsa jalo tunne käski jo häntä
astumaan panemaan toimeen Jumalan tuomiota ja si-
ten ohjaamaan Harhamaa pois rikoksien poluilta, joilla
hän, kuten majuri Velikodushof ja Edelmuth käsittivät,
kulki toisten turmiona. Sergei Jakowlevitsh valitsi sika-
rin ystävänsä sikarilaatikosta, puhellen:

— «Sinulla, ystäväiseni, näkyy olevan täällä hy-
viä sikareja .

. . Havannaako nämä ovat oikein? . .

Havannaapa näkyvät olevan ... No kuinkas! Tie-
tysti Havannaa . .

. Minä olen polttanut 'Tupru'-pape-
rosseja, mutta ne tahtovat pilata rinnan ..."

Majuri Velikodushof mietti, taistellen sitä taistelua,
joka on jokaisella hänen läisellänsä jalolla ihmissielulla
kestettävänä, silloin kun hän jaloudellekantaa suurinta
uhria: polkee vahingollisen syöpäläisen kuoliaaksi, teh-
däkseen hyödyllisen elämän mahdolliseksi. Harhaman
elämä alkoi siten vaaleta ihmisten eteen oikeassa va-

lossansa, osottaen, että sen elämän eläjä oli jo vahin-
gollinen syöpäläinen. Edelmuth jatkoi:

— «Ja lisäksi: Mitä omaa on Harhamalla? . . Ei
ole päivääkään työtä tehnyt . . . Onko hänellä silloin
mitään omaa? . . Tietysti ei ole . . . Eikö hän ole
silloin vierasta polttanut ja varastanut, jos hänellä ei
kerran omaa ole? . . Ajattele, Stepan Ivanovitsh! . .

Tietysti vierasta ..."

Asia oli lopultakin majuri Velikodushofille selvä.
Hän käsitti aivan oikein, että Harhama oli vierasta
polttanut ja ottanut ja että siis murhapoltto, yhteiskun-
nan omaisuuden poltto ja varastaminen olivat itse
asiassa tapahtuneet, niin paljon kuin Harhama sitä
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koettikin muuksi selittää ja uskoa. Ja molemmat mie-
het käsittivät, että he olivat siveellisesti velvolliset nou-
semaan sitä rankaisemaan.

Syntyi äänettömyys. Edelmuth lopetti sen, huo-
mauttaen:

— «Rouva Esempiolla ..
. Helga Ivanovvnalla,

se on: tulevalla puolisollasi, on, sanotaan, kivitalo
Moskovassa ja suuria saatavia Suomessa . . . Joutuvat
nekin Harhama-konnan käsiin."

Taas syntyi äänettömyys. Majuri Velikodushof
ajatteli elämän eri puolia. Hän ajatteli rakkauttansa ..

.

rouva Esempiota
.

. . tämän taiteilijanimeä . . . aatelis-
nimeä .

. . Hän piti velvollisuutenansa pelastaa ne
ja Armihan perinnön Harhaman likaisista käsistä. Rak-
kaus ja mustasukkaisuus nousivat hänessä, oikeu-
dentunnon lisäksi, käskien hänen nousemaan Harhamaa
vastaan, jonka hän tajusi yhteiskunnan vahingolliseksi
syöpäläiseksi. Hän käsitti aivan oikein, että Harha-
malla, joka ei ollut koskaan tehnyt tuottavaa työtä, ei
voinut olla mitään omaa, joten jo sekin, että hän jotain
lahjottl rouva Esempiolle, oli itse asiassa törkeätä var-
kautta: vieraan omaisuuden lahjottamista ja tuhlausta.
Sitä suuremmalla syyllä oli varkautta samojen tavaroi-
den pois ottaminen, ja niiden polttaminen murhapolttoa.

Majuri Velikodushof oli valmis astumaan oikeuden
palvelijaksi. Sergei Jakowlevitsh Edelmuth kuvaili hä-
nelle edelleen sitä rikosten sarjaa, mistä rouva Esempio
oli ilmoittanut voitavan Harhamaa syyttää. Niiden
joukossa oli edellisten lisäksi kiristys, pitempiaikainen
rouva Esempion väkisin makaaminen javäärä santarmi-
ilmianto. Viimeinen kyllä oli aiheutunut siitä, että ne
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rahat, jotka Harhama lähetti rouva Esempiolle Mosko-
vaan, eivät kylliksi pian joutuneet perille, joten rouva
Esempion oli pakko niitä odotella, ja hän luuli siinä
piilevän jonkun huonon tarkotuksen, jommoinen siinä
olikin, sillä Harhama ei, pikku säästön tähden, ollut
rahoja lähettänyt sähkösanomalla kuten rouva Esempio
oli käskenyt. Majuri Velikodushof kauhistui, kuulles-
sansa koko paljastuksen ja nähdessänsä ihmis-alhai-
suuden loan. Hän lausui, Harhamaa tarkottaen:

— «Kuoleman hän ansaitseisi . . ."

— «Sekin tulee", — vastasi Edelmuth lukien erään
kirjeen, jonka Harhama oli rouva Esempiolle kirjoittanut,
kertoen siinä, että haavottumisensa johdosta hän oli
ijäksensä tullut kykenemättömäksi ruumiilliseen työhön,
ja rukoillen siksi Esempiota, että hän ei saattaisi suh-
detta ja elämää niin suureen häpeään, ettei hän sen
johdosta saisi enää henkistä työtä, vaan olisi pakotettu
nälkään kuolemaan. Sanotun kirjeen oli rouva Esempio
jättänyt Edelmuthille, osotteeksi siitä, että Harhaman
kostoa ei enää tarvitse pelätä.

Keskustelu jatkui. Edelmuth sai toimeksensa etsiä
taitavan asian-ajajan. Kun majuri Velikodushof heitti
hänelle lain määräämän asian-ajopaikan, kymmenen
ruplaa, asian-ajajalle jätettäväksi, lausui hän inhoten,
ylevänä, Harhaman ihmiskurjuutta surkutellen:

— «Liian paljon hänen tähtensä . . . Mutta onhan
se hänen elämänsä häpeän-kultamarkka . . . Sen hin-
taiseksi on hän elämänsä elänyt . .

."

Ja hetken käveltyänsä lisäsi hän, ajatellen sitä
tilaa, mihin hänetkin oli Harhaman elämä asettanut:
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— «Saanhan nyt minäkin kerskata sillä, että olen
rosvon seuraaja myllyssä ..."

Edelmuth vaipui kokoon. Huoneessa oli jotain
ilkeää, inhottavaa: se oli Harhaman elämää. Louk-
kautuneena lausui Edelmuth:

— «Niin, veli! Ja saahan rouva Esempiokin, se
on: vaimosi Helga Ivanowna, kantaa häpeää siitä, että
on rosvonkin sängyssä maannut .

. . Hyvä, että edes
voi selittää, että häntä on väkisin maattu . .

."

Ja itseksensä hän lisäsi Harhaman tahraaman ih-
mis-elämän kurjuutta ajatellen:

— «Varkaan jäleltä myllyyn . . . Ovathan toki
kivet silloin puhtaiksi jauhatetut . . . varas tekee aina
talossa puhdasta . . ."

Se oli ainoa valopilkku, jonka jalokaan ihmissielu
voi Harhaman elämän tuloksesta enää etsimälläkään
löytää. Hän oli elänyt itsensä ihmisestä kymmenen rup-
lan arvoiseksi elukaksi.



Hyvän- ja pahantiedonpuun juurella.

Elämä on tuli-omenoista hohtava
hyvän- ja pahantiedonpuu . . .

Pohjolan talvi hohti helyissänsä .
. .elämänpuu

hedelmissänsä .
. . ihminen kulki omat himonsa kah-

leina käsissä ... Se etsi vapautta ja kietoutui sitä
etsiessänsä vangiksi vapaudenhaluihin ... Se etsi
onnea ja tarttui sitä tehdessään orjana onnenjanoon .

.
.

vaipui sen juoppouteen . . . sykertyi onnenjanonsa rih-
moihin . . . taisteli niissä .

. . sotkeutui niihin edelleen
ja kulki vapauden- ja onnenjanon vankina kunnes avau-
tuivat silmät näkemään kaiken taistelun turhuuden . .

.

Mutta hänen yläpuolellansa oli elämä ... Se
elämä lähti ihmisestä ja se otti ihmisen verkkokävyk-
sensä ja kutoi sillä sen oman verkon ... Se kehräsi
Sen orjalangat sen omista vapaudenhimoista ... Se
punoi sen paulat sen omasta onnenjanosta ... Se oli
ihmisen lapamato, joka tulisena elämänkäärmeenä kie-
murteli hänen edessänsä .

.
. johti hänen askeleitansa,

houkutteli häntä perässänsä, kuin perho lasta ... Se
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kietoutui lopulla hänen ruumiinsa ympäri, rutisti häntä
ja puristi hänestä ulos omat antimensa . . .

Himmeästi paloi lamppu pienessä sairashuoneessa.
Harhama makasi yksin sairasvuoteella pienessä talon-
poikaistalossa Suomen puolella rajaa. Kuolema tuntui
istuvan vuoteen vierellä.

Haavottumisen johdosta oli hänessä tehty leikkaus.
Ammottava repeämä ja palohaava irvistelivät kupeessa.
Koko kuve oli vereslihalle revitty. Luisista kasvoista
oli liha kulunut pois ja huoneessa haisi lääkkeiden
seassa visvautunut, mätänevä ihmisliha. Hän ei voinut
hievahtaakaan . . .

Erilaiset tunteet risteilivät hänessä: Joskus hän
unohti kaiken muun ja katseli vuoteensa vierellä istu-
vaa kuolemaa . . . Silloin toivoi hän kiihkeästi, että
se kumartuisi likemmä, kumartuisi häntä ottamaan.
Hän toivoi sitä sen tähden, että luuli silloin saavansa
nähdä kuoleman ytimet, haistaa sen hengitystä, vetää
sitä keuhkoihinsa ja siten nähdä ja tuntea elämän
ja kuoleman suuren salaisuuden. Hän aivan nuuski
jotain sänkynsä viereltä, nuuski ja tunsi oman mätäne-
vän lihansa hajun . .

.

Silloin hän kauhistui. Hän näki kuoleman luukyn-
nen, jota hän oli pikkulapsesta lähtien pelännyt. Kas-
vot vääntyivät tuskaisiksi, hengitys kävi hätäiseksi,
hermostuneeksi ja katse avuttomaksi, toivottomaksi.
Kuolema tuntui nousevan, kumartuvan ja hengittävän
hänen sieramiinsa .

. .
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Hätä ryöpähti hänestä silloin, kuin parahdus käär-
meen pistämästä. Hän tapaili pelastukseksensa jotain
kuplaa, ja löysi aina elämänsä ainoan pelastusrenkaan,
teoksensa. Miten se olisi nyt hänet pelastava, sitä ei
hän kysellyt, ei ajatellut. Hän uskoi vaan, että kaikki
pelastus oli siinä. Se oli hänen elämänsä ydin, hänen
sielunsa ja ruumiinsa ja kaikkensa maailmassa.

Teos ilmestyi silloin hänen silmiensä eteen mus-
tana kiekkona, tai leijana, joka kohosi jostain näky-
mättömyydestä, kieri hänen silmiensä editse verkalleen,
juhlallisena, laajeni, nousi korkealle ja hävisi jonnekin
pyörähtäen, sekä ilmestyi taas uudestaan ja teki saman
matkan.

Joskus ilmestyi se taas loistavana, vesikirkkaana,
tai hurmaavana kuvauksena. Uneksitut seppeleet ja
kunniankuplat loistivat ja heilahtelivat. Valkeat linnut
lentelivät seppeleet nokassa ja elämän virvatulet roi-
husivat punaisina revontulina . . .

Hän ihastui. Mutta oitis ilmestyi revontuliroihujen
keskelle kuolema kaikenhäviön muodossa: hirvittävänä
luurankona, joka pitelee kädessänsä valtansa vertaus-
kuvaa, pääkalloa.

Hän vapisi silloin. Valkeat linnut muuttuivat kuo-
leman korpeiksi: mustasiipisiksi pääkalloiksi, jotka
täyttivät ilman. Hän näki niiden pyrstöinä heilahtele-
van naisen pitkiä hiuksia, joita hän oli katsellut pää-
kallosta hautausmaalla, munkki Pietarin saarnatessa
viidestäkymmenestäyhdestä ja peruskivestä.

— „Oi . . . joi . . . joi!" — pääsi hänestä silloin
pitkä, tuskallinen huokaus.
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Rikoksien tahraamana, halpamaisuuden perikuvana
mietti hän yhä maailman puhdistamista, uuden juma-
lan antamista ihmisille, joista suurin osa olisi kelvannut
hänelle Jumalaksi.

Ja sitten johtuivat ajatukset rouva Esempioon, jonka
hän oli asettanut ihmishyveen vertauskuvaksi. Kaikki
äskeiset tapaukset näyttäytyivät silloin pahoina unina.
Mieleen muistuivat munkki Pietarin ankarat puheet,
vanhat ennustukset ja omituiset niiden mukaiset tapah-
tumat. Joku selittämättömän katkera tunne valui sil-
loin hänen olemuksensa läpi, kuin jääkylmä vesi. Hän
mietti rouva Esempiosta katkerana:

— «Minä olen sinut julkisesti koko maailman pap-
pien yläpuolelle korottanut, miksi sinun piti kaikki tä-
hän johtaa?"

Hän ei syyttänyt itseänsä, vaan muita. Ja silloin
ilmestyivät hänen eteensä vanha pappi ja apulaispappi
Airola, jotka hän oli rouva Esempion tähden lokaan
polkenut. Ne heilauttelivat hänelle mustia messupuku-
jansa, ivaten, nauraen pilkkanaurua. Kirkonkellot al-
koivat soida pilkankelloina ja ivanhuilut säestivät niiden
soimista. Hän kiemurtelee raukkana, peitellen elämäänsä
ja sen likaa. Koko huone pimeni hänen silmissänsä ja
hän mietti hätäisenä:

— «Koko minun elämäni olisi silloin rapaan hei-
tetty ..."

Kuoleman korpit koikkuivat elämänpuun latvassa.
Elämänkäärme kiemurteli toisten edessä niiden oppaana,
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toisien ympäri se jokietoi tulista ruumistansa, kolmansia
se jo rutisti . . .

Ja kaiken keskellä seisoi kuolema ja odotti saa-
listansa . . .

Harhaman tuskat yltyivät. Henkinen hätä sam-
mutteli ruumiillisten kipujen paloa tuhallansa. Se peitti
sen palon kyteväksi hiilokseksi, jonka savuna taas nousi
henkinen hätä. Elämänkäärme mateli elämän kierto-
kulkuna . .

.

Haava hävisi. Kuoleman lemu tunki Harhaman
sieramiin. Päivät kulkivat verkalleen, kuin musta ruu-
missaatto.

Hän makasi tautivuoteella, kuin epäilyn pohjatto-
massa liejussa, vuotavat, ammottavat haavat auki. Sa-
mat kysymykset kertautuivat yötä ja päivää. Heti kun
hän kykeni, kirjoitti hän pari sanaa rouva Esempiolle
ja pyysi hänen tulemaan luoksensa. Hän luuli silloin,
että kuolema oli tulossa. Hän toivoi rouva Esempion
tulosta myös teoksen pelastusta. Kaikki pyöri hänessä
sekaisin.

Parin päivän kuluttua vastasi rouva Esempio muun
muassa:

«Rakas!
Tulisin niin mielelläni, mutta sairauden tähden en

voi. Armiirassakin on kuume. Mutta rauhotu nyt, ra-
kas! Minä rukoilen Jumalaa, että kaikki tulee hyväksi,
kaikki selviää. Sinä iltana kun lähdit, opin ymmärtä-
mään taas sinua ja kaikki selvisi. Ole nyt vaan rau-
hallinen. Minä olen niin yksin, niin yksin, etten kos-
kaan ole niin yksin ollut. Rukoilen Jumalaa ja suute-
len Sinua. Helga."
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Taas ilmestyi Harhamalle teos valtavana. Se nousi
äskeisistä sumuista loistavana voitonleijana, jonka
päällä liehui elämän lippu, valkea lintu tangonpäässä.
Kirje oli hänelle, kuin kirkas vesikupla hukkuvalle,
Lankeemuksen ja nousemisen suuruus kirkastui hänelle
punahohteiseksi pyöräksi, joka säteili kruunaten kaikkea,
värjäsi koko avaruuden ja valaisi pimeät elämänsumut,
kuin salamatulilla siroteltu taivaankupera. Hän ponnisti
voimansa jakirjoitti, selällänsämaaten, rouva Esempiolle:

— «Tiedät että sylini on aina sinulle avoinna. Ei
mikään erehdyksesi saa minua Sinusta luopumaan. Ei
mikään rikos eroita minua Sinusta."

Ja kuumeisen raivolla alkoi hän taas riippua teok-
sessansa ja miettiä sen julkaisemista. Kaikki selkeni
päivän-kirkkaaksi. Kuolema hävisi vuoteen viereltä.
Tuskat ja kivut unohtuivat ja haaleat vedet vuotivat
lauhduttamaan äskeisiä polttoja.

Sairaloisen vimmalla alkoi hän keksiä selityksiä
haavottumisellensa. Hän sommitteli milloin yhden, mil-
loin toisen hassunkurisen selityksen. Hän pelkäsi pilk-
kaa ja pelkäsi vielä enemmän sitä, että epäluulo kään-
tyisi rouva Esempioon. Se olisi ihmisten silmissä vie-
nyt lokaan hänen teoksensa hyveen vertauskuvan. Sitä
ajatellessaan näki hän jo vanhan papin ja apulaispappi
Airolan ja Roinilan pilkansormien nousevan häntä osot-
tamaan . . . Hän unohti kipunsa ja kaiken ja riippui
kuumeena rouva Esempiossa, josta hän uskoi nyt riip-
puvan elämän ja kuoleman. Hän tahtoi häntä pidellä
edelleenkin siinä elämän liassa, missä hän itse kylpi
ympäristönsä ja koko kansansa häpeänä.
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Elämän lapamato voimistui. Se veti itseänsä lu-
jemmalle ihmisen ympärille. Se paksuni tulikäärmeeksi
aivan huomaamatta. Se kehittyi, kuin tauti, teki suurta
työtänsä hiljaa ja varmasti, kuin mätäneminen.

Harhama iloitsi ja toivoi ja mietti teoksen julkai-
sua ja katseli rouva Esempiota, kuinka se peseytyi puh-
taaksi ja jalostui suureksi suurten lankeemisien ja suur-
ten nousemisien kirkkaissa tulvavesissä.

Päivä mateli päivän perästä. Eräs mateleva päivä
toi hänelle seuraavan kirjeen:

«Herra Harhama!
Eikö ole siinä kyllä, että oman likaisen elämänne

tuntien asetuitte puolueemme luottamusmieheksi ja hä-
päisitte sen? Vieläkö jatkatte? Toitte tänne huono-
maineisen naisenne, häpäisemään apunanne puoluet-
tamme juuri täällä, jossa olitte juoksennellut siveellisyy-
destä saarnaamassa. Ettekö häpeä ja tee tästä loppua?
Varmaankin olette Te ja Esempio sitä pimeää väkeä,
joka sortovuosina kohosi pinnalle ja nyt kansan va-
roilla kylvää saastaa pitkin metsäkyliä, kun kaupungit
ovat jo häväistyt. Jos olette mies, niin vapauttakaa
puolueemme moisesta liasta."

Kirjeeseen oli liitettykertomus majuri Velikodusho-
fin ja rouva Esempion jatkuvasta yhdys-elämästä, sekä
mainittu ajat ja paikat ja todistajat. Se oli Harhamalle,
kuin kurikan-isku. Kaikki ajatukset pysähtyivät ja alkoi
henkinen tylsistyminen. Hän ei jaksanut enää mitään sel-
västi ajatella. Yksi ainoa selvä tuli välähti hänessä jos-
kus, nimittäin viha. Se leimahteli voimakkaana, katkonai-
sena tylsyyden seasta, kuin lieska turpeen alta. Mustat
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haamut ja kuoleman korpit irvistelivät hänelle. Pilkan-
kellot soivat japappien sormet osottelivat häntä ivaten,
härsyttivät ja härnäsivät häntä. Häpeä ja viha kuo-
huivat yhtenä vaahtona . . .

Ja taas istahti kuolema vuoteen vierelle ja hen-
gitti kalmanhajua. Se istui hetken, hävisi ja viha ryöp-
pysi taas Harhamasta. Ja kaiken vihan keskellä vihasi
hän jalkapuutansa, tarvaalaisten puoluetta sokeasti.
Se tuntui tarttuneen hänen jalkoihinsa omin lupinsa ja
puristi nyt häntä ja riippui hänen nilkoissansa joka
askeleella. Jalkapuusta ryöpsähti viha rouva Esempioon
ja majuri Velikodushofiin. Se paloi aikansa raivoisana
ja rajuna, sammui japerästä nousi inho ja halveksiminen.

Ja taas ja taas tuprahti viha ja elämän inho, kun-
nes kaikki ajatukset väsyivät, sotkeutuivat ja raukesi-
vat ja ruumiilliset kivut ja haavojen poltto alkoivat
repiä. Hän mietti aivan sekavana jotain sumumaista,
sotkuista ja aina häviävää.

Ja inhon keskellä leimahti hänessä taas alhainen
halu nousta näennäisessä jaloudessa niiden yläpuolelle,
ja siten polkea ne eteensä ihmistäiksi, jotka muka ma-
televat halpamaisuudessansa.

Raivoisena alkoi hän miettiä kostoa. Silloin heti
tulvi hänestä taas hänen sielussansa hiiviskelevä alhai-
suus ja halpamaisuus. Hän oli kuullut, että Veliko-
dushofin täti oli majuri Velikodushofille testamentan-
nut suuren omaisuuden, mutta uhannut peruuttaa tes-
tamentin, jos saa kuulla, että majurilla on jotain rak-
kausjuttuja, jotka olivat hänen heikkoutensa. Hän päätti
riistää häneltä nyt sanotun perinnön. Oitis kirjoitti hän
majuri Velikodushofin tädille, paljasti hänelle koko asian
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ja pyysi tätä tekemään kaikkensa pakottaakseen Veliko-
dushofin naimaan rouva Esempion. Mutta hän oli siinä-
kin loppuun asti alhainen: Hän antoi kirjeelle näennäi-
sen jalon muodon lisäten: «Te naisena tietysti osaatte
asettua suojelemaan naista, joka rakastaa sukulais-
tanne ..."

Ja kun hän oli kirjeen lähettänyt nautti hän siitä,
että näki toiset alhaisina edessänsä. Hän nautti siitä
hetken, joi täysin siemauksin; hän oli heitä koettanut
polkea itseänsä alemma, nousemalla itse muka heitä
ylemmä. Hänen jokaisen henkäyksensä vaikuttimena
oli eläimellinen alhaisuus, jota hän koetti peittää
näennäisellä jaloudella, tehden sen siten vieläkin alhai-
semmaksi.

Elämän epäselvyys ja sotkuisuus näyttivät taas
joskus kietovan hänet kokonansa. Hän näki, ettei voi
selviytyä mistään, ei mitään tietä kulkien. Raivo ja viha
ryöpähti hänestä silloin epätoivona. Hän repi siteet
haavastansa ja paiskasi ne lattialle, kiroten koko elä-
mää . . .

Elämän ivanäytelmä jatkui.
Harhama katseli teoksensa ihmissiveellisyyden ver-

tauskuvaa ja mietti elämän hämäryyttä unohtaen haa-
vansa ja kipunsa. Teos tuntui jo haihtuvan johonkin
synkeään pimeyteen, jossa kuoleman korpit rääkkyivät
ja rapistelivat siipiänsä. Mutta nyt hän katseli sitä
häviötä jo tylsämielisenä, ikäänkuin ihmeissänsä, oudos-
tellen että: «Sinnehän se nyt häviääkin."
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Päivä mateli päivän perästä. Harhama ei erotta-
nut päivän ja yön rajoja. Hän tuijotti vaan pimeyteen,
johon teos hävisi. Kohta sai hän rouva Esempiolta
seuraavan kirjeen:

«Olet Velikodushofin tädille ilmiantanut minun
suhteeni ja elämäni ja siten ehkä estänyt minun naimi-
seni. Mutta kyllä minä sinulle näytän. Minä sanon
nyt suoraan, ettei minulla ole sinua perkelettä kohtaan
ollut mitään tunteita, ei edes säälintunnetta ja nyt minä
annan Edelmuthin antaa asian-ajajalle vapaat kädet ja
sinä olet näkevä."

Kauvan kiehunut viha, halveksiminen, inho ja
kaikki muu ihmis-olemuksen rapa alkoi nyt pursuta
Harhaman sielusta, kuin loka kokoonpuristetusta het-
teestä. Rouva Esempion sielusta tuntui hänelle haise-
van raakuus, petos ja lika. Omaa lokaansa hän ei
nähnyt sen rinnalla. Kauvan kytenyt epäluulo oli nyt
sytytetty rovioksi ja hän näki itsensä naurettavana
narrina, joka oli riippunut kierivässä kuplassa. Koston-
tunne alkoi taas viritä ja se yhdessä vihan kanssa an-
toi hänelle voimia. Hän tajusi taas mikä valtaava tunne
on viha. Hän nautti siitä tunteesta, huumautui javoi-
mistui, kuin voimakkaasta viinistä. Kysymys, eikö hän
itse ja juuri itse ollut kohtaloonsa ja kaikkeen syyllinen,
oli sammunut. Kaiken häpeänsä alkujuurena hän piti
rouva Esempiota.

Sairaloiset vihan purkaukset jatkuivat. Ne voimis-
tivat häntä niin, että hän nousi jo ylös vuoteesta, kipua
tuntematta. Joskus taas sekaantui kaikki kaaokseksi,
pää painoi hartioita kuin lyijypallo ja korvissa humisi
häkä. Hän ajatteli rouva Esempion uhkausta asian-
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ajajasta. Hän ei jaksanut käsittää, mistä rouva Esem-
pio voisi häntä syyttää. Kunnianloukkauksesta ehkä ...

Sekin tuntui hänestä uskomattomalta.
Tammikuun viime päivän aurinko katseli pakkasen

sumujen seasta surullisena ihmis-elämän karkeloa ja
kuunteli sen tiukujen sointia .

.
. Jotain sanomattoman

katkeraa valui sen valosta Harhaman sieluun. Kaikki
sumeni ja pimeni ja hävisi ijankaikkisuuden yöhön.

Hieman selvittyänsä kirjoitti hän rouva Esempiolle:
— «Jos kerran tiesit itsesi portoksi, millä oikeu-

della tunkeuduit asuntooni ilmottamatta sitä? Uhkaat
oikeudenkäynnillä. Ala! Jos itse haluat yölepakkona
lennellä, niin muista, että minä olen halunnut julki-
suutta ja sen täytyy tulla. Minä paljastan jälkeni ja
sinunkin jälkesi silloin kyllä paljastuvat. Minun puo-
leltani ei suhde ollut huoruutta, siinä ei siis ole salatta-
vaa eikä käräjöimistä. Jos se oli sitä sinun puoleltasi,
niin erehdyt, jos luulet saavasi minut sen kieltämään."

Tuskin oli hän lähettänyt kirjeen postiin, kun po-
liisit astuivat sisään vangitsemaan hänet rouva Esem-
pion vaatimuksesta varkaudesta ja murhapoltosta.

— «Varkaudesta ja murhapoltosta!" — huudahti
Harhama. «Ei. Tämä on pilaa. Enkö minä saa omaani
polttaa ..."

Mutta elämä ei tuntenut pilaa, eikä sitä tuntenut
oikeuden käsi. Alkoi kotitarkastus. Sitä tehdessä löy-
dettiin se kultainen kynä, Anna Pawlownan lähettämä,
jolla hän oli teoksensa alkanut ja jonkarouva Esempio
oli ilmottanut omaksensa. Lisäksi löydettiin ne koris-
teet, jotka hän oli ostanut pakkoluovutuksista säästä-
mällänsä 25-ruplan rahalla. Se oli riittävä todistus
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hänen syyllisyydestään. Hänet julistettiin vangituksi,
mutta hänet jätettiin toistaiseksi vangitsematta, koska
hän oli siksi sairas, että oli mahdoton häntä kulettaa.

Oikeuden palvelijat lähtivät. Harhama katseli elä-
mää aivan tylsänä. Hän ei tajunnut siitä mitään
muuta, kuin jonkun likarapakon, jossa uiskenteli rapana
hänen elämänsä sisältö, hänen valamansa kultainen
vasikka, ihmissiveellisyyden vertauskuva, Esempio-ihmi-
nen. Hän puhkesi mielipuolen kamalaan, katkeraan
nauruun:

— «Hah . . . hah . . . hah . .
. haa!"

Yö joutui. Harhama tuijotti ijankaikkiseen pimey-
teen. Teos nousi sieltä taas leijana, lähestyi ja alkoi pur-
kaa sisästänsä lokaa ja haisevaa löyhkää. Harhama
nauroi katkerasti.

Aamu valkeni. Akkunasta tunki sisälle auringon
valoa. Se näytti elämänportolta, jonka hartioilla oli
narrinkaapuna hänen elämänsä kaikkine tiukuinensa.
Kaikki maailman pilkankellot soivat ja elämänportto
tanssi helmojansa heilautellen.

Harhama nauroi entistä katkerammin:
— «Hah ...hah ...hah .. . haa!"
Ja silloin hän muisti että Magda oli juuri niin

nauranut ja alkoi jälitellä sitä pitemmältä.

Mutta elämä tanssi edelleen. Kirjeenkantaja toi
seuraavan kirjeen:
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«Hyvä veli!
Olemme aivan epätoivossa. Se nainen, jonka tie-

dät, on vaatinut sinut vangittavaksi. Se olisi puo-
lueemme suurin häpeä ja vahinko. Toivon että teet
kaikkesi, että asia tukahtuu hiljaisuuteen.

Veljeydellä
N. N."

Koko maailma musteni Harhaman silmissä. Teos
ja koko elämä hävisi. Hän tunsi ainoastaan tarvaalai-
sen jalkapuun nilkkojansa puristavan ja hankaavan ne
verille. Hän purskahti kamalaan nauruun ja lausui:

— «Minä olen lyönyt maailman rekordin: Minä
olen lannannut jalkapuun omilla ulostuksillani .

.
.

Voi tätä kirottua elämää! . . Voi tätä järjetöntä ihmis-
elämää!"

Ja elämä tanssi hänen edessänsä Hiiden myllyn
tyttönä: Se oli hänen oma lapsensa . . . Sen hameen
helmoina heilahtelivat hänen omat tekonsa . . . sen
tiukuina soivat hänen puuhansa ja sen nauhoina hei-
lahteli hänen oma kirjava elämänsä: rikoksensa.

Harhama katseli sen tanssia ja nauroi mielipuolen
naurua. Hän piti itseänsä ei ainoastaan syyttömänä,
vaan myös marttyyrina. Hänen viheliäisyytensä oli
jo aivan eläimellinen, hänen alhaisuutensa sitäkin
alempi.

Juna vihelteli. Talviset maisemat vilisivät sen ohi.
Pohjolan lumiliinalla hääräili ihminen luoden yleistä
ihmis-elämää . . . Toiset häärääjistä sortuivat, sotkeu"
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tuivat sen elämän verkkoihin, jota he loivat. Toiset
hääräilivät vielä täysissä voimin. Kolmannet kantoivat
kuolleita ja hautasivat niitä syvälle maan multaan, et-
teivät ne olisi ihmisten inhona.

Rautatien vaunussa virui eräällä penkillä Harhama
ihmisvarjona. Hän oli rukoillut kirjeessä rouva Esem-
piota säälimään hänen jalkapuutansa, tarvaalaista puo-
luetta, mutta se ei auttanut. Hänet valtasi alussa kä-
sittämätön halu pestä vaan jalkapuunsa. Hän oli unoh-
tanut sen tähden jo kipunsa, tointunutkin, niin että voi
kävellä. Hän oli kirjoitellut rouva Esempiolle, ru-
koillut jalkapuunsa puolesta ja joskus uhkaillut. Hän
kirjoitti:

— «Velvollisuuteni on ennen kaikkea pestä jalka-
puuni omista lioistani. Toivottavasti sinäkin tarvaalai-
sena edes sitä säälit ja kunnioitat ja siksi tämän hä-
peän peität. Jos kirje, jonka kirjoitin miehesi Veliko-
dushofin tädille, on sinun elämäsi tiellä, niin minä olen
jalkapuuni tähden valmis tekemään kunniattomuuttakin.
Olen valmis Velikodushofin tädille vannomaan pääkal-
loni kautta, että olen valehdellut, tai etten ole kirjoitta-
nutkaan mitään ja että sinä olet vielä puhdas impi ja
neitsyt .

. . Minä teen kaikkea kunniattomuuttakin,
kun vaan sillä saan sinut säästämään minun ja oman
jalkapuuni ..."

Viimein, kun vastausta ei tullut, valtasi hänet
kurja raukkamaisuus ja hän yritti salaa paeta, ja oli
nyt pakomatkalla. Raukkamaisuus oli yhtynyt hänen
henkensä halpamaisuuteen.
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Vaunussa istui kaksi tarvaalaista puhellen keske-
nänsä rouva Esempiosta ja Harhamasta, jota he eivät
tunteneet. Toinen heistä kertoi rouva Esempiosta yh-
den ilkeän jutun toisensa jälkeen. Hän kertoi:

— «Äsken oli juuri käräjöinyt Erkki Arvolan
kanssa jostain yhteisestä juomavelasta . .

."

Harhama nautti, kun kuuli teoksensa jumalasta
puhuttavan alhaista . . . Hänestä tulvasi luonteensa
alhaiset puolet näkyviin. Puhuja jatkoi:

— «Jossain rettelöissä sillä oli ollut eräs Ahava
asiamiehenä. Kun se menetti asian, oli Esempio pyy-
tänyt entistä hentustelijaansa Korpelaa panemaan Aha-
van syytteeseen . .

. Korpela oli vastannut: 'Ei korppi
toisen korpin silmää puhkaise'."

Harhama unohti jo häpeänsä ja nautti kun näki
rouva Esempion alhaiseksi maalattuna. Toinen tarvaa-
lainen jatkoi:

— «Harhamalla se on tietysti häpäisyttänyt Kor-
pelaa ... Se käräjöi kaikkien miestensä kanssa .

.

."

Harhaman ilo oli niin suuri, että hän unohti ki-
punsa. Hän ei kysellyt edes oliko äskeisissä puheissa
perää. Hän nautti, kunnes puhujat alkoivat puhua hä-
nestä, hänen haisevista jälistänsä, joita miehet tiesivät
viljalti. Toinen niistä lausui muun muassa:

— «Piru!.. Sekö sen Harhaman heittiön viskasikin
meidän puolueeseen ... Ruoskaa tarvitsisi koko mies ..."

Harhama nauroi tylsänä. Hänen avonainen haa-
vansa haisi todellakin. Toinen miehistä jatkoi:

— «On liannut jo koko maan etelästä pohjoiseen.
Hyvä että lopultakin joutuu linnaan . . . raato! Sehän
se on Esempionkin lopullisesti turmellut."
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Harhama katsoi puhujan silmiin tylsänä, katke-
rana ja lakkasi puhetta kuuntelemasta. Puhelu jatkui.
Sattumalla pistivät siitä vielä Harhaman korviin rouva
Esempiota tarkottavat sanat:

— «Se on erästä neitiä, Anttilaa, neuvonut käyt-
tämään miestä ja rouva Lahtelalle se on neuvonut, että
kun on epäterve ihonväri, niin sen saa puhdistumaan
sillä, että synnyttää lapsen."

Kirkas salama iski silloin Harhamaan. Rouva
Esempio oli hänellekin pari kertaa puhunut, että hänen
ystävänsä, taidemaalari rouva Rantala oli suositellut
hänelle semmoista ihonparannuskeinoa, lapsen synny-
tystä. Hän muisti, kuinka rouva Esempio jo ensi nä-
kemässä Kolan pienessä kamarissa ja sitten pitkin tal-
vea oli valittanut, että hänen poskissansa on epäterve
puna, kysellen parannuskeinoa. Inho, halveksiminen,
viha ja kaikki muu Harhaman olemuksen rapa nousi
hänestä roiskeena. Hän mietti katkerana:

— «Siksikö siis? .
. Iholääkärinäkö minä olen

ollut? .
. Hah . . . hah . . . haa! .

."

Ja hetken mietittyänsä lisäsi hän:
— «Miksi et sitä suoraan sanonut? .

. Kyllä kai
minä olisin ihosi puhdistanut, vaikka olisitkin ilmoitta-
nut mikä sinä olet ..."

Kaikki pimeni ja sumeni hänen silmissänsä ja hä-
neen alkoivat salamoina sataa vanhat ennustukset
arpirintaisesta naisesta ja raudoista ja kaikesta. Tar-
vaalaiset jatkoivat puheluansa. Toinen lopetti sen
huoaten:

— «Kylläpähän elämä kerran opettaa ne kaikki
Harhamat ja Esempiot ja muut heittiöt .

.
."
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Toinen miehistä mietti hetken, huokasi hänkin ja
myönsi:

— «Niin. Elämä on tuli-omenainen hyvän- ja pa-
hantiedonpuu . . . Kun siitä kylliksensä syö, niin kyllä
silmät avautuvat ..."

Harhama vapisi. Hän näki edessänsä tuli-omenois-
sansa hohtavan hyvän- ja pahantiedonpuun. Ei elämän
häpeäkään jaksanut tukahduttaa hänessä sitä sairaloi-
suutta, jolla hän etsi elämän ja kuoleman ydintä. Hä-
nen huulensa paloivat kuumeessa. Hän kääntyi vasta-
päätä istuviin äskeisiin tarvaalaisiin, kuin ivalla, ja
lausui:

— «Minä olen Harhama ... En voi nousta .
. .

Annatteko minulle lasin vettä? .
."

Molemmat miehet nousivat sanattomina ja lähtivät
toiseen vaunuun. Harhama nauroi katkerasti jakatseli
omaa elämäänsä: sitä Hiiden myllyn tyttöä, joka nyt
tanssi hänen edessänsä hänen elämänsä sen narrinha-
meena heilahdellessa . . .

Eräs nuori herrasmies oli kuullut puhelun, toi Har-
hamalle lasin vettä ja tarjosi sitä ruotsinkieltä puhuen.
Hän oli siis viikkiläinen. Harhama katsoi häneen su-
rullisena ja silloin hän puhui ruotsia ensikerran elä-
mässänsä. Hän muisti, miten katkerasti hän oli tais-
tellut viikkiläisiä vastaan keinojakaan valitsematta, ja
lausui katkerana:

— «Kiitos! Minä olen ystävyytenne jo edeltäpäin
maksanut sillä tavalla, että olisin koira, jos ottaisin
palveluksenne vastaan . .

."

Tarjooja näki hänen kuumeensa ja enempää lupaa



1658

odottamatta asetti vesilasin Harhaman palaville huu-
lille. Harhama maistoi sitä ja lausui katkerana:

— «No, nyt on minun alhaisuuteni ja alennukseni
täydellinen ja lopullinen ..."

Viikkiläinen kohensi hänen pielustansa ja antoi
hänelle neuvoja. Juna vihelsi eräälle asemalle tulo-
merkin ja viikkiläinen poistui hienosti jäähyväisiksi
kumartaen. Harhama katseli hänen jälkeensä huulilla
kuolon katkera nauru. Sitten alkoi hän miettiä jotain
alhaista keinoa millä saada kostetuksi rouva Esompiolle,
saada hänet vangituksi itsensä sijasta. Ja samojen
alhaisten ajatusten seassa muisteli hän vielä sitä, että
hänen on annettava maailmalle — uusi Jumala.

Juna vihelsi Pietarin asemalle tulomerkin. Vau-
nuun astui pari poliisia, jotka vangitsivat Harhaman.

Pienessä huoneessa virui Harhama oman elämänsä
rautaisilla kihloilla kihlaamana. Poliisi vartioi häntä
visusti. Haava alkoi mädätä ja sietämätön lihan katku
täytti huoneen. Hän oli aivantylsä. Sattumalta sai hän
käsiinsä taskustansa lattialle pudonneen kirjeen, jonka
hän oli saanut matkalle lähtiessänsä ja unohtanut tas-
kuunsa lukematta. Korpelan miehet valittivat siinä,
että rouva Esempio oli hänen takuullaan lainannut muka
hänelle rahoja. Timon tuvan paperit olivat niiden raho-
jen panttina .

. .

Karvas pala nousi Harhaman kurkkuun. Hän
muisteli, kuinka hän oli rakentanut alttaria maailman-
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kurjuudelle janyt olivat Timon tuvan paperit pelissä hä-
nen elämänsä tähden. Hänen tähtensä hääräili nyt rouva
Esempion lihan ympärillä majuri Velikodushof, hän itse,
joukko työttömiä asian-ajajia, poliiseja, nimismiehiä,
tuomareita. «Sen joutilaan joukon saavat nyt Korpe-
lan Timot elättää ja tämän inhottavan näytelmän kus-
tantaa", — mietti Harhama.

Koko elämä pimeni. Pää painoi hartioita lyijypal-
lona. Katse tylseni.

Ja hän alkoi nähdä unia ja näkyjä valveilla ol-
lessansa. Pohjalaisnoidan ennustus arpirintaisesta nai-
sesta takoi hänen aivoissansa näkyjä. Hän muisti rouva
Esempion rinnassa olevan ruskean täplän. Se täplä
suureni . .

. laajeni . . . rumeni .
. . muuttui inhotta-

vaksi lihakudokseksi .
.

. Hänelle ilmestyi unensa,
jonka hän näki sinä yönä, jolloin mustakutrinen tyttö-
nen lauloi noidan laulun Magdan luona . . . Sen unen

noita muuttui rouva Esempioksi, joka oli nyt kihlannut
hänet käsiraudoilla .

. . Sen hiukset olivat ilkeitä mus-

tia käärmeitä. Se lähestyi häntä rautoinensa ... Se
nosti jo sen täplästänsä laajentuneen inhottavan lika-
vaipan ... Jo heitti se sen hänen hartioillensa . .

.

Hän värisi inhosta ja kauhusta . . .

Ja kaikki sekaantui taas ja sotkeutui. Harhama-
lan onnenkuusen tynkä ilkkui hänelle, päässä kuoleman
kamala korppi . . . Lopulta hän tylsistyi, ei käsittänyt
enää mitään, ei tuntenut kipuakaan. Ja yhä edelleen
kyti hänessä se väärä usko, että hän oli syytön.
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Päivä kului. Odotettiin tutkintoa. Harhaman
haava mätäni ja haisi. Hän lähetti pyytämään rouva
Esempion palvelijaa, Routalan Timon tytärtä Eevaa,
sitomaan ja puhdistamaan häntä. Eeva lähetti hänelle
vastauksen:

— «En minä tule mokoman miehen puheillekaan."
Se oli Harhamalle raskainta. Hän oli toki Korpe-

lan köyhiä kuvitellut palvelleensa rehellisesti sydämen
halulla, vaikkapa väärinkin. Nyt oli hän saanut vas-
tauksen maailmankurjuudelta. Hän ei jaksanut omaa
itseänsä ja elämäänsä tutkia, vaan tutki ainoastaan
maailmankurjuuden vastauksen.

Silloin Harhama sai vielä sielunsa voimia kootuksi
ja hän kirosi kaikki maailman kurjat. Hän lausui:

— «Olkaa kirotut kaikki köyhät, kaikki apua tar-
vitsevat, kaikki kurjat! Lisääntyköön teidän kurjuu-
tenne loppumattomiin! Vierikööt kurjuuden vuoret tei-
dän hartioillenne! Olkaa ijäti kirotut!"

Niin oli hän lyönyt tomuksi yhden jumalansa, kuin
Mooses kultaisen vasikan.

Oikeudenkäynti alkoi ja loppui. Harhamaa syy-
tettiin murhapoltosta, varkaudesta, kiristyksestä, san-
tarmi-ilmiannosta. Hänet tuomittiin vankeuteen. Hä-
nen oma elämänsä helisytteli hänelle häneltä saamiansa
koruja, jotka hän oli ostanut pakkoluovutuksen ristireu-
naisella onnenra halla: kaksikymmentäviisi-ruplaisel-
la . . .
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Kun tuomio oli luettu, muisti Harhama sen rahan
ja Nikolain siitä lausuman ennustuksen:

— «Se raha tuottaa sinulle onnea . .
."

Hän muisti myös sen kultaisen kynän, jonka Anna
Pawlowna oli hänelle lähettänyt teoksen alkamista var-
ten, ja jota etsiessänsä hän oli murtanut auki rouva
Esempion kaapit.

Hän naurahti kuolonkatkerasti. .
. Hän ei käsittä-

nyt, että hän itse oli elämällänsä nostanut elämän van-

hurskaat voimat häntä vastaan. Eläimenä väitteli hän
vastuun-alaisuutta.

Oli yli puolen-yön, kun Harhaman piti lähteä Schu-
walowan oikeuspaikalta vankilaan. Haava haisi ja mä-
täni ja lihakset ajettuivat. Hänen piti kulkea rouva
Esempion akkunan alitse. Siitä alkoi iljanne. Hän
ponnisteli voimiansa kulkeaksensa omin varoin. Mutta
voimat pettivät. Hän luisui iljannetta myöten alas, ja
kasvoihin ja käteen repesi verihaava.

Ja kun hän makasi nyt iljanteella, puoli-mädän-
neenä, syleksittynä, halveksittuna, kasvot verisinä,
näki hän kuinka rouva Esempion akkunasta vedettiin
verho syrjään ja rakoon ilmestyi rouva Esempion pää,
tukka silmillä. Hän katsoi elämänsä rapaan painuvaa
Harhamaa iloisena, kuten ilkeää saastaa, josta hän oli lo-
pultakin puhdistunut, päässyt nousemaan puhtaaksi, yle-
väksi ihmishengeksi. Harhamasta se katse tuntui ilkkumi-
selta, häpeän maljan juomiselta, ja taas muisti hän
Noidan laulun ja pohjalaisnoidan ennustukset.
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Rouva Esempion koira Musti tuli Harhaman luo,
nuoli hänen kättänsä ja asettui hänen eteensä käpälil-
lensä, kuin anteeksi pyytäen. Harhama muisti munkki
Pietarin sanat koirista, jotka nuolevat isäntiensä
kättä, kun niiden ystävät ovat ne hylänneet, ja ihmis-
kädestä, joka heittää sen, joka siihen on luottanut, kuin
revityn liinan märälle iljanteelle. Hän ei nähnyt alen-
nuksessansa oman elämänsä kutsumaa Jumalan van-
hurskasta tuomiota, vaan muka vääryyden.

Mutta silloin hänestä kumminkin tuntui, ettei hän
jaksaisi enää nousta omin voimin. Hän muisti vilah-
dukselta jo Jumalaa ja munkki Pietaria. Häneltä pääsi
vaistomaisesti huokaus:

— «Herra Jumala! .
. Herra Jumala! . ."

Perkele, joka oli istunut rouva Esempion katon-
harjalla, kuuli Harhaman huokauksen ja raivosi:

— «Tuhannen tulimainen helvetin sysimiilu! . .

Onko vaimo ollut sittenkin Jehovan vierinkivenä? .
."

Mutta se hetki oli ohimenevää. Harhamasta tun-
tui, kuin soisivat kaikki pilkanhuilut ja häpeänviulut.
Ja silloin leimahti hänessä taas viha ja narrimainen,
sairaloinen itsensä ihailu. Hän tunsi nyt omat luulo-
tellut kykynsä ja nautti siitä narrina. Teoksensa sivut
leimahtivat hänen eteensä muka maailman loistavim-
pina runoluomuksina. Koko teos avautui hänelle, kuin
paratiisi. Hän päätti nousta. Kun vartija-saattaja tar-
josi hänelle apuansa, hylkäsi hän sen, ryömi itse ylös
ja katsoen rouva Esempion akkunaan lausui hän itsek-
sensä:
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— «Te ihmissyöpäläiset ... Te luulette minut
voivanne lokaan polkea, te saivaret, mutta jos minä
tahdon, niin minä astun teidän vankiloidennekin halki
kunniankukkuloille surkuttelemaan teitä, te ihmis-
kirput ..."

Hän nousi narrina ja lähti ja päätti julkaistateok-
sensa. Ja viha ja kostontuli leimahtivat hänessä . . .

Silloin Perkele rauhottui ja lausui:
— «Mies on oikealla tiellä. Hän kääntyi taas

Jehovan portilta vaimon kääntämänä, sillä hän vihaa
nyt vaimoa . .

."

Harhama painui häpeänsävaippa hartioilla tietänsä,
samalla kun ne voimat, jotka olivat hänet lopultakin
polkeneet, rouva Esempio ja majuri Velikodushof, koho-
sivat pinnalle, syöpäläisestä vapautuneina, molemmin-
puolisen sielunjalouden yhteen liittäminä. He astuivat
saamaan palkkiotansa elämältä, joka on vanhurskas,
koska se on Jumalasta.

Vihan-temppeli on Perkeleen temppeleistä ihanin.
Siellä on se valta-istuin, jolla hän istuu voittonsa jäl-
keen kuuntelemassa palvelijoittensa ylistystä voiton
johdosta.

Vihan-temppelin holveja kannattaa kolmetuhatta
kaunista pylvästä ... Ne kaikki ovat kirkkainta kul-
taa . . . puhtainta taidetta . . . soleutta . . . suuruutta
.

. . Jokaisen pylvään ympärille on kääritty elävä, tu-
linen orreme-niminen jättiläiskäärme köynnökseksi .

. .
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Ne käärmeköynnökset ulottuvat pylvään juurelta sen
päähän asti .

.
. Tulikäärmeiden selkäsuomut ovat kau-

nista hampaikkoa . . . Niiden suusta suitsuaa vihan
hieno, sinervä liekki . . . Tulikäärmeiden häntä on
pylvään jalustalla kiedottu pylvään ympärille niinkuin
kaunis tulivanne .

.
. Tulikäärmeiden ruumis kuvastuu

pylväiden kullan kirkkaudessa loistavana, hohtavana,
mahtavana köynnöksenä .

. . Jokaisen pylvään juurella
seisoo veripunainen enkeli täysissä sotatamineissa .

. .

Orreme-käärmeet ovat vihan käärmeitä ... Ne
huokuvat aina vihaa . . . Vihansavuna synnyttävät ne

sikiönsäkin ... Ne rakastavatkin toisiansa, hengittä-
mällä toistensa suusta suitsuavaa sinervää vihansavua
.

. . Siitä savusta ne äitiytyvät .
. . sillä antavat isyy-

tensä . . . siitä ne nauttivat ... se savu on niiden viet-
tien ruokaa .

. . niiden lemmen antimia . . .

Maailman alusta asti ovat orreme-käärmeet Vihan-
temppelin pylväitä köynnöksinä koristaneet ... Ne
vihaavat pylvästänsäkin ja puristavat sitä ruumiillansa,
rutistaaksensa sen kuoliaaksi .

. . Siksi eivät ne kos-
kaan pylväästänsä irrottaudu ... Ne puristautuvat
siihen aina vaan lujemmin, kuin mies vihollisensa kau-
laan, kun se sitä kuristaa jokuoliaaksi, nauttien koston
suloisuudesta . .

.

Vihan-temppelin holvitkin ovat huikaisevaa kullan
kirkkautta, jossa tuikkivat salamankäret tulina .

. .

Holvauksien yhtymäkaaret ovat tulikaarekkeita ... Ne
loistavat punakirkkaina vöinä kullan hohdetta kirjavoi-
den . . . Lattia on ruusunvärinen . . . valo hieman kel-
lahtava . . .
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Vihan-temppelissä on viha-alttari ... Se on tehty
hohtavimmasta hopeasta ja se on taiteen kaunis luo-
mus . .

. Sitä vartioi kaksitoista saava-enkeliä, tulinen
miekka kunkin vyöllä, tulinen käärme kädessä . . .

Mutta viha-alttarilla seisoo vihan-enkeli Maaranto
. . . Hänen olemuksenansa on uhmaa . . . kasvonpiirteet
ovat vihaa .

. . silmissä leimuaa kostontuli .
. . Viha

ja kosto ja uhma hohtavat hänestä, kuin väri ja tuoksu
kukasta, mutta kauniina, taiteellisena, kuten jumaluu-
desta konsanaankin . . . Jokainen lihaksen liike on
vihanväännähdys

. . . katseessa välkkyy vihan salama
. .

. hipiästä tuoksuu kostoa .
.

. vartalon notkeus on
kyykäärmeen vihan kiemahdusta . . . Tukka on sysi-
musta ja hartioille hajalle heitetty, jossa se häilähtelee
vihan varjona . .

.

Maaranto on kostonkukka . . . vihan kaunis lihaksi-
tulemus . . . uhman elävä enkeli-ilmiö . . .

Hän oli kerran, kun hänessä puhkesi viha täyteen
teräänsä, uhannut tuhota kaikki, niinkuin tekee rutto-
tauti . .

. Hän oli uhannut tuhota oman herransa Per-
keleenkin . .

. Silloin sidotutti hänet Perkele viha-alt-
tarille, kaiken vihan ja koston emoksi . . . Siitä päi-
vin on hän siinä seissyt .

.
. Hän on hopeapaaluun

tulisilla käärmekahleilla kytketty kiinni. . . Neljällä pie-
nemmällä tulikäärmeellä on hän nilkoista ja kalvosi-
mista siihen sidottu . . . Käärmeet ovat eläviä ja so-
masti solmuun vedettyjä .

.
.

Vyötäisiltä on Maaranto paaluunsa sidottu suurella
uureri-nimisellä tulikäärmeellä. Se käärme ,on elävä
sekin ... Se on Maarannon vatsan kohdalla somaan
solmuun vedettynä . . . Pää on heitetty solmusta pi-
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temmälle, vapaaksi, ja sillä syö uureri-käärme Maaran-
toa, kaivellen aina sen napaa . .

. Uureri-käärmeen
syönnistä yltyy Maarannon viha yhä enemmän . . .

Se viha valuu hänessä läpi koko olemuksen ... Se
vuotaa hänen kohtuunsakin . . . äitiyttää hänet joka
hetki uudestansa .

. . siittää hänessä aina uutta ja
uutta vihaa . . .

Siitä hedelmöitymisestä sikiää Maarannossa pie-
niä seeve-nimisiä mustia vihan käärmeitä ...Ne nouse-
vat vihan karvaina paloina kurkkuun .

. . syntyvät suun
kautta .

.
. kiemahtavat syntyessänsä . . . sähähtävät

vihasta jakiepahtavat kostosta . . . Heti niiden synnyttyä
lentää Maarannon eteen soma iira-niminen lintu . . . Äs-
ken syntynyt seeve-käärme kiepahtaa sen kaulaan ja
iira-lintu lennättää sen halki ilman, lentäen korkeam-
malla ihmissilmän kantamia, ja laskee sen yön aikana
maahan etsimään ihmisten kantapäitä

. . . Maassa ma-
tavat seeve-käärmeet etsivät näkymättöminä uhrinsa
. . . pistävät sitä ja sytyttävät siinä siten vihan tulen,
istuttavat siihen Maarannon hengen . . .

Maaranto-enkelin ravintona on se sinervä vihan-
savu, jota orreme-käärmeet huokuvat sisälmyksis-
tänsä

. . .

Kun Harhama oli noussut iljanteelta ja päättänyt
teoksensa julkaisemisesta, leimahti Perkele Vihan temp-
peliin. Hänen vihjauksestansa ilmestyivät sinne pää-
enkelit ja kolmekymmentä tuhatta muuta enkeliä . . .

Jokaisen niiden päässä hohti veripunainen seppele . . .

Jokaisen tukka oli elävällä käärme-nauhalla niskan
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kohdalla kokoon sidottu, jääden muu osa hartioille hul-
muamaan . . . Jokaisen kädessä oli kaunis, tulinen
käärmekiemura . .

. Koko joukko oli ihmeen kaunis
näky . . .

Perkele seisoi valta-istuimensa edessäkruunu päässä
tulivaippa hartioilla . . . Hänen edessänsä makasi suu-
ren-suuri tulikäärme rauhallisena kiemurana ... Se
osotti hänelle alamaisuuttansa ... Se makasi liikku-
mattomana . .

. Ruumis vaan kohoili hiukan huounnasta
hohti kuumuudesta . . . säteili kirkkautta
Kahden puolen Perkelettä polvistuivat eeleme-

enkelit, kuusi kummallakin puolen. . . Niillä oli suuret
lyyrat edessä, joiden reunapuut olivat käärmeistä käy-
ristetyt ... Ne soittivat lyyrillänsä ylistystä Perke-
leelle . . . Koko temppeli oli täynnä suloutta . . . not-
keutta .

.
. ihanuutta . . . loistoa .

. . hohdetta ja väl-
kettä . . . sävelien ja laulun karkeloa, jolle soitti etäi-
nen kaiku . . .

Perkele alkoi järkeilynsä, puhuen:
— «Palvelijani Harhama kulkee pelastuksensa

tiellä. Hän on päässyt viimeisen karin ohi. Hän jul-
kaisee teoksensa ja puristelee jo Kainin kurikan
vartta ..."

Enkelit ylistivät Perkeleen voittoa soitolla ja lau-
lulla, laulaen:

.Sinä niinkuin aamurusko koitat.
Sinä kaikki kaadat, kaikki voitat.
Sinä kehräät kaiken elonrihmat.

Sinä kerran niinkuin sumut, vihmat
puhallat pois väärät valtijat.
Suo meidän olla sulle vartijat!"
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Sävel kisaili säveleen keralla .
. . nuoruus kauneu-

den . .
. taide alastomuuden keralla. Perkele jatkoi:

— «Teidän on tästä-edes edistettävä Jehovan lä-
hetystyötä . . . Teidän on koottava rahaa sen kirkon
rahahaaviin!"

Palvelijat hämmästyivät. Perkele jatkoi:
— «Te ette näy ymmärtävän. Minä selitän teille:

Pakanoiksi sanotut ovat likempänä Jehovaa, kuin ne
jotka itseänsä kristityiksi kutsuvat . . . Pakanat eivät
ole koskaan näytelleet semmoista näytelmää, kuin nyt
vielä hoippuva palvelijani Harhama . .

. Pakanat eivät
sitä tee ja siksi edistäkää te Jehovan lähetystyötä ..."

— «Nyt me ymmärrämme. Sinä olet viisaus," —

riemuitsivat enkelit ja yksi heistä lopetti:
— «Me kilisemme aina kirkon rahahaavissa, herä-

tellen torkkuvia ihmisiä, kun suntio kokoo rahaa lähe-
tystyön hyväksi ..."

Ylistyslaulu ja soitto huuhtelivat taas suuren temp-
pelin kauniita holveja, kutitellen niistä kaiun kerallansa
karkeloimaan. Kaikki ui sävelmeressä .

. .
kylpi kul-

lankirkkaudessa .
.

. kuivautui kauneudessa. Perkele
jatkoi:

— «Sinä lippuna, jolla minä kokoan Jehovan jou-
kot sen luota, on Eevan ilmestymisestä lähtien ollut
hame, nainen ja sen hame .

.

."

— «Siis sinun aistipunakukkasi," — selitti Hiisi.
Perkele järkeili edelleen:

— «Hameen tähden unohtavat miehet Jehovan
hengen . .

. Sen tähden kokoavat he kultaa ja kun-
niaa. Sen tähden tappavat he toisiansa ja myövät omat
ja toistensa nahat eli kunnian ja hengen. Katsokaa!"
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Perkeleen viittauksesta avautui muinais-ajan näky:
Spartan kuningas Menelaos istui valta-istuimellansa

. . . Paris saapui hänen vieraaksensa . . . Kuninkaalli-
set vaipat heilahtelivat . . . orjat kumartelivat. Kau-
niisti, taiteellisesti .

.
. Kohteliaisuudet kuhertelivat

keskenänsä, kuin kaksi kavalaa käärmettä . . . kierte-
livät toisiansa . .

. mairittelivat . . . pettivät ja kosivat
pettäjäänsä . . .

Paris vietiin kuninkaan puolison, kauniin Helenan
eteen . . . Helena istui orjattariensa ympäröimänä,
huntu olalla . . . tukassa kaunis koriste . . . silmässä
katseena kiehtova käärme . . . vartalo sulona . . . poski
punana . . . huuli herkkuna . . . Paris kumarsi . . .

hämmästyi . . . vavahti . . . Hän näki veripunaisen
kukan ja hienon hameen, jonka laskoksen alta näkyivät
solean polven piirteet . .

.

— «Hän huomasi hameen ja aistipunakukan," —

huomautti Perkele. Ja enkelit soittivat ja veisasivat
hänen ylistystänsä:

„ Kaunis aistipunakukka
kukkii yöt ja päivät siellä,
missä naisen hame, tukka,
häilähtää vaan miehen tiellä.
Suuri suli' on voima, henki.
Jehova on sulle renki."

Näky jatkui: Kaunis Helena peitti kasvonsa käsil-
lään, heitti hunnun päänsä peitteeksi .

. .

— «Hänkin näki jo aistipunakukan", — riemuitsi-
vat enkelit. Näky jatkui: Helena istui orjattariensa
ympäröimänä ja kehräsi värttinällä . . . Paris soitteli
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hänelle kitaraa ja lauloi kauniista Troijasta . . .
He-

lena katseli soittajaa . . . Hän unohti jo värttinänsä
.

.
. hän ei enää kuunnellut soittoa, vaan katseli . . .

— «He ihailevat aistipunakukkaa .
. . Hame hei-

luu jo minun lippunani", — ylpeili Perkele. Näky
jatkui:

Helena istui yöllä vuoteensa reunalla ja muisteli
Parista . . . Kaksi orjatarta riisui häntä . . . Lämmin
povi kohoili huounnasta . .

. jalka värähteli hieman .
. .

silmissä hehkui outo tuli . . . Paris astui sisälle pal-
velijoinensa . . . Kaunis Helena peitti kasvonsa käsil-
länsä . . . Paris puhui hänelle .

.
. Kaunis Helena ei

huutanut apua . . . Paris kuiskasi hänelle . . . Kaunis
Helena odotti, että hän kuiskaisi likempää . . . Paris
polvistui hänen eteensä . .

. tunsi hänen hipiänsä hie-
non hajun . . . hänen kuuman hengityksensä .

. . tunsi
poven värähdyksen . . . huomasi pienen arkailun .

.
.

Lopputarinan tiesi Spartan kuninkaan aviovuode.
Hetken kuluttua vei Paris kaunista saalistansa varkain
pois vierasvaraisesta linnasta . . .

— «Hän on löytänyt aarteen . . . Hän on vallot-
tanut hameen", — ilkamoi Piru.

— «Jota palvellessansa hän ei eksy Jehovan ka-
peille poluille", — lisäsi Kehno.

Näky jatkui:
Skamandroksen rannalla kohosi Troija ylpeänä,

korkealla kukkulalla. Ylinnä vuoren huipulla loisti
linna, jossa kaunis Helena soitteli Pariksellensa kreik-
kalaista lyyraa . . . Molemmat katselivat aistipuna-
kukkaa . . . Kreikkalaiset sotajoukot lähestyivät . .

.

Kaunis Helena katseli niitä akkunasta . . . Hän kat-
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seli niitä ja Parista ja haisteli aistipunakukkaa . . .

Hänen petetty puolisonsa näki hänet ja hänen käteensä
ilmestyi Uuvan musta kukka .

. . Kuului huikea sota-
huuto .

. . Kreikkalaisten sotajoukot syöksyivät Ska-
mandros-jokeen . . . kahlasivat . . . yrittivät uida sen
yli . . . Troijalaisten nuolia ja keihäitä ja kiviä satoi
rankkana . . . Skamandroksen vesi punautui verestä
.

.
. sen aallot keinuttelivat kaatuneiden ruumiita . . .

Kreikkalaiset peräytyivät . . . hyökkäsivät uudestaan
.

. . veri vuoti virtana . .
. ihmiset tappelivat petoina

...ne karjuivat villi-eläiminä . . . rivit harvenivat ...

haavottuneiden valitukset sekaantuivat sotahuutoihin ...

Helena katseli näkyä linnan akkunasta . . .

— «Se on taistelua hameesta", — selitti Perkele.
— «Sinun aistipunakukkasi on saanut ihmiset

unohtamaan muut liput", — selitti Piru.

Uusi näky avautui: Sabinilaiset viettivät juhlaansa.
Heidän naisensa tanssivat uhritulien ympärillä, seppe-
leet päässä . . . Miehet katselivat kaunista tanssia .. .

Naisten notkeat vartalot heilahtelivat .
.

. hameet hul-
mahtelivat .. . hajanaiset tukat häilähtelivät ... Viini
vuoti .

.
. Veri kuumeni .

.
. Naisten poskille nousi

puna, poveen lämpö . . . Miesten silmät paloivat .
.

.

Tanssi jatkui . . . Naisten hipiä huokui lämpöä . . .

Italian lämmin tuuli heilautteli naisten tuoksua ...se
hulmautteli niiden hiuksia ...se häiläytteli niiden hel-
moja . .

. Tummansininen taivas valeli kaikki lämmöl-
länsä .

.
. Himot alkoivat heilahdella . . . Naiset naa-

rastelivat miehille .
.

. miehet liehakoivat naisia . . .

nostelivat niille sulkiansa . . . mittelivät niiden uumenia
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katseillansa .
.

. Halut karkeloivat .
. . suutelivat toi-

siansa . . . kuhertelivat toistensa keralla . .
.

— «Hame nousee jo sotalipuksi", — iloitsi Perkele.
Rooman miehet syöksyivät naisten kimppuun ryös-

tääksensä ne miehiltänsä . . . Syntyi suuri taistelu .. .

Nainen tahtoi molemmat ottaa . . .

— «Se on taistelu hameesta . .
. Sama hame on

kummankin joukon lippuna", — selitti Perkele kuivana,
ja jatkoi:

— «Kun heille ei riitä naisen hame, taistelevat he
jo miesten hameista, kuten tuossa näette:

Taas aukeni uusi näky:
Golgatalla oli kolme ristiä. Pyhänmaan taivas

katseli surullisena näkyä ..
. Öljymäki näytti surevan.

Maailmantuska leijaili ilmassa .
.

. Kaunis Kidronin
puro lorisi surullisena jaBetesda näytti sinisilmältä, joka
on kostea kyynelistä .

.
. Luonto itki . .

. taivas huo-
kasi .

.
. puut surivat .

.
. linnut lauloivat kaihomieli-

sinä . .
. äärettömyys huokui ikituskaa.

Ristin juurella jakoivat sotamiehet ristiinnaulituiden
vaatteita . . . Riita syntyi hameesta . . . Silmät sala-
moivat jo vihaisina . . .

— «Taistelu hameesta vaikka ilman naistakin", —

huomautti Perkele kuivasti.

Vihan-temppelissä välkkyi kulta . . . laulu ja soitto
kosiskelivat kaikuansa .

. . kauneus puhkesi kukkaansa
ja viha suitsusi savuna . . . Perkele jatkoi ylpeänä:

— «Joko täytyy ihmisten kääntyä, tai . .
."

Hän keskeytti, teki uhkaavan liikkeen ja lopetti:
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— »Tai täytyy heidän tuhota toisensa, että Jeho-
van valta heissä loppuu . . . Heidän täytyy tuhota
toisensa, joko tappamalla toisensa, tai sitten paheen
palvelijoina alentua suvun huonontumisen kautta Jeho-
van kuvasta sukupuolieläimiksi: naarasteleviksi naisiksi
ja koirasteleviksi miehiksi .

.
. Silloin on heistä haih-

tunut Jehovan henki ja kuva ... Ja silloin puhallan
heihin minä oman henkeni . .

."

— «Sinun tahtosi on maailmanlaki", — riemastui-
vat enkelit. Perkele jatkoi:

— «Maarannon käärmeiden on nyt joka hetki he-
rätettävä Harhamassa kytevää vihaa, että hän suorittaa
Kainin-iskunsa. Aaraman kunnianhimon kuplat ja liran-
non kullanhimo, Uulemon turhamielisyys ja Uuvan
mustakukka ovat ne, jotka johtavat hänet teostansa
julkaisemaan . . . Ennen kaikkea hänen täytyy oppia
vihaamaan ..."

— «Sinun henkesi on hänessä puhaltava jalon vi-
hantunteen tuliroihuksi", — todistivat enkelit.

Perkele jatkoi majesteetillisena:
— »Se aika on tuleva, jolloin koko ihmiskunta

rukoilee minua, kuten Harhama rukoili ... Se aika
tulee, jolloin kaikissa kirkoissa veisataan minulle ylis-
tystä ja rukoillaan minua varjelemaan ihmisiä siltä
kavalalta ketulta, Jehovalta, joka minua haukkuu kilju-
vaksi jalopeuraksi . . . Silloin palavat uhritulet teille,
minun palvelijoilleni ..."

Rajaton riemu nousi enkelijoukosta. Koko loistava
joukko veisasi:

.Kaikki kirkonkellot soivat
kerran sulle. Edessäsi
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kumartavat kaikki voimat.
Kaikki valta kädessäsi
kohta välkkyy. Sulle soittaa
kaikki torvet. Kohta voittaa
sinun suuri asiasi.

Kohta sinun kunniaasi
maat ja taivaat julistavat."

Perkele istahti valta-istuimellensa. Enkelit soittivat
lyyrallansa hiljaista ylistystä ja Perkele jatkoi:

— «Minun asiani voittaa, sillä se on oikeus
Katsokaa kuinka Harhama kulkee pois Jehovasta!"

Silloin kulki kuvauksessa koko Harhaman elämä
sen erehdykset . . . sen rikokset . . . sen alhaisuus
sen halpuus .

. . sen naurettavuus
Enkelit iloitsivat
Jo tulivat Harhaman elämän viime hetket. Ku-

vauksessa kulki hänen narrimaisuutensa ja hänen elä-
mänsä rouva Esempion kanssa . . .

Enkelit riemuitsivat.
Jo ilmestyi viime kohtaus . . . Ilmestyivät majuri

Velikodushof ja Edelmuth .. . Syntyi taistelu hameesta.
Kuvauksessa kulki koko oikeus-asia ja siihen liittyvät
seikat rouva Esempion, Harhaman ja Velikodushofin
kotona . .

. hotelleissa ja kaikkialla . . .

Enkelien riemu yltyi.
Jo oli näytelmä lopussa. Kuvaukseen ilmestyi

taas Harhama. Hän oli ihmiskurjimuksen näköinen . . .

Hän piteli ammottavaa haavaa kädellänsä, etteivät siitä
suolet ulos valuisi. .

. Häpeän vaippa häilyi hartioilla ...

Takana näkyi joukko poliiseja, asian-ajajia, tuomareita,
Velikodushof, Esempio, Edelmuth, Eeva ja muita todis-
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tajia ja naurajia . . . Varastetut korukalut ja hame
olivat lattialla voitettuina . . .

Perkele viittasi näkyä ja lausui:
— „Ecce homo!"*)
Enkelijoukosta räjähti suuri nauru ja ilo ja riemu.

Perkele kysyi enkeleiltänsä:
— «Suostuisiko yksikään teistä näyttelemään tuol-

laisen näytelmän? .
."

Enkelit kauhistuivat ja vannoivat:
— «Ei ainoakaan sinun palvelijasi voi niin alas

mennä ..."

— «Ja kumminkin", — jatkoi Perkele — «Jehova
varottaa ihmisiä seuraamasta teidän esimerkkiänne . .

."

—■ «Se petturi!" — kauhistuivat enkelit. Perkele
jatkoi:

— «Mutta Hänen valtansa on lopussa Noista ih-
misistä ei ole enää sukupuolieläimeenkuin kukon askel.
Ja se on sama mitä tietä minä Hänen vääryydestänsä
teen lopun .

.
. Hän pani minua ihmisistä erottamaan

luonnonlain, jonka mukaan toinen laji ei voi yhtyä toi-
seen, mutta siihen lakiin sisältyi myös perinnöllisyys:
Turmeltunut laji ei voi itseänsä parempaa synnyttää ja
sitä tietä huononnan minä ihmissuvun Jehovan kuvasta
eläimeksi . .

. Harhama on siitä todistus. Ja hänen
alhaisuutensa on hänen siemeneensä periytyvä ..."

— «Sinä kulet kaikkia teitä yhtä aikaa", — van-
noi riemastunut enkelijoukko.

Äskeinen näky viipyi vielä kuvauksessa . . . Sii-
hen ilmestyivät lisäksi naurajien sankat ihmisjoukot.

*) Katso ihmistä.
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Tuhannet pilkansormet osottivat näytteillä olevaa
Harhamaa. Ivankellot soivat, häpeänmaljat vaahtosivat.
Perkeleen ylpeys häilähteli verivaipan hulmahduksien
tavoin. Hänen päänsä päällä leijaili siivekäs kruunu,
jonka häikäisevä hohde valui hänen hartioillensa. En-
kelien käsiin ilmestyivät veripunaiset tulikukat ja nii-
den pään päällä kukkivat salamat. Perkele osotti Har-
hamaa ja ihmisten ivanaurua ja riemuitsi:

— «Jehovan kuvat osottavat ja ivaavat Jehovan
kuvaa ..."

Äärettömyys ja äärellisyys yhtyivät Perkeleessä,
joka repesi riemusta enkelien veisatessa:

.Katso ihmistä,
kuvaa Jehovan!
Voima herramme

kerran Jehovan
kuvansa-läiseksi
vielä polkevi.
Ensin kuvan Jehovan
sitten Hänet Itsensä
maahan tallaa hän."

Harhama viipyi vielä kuvauksessa ihmis-elämän
narrina, ihmisten häntä osottaessa ja nauraessa ja Per-
keleen toistaessa enkeleillensä:

— „Ecce homo!"



Elämänkukkia.

Elämä on suuri erehdys

Maailmat kirmasivat raivolentoansa .
.

. Hirvit-
tävinä heittelivät auringot kiertolaisiansa itsensä ympäri
. . . Vinhoina viskautuivat kiertolaiset kierrettäviensä
ympäri . . . Kaikki karkeloi .

. . kaikki kiersi . . .

kaikki eli kuonaksensa ja kuoli syntyäksensä . . .

Eikä mistään näkynyt rantaa, ei pysähtymää kai-
ken kiertämisen ainaiselle laajentumiselle ...ei rauhaa
... ei lepoa ...ei elämän ja kuoleman ikitaistelun
loppua . . .

Kymmenet miljoonat maailmakunnat yhtyivät yh-
deksi .

. . Satoine miljoonine kiertolaisinensa, äärettö-
myyden hirviöinensä viskautuivat ne toisten maailma-
kuntien yhtymien ympäri. . . muodostivat niiden kanssa
uusia maailmoita, joissa tuhannet miljoonat suurhir-
viöt tomuina tanssivat .

.
. karkeloivat .

.
. raivosivat

ikilentoansa . . . tappelivat elämästä ja kuolemasta . . .

murskasivat toisiansa . .
. imien itseensä toistensa ai-

neita . . . syntyivät uudestaan ja pauhasivat äärettö-
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myyden halki tuskalla ja kiireellä, kuin etsien selitystä
elämän ikitaistelulle ja -lennolle ja pelastusta uhkaavan
kuoleman hirmukynnestä .

. .

Kesä oli kauneimmillansa. Suomen kaikki kosket
soivat kanteleina. Sen vedet välkkyivät päivän kuvas-
timina. Sen purot helskyivät helmivöinä ja lähteet lo-
risivat lemmenlauluina. Kukkanurmilla kuhertelivat
loistavat perhosparvet, vedessä kuti kala, puussa hautoi
lintu ja nuorukainen soitteli tyttönsä luhdin ovella.

Kaikkialta kuului elämänlaulu ja joka paikassa
soivat lemmen soittimet . . . Kaikkialla hioi myös niitto-
mies jo viikatettansa, ihminen nurmen ruohoa, kuoleman
viikatemies kaikkia kaatamaan . . .

Harhama astui ulos vankilasta, josta hänet olirouva
Esempion ja majuri Velikodushofin jalomielisyydestä ar-
mahdettu sairautensa tähden. Henkiset, parantumatto-
mat haavat olivat auenneet ruumiillisten lisäksi .

. .

Hän astui vankilasta elämän suureen sairashuoneeseen
niitä haavoja parantamaan . . . Hän astui siihen sai-
rashuoneeseen sillä hetkellä, jolloin siellä kaikkia kuo-
leman viikatteita terotettiin .

. . Hän astui sinne har-
tioilla häpeänvaippa . . .

Elämän suuressa sairashuoneessa haisi lääkkeet:
Kaikki pilkanpullot olivat avatut . .

. kaikkialla valuivat
ivanvoiteet .

.
. kaikkialla haisivat häpeänrohdot . . .

Tienvieri ilkkui . .
. virstapatsaat nauroivat .

.
. somer

narskui askeleista ja naurahteli:
— «Sinä olet 'istunut' . .

."
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Synkkä ja tuskallinen on se tie, joka avautuu van-
kilan portilta sieltä pois lähtevälle . . . Vankilan kivi-
portaat ovat sen rinnalla valta-istuimen astuimia . . .

Kunne hän kulki, sinne kantoi hän häpeänsä taak-
kaa. Ihmiset väittelivät häntä ja lausuivat: «Hän on
'istunut'."

Kolkko on sen elämä, joka on vankilan rautoja
kantanut . . .

Minne hän meni, siellä ajatteli hän:
— «Täällä ne tuntevat minut ... ne ajattelevat,

että minä olen 'istunut' ..."

Levoton on sen mieli, joka on maannut vankilan
vuoteella .

. .

Maailma on kolkko korpi sille, joka tulee vanki-
lasta. Lintu laulaa hänen häpeäänsä, päivänpaiste pal-
jastaa sen ilkkujille ja kuu valaisee sen yöllä, osottaa
sen kantajan kulkijalle ja sanoo:

— «Katso ihmistä, joka on vankilassa istunut! .
."

Raskaat ovat vankilan kahleet, vaan raskaampi
on sen elämä, ken niistä pääsee .

. . Kova on vanki-
lan vuode, vaan kovempi on sen tie, ken sieltä kotiansa
kulkee .

.
.

Eikä ole missään pakopaikkaa ...ei suojaa . . .

ei ystävää, jota voisi lähestyä, tuntematta häpeän ras-

kasta painoa . .
.

Elämän rohdokset haisivat. Pilkansormet tarttuivat
lääkäröimään Harhaman haavoja. Ihminen lääkitsi ih-
mistä: ivaili sitä.
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Ja silloin roiskahteli Harhamasta ihmissielunrapa.
Hänen henkensä sairaloisuus, ihmis-inho ja halveksimi-
nen kehittyivät huippuunsa Kun pilkanhuilut soivat,
pakeni hän omaan itseensä, tukkesi korvansa ihmisten
halveksimisella. Se huumasi hänet kuuroksi kuin kuume
sairaan. Hän ei yrittänytkään kysyä, oliko hän itse
elämällänsä vetänyt häpeänviulut vireeseen. Hän tuk-
kesi korvansa niiden vingunnalta ynseällä ajatuksella:

— «No, ne elukat! . . Soittakoot ja laulakoot! . ."

Mutta joukko-ihmisen tunteet olivat lujat. Hänen
omansa tahtoivat kiittää häntä entisistä palveluksista
ja joku tarvaalainen toimitti hänelle toimen ritalaisessa
konttorissa Helsingissä. Hän alkoi nakerrella elämän
tehtävien ympärillä. Hänen työtovereinansa oli tar-
vaalaisiakin jakun ne antoivat hänelle joskus ohjeita ja
huomauttelivat hänen elämästänsä ja huolehtivat siitä,
kärsi hän enimmin siitä, että ei keksinyt jotain sopi-
vaa alhaisuutta, millä maksaa neuvot ja huolenpito.
Hän uhmaili itseksensä:

— «Minä tahdon olla alhainen . . . Alhainen minä
tahdon olla .

.
. Elukka elukkaa vastaan! .

."

Ja kun toiset joukko-ihmiset osottivat häntä, hä-
väistäksensä sillä tarvaalaisia, nautti hän siitä, sillä se
antoi hänelle aina aiheen purkaa sielunsa rapaa ja al-
haisuutta, ihmis-inhoansa ja antaa takaisin semmoisilla
aseilla ja sanoilla, että hän sai ihmis-inhon- ja alhaisuu-
den-janonsa hetkeksi tyydytetyksi. Hän nautti siitä,
kuin juoppo viinasta, ja riemuitsi:

— «Minä en nosta pyrstösulikseni jaloutta .
. . Minä

nostan niiksi alhaisuuden, että näette, elukat, minussa
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oman kuvanne, ihmisen . . . Minä en kokoa enää ja-
louden kissankultaa suomuikseni . .

."

Mutta samalla hän häpesi ja inhosi tarvaalaisiakin
ja halveksi kaikkia erotuksetta... Tarvaalainen jalkapuu
kiusasi häntä nyt enemmän kuin ennen, ja hän ei pääs-
syt siitä irti, sillä hän oli sen joukko-ihmisen pilkansor-
men osoteltavana, oli sen luottamusmiehenä istunut rau-
doissa. Kun toisten puolueiden puolelta häntä julkisuu-
dessa osoteltiin, kirjoitti hän tuntemattomana sanoma-
lehtiin vasta-antimet javaloi niihin kaiken halpuutensa,
tuskitteli, että ei voinut olla alhaisempi, koska se ei
olisi painoon kelvannut ja odotti uutta tilaisuutta: uutta
herjausta, kiihkeästi kuin juopposairas kapakan oven
avaamista, että saisi taas aiheen valaa sisälmyksien
sairaloisuutta: inhoa, ja tyydyttää alhaisuudenjanoansa.
Ja kun hän oli taas saanut sen halpamaisuutensa janon
tyydytetyksi, riemuitsi hän:

— «Ah, te elävät todistuskappaleet Darwinin kehi-
tys-opin oikeudesta! . ."

Elämänkäärme mateli vitkallisena, kuin ruumis-
lauluna ... Se saatteli ihmistä kuoleman kitaan, hau-
taan ... Se johti sitä omia polkujansa myöten . . .

söi sitä . . . pisti sitä, kasvattaen pakahtumia . . .

mätä- ja rapapesäkkeitä . . . alhaisien tai jalojen tun-
teiden pakahtumia ... Se veti ihmistä perässänsä
hautajaisvirtenä . . . Ruumislaulunsa päästä ei ainoa-
kaan irti pääse . .

. Kaikkien täytyy sitä näkymätöntä
kahletta seurata . . .
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Jo vankilan ristikkojen takana, kahleiden helinässä,
oli Harhama taas miettinyt teoksensa julkaisemista.
Se teos ilmestyi hänelle unissa ja valveilla. Joskus se
ilmestyi punakirkkaana pyöränä, kuunkehänä, joka
nousi taivaalle ja paistoi sieltä himmeästi harmaiden
sumujen läpi . . . häämöitti surullisena . . . itkevänä
. . . sammuvana. Silloin heräsi hänessä ääretön katke-
ruuden ja kaipuun tunne. Punakirkas kehä alkoi him-
metä ja sammui lopullisesti ja kuoleman kaamea yö
nosti taivaalle mustan harjansa, jota pitkin käveli kai-
kenhäviö pääkalloinensa . . .

Joskus taas ilmestyi teos seppeleenä . . . nousi
taivaalle .

.
. laajeni . .

. kirkastui . . . alkoi taas haih-
tua, edeten äärettömyyteen, ja hävisi näkyvistä. Jälelle
jäi ainoastaan pölynä karkeloiva elämänturhuus, jossa
leijaili kuoleman mustasiipinen enkeli, terävä viikate
kädessä.

— «Elämä on kaiken turhuutta", — huokasi sil
loin Harhama katkerana.

Ja mitä kirjavimpina ja erilaisimpina näkyinä il-
mestyi hänelle teos aina vaan uudestaan ja uudestaan
ja kaikki ne näyt päättyivät kaikenhäviöön ja kuole-
maan, jotka ilmestyivät aina samoina . .

. aina pysy-
vinä . . . aina jääkylminä ja tunteettomina ja armotto-
mina .

. .

Harhama katseli sitä suurta leikkiä jo tylsänä . . .

Hän katseli sitä jo aikansa huviksi joskus päiväkauden.
Mikä häntä nyt veti ja houkutteli teostansa jul-

kaisemaan, sitä ei hän enää täysin tajunnut, eikä liioin
tuntenutkaan. Se oli sama, kuin kuolevan halu nähdä
lapsuutensa marjamaat ja leikkipaikat. Joskus välähti



1683

niistä haluista raukea, riutuva halu nousta sen kautta
elämän likaojan pohjalta vielä kerran kuivalle maalle.
Sitä ajatellessa leimahti taas taudinkuume nousta
ylemmä niitä ihmisiä jotka häntä osottelivat, näyttää
niille, että he muka ovat etanoita hänen rinnallansa, ko-
hota kuvitellun henkisen ylemmyyden ja neron temp-
pelinharjalle osottamaan ylenkatsettansa niille, jotka ei-
vät muka kykene muuhun kuin soittamaan hänelle pil-
kanhuilua . . .

Hän nautti siitä ajatuksesta, kuin herkuista, ja
hänen ruttomainen patologinen itse-ylpeytensä leimahti
tulirovioksi. Sen lieska löi puhki äärettömyyden ja
tapasi Jumalan, jota Harhama silloin halveksi ja inhosi
ja vihasi, kuten ihmisiäkin. Mutta kun kaikki oli ai-
kansa riehunut ja pursunnut, raukesivat voimat ja hä-
nen henkensä laski tylsänä siipirikkona elämän kivi-
karille lepäämään, mistään enää väliäpitämättä . . .

Niin jatkui hänessä raivoisa taistelu tyynen, miltei
kuolleen pinnan alla. Teoksen julkaisemis-ajatus kyti
katkerana tulena. Siinä tuntui vaan olevan jotain kor-
jattavaa, tai pois pyyhittävää, tai lisättävää. Siinä oli
jotain hämärää sumua . . .

Elämänkäärme mateli tietänsä. Sen ruumislaulut
johtivat niiden päähän takertunutta varmaa päämäärää
kohti. Ijankaikkinen taistelu riehui halki avaruuden.
Ihminen punoi tunteistansa, himoistansa ja haluistansa
omaa kahlettansa, omaa ruumislauluansa, joka veti
häntä, kuin nuora jälestänsä .

.
.
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Teoksen julkaisemis-ajatuksesta johtuivat Harha-
man ajatukset aina rouva Esempioon. Silloin hän vä-
risi inhosta. Hän tunsi hänen hengityksensä ilkeän,
aistillisen löyhkän. Hän oli tuntevinansa hänen hiuk-
siensa hiipaisevan kaulaansa, märkinä, ilkeinä suor-
tuvina. Hän näki hänet rumana, lihallisena. Hän
muisti kuinka hänen mieleensä oli johtunut Nero
ja Lombroso, kun rouva Esempio Valkeassa talossa
plastiikaa näytellessänsä ojensi hänelle kätensä. Sama
ajatus oli hänessä herännyt kerran myöhemminkin:
Kerran oli rouva Esempio lukenut Qao Vadis-kir]&& ja
innostuneena alkanut näytellä Petroniuksen soleavarta-
loisen rakastajattaren sulavia liikkeitä. Kun hän sil-
loin teki plastillisia liikkeitä, ja puhui plastiikasta,
näytti hän Harhamasta Nerolta, jolla oli kuvattuna
plastiika lyyrana. Ja lopuksi aina ilmestyi hänen sil-
miensä eteen ruskea täplä, jonka hän oli nähnyt rouva
Esempion rinnanpäässä. Se kasvoi, laajeni, paksuni
inhottavaksi, veriseksi lihavaipaksi ja putosi hänen
hartioillensa. Silloin ryöpähti hänessä aina halveksimi-
nen ja inho ja viha. Hän luki kerran hänen kirjei-
tänsä nauttiaksensa inhosta, sillä ne kirjeet olivat hä-
nestä nyt aistillisia, typeriä, hullunkurisia.

Ja kun hänelle sittemmin alkoi tulvata herjaus-
kirjeitä, joissa toisissa kerrottiin rouva Esempion sekä
aikaisemmasta, että silloisesta elämästä, nautti hän
siitä, että näki hänet alhaiseksi. Hänen vihansa joi
siitä huumaavaa viinaa ja sai tyydytystä. Hän aivan
odotti semmoisia kirjeitä. Kun niissä kirjeissä myö-
hemmin, Harhamaa ivaten, kerrottiin rouva Esempion
olevan puutteen kuilunreunalla, halusi hän auttaa
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häntä, painaaksensa hänet siten hänen itsensä ja ih-
misten silmissä vielä alemma itseänsä, kuin hän hänen
silloin luuli olevan. Hän tahtoi olla näennäisesti jalo,
koska hän sen kautta voi olla alhainen .

.
. Hän rie-

muitsi taas itseksensä:
— «Minä tahdon olla alhainen . . . ainoastaan al-

hainen . . . Jos en minä sen näennäisen jalouden kautta
voisi olla alhainen, niin minä sylkäisisin siihen .

.
."

Ja kun kirjeissä kerrottiin hänen omista rikoksis-
tansa, nautti hän siitäkin, koska näki, että hän on jo
ollutkin alhainen. Hän nautti siitä myös sentähden,
että se herjattu herätti hänessä ihmis-inhoa, inhoa ja
vihaa ihmisiä ja Jumalaa kohtaan.

— «Molemmat ovat samanlaisia elukoita, sekä
ihmiset, että niiden kuvajumala", — ilkamoi hän ja piti
jo rikoksena, jos niitä kohtelisi ihmiselle tulevalla ar-

von-annolla ja kunniallisuudella ja jaloudella.
Kaikki se kehnous lähti hänestä, kuin kuume sai-

raan ruumiista. Hänen sielussansa ei värähtänyt enää
ainoakaan jalo, puhdas sävel. Kaikki ui ja hukkui
valloillensa päässeeseen alhaisuuteen ja henkiseen li-
kaan. Jokaikisen näennäisesti oikeankin teon vaikutti-
mena oli halpamaisuus.

Elämä ja kuolema peittelivät jälkiänsä. Haudoilla
lahoivat puuristit, rautaisia söi ruoste ja kiviä muren-
teli joku muu ajanhammas. Hautakummut tasottuivat.
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Muisto haihtui, kuin sumu, eikä kukaan tietänyt, mihin
kaikki haihtui ja hävisi.

Se elämän ja kuoleman taistelu, joka hävitti kai-
ken, nousi taas Harhaman eteen joskus hirvittävän
suurena, pelottavana ja armottomana. Mutta hän kat-
seli sitä jo hieman toisilla tunteilla, kuin ennen: Hän
katseli sitä joskus tylsänä, nauttien suuresta näystä,
joskus taas uhmaten, halveksien, aivan uhitellen, kuten
hän nyt katseli koko elämää.

Mutta uhma väsyi, henkiset voimat raukesivat
uhitellessa ja silloin leimahti hänessä taas hänen sie-
lunsa ikuinen syöpä, kuoleman pelko. Se leimahti katke-
rampana kuin ennen ja hän vapisi joskus sen kynsissä.

Silloin hän vieläkin etsi turvaa teoksestansa. Se
tauti ei ollut lakannut. Hän ei kysellyt minkälainen
sen tarjooma pelastus on, vaan riippui siinä vaistomai-
sesti, kuin hukkuva vesiporeessa. Epäily oli sammunut
jonkinlaiseksi tylsyydeksi, tai uhmaksi.

Teoksen julkaisemista miettiessä ilmestyivät hä-
nelle aina ennustuksien valkeat linnut, jotka kantoivat
seppeleitä. Se puhalsi häneen tulta. Hän sai voimaa
vihata ja inhota ihmisiä. Hänessä heräsi halu astua
kunniankukkuloille, vaikka raudat käsissä ja jaloissa,
suoraan vankilasta, häpeän taakka hartioilla ja pilkan-
kellojen soidessa. Hän himoitsi päästä sinne ylös, voi-
dakseen sieltä käsin halveksia ihmisiä, kaikkia eroi-
tuksetta. . .

Siinä tarkotuksessa ryhtyi hän kirjoittamaan omaa
elämäkertaansa, jonkunlaista ilkamoivaa paljastusta,
jonka hän päätti julaista joko teoksen yhteydessä, tai
samoihin aikoihin. Hän teki siihen jo pari luonnosta.
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Mutta kun hän niitä tarkasti, huomasi hän että ne oli-
vat kelvottomia ja typeriä. Hän ei voinut kirjoittaa
yhtä ainoaa kelvollista riviä, jos se ei ollut hänen teos-
tansa. Niin tyyten oli hän siihen teokseen pannut
itsensä, valanut siihen kaikki henkensä voimat jakyvyt.

Elämäkertansa luonnosta tarkastaessansa huo-
masi hän nerottomuuden lisäksi siinä sen vian, että
hän oli ryhtynyt kaunistelemaan itseänsä. Hän oli kir-
joittanut sen siinä hengessä, että hän näyttäisi jalolta,
syyttömältä, sorretulta, petetyltä. Hän oli salannut siinä
kaiken mikä hänessä haiskahtikaan huonolta ja hal-
valta ja alhaiselta. Hän oli yrittänyt tehdä itsestänsä
pyhimyksen. Hän oli kääntänyt asiat aivan tunte-
mattomiksi, oikeastaan tahtoen siten estää toisten pal-
jastumista. Hän oli myös tyyten ja huolellisesti salan-
nut olemuksensa ytimen: teoksensa synnyn. Se oli
ollut hänelle helmi, jota hän ei raaskinut viskata ihmis-
ten eteen.

Kun hän sen huomasi, kysyi hän itseltänsä:
— «Ketä varten minä sitten oikeastaan peseydyn?"
Ja kun hän huomasi, että hän koristautui halvek-

simiensa ihmisten edessä, miellyttääksensä niitä, kuten
Hiiden myllyn tyttö miestä, tai keikaroiva mies sitä
tyttöä, tuprahti hänestä inho. Hän paiskasi työnsä nurk-
kaan ja ilkamoi:

— «Vai teitä varten minä koristautuisin, te ihmis-
lutikat! Ohoh! . . Minä rapaan vielä enemmän itseäni
. . . Minä pakotan rouva Esempion ja Velikodushofin
panemaan minut uudestaan rautoihin ja juomaan alhai-
suutensa maljan loppuun . . . Minä saastutan itseni
kaikilla paheilla ja loalla ja sitten astun eteenne ja sa-



1688

non teille, elukoille: Katsokaa kuvaanne, sillä minä olen
ihminen, teidän kuvanne! . . Ecce homo! . . Ja teidän
täytyy katsoa minussa omaa kuvaanne ja soittaa sille
pilkan kelloja . . . Teidän täytyy ..."

Siitä johtui häneen halu kirjoittaa uusi elämäker-
tansa, jossa hän aivan ilkkuen maalasi itsensä Tapai-
seksi, otti hartioillensa kaikkien alhaisempien rikosten
vaipat. Hän yritti taas uudestaan, kuvaili tehneensä
kaikkia rikoksia, mitä ihminen voi tehdä. Hän tahtoi
maalata itsensä alhaisimmaksi heittiöksi, astua semmoi-
sena ihmisten eteen, niiden kuvana, ihmisenä, että voisi
silloin kun ne osottavat häntä, lausua: Katsokaa ih-
mistä, omaa kuvaanne!

Hän jatkoi sitä työtä jo pitkältä, kunnes se taas
tympäisi, koska hän huomasi tekevänsä sitä ihmisten
tähden. Ne eivät tuntuneet olevan enää hänen ilkku-
misensakaan arvoisia.

Elämän rapa virtasi ja siitti elämää ja jokainen
sikiävä elämä kantoi povessansa kuoleman itua. Kaikki
syntyi kuollaksensa.

Entistä sairaloisempana katseli sitä näytelmää Har-
hama, nautti joskus siitä, joskus vapisi sen kynsissä.
Elämäkertansa epäonnistuneen kirjoittamis-yrityksen
johdosta tuli hän sivumennen tutkineeksi omaa itseänsä.
Silloin oli hän huomaavinansa, että hänessä on kaksi
luontoa ja kaksi ihmistä: alhainen ja jalo.

— «Minä olen siis kaksineuvoinen", — ilkamoi hän
sen huomattuansa ja alkoi sairaloisesti sitä asiaa tutkia.
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Ja mitä enemmän hän sitä asiaa ajatteli, sitä var-
memmaksi hän tuli siitä, että hänessä todellakin on
kaksi ihmistä. Hänessä alkoivat kehittyä uudet luulo-
sairaudet. Ja silloin hänestä aina ryöppysi halu tukah-
duttaa itsessänsä jalo ihminen, kuristaa se kuoliaaksi
ja olla alhainen, että ihmiset näkisivät hänessä muka
oman kuvansa, ihmisen ja voisivat osottaa sormellansa
ja sanoa:

— „Ecce homo!"
— «Sitä ne tarvitsevat eivätkä jaloutta", — rie-

muitsi hän ja mietti taas miten pakottaa Velikodushof ja
Esempio hänet uudestaan vangituttamaan, sillä se olisi
hänelle nyt ollut nautinto. Hän alkoi suunnitella jotain
aivan alhaisinta rikosta.

Aika kului. Elämä loi omat tautinsa ja puhdisti
omat likansa. Se siitti henkiset ja ruumiilliset ruttonsa
ja aikanansa hävitti ne ja puhdisti jälkensä. Se hiipoi
ihmis-elämää, kuin valovirrat ja pimeydet maata, huis-
kahtaen sille ajaksi ja taas häviten.

Kaksineuvoisen henki-ihmisen ajatuksesta kehittyi
Harhamaan uusi, hurja luulosairaus: Hän alkoi uskoa,
että häntä kiusaa Perkele. Se tauti löysi hänessä val-
miin maaperän, sillä pikkulapsesta lähtien oli Harhama
elänyt unien ja unelmien henkimaailmassa. Hän oli
yöt nähnyt unia perkeleistä ja jumaloista, henkimaail-
man ihanuuksista ja turmiosta, helveteistä ja taivaista.
Noin kymmenvuotiaana, luettuansa muutamia kohtia
kreikkalaisten jumalaistarustosta, oli hän alkanut suun-

nitella Perkeleen tarustoa. Se suunnitelma kehittyi sil-
loin oitis niin kiihkoisaksi, että hän alkoi nähdä mieli-
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kuvituksestansa johtuneita unia Perkeleen enkelien elä-
mästä ja jokaksitoistavuotiaana kirjoitti hän salassa,met-
sissä, saunoissa ja ullakoilla istuen, arviolta neljäsataa
sivua laajan runoteoksen, Perkeleen taruston, sen
tapaisen, kuin tässä kirjassa on kuvattu. Omituista
oli että hän siinä kuvaili esimerkiksi pylväitä ja holveja,
vaikka maalaiskylässä eläen ei ollut ainoatakaan pyl-
västä nähnyt. Ivaa peläten hän taas sen työnsä kätki
ja salasi. Mutta varsinkin elämänsä murros-aikoina
ilmestyivät sen näyt hänelle yöllä unina ja hän luuli
niitä joskus todellisiksi ja ennusteli niistä kohtaloansa.

Kun hän nyt alkoi uskoa, että häntä kiusaa Per-
kele, tulivat ne unet aivan valtaaviksi, sairauden
ilmiöiksi. Siihen maaperään tarttui uusi luulosairaus,
kuin kolera raihnaiseen ruumiiseen. Hän alkoi päivin
miettiä elämäänsä ja sovitella sen johdoksi Perkeleen
salaista kättä.

Ja silloin leimahtelivat hänessä oudot unet: Hän
näki joka yö unissansa entistään suuremmoisempina
kaikki ne perkeleiden kohtaukset, jotka tässä kirjassa
on kuvattu. Ja paljon muutakin. Hän näki niiden uusiin-
tuvan mitä erilaisimmissa muodoissa, loistavina kuvina.
Hän näki Perkeleen sotajoukot, kuuli niiden soitot ja
laulut, oli läsnä kaikissa kohtauksissa, mistä tässäkin
kirjassa on puhuttu, pelkäsi ja vapisi ja toivoi enem-
män näkevänsä. Hän näki, kuinka Perkele ilkkui munkki
Pietarille, kun hän oli lähtenyt sen luota, ilmotettuansa
kihlauksensa . .

. Hän oli läsnä Perkeleen neuvotte-
lussa Tulitemppelissä, jossa Perkele puhui hänen kiu-
saamisesta .

.
. Hän näki sen panevan häneen unen

Harhasaaresta Noidan laulun päivänä . . . Hän näki
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sen vartioivan häntä perhosena Hiiden myllyssä .
. .

ilkkuvan Kullantemppelissä . .
. vaanivan jumalanku-

van takana Anna Pawlownan syntymäpäivillä . . . ilka-
moivan munkki Pietarille «kun tyttö tuli leivän haus-
ta" . . . riemuitsevan, kun Nikitinin ruumis pulahti
virtaan ja kun paroonitar Lichtenstein oli ilmottanut
hänelle Regime'in matkan .

. .

Sitten oli hän katselemassa Perkeleen neuvottelua,
joka tapahtui Regime'in murhan jälkeen . . . hän näki
Perkeleen toimet hautausmaalla, kun munkki Pietari
saarnasi . . . näki sen kirkon harjalla ilkkumassa ja
sittemmin sotajoukkonsa edessä puhumassa ja johta-
massa sitä Suomeen . . .

Ja niistä uusista unista kehräsi hän päivät mieli-
kuvia. Ne syntyivät hänestä, kuin kuumetautisesta
ruumiista. Hän näki yhä loistavampia näkyjä .. . Hän
näki Perkeleen Tuula-enkelin hoitavan aistipunakuk-
kaa . . . Hän näki Perkeleen lähettävän Herven ja
lilan ja Ootin viemään hänet taas Harhasaareen, kul-
taamaan siellä kodin petolliseksi maljaksi . . . Hän
näki, kuinka Aarama Perkeleen käskystä lähetti sarima-
linnun lennättämään hänelle kunniankuplaa, jota hän
oitis ryhtyi tavottelemaan . .

. Hän uhotteli, kuinka
Perkeleen korpit koristelivat isänmaan kuusia Uuratti-
enkelin seppeleillä . . . Irvanto-enkelin valmistama
kullanhimo tarttui häneen, kuin syöpä . . . Hän oli
läsnä, kun Perkele siitä neuvotteli . . . Hän katseli,
kuinka Perkele miljaardi-armeijansa edessä kerskui voi-
tostansa . .

.

Sielun sairaus kehittyi edelleen. Unet muuttuivat
yhä hurjemmiksi, mielikuvitus sitä mukaa sairaaloi-
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semmaksi, siittäen siten uusia unia: Harhama näki
kuinka Raala kehräsi ja kutoi hänen unelmiansa . . .

Hän oli katselemassa Perkeleen loistavia tanssiaisia .
. .

Hän oli Perkeleen neuvottelussa Turhamalassa, jossa
Oorali-enkeli puhalsi turhamielisyyden sumua hänen
silmillensä .

. . Hän oli Valhemalassa, kun Urmento
enkeli siitti sikiönsä ja antoi ilva-linnun viedä sen hä-
nen elämänsä tekijäksi . . . Hän oli Vesitemppelissä
kuulemassa Pirun saarnaa . . . Orvenne temppelissä
hän kuunteli Perkeleen neuvottelua ... Hän näki kuinka
Uulemo enkeli siitti eelemekäärmeen kanssa pienen pu-
naisen hirrekäärmeen . . . Hän näki, kuinka hirrekäärme
mateli . . etsi rouva Esempiota ja majuri Velikodu-
shofia . . . pisti niitä kantapäähän . . . synnytti niihin
aviorikoksen hengen .

.
. Hän oli Perkeleen neuvotte-

lussa, jossa se käski Uuva-enkelinsä siittää häneen
mustakukkaisuus .

. . Hän aivan näki enkeli lirannon
olettamansa varjon ja tapaili sitä käsin. Hän aivan
etsi käärmeen piston arpea kantapäästänsä . . . Hän
katseli Vihan temppelissä Perkeleen kokousta .

.
. näki

kuinka Perkele osotti hänen ja toisten viheliäisyyttä
ja lausui: Ecce homo!

Ja kun hän heräsi unelmistansa ja mietti niitä,
leimahti hänessä viha Perkelettä kohtaan. Hän vihasi
taas silloin sielunsa kaikilla voimilla, väsyi vihaansa,
raukesi ja alkoi tutkia Perkeleen oppia näkyjensä, erit-
täin Pirun saarnojen valossa. Silloin kirkastui hänelle
joskus Perkeleen oppi oikeaksi. Viha kirkastui hänelle
suureksi, jaloksi tunteeksi, jommoiseksi sen oli Kaatja
kuvannut. Ja oitis syöksyi hän silloin Jumalan kimp-
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puun, jonka oppi: rakkaus, oli hänet johtanut harhaan,
kuten hän uskoi. Hän raivosi:

— «Jos olisin seurannut Perkeleen suurta, jaloa
oppia: jos olisin vihannut, niin minä olisin portiltani
ruoska kädessä karkottanut kaikki naiset ja olisin siten
säästynyt sukupuoli-elämän liasta ja ravasta ja hä-
peästä . . . Minä en olisi silloin uhrannut aistillisuu-
delle . . . eläimellisyydelle .

. . maannut liassa naisten
kanssa . .

. Minä olisin vihannut ja säilynyt ihmi-
senä . .

."

Silloin alkoi hän aivan raivoisasti vihata Jumalaa.
Hän vihasi niin, että siitä johtuvat hermokohtaukset
panivat hänet joskus vapisemaan ja pusersivat hänestä
kylmän hien. Hän valmistautui julkaisemaan teoksensa,
joka oli Jumalan kukistava. Hän teki vaan siihen muu-
toksia, Esempion nimen hän muutti toiseksi. Hän ei
halunnut säilyttää sitä — mielestänsä tahraa — teok-
sensa sivuilla ja uskoi pyyhkineensä sen pois, muutta-
malla vaan nimen.

Ajoittain hän taas mietti muuttaa teoksensa juonen
suorastaan Perkeleen ylistykseksi, korottaa Perkeleen
oikeaksi Jumalaksi. Se tuli alkoi hänessä palaa yhä
voimallisempana.

Mutta taas hän näki unia, näki Perkeleen kiusaa-
van häntä ja raivostui siitä ja nousi Perkelettä ja kaik-
kea olevaa ja olematonta vastaan, vartioiden ulkomuo-
toansa, etteivät vaan ihmisraakimukset huomaisi hänen
taisteluitansa .

. . Silloin hän ei halunnut muuta
kuin uhmaten ja ihmisiä ivaten julaista teoksensa,
nousta hengenruhtinaaksi javiskata kunniaseppeleetkin



1694

luotansa halveksien, ikäänkuin syläisten siten ihmis-
ten silmille, hän oli jo alhaisuuden lihaksi tulemus.

Elämän ja kuoleman taudin pesäkkeet kehkeytyi-
vät. Kaikki kukki niiden kukkamaana. Kaikki ajettui
niiden märkäpaiseiksi. Kaikki voimat loivat niitä pai-
seita ja puhkoivat niitä. Kaikkialla riehui elämän ja
kuoleman sylipaini. Se riehui ihmishengessä ja aistil-
lisessa luonnossa.

Kaikkien luulosairauksien ja unien ja mielikuvien
voimat loivat Harhamassa uuden henkisen ajettuman:
Hän kuvitteli olevansa marttyyri .

.
. Oman syyllisyy-

den tunne tukehtui hänessä kokonaan ja hän uskoi
kuumeisesti, että hän on ihmisten pahuuden uhri. Hän
luuli kärsivänsä toisten ihmisten pahuuden tähden ja
nautti siitä uskosta. Hän kirkastui omissa silmissänsä.
Hän asetteli jo päähänsä marttyyrikruunua. Hän etsi
ja kaiveli muistostansa kaikki tapaukset, pienimmätkin,
jolloin luuli ihmisten hänelle vääryyttä tehneen. Kun
hän oli jonkun semmoisen löytävinänsä, iloitsi hän siitä
ja kärsi, kun ne eivät olleet hänelle enemmän vääryyttä
tehneet. Ja silloin hänessä heräsi halu pakottaa ne
hänelle vääryyttä tekemään, pakottaa ne, tai houku-
tella ja ärsyttää siihen jollain keinolla, vaikkapa kava-
luudella. Ja kun hän silloin ajatteli, että se on alhaista,
uhmaili hän:

— «Oh! Minä tahdonkin olla juuri alhainen
Minä tahdon olla alhainen, koska se on ihmisten arvon
mukaista ... Ne eivät jaloutta ansaitse . . ."
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Ja yhä hartaampana asetteli hän päähänsä mart-
tyyrikruunua. Hänen luulosairautensa oli huippuunsa
kehittynyt ja hermokohtaukset uusiutuivat tuontuosta-
kin. Hänen henkinen ja ruumiillinen elämänsä lopulta
aivan erkanivat, erkanivat siinä määrässä, että anka-
rimpien henkisten tautien raivotessa hänen ruumiilliset
voimansa alkoivat toipua .

. .

Pohjolan kesä oli kypsimmillänsä. Ahoilla hohti-
vat punaiset mansikkaliepeet, punaten ne punaisiksi.
Aurinko viskoi kirkkaita kuviansa, kylväen niillä Suo-
men tuhansien järvien ja lampien pohjat. Se heitteli
valovaippojansa nurmille ja pelloille ja kukkuloille.
Puiden oksilta riippuivat tummat, vilpoiset varjorieka-
ieet, purot soittelivat ja linnut lauloivat niiden säes-
tyksellä.

Eräänä päivänä sai Harhama tohtori Kirchneriltä
seuraavan kirjeen:

»Rakas herra Harhama!
Minun on raskas Teille kirjoittaa, mutta en voi

vaieta. Olen edessänne pahantekijä. Minä annoin
Teille vaimostanne Magdasta aivan väärät tiedot . . .

Hän on täysin normaali, hän on terve ja säännöllisesti
kehittynyt. Suoraan sanoen, en minä edes mitään tien-
nyt .. .

Syyn, joka johti tähän petokseen, sanon Teille
myös. Minulla oli toveri, joka rakasti Magdaa —ja
ehkä myös hänen rikkauksiansa. Hän valitti minulle,
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pyysi apuani ja sanoi joutuvansa epätoivoon. Minä
säälin häntä ja estääkseni Teidän avioliittonne, annoin
Teille väärät tiedot. En luullut asian menevän, kuten
se meni.

Tämä ystäväni kertoi äsken kuulleensa onnetto-
muudestanne ja minä en voinut enää vaieta. Tuomitkaa
minua jos tahdotte. Siihen Teillä on täysi oikeus ja
aihe. Tuomitkaa, mutta sitten antakaa anteeksi.
Kääntykää Magdan puoleen. Kaikki voi vielä tulla
hyväksi.

Pyytäen anteeksi
Kirchner."

Harhama luki kirjeen ja nauroi katkerasti. Hän
luki sen uudestaan, viskasi pois käsistänsä ja alkoi
miettiä Magdan asiaa.

Ja kun hän sitä mietti, selkeni hänelle outo huo-
mio: Hän oli itse asiassa halveksinut ja inhonnut Mag-
daa aina kuten rouva Esempiota ja kaikkia ihmisiä.
Hän huomasi, että hän oli Magdaa, kuten rouva Esem-
piotakin katsellut kyvyttömänä ihmis-olentona, raukkana,
semmoisena, joka kykenee ainoastaan omaa kuvettansa
kuopimaan: kampailemaan tukkaansa ja naarastelemaan
miehelle. Hän oli molempia pitänyt rumina, hassunku-
risina, sukupuoli-elukkoina. Hän huomasi Magdassa ta-
votelleensa aistillisuutta tai sen kultaa, joka nyt näytti
neulannupin kokoiselta, inhottavalta rahtuselta, joltain
ilkeältä kultakirpulta. Hänessä ryöpähti silloin viha
Magdaa kohtaan, joka oli häneen sitoutunut, kuten
tarvaalainen jalkapuu, eikä irrottautunut hänestä.
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— «Sinäkin ruma, ilkeä saivar, syöt minun ihoani!"
— raivosi hän . . .

Viha ja inho Magdaa kohtaan yltyi. Hän päätti
hänet karistaa itsestänsä. Hän mietti keinoa. Alussa
hän mietti jotain puhdasta, jaloa, mutta kun sitä ei
löytynyt, lausui hän ynseänä:

— «Jaloutta sille ja ihmisille! . . . Sitäkö ne ym-
märtävät! . .

. Leipäpussilla niitä pitää lyödä, tai
kolikolla . . . Alhaisuutta ne vaan ymmärtävät . .

."

Hän päätti silloin kutsua Magdan luoksensa, katua
muka, pyytää anteeksi ja kun hän saapuu antaa kuu-
den porton ottaa hänet vastaan ja ojentaa hänelle rouva
Esempion valokuvan, seppeleen sisään kätkettynä ja
oheen liitettynä räikeillä väreillä maalattu kertomus hä-
nen likaisesta elämästänsä rouva Esempion kanssa ja
kaikesta hänen elämänsä liasta.

— «Silloin hän toki ymmärtänee minusta karistau-
tua . . . ruma olento," — uhmaili Harhama.

Oitis kirjoitti hän Magdalle ja valmisti valmiiksi
ranskankielisen kertomuksen, jossa maalasi koko elä-
mänsä lian ravalla ja valmistautui pääsemään yhdestä
kiusanhengestänsä . . .

Ja sitä mukaa kehittyi hänessä ihmis-inho javiha
ja niistä johtuva alhaisuudenjano. Joskus hän aivan
janosi herjata ihmisiä saadaksensa ne vetämään hänet
oikeuteen kunnianloukkauksesta. Hän järkeili:

— «Minä nautin silloin, kun teidän täytyy peset-
tää kunniaanne minun rapaisilla käsilläni, sillä se osot-
taa, että te itse olette vielä rapaisemmat ..."
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Kun hänen alhainen inhonsa ja vihansa joskus
kääntyi erityisesti Edelmuthiin ja majuri Velikodushofiin,
päätti hän pakottaa ne panemaan hänet linnaan, tai
sakotuttamaan häntä ja siten pesetyttämään kunniansa
hänen rapaisilla käsillänsä. Hän riemuitsi sitä ajatel-
lessansa:

— «Teidän täytyy astua niin alas, että olette pako-
tetut likaisen nahkanne pesetyttämään niillä käsillä,
jotka te olette tehneet murhapolttajan ja rosvon kä-
siksi, vaikka minä en ole teille mitään pahaa tehnyt.

. .

Minä vannon kaiken elämän kautta, että teidän täytyy
se tehdä, te elävistä alhaisimmat ... Ja sen naisen
täytyy vielä saada kerskata, että hän on ollut suurim-
man heittiön, varkaan ja konnan vaimona . . . Hänen
itsensä täytyy minusta se tehdä, että hänen alennuk-
sensa olisi täydellinen . .

."

Kesän surulliset iltaruskot alkoivat kehkeytyä sen
lämmöstä ja valosta. Heinäkuun loppupuolen lämpö
hyväili kypsyvää hedelmää, herkutteli sen hajulla ja
mairitteli suuteloillansa siinä uinuvaa uutta elämää
hereille: kypsytti tulevan elämän siementä.

Kesä kaipaili surumielisenä morsiamena sulhoansa
syksyä. Sen harsot häilähtelivät. Kypsyvän viljan ja
tuleutuvan hedelmän maukas tuoksu sekottui lämpi-
mään autereeseen ja laskeutui hienona harsona tylppien
kukkuloiden hartioille ja mäkien kupeille, ja vesillä
uneksi auringon valovälke, kaipaillen keväistä, kutevien
kalojen kuhertelua ja onkimiehen ruuhen värettä.
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Poissa oli jo käen hopeanheleä kukunta. Neito lauleli
ikävissänsä. Perho kaihosi kukkiensa kevätväriä, kukat
keväistä neitsyyttänsä ja kaikki kantoi suurta, kaunista
luonnonsurua.

Kesäinen Suomi koreili syksyn hienoissa morsius-
suruissa. Se loisti kaihon ja ikävän runoliinoissa ja
harsoissa. Se tuoksusi koko luonnon elämäntuskaa ja
kaipuuta ja iki-ikävää.

Avonaisen akkunan ääressä istui Harhama puoli-
yön hetkellä ja selaili teoksensa käsikirjoitusta. Kyy-
neleet valuivat virtana silmistä, sillä edessä oli hänellä
koko elämänsä työ ja sisältö ja ajatus. Teos oli koko
hänen sielunsa. Hänen ajatuksensa ja kaikki oli sii-
hen puristettu viimeistä tippaa myöten. Noin kahdek-
santoista vuotta oli hän koonnut ja valmistanut sitä
varten yöt ja päivät, koonnut henkisiä aarteita, kuin
hedelmä mehua, ja nyt häilyi sen ympärillä kalman-
harso. Se oli niin ihana, virheetön runohelmi, niin
ylevä ja korkea ja puhdas, että se nosti hänet maan
tomusta vielä kerran ihmiseksi. Se synnytti hänessä
jonkun äärettömän suuren kaipuun, jonkun ikävän ja
tuskan. Hän unohti hetkeksi ihmiset jakoko maailman
ja eli oman henkensä entisillä sumumailla: jumaluuden
ilmapiirissä. Hänen olemukseensa tuntuivat valuvan
raikkaat lähdevedet ja lintujen laulu soi hänen korvis-
sansa. Hänen silmiensä edessä paloivat kirkkaat, rau-

halliset revontulet, valaisten alkuaikojen ikipuhtaita
hankia ja jumaluuden rauha laskeutui kaiken yli nuo-

ruuden jaonnen ja unelmien päivien kauniina muistona.
Hän itki, kuin lapsi ja kysyi:
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— «Miten olen minä tämän kaiken kadottanut?"
Eikä hän löytänyt vastausta. Se oli oman syylli-

syydentunnon ensimäinen airut, sen ensimäinen puner-
tava aamurusko. Hän ei sillä hetkellä enää syyttänyt
toki multa, jos hän ei vielä astunutkaan vastaamaan
elämästänsä: siitä, mitä hän nyt oli! Ensimäinen oman
syyllisyydentunnon tuikahtava kointähti oli se, ettei
hän lausunut muita ihmisiä tarkottaen:

— «Minä olen teidän elämänne hedelmä . .
."

Hän itki ja selaili teostansa. Sen sadat paratiisit
ja ratsastelevat ja taistelevat sotajoukot, sen onnen
laulut ja korkeat veisut, sen ylevä ikikaipuu ja ikävä
ja jumaluuden tuoksu ja suuruus, avautuivat välkky-
vinä valomerinä ja tulina ja runona ja satuna. Kaikki
oli ihmishengen ihaninta unta ja ikävöimistä. Se oli
sisällisestä ihmishengen pakahtumasta lähtenyt, avun-
ja tuskanhuutoa ja korkeutta kohti pyrkimistä. Siinä
ei ollut mitään puristettua, tehtyä ja kypsymätöntä.
Kaikki oli luonnon työpajassavalmiiksihiottuajakypsytet-
tyä. Hänessä heräsi sanomaton halu julkaista se, julkaista
puhtain tuntein, mitään kysymättä ja odottamatta . . .

Aamusaraste kelmensi jo taivaanrantaa, mutta
yhä istui Harhama teostansa selaillen. Hän tuli taas
katkeraksi ja kysyi:

— «Miten olen minä tämän kaiken voinutkadottaa?"
Läheisessä talossa narahti ovi ja kuului ihmis-ääni.

Se oli kuin keihäänpisto Harhamaan. Hän muisti ihmi-
set. Hän raivostui ja lausui:

— «Mitenkäkö olen voinut menettää? . . Aaa!
Siihen olette te, pirut, siihen syypäät, te ihmiset ...te
kirotut ..."
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Oman syyllisyydentunteen ensimäinen aamurusko
ei jaksanut vielä kirkkaaksi päiväksi valeta.

Elämänrihmat juoksivat keriltänsä uusille kerille.
Oli harmaa, rasvatyyni päivä. Mehevät pilvet riippuivat
liikkumattomina, alhaalla, milfei hiipoen kukkuloiden
hartioita ja laskeutuen niille harmaiksi, suoriksi har-
soiksi. Ruis oli laossa, heinäruvot painuivat nurmea
vasten, kauranripsistä tippui vesi ja puiden oksat tai-
puivat hieman vesipainon alla.

Aamiaisen aikana alkoi sataa. Tyyni sade valui
rauhallisena, pystysuorana, kuin pilvien utarista heruen.
Koko ilma oli sakeana, harmaana vetenä.

Postinkantaja toi Harhamalle kirjeen. Se kirje oli
Magdalta. Se oli ensimäinen kirje häiden jälkeen.
Harhama avasi sen välinpitämättömänä ja luki pistä-
vän, lyhyen vastauksen kutsuunsa. Se kuului:

«Kiitos kutsusta! Mutta onnettomuudekseni on

omaisuuteni jovähennyt, niin että tulostani ei olisi enää
toivottua iloa, jonka tähden en käytä kutsua hyväk-
seni. Magda."

Harhama tunsi piston ja nautti siitä, koska se
alensi hänen silmissänsä Magdaa. Hän viskasi kirjeen
tuleen ja lausui:

— «Se on juuri ihmisen tapaista ... Se saivar
ei kykene muuhun, kuin kaivelemaan inhottavaa hytty-
sen munan kokoista kultamuruansa ... Ja sen pitäisi
olla minun vaimoni! .

."

Hän käveli hetken ja lausui päättävästi:
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— «Mutta sinun täytyy tulla . . . Kun ei kirje
auta, niin minä noudan sinut ja sinun pitää saada
porttojen käsistä se 'ihminen' josta et muuten ymmärrä
irrottautua . . . Sinä minuun takertunut syöpäläinen.
Sinun täytyy nähdä porttojen osottamana se, josta et
muuten älyä karistautua . .

. Kultasiru on sinun hen-
gellesi kylliksi . . . Kaivele sitä ja jätä minut rauhaan!
Minä inhoan ja halveksin sinua . . . Kavaluudella
minä tuon sinut katsomaan 'ihmistä' ..."

Hän istahti ja alkoi miettiä matkaansa. Kaikki
oman syyllisyydentunteen ilmaukset olivat hänessä taas
tyyten sammuneet. Hän ei ollut enää siveellinen olento:
ihminen. Hän oli täydellinen eläin. Ja samalla soivat
hänelle ainaiset pilkankellot. Muita innokkaampi oli
eräs harvinaisen ylevä, elämässänsä aivan nuhteeton
ritalainen sanomalehdentoimittaja Arjanne, joka tietäen
ettei Harhama tilaa hänen lehteänsä, eikä, vieraalla
paikkakunnalla asuen, sitä sattumalta voi saada, lähetti
hänelle aina ystävällisesti ne lehtensä numerot, joissa
oli jotain sattuvaa Harhamasta kirjoittanut, merkiten
aina kirjoituksensa punaisella reunaviivalla sekä eri
lisäyksellä. Hän oli käsittänyt tehtävänsä Jumalan
valitsemana vitsana ja tuomarina.

Elämän ainainen kiertokulku raivosi ijäistä kier-
toansa. Avaruus tarttui armottomilla ikenillänsä me-

rien riehuvaan pintaan. Se tarttui siihen rauhallisena
ja haikailematta, kuin lapsi äitinsä utariin. Se imi sitä
vettä, vähääkään välittämättä meren ärjynnästä ja pau-
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husta ja kuohusta. Meri taas ei omastansa luopunut.
Se nouti vetensä takaisin, etsi sen etäisimmistäkin pai-
koista, rotkoista ja ylängöiltä, tunki purot ja joet ja
ojat ja vesisuonet satiininansa kaukaisimpiinkin korpiin
ja nouti sieltä omansa pois.

Harhama mietti yhä teoksensa julkaisua ja sitä
varten tehtäviä pieniä muutoksia. Unet Perkeleen ja
hänen enkeliensä loistavista neuvotteluista jatkuivat.
Perkeleen kiusaus ilmestyi hänelle mitä moninaisim-
missa muodoissa. Henkimaailman ihanuudet jahirmut
karkeloittivat häntä yökaudet ja Perkele suureni ja
kirkastui joskus hänen sielussansa joksikin suureksi,
voimalliseksi, joskus jaloksikin, kuten jumaluus. Hän
mietti hyvin usein sitä, kumpi on oikea: hyväkö, vaiko
paha, Perkelekö, vaiko Jumala. «Isän ja äidin" kysy-
mys oli saanut jo äärimäisen rajansa. Hän mietti ja
etsi vastausta kysymykseen: kumpi äärettömyyden reuna
on oikea. Hän kysyi jo sitä viimeistä kysymystä, jota
kauvemmaksi ei voi ihmishenki enää mennä, koska
siinä jo loppuu kaikki.

Hän oli tehnyt ihmishengen äärimäisen kysymyk-
sen, sen jota ei kukaan ollut vielä uskaltanut siinäroh-
keassa hengessä kysyä, kuin hän kysyi. Ei ainoakaan
ollut vielä uskaltanut kysyä sitä siinä mielessä, että
panisi epäilyksen alaiseksi, tai edes vakavasti kysyttä-
väksikään kysymyksen, kumpi on oikea: hyväkö, vaiko
paha, Jumalan, vaiko Perkeleen henki? Hän oli tehnyt
sen kysymyksen, jota enempää ei voida koskaan kysyä.
Hän kysyi: Jos on Jumala, kumpi on se oikea: Per-
kelekö, vaiko Jumala? .

. .
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Hän kysyi sitä vasta arastellen, mutta hän kysyi
sitä vakavana, hän kysyi sitä sairaloisena, mutta re-
hellisesti.

Siihen oli johtanut ihmishengen kysymys: «Isäkö,
vaiko äiti?" ... Se uusi, ääretön, tutkimaton kysymys
oli se vastaus, jonka Harhama oli siihen kysymykseen
saanut, kun oli uhrannut sille koko siihen-astisen elä-
mänsä. Mutta se kysymys oli samalla ensimäinen
aamusaraste yliluonnollisen, jumalallisen voiman tun-
nustamisesta . . .

Ja hänen suurenjanoista, sairasta henkeänsä hau-
kasi sen kysymyksen suuruus. Se tukahdutti hetkeksi
hänessä pienen alhaisuudenjanon ja ihmis-inhon. Se ei
niitä kyennyt kokonaan sammuttamaan, vaan peitti ne
tuhalla, kuin kytevän, katkeran tulen.

Kerran hän istui yökauden ja mietti kysymystä:
«Jehovako, vai Perkelekö on oikea Jumala?" Hän oli
löytänyt äärimäisen: »isäkö, vaiko äiti?"

Väliin taas se kysymys himmeni, sillä se oli aras-
televa ja hän alkoi taas sovitella päähänsä marttyyri-
kruunua ja janosi, että ihmiset tekisivät hänelle enem-

män pahaa ja ivaisivat. Siitä ryöpähti taas ihmisviha
ja inho. Kaikki kiehui hänessä sekaisin sielun kuu-
meena.

Päivät matelivat toistensa perästä laiskoina, jouti-
laan näköisinä. Elämän ja kuoleman hääkarkelo jatkui
ja viulut soivat. Eräänä päivänä sai Harhama tunte-
mattomalta rouva Korpivaaraksi itseään kutsuvalta hen-
kilöltä kirjeen. Kirjoittaja kuvaili rouva Esempion silloista
elämää. Hän oli muka, kirjeen mukaan, joutunut ma-
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juri Velikodushofin kanssa rahapulaan ja muihin ikä-
vyyksiin. Rouva Esempio oli Harhamalle tuntematonta
kirjoittajaa ja ystäväänsä rouva Korpivaaraa pyytä-
nyt sovittamaan Harhamaa.

Harhama nautti kirjeestä. Hän nautti siitä, koska
näki koston kierivän rouva Esempion kantapäillä ja
koska hän voi nyt polkea molemmat alas, olemalla itse
näennäisesti jalo: Hänessä heräsi taas alhaisuudenjano
yhdessä inhon kanssa. Hän vastasi kirjeeseen ja lupasi
apuansa ja rahaa . .

. ennen kaikkea rahaa. Hän mietti:
— »Niillä ei ole rahaa ... Se voi pakottaa ne

keskeyttämään tyhjän elämänsä ennen aikojansa . . .

ennen kun ovat ehtineet kulua ihmishaaskoiksi .
.

.

Heidän pitää siis saada rahaa ..."

Ja hän supisti omat menonsa ja alkoi säästää koo-
takseen rahaa, millä saada rouva Esempio ja majuri
Velikodushof jatkamaan kunnes ovat haaskoja .

.
.

Kohta sai hän vastauksen . . . sitten toisen
kolmannen ja aina vaan uuden kirjeen. Pariin nii-
hin oli liitetty rouva Esempion omakätinen, rouva Korpi-
vaaralle kirjoitettu kirje. Mutta samoissa kirjeissä alkoi
rouva Korpivaara yhä enemmän ja tuttavallisemmin
kysellä Harhaman omia asioita, ensin rouva Esempiota
koskevia, sitten muita, ystävänä ja säälijänä muka. Har-
hama vastasi ensin muutamalla sanalla,sitten pitemmällä.
Vähä vähältä muuttuivat kyselyt tuttavallisemmiksi.
Ne koskivat valtiollisia asioita, sitten Venäjän vallan-
kumousta. Syyksi mainitsi kirjoittaja, että on levitetty
ilkeitä huhuja Harhaman osanotosta niihin ja hän tah-
toisi ne kumota.
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Tungettelu puhalsi Harhamassa taas inhon vireille.
Hän vastasi lopulta kuivasti:

— «En tarvitse arvoisaa palvelustanne, mutta jos
muutoin haluatte vielä jotain rouva Esempion hyväksi
pyytää, niin voitte puhua kanssani. Koska asutte Lah-
dessa, poikkean sitä varten luoksenne kahden päivän
kuluttua, matkustaessani kaupunkinne ohi Pietariin."

Sanottuna päivänä hän lähti noutamaan Magdaa
katsomaan «ihmistä" ja saamaan sen elämäkerran ja
rouva Esempion valokuvan porttojen kädestä. Samalla
matkalla aikoi hän järjestää Zaikon jättämän omaisuu-
den hoidon.

Mutta kun hän tuli Lahteen, ei siellä Korpivaara-
nimellistä rouvaa asunutkaan. Harhama oudostui. Hän
luuli, että hänestä oli tehty taas ilkeää pilaa. Hän rai-
vostui siitä. Mutta kirjoittaessansa nimeänsä hotellin
päiväkirjaan näki hän siellä majuri Velikodushofin ja
rouva Esempion nimet. Kysyttyänsä asiaa sai hän
kuulla kertomuksen niiden oleskelusta kaupungissa.
Harhamassa heräsi joku aavistus. Hän kysyi itseksensä:

— «Olisiko minulta urkittu todistuskappaleita ilmi-
antoa varten? . . Minähän olin kaikki paperini koon-
nut pois, murtautumalla rouva Esempion peilikaappiin."

Hän toivoi että niin olisi ja palkkasi heti taitavan
urkkijan urkkimaan tiedot asiasta, nauttiaksensa niistä,
ja jos ei olisi ilmiantoa tehty, käski hän johtaa asian-
omaiset ilmiantamaan hänet, jättäen sitä varten ainesta-
kin. Ensimäisen tiedon hän sai samana päivänä. Hänelle
ilmotettiin, että rouva Esempio oli ryhtynyt toimiin es-

tääksensä Harhamaa saamasta Zaikon jättämää omai-
suutta. Sitä varten oli hän ryhtynyt oikeuden kautta
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julistamaan luopumuskirjan mitättömäksi, kieltäen alle-
kirjoituksensa, ja ilmottaen että Harhama oli varasta-
nut hänen sinettinsä ja siten saanut sinetin luopumus-
kirjan alle.

Harhama riemuitsi sitä kuullessansa. Hän rie-
muitsi kun luuli nyt kerrankin näkevänsä ihmisen, oman
kuvansa, täydellisesti alhaisena, semmoisena, kuin hän
janosi olla . . . Hän nautti oman kuvansa ja teoksensa
jumaluuden vertauskuvan esempio-ihmisen luulottele-
mastansa alhaisuudesta. Hän nautti siitä niin täysin
siemauksin, että hermokohtaukset alkoivat niin voimak-
kaina, että kädet kylmenivät jääkylmiksi ja kylmä hiki
valui pitkin ihoa.

Seuraavana päivänä matkusti hän merenranta-
teitse Systerbeckiin, Venäjän puolelle, jossa hänen oli
määrä saada väärä passi Venäjälle menoa varten.

Olivat jo elokuun loppupäivät. Kuolema nosti päivä
päivältä tummia lippujansa kesän edessä yhä korkeam-
malle: varjot pitenivät pitenemistänsä. Auringon kul-
kema kaari lyheni joka päivä. Kukkien terälehdet ka-
risivat, ruoho kuihtui. Kaikki valmisti kesän hautajaisia.

Ja samalla nousi uusi elämä, syntyen, kelmeten ja
kirkastuen kesän kuolemasta, kuin aamurusko yöstä,
päivänvalo aamuruskosta: Elokuun kauniit kuutamot
kirkastuivat yö yöltä. Ne kirkastuivat talven voiman
airueina, sen pakkaskirkkaiden kuutamoiden aamurus-
koina. Ne levisivät kuolintautiansa sairastavan kesän
kasvoille, kuin kirkasväriset kalmanliinat. Ne lepäsivät
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Suomen järvien vesikalvolla hopeahohteena ja valoivat
metsät kalmiston kelmeällä valolla. Kaikkialla soivat
elämän ja kuoleman suuret hääviulut ja heilahtelivat
niiden hääväen helmat.

Entistä synkempänä mietti Harhama elämän ja
kuoleman ijankaikkista kysymystä ja hapuili jumaluu-
den häilähteleviä hapsia. Siinä mietinnässä oli nyt jo-
tain tylsää, tylppää, äärettömän synkkää ja raskasta.
Hän vieritteli elämän ja jumaluuden suurta kysymystä,
kuin kalliolohkaretta, teki sitä, kuin jotain totuttua päi-
vän työtä, haluten vaan saada sen loppuun.

Ja aina voimallisempana heräsi hänessä huimaava,
ihmishengen rohkein kysymys, äärettömyyksien ääri:
Jumalako vaiko Perkele? . . Jehovako, vai Perkelekö
on Jumala?

. .

Hän mietti sitä kysymystä, synkkänä ja mykkänä
kuten äärettömyys katselee maailmoiden ikitaisteluja.
Hän unohti silloin alhaisuudenjanonkin ja kaiken mitä
on elämässä. Hänen henkensä eli täydellisessä avio-
erossa ruumiistansa . .

Siitä suuresta kysymyksestä johtuvat taas ajatuk-
set teokseen, joka hänellä oli muassa, viimeisiä kor-
jauksia ja kustantajalle viemistä varten. Hetkessä
siirtyi hän silloin sen paratiiseihin ja autuuden saleihin
ja iki-onneen ja kuolemattomuuteen. Silloin tuikahti
hänessä taas kysymys:

— «Miten minä olen tämän menettänyt? . .
."

Ne olivat niitä oman vastuunalaisuuden- ja syylli-
syydentunteen heikkoja aamuruskoja, jotka välähteli-
vät elämän sekasorrosta ja yöstä. Mutta ne hetket,
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ne jolloin hän kysyi miten minä — eivätkä muut —■olen sen tehnyt, olivat vieläkin pian sammuvia virva-
tulia, joiden savuna nousi viha ja ihmis-inho ja vastuun
vierittäminen muiden hartioille. Ja niistä savuista taas
kohosi kirkas marttyyrikruunu, jota hän sovitteli pää-
hänsä.

Systerbeckin tie oli ihmisistä tyhjä, kun Harhama
iltapuolella saapui sinne ja lähti jalkaisin kävelemään
entisen vallankumouksellisen järjestön jäsenen Orlofin
luo, jonka hän oli onnistunut löytämään vankeudesta
päästyään ja jolta hänen oli nyt saatava väärä passi.
Hän oli etsinyt hänet elämäkertansa julkaisun takia,
saadaksensa tietää, mitä hän voisi julkaista panematta
ketään vaaraan. Tuuli pölisytti tomupilviä tiellä. Jon-
kun matkaa käveltyänsä näki hän ihmisparin hoippu-
van tuulen ja pölyn seassa, kävelevän ja sitten pysäh-
tyvän. Nainen puheli jotain miehelle, imeytyen sen

silmiin, niin etteivät huomanneet hänen lähestymistään.
Vasta parin kohdalle päästyänsä, vilkasi Harhama siihen
kuin ohimennen ja vavahti. Kulkijat olivat rouva
Esempio ja majuri Velikodushof.

Joku ilkeä, likainen tunne juoksi Harhaman läpi.
Oli kuin olisi häntä pyyhitty äärettömän likaisella mä-
rällä rievulla. Kun hän oli päässyt ohi, tuntui hänestä
helpolta, kuten siitä, joka on onnellisesti sivuuttanut
jonkun ilkeän paikan, tai pelätyn ruumishuoneen, jonka
ohimenoa hän on pelännyt. Hermokohtaus oli ainoa
vaurio, jonka hän oli ohimennessään saanut. Sitten
tylsistyi hän koko tapaukselle.
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Läntinen taivaanranta paloi jo punakirkkaana ilta-
ruskoroihuna. Ijankaikkisuuden tulet näyttivät siellä
punertavan, sytytellen ihmissielussa ijäisyyden kaipuuta.
Tuntui, kuin lämmittelisivät niiden tulien ääressä maan
tomusta pois päässeet autuaiden henget, rauhallisina,
ainoana ilona yhä suuremman kirkkauden kaipuu ja
huoli jälelle jääneistä mullanlapsista. Tuntui, kuin kat-
selisivat ne siellä kuolemantakaista, kelmeää, surullista
valoa, joka on pimeyden ja valon sekotus, eikä siis
tunne enää pimeyttä, ei pimeyden ja valon rajoja.
Suomenlahden tyyni vesikalvo tuntui huokuvan iki-
halua, pyrkivän sitä valoa kohti. Se imi osan sen hoh-
teesta pinnallensa punakirkkaaksi väriksi ja välkytteli
sitä, kuin armainta aarretta, tai autuuden aavistusta.
Kronstadin kullatut kupoolit kohosivat vesi-ulapasta kul-
lan hohtona ja kirkkautena, joka himmeni iltaruskon
punaan ja suli sen kanssa värisoinnuksi. Se kultakuva
kohosi ulapasta, kuin ikävöity elämänsaari kuoleman
rauhallisesta, suruvoittoisesta merestä.

Harhama istui Systerbeckin kasinon portaikolla,
syöden illallista, miettien raskaita kysymyksiänsä ja
katsellen iltaruskon punakirkkaita kaihoisia jumalava-
loja. Kysymys: «Jehovako, vaiko Perkele?" kohosi
hänen eteensä meren iltaruskohohteisesta ulapasta au-
tuuden saarena, jykevänä vuorena, jonka huippu pu-
jottautui äärettömyyden rajoja tavottelemaan. Sano-
maton kaipuu syttyi hänessä: Hän olisi halunnut kii-
vetä sinne huipulle, nähdä koko elämän, painautua
jumaluuden rintaa vasten ja nukahtaa siihen onneen
ja rauhaan ja autuuteen . . .

Äkkiä huomasi hän rouva Esempion ja majuri
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Velikodushofin istuvan loitompana. Kaikki jumalatulet
ja iltaruskot sammuivat silloin kuin puhallettuina ja
hänessä roiskahti taas inho ja halveksuminen, kuin är-
sytetystä, nälkäisestä pedosta verenjano ja viha. Hän
asettui likemmä heitä. Hän tahtoi näyttäytyä heille,
sanoa sillä näyttäytymisellänsä:

— «Katsokaa! Katsokaa ihmistä, kuvaanne ja hedel-
määnne! . . . Mies! Katsokaa minkälaisen heittiön
kädestä ja jälkeen sinun on täytynyt ottaa vaimosi!...
Ja vaimo! Katso, minkälaisen rosvon sängyssä olet
nukkunut. Kenellä olet ihosi puhdistuttanut. Katsokaa
kunniaanne! .

."

Hän istui, ilkkui siten ja nautti.
Majuri Velikodushof huomasi hänet, kuiskasi jotain

rouva Esempiolle ja poistui. Harhaman mieleen muis-
tuivat Routalan Timon tuvan paperit, joista korpelaiset
olivat hänelle kirjoittaneet, valittaen rouva Esempion
ilmottaneen, että häneltä eivät saa mitään, jos vaan
yrittävät niitä periä. Hänelle oli niiden paperien pois
lunastaminen tullut hulluuteen asti meneväksi kun-
nian-asiaksi ja hän nousi, meni rouva Esempion eteen
ja tarjoutui lunastamaan ne paperit. Hän ei sitä teh-
nyt nyt auttaaksensa Timoa ja korpelaisia, vaan tyy-
dyttääksensä alhaisuudenjanoansa: osottaaksensa teen-
näisen muka ylemmyytensä ja siten painaa ihmistä
edessänsä saivareksi. Mutta kun hän silloin kuuli rouva
Esempion äänen, kävi väristys koko hänen olemuksensa
läpi. Siinä äänessä tuntui olevan jotain räkätystä.
Rouva Esempion silmistä näytti loistavan jotain ilkeää,
ja hänen tylpät sormensa ja lihaiset kätensä loihtivat
salamannopeana Harhaman eteen kuvan, jommoinen
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hänelle oli ilmestynyt Valkeassa talossa. Hän lausui
jonkun raakuuden ja lähti, hermokohtauksen repiessä
koko hänen olemustansa, käsien kylmetessä jääkylmiksi
ja kylmän hien juostessa ihoa pitkin.

Kun hän poistuessaan kulki puhelinhuoneen ohi,
näki hän majuri Velikodushofin siellä puhuvan puheli-
messa ja kuuli hänen puhuvan hänestä, lausuen:

— »Nyt on Harhama täällä! Ottakaa selko, missä
hän asuu!"

Ilmiannon aavistus leimahti Harhamassa yhdessä
hillittömän vihan kanssa. Hän teki päätöksensä sala-
mannopeana. Käsi tarttui ladattuun pamauksen eh-
käisijällä varustettuun aseeseen .

.
. Hän veti sen jo

taskusta . . . hän tarkasti nyt, ensikerran, nuolino-
peana, onko Nikitinille aijottu luoti jälelle jäänyt asee-

sen ... Se oli jäänyt, sillä ainoastaan yksi luotireikä
oli tyhjä. Nikitinille 'aijottu luoti oli siis haavottanut
hänet itsensä. Hän ehti käsittää sen.

— «Herran kiitos että ei säilynyt suurempaa kon-
naa varten!" — iloitsi Harhama.

Hän lähestyi takaapäin nopeasti .

.
. Ase oli jo

valmiina .
. . Silloin kuuli hän majuri Velikoduskofin

jatkavan:
— «Häntä on syytetty varkaudesta ja murha-

poltosta".
Likaisin inho ja halveksimisentunne valui Harha-

man suonia pitkin. Hän muisti Nikolain sanat: «Mies
ei tapa koiraa, vaan merkkaa sen ja jättää häpeäänsä
kärsimään". Ase laskeutui. Hän aikoi vielä kysyä:
«Majuri! Vaimonko minä olen sinulta varastanut ja
vietellyt vaiko ne korut joilla se parasta aikaa koris-
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tautuu?" Mutta inho tukahdutti kysymyksenkin. Hän
sylkäisi ja lähti.

Pohjattomat elämän kurimukset imivät elämää
sisäänsä. Kaikki valui niihin pauhinalla, kuin vesi,
hävisi näkymättömäksi, syöksyi tutkimattomaan pi-
meyteen.

Niiden kurimusten reunoilla pyöri ihmis-elämä, kuin
vedensilmä. Se kiemurteli siinä hetken, kuin käärme,
jota vetää tulisuppilo. Se kärsi ja pelkäsi häviötänsä
ja siinä häviönsä partaalla tappeli se keskenänsä kai-
kesta häviävästä, kaikesta katoavasta, kaikesta haih-
tuvasta, kaikesta siitä, joka suistui kuoleman kurimuk-
seen itsiensä tappelijoiden mukana.

Ja kuoleman pohjattomasta kurimuksesta pursusi
uusi elämä, kuoleman ylen-antamus, tai sen lapamato.
Se pursusi kuoleman uudeksi ravinnoksi. Se kiemur-
teli taas oman aikansa kurimuksen suulla, tappeli hä-
viävästä, väsyi, raukesi, sai kyliänsä kaikista ja syök-
syi kuoleman kurimukseen, kuin kauhuissaan pauhuava
vesi.

Kaikki taisteli turhasta.
Synkkänä ja tylsänä käveli Harhama Systerbeckin

kasinosta asuntoonsa kylpylaitoksen pensionaattiin,
jossa tiesi Orlofin häntä odottavan. Hermosto värisi
ja kädet olivat jääkylmät. Kun hän lähestyi asun-
toansa, kuuli hän takanansa nimeänsä hiljaa mainitta-
van ja kohta tarttui käsi hänen käsivarteensa. Hän
säpsähti, katsahti taaksensa ja lausui hämmästyneenä:
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— «Tamara-kulta! . . . Sinäkö se! . .
."

Tamara oli hätääntyneen näköinen ja puhui no-
peasti, puolikuiskaamalla:

— «Hiljaa! Minulla on asiaa .
. . Mennään syr-

jään . . ."

Harhama seurasi häntä puistikon polkua myöten
yksinäiseen paikkaan ja siellä alkoi Tamara nopeasti,
hiljaisella äänellä selittää .

— «Aivan sattumalta huomasin sinun akkunani ohi
kävelevän . . . Olipa se Jumalan onni .

. . Sinuahan
uhkaa vaara. Joko sinä tiedät? ..."

Harhama katsoi hänen silmiinsä tylsistyneenä. Ta-
mara hätääntyi ja kiirehti:

— «Puhu herran tähden! Tiedätkö sinä että sinut
on ilmiannettu?"

Nyt muisti Harhama ilmianto-asian ja majuri Ve-
likodushofin telefoonipuhelun. Hän nauroi katkerasti ja
mietti mitä tehdä. Ihmis-inho pulahti hänestä. Hän
tahtoi kuulla kaikki ja kysyi rauhallisena:

— «Kuka minut on antanut ilmi ja mistä? . .
."

Tamara veti hänet istumaan vierellensä puiston
istuimelle ja selitti:

— «Minä en tiedä. Mieheni puhui että joku urk-
kija on Suomessa yhteydessä erään naisen kanssa ja
hän luuli urkkimisen tarkottavan sinua .

. . Oletko
sinä sekottunut johonkin?"

Harhama tuijotti maahan. Hänestä näytti, kuin
matelisi hänen edessänsä ihminen inhottavana
käärmeenä, joka pyydystää niljaista sammakkoa ja
sen tähden unohtaa oman häntänsä. — Hänen kas-



1715

voillensa ilmestyi katkera väre ja hän lausui kuin uhi-
tellen :

— «Olen. Minä olen sekottunut kaikkeen . .
."

— «Voi herra Jumala!" — säikähti Tamara, jat-
kaen: «Joudu herran tähden sitten ja pakene!"

Harhama tuijotti eteensä tylsän-näköisenä, miet-
tien sitä käärmettä, joka muka mateli hänen edessänsä,
häntä, niljaista sammakkoa pyydystäen ja unohtaen
häntänsä. Tamara värisi ja odotti vastausta. Viimein
puhui hän hätäisenä:

— «Kuule! Joudu! . . . Mitä sinä ajattelet?"
— «Ihmiskäärmettä, joka tuossa rapaa häntäänsä

sammakon tähden," — vastasi Harhama katkerana.
Tamara hätäytyi, ei käsittänyt mitään. Viimein

tarttui hän Harhaman käsivarsiin, katsoi hänen sil-
miinsä ja kysyi hellästi:

— «Kuule! Mikä sinua vaivaa?"
— «Ei mikään . . . Kiitos, Tamara, varotukses-

tasi!" — vastasi Harhama surullisena.
Tamara katsoi yhä hänen silmiinsä ja rukoili:
— «Kuule! Puhu minulle! Sano, mikä sinulla on!"
Harhama ajatteli jotain hyvin katkeraa ja epäsel-

vää. Puoli-itsekseen vastasi hän:
— «Ei se maksa puhua . . . Elämä pakottaa ih-

miset myömään itsensä ja kunniansa sammakosta . . .

Siinä se on koko se ilmianto ..."

Tamara oli paljon puhunut Harhaman kanssa elä-
mästäkin. Harhama oli hänelle hiukan raottunut, ku-
ten kauniille, viattomalle lapselle. Hän oli paljon ym-
märtänyt ja imeytynyt Harhama-hengen hämäryy-
teen. Hän kieppui vieläkin siinä. Hän pani vapise-
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vat kätensä ristiin hänen eteensä, kyyneleet vuotivat
hätäytyneistä silmistä ja hän rukoili:

— «Älä ole nyt semmoinen! Pakene, jos on jotain!
Pakene minun rauhani tähden! ..."

Harhaman silmissä sumeni kaikki. Hänestä tuntui
Tamarakin nyt jalkapuulta ja taakalta. Hän huokasi.
Tamara jatkoi:

— «Älä ole nyt oma itsesi, vaan muista muitakin!"
Ja Harhama alkoi muistella muita, kaikkia niitä

joiden tekojen hedelmä hän uskoi olevansa. Hän muis-

teli taas marttyyrikruunuansa. Tamara jatkoi itkien:
— «Onhan muitakin maailmassa . . . Voit muita

vetää mukanasi kuolemaan ..."

Harhama säpsähti. Hän muisti, että Orlof odottaa
hänen huoneessansa väärän passin ja ties herra minkä
kanssa. Hän nousi nopeasti ja lausui hermostuneesti:

— «Se on totta ... Ne voivat mennä asuntooni
ja siellä on Orlof ..."

Sen sanottuansa ojensi hän kätensä tulisella kii-
reellä jäähyväisiksi Tamaralle. Tamara hätäytyi, unohti
kaiken varovaisuuden ja kiirehti Harhaman mukana yhä
hoputtaen tämän käyntiä:

— «Joudu! . . . Astu nopeammin! . . . Mutta
älä juokse, ettei herätä epäluuloa!

.
.

."

Niin seurasi hän Harhamaa, väliin riippuen tämän
käsivarressa, tukka puolihajalla, katse hätäytyneen nä-
köisenä. Hän oli kuin äiti, joka lastansa pelastaessaan
unohtaa kaiken. Semmoisena seurasi hän huomaamat-
tansa Harhamaa aivan siihen huoneeseen, jossa Orlof
odotti.

Lyhyesti, kuivasti lausui Harhama Orlofille:
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— «Pakene! Minut on ilmiannettu."
Orlof kalpeni. Hänen henkensä riippui samassa

rihmassa, kun Harhamankin. Hätäytynyt Tamara täy-
densi kuvan epätoivoisuuden. Elämä näytti räpyttele-
vältä, ilkeältä yököltä.

Seurasi sitten lyhyt selonteko asioista. Kenenkään
mieleen ei johtunut tutkia, oliko ilmianto todellakin tar-
kottanut Harhamaa, tai edes tehty. Kuoleman yökkö-
jen lennellessä ei kukaan enään tutki ja kysele, vaan
etsii pelastusta.

— «Kenen luulet olevan ilmiantajan?" — kysyi
Orlof.

Harhama muisti majuri Velikodushofin telefooni-
puhelun ja salaperäisen Lahden kirjevaihd®n. Hänestä
oli kaikki aivan kumoamatonta. Hän ei kyennyt edes
ajattelemaan että mahdollisesti oli erehdys, tai ilveily
tai petos tapahtunut. Lyhyesti, mutta selvästi selitti
hän koko asian. Tamaran kädet vapisivat. Orlof oli
kalpea. Hieman mietittyänsä kysyi hän majuri Veliko-
dushofia ja rouva Esempiota tarkottaen:

— «Tiedätkö missä ne asuvat?"
— „En."
Hetkessä otti Orlof asunnosta telefoonilla tiedon.

Se sattui olemaan samassa rakennuksessa missä Har-
hama asui. Orlof lausui Harhamalle kiihtyneenä:

—

„Vanha oikeus käytäntöön!"
Silloin ilmestyivät huoneeseen ihmisten päät peli-

nappuloiksi ja tuulahti veren haju. Harhama tiesi sen

«vanhan oikeuden". Hän oli pannut sen täytän-
töön Nikitinin edessä. Hän vaikeni. Koston musta
perkele nosti hänessä päätänsä niin voimakkaana, että
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hän unohti kaiken muun, henkensä ja muiden hengen.
Hän unohti Tamarankin, jota Orlof luuli uskotuksi, tai
ei kyennyt mitään ajattelemaan. Orlof jatkoi kiihty-
neenä, kalpeana:

— «Minä toin juuri nähdäksesi helvetinkoneen ...

Se laukeaa määrättynä hetkenä vedosta . . . Joutuin
se niiden huoneeseen! ..."

Ihmisten päät odottivat pelinappuloina pelaajia ...

Tuntui ihmislihan haju . . . Tamara tajusi kaiken. Har-
hama epäröi hetken. Inhoja kosto taistelivat hänessä . . .

Kohta sai voiton se tunne joka piti kuolemaa liian pie-
nenä kostona jopa kunniana . .

. Hän janosi enempää
.

. . Hän tahtoi jättää ne muka häpeäänsä kantamaan,
kuten Nikolai Geldnersin . . . Koko hänen sielunsa
värisi... Hän epäröi ja taisteli ja lopuksi kieltäytyi...
Kaikki tapahtui kuumeisesti, yhdessä hetkessä.

Silloin vetäisi Orlof aseensa, ojensi sen ohimoonsa
ja lausui sormi liipasimessa:

— »Minä en halua mennä hirsipuuhun ...ja ehkä
viedä muitakin . . . Kernaimmin näin . . . Valitse! . . ."

Tuntui kuin irvistelisivät pöydällä veriset päät,
kuoleman pelinappulat . . . Tamara oli sanattomaksi
jähmettynyt, kokoon lyyhistynyt ...ei voinut puhua
. . . Harhama mietti silmänräpäyksen ajan. Hän kat-
seli kuoleman pelinappuloita .

. . Hän näki ihmislihan
höyryävän pelipöydällä . . . Hän juopui kostontunteesta
ja jostain selittämättömästä ja lausui sitten kuivana,
jääkylmänä:

— «Hyvä! . . . Minä rupean rankkuriksi. . . Minä
itse vien helvetinkoneen heidän huoneeseensa ..."
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Loppu suoritettiin kuumeisesti. Helvetinkone ve-
dettiin vireeseen ja Harhama kätki sen varkain pen-
sionaatin huoneeseen, jossa majuri Velikodushof jarouva
Esempio asuivat.

Kun hän palasi huoneeseensa, huomasi hän ja Orlof
Tamaran, joka oli puoli-tajuttomana lytistynyt sohvan
viereen. Harhama nosti hänet ylös, viedäksensä hänet
pois. Tamaran hento vartalo nytkähteli hänen käsis-
sänsä suonenvedoista . . . Harhama oli kaikelle jää-
kylmä, tunteeton. Vettä saatuansa Tamara tointui hie-
man ja nyyhkytti:

— «Eihän se ollut ihan varma .
. . mieheni arveli

. .
. hän luuli, että sinua urkitaan . . . Enkä tiedä .

.
.

en tiedä onko siinä .
. . onko siinä . . . onko siinä . .

.

vaaraakaan . . . Odota .
. . odota edes .

.
. odota, Har-

hama-hyvä! .
. . Odota vähän! . .

."

Vasta nyt juolahti Orlofin ja Harhaman mieleen
tutkia asiaa. Mutta kaikki kävi salamannopeasti. Kuo-
leman yököt häilähtelivät. , . Sen hapset häilähtelivät
... Se irvisteli ilkeästi . . . Pelipöydällä haisivat ih-
misten sisälmykset . . .

Mutta mieleen muistui, että helvetinkone tuhoisi
useita muitakin, sillä se oli voimakas . . . Syntyi pie-
noinen hämi ja neuvottomuus .

. . Tamara nyyhkytti:
— «Minä koetan ottaa asiasta mieheltäni tiedon ...

koetan telefonoida ja sähköttää ... ja etsiä hä-
net . .

."

Kaikki kalman liinat heilahtelivat . . . Huoneessa
tuntui kuolemanhaju ... Oli kuin olisi siellä täällä
vetelehtinyt ihmissuolia . .

. Hermot tekivät hetkessä
päiväntyön . . .
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Nopeasti sovittiin, että Tamara koettaa päästä yh-
teyteen miehensä kanssa. Kaikki keinot pantiin liik-
keelle yhdessä hetkessä . . . mietittiin minne on tele-
fonoittava .

.
. mistä etsittävä Tamaran miestä . .

.

Orlof järjesti puhelimessa, että eräs hänen kasinossa
oleva hengenheimolaisensa vartioi majuri Velikodushofia
ja Esempiota ja ilmottaa puhelimessa niiden lähdöstä ...

Harhama kertoi niiden tuntomerkit . . .

Tamara lähti hapset hajalla . . . Alkoi odotuksen
ja jännityksen hetki . . . Kaikki hermot vetäytyivät
vireeseen . . . Kuoleman viulut vinkuivat . .

. sen lin-
nut lentelivät . . . sen pelinappulat: veriset päät, odot-
tivat pöydällä .

. .

Pari minuuttia kului ...Se aika tuntui tunnilta ...

Harhama laski samanlaisia laskuja, kuin oli laskenut
Regime'in vaunuja odottaessansa . . . Alussa hän pel-
käsi, että Tamara joko tulee aikanansa, tai tuo rauhotta-
van tiedon ja siten pääsevät rouva Esempio ja Veliko-
dushof kostoa pakoon .

.
. Hän janosi kostoa . . . Hän

laski:
— «Kun ne nyt palaisivat ennen Tamaraa, että

olisi myöhä peräytyä, vaikkapa olisivat syyttömiä! .
.

Kun nyt tulisivat, pirut! . . Kun ne tulevat, niin on

mahdoton ottaa enää konetta pois . .
."

Hän katsoi kelloansa konemaisesti, katsomatta
paljonko se on ja jatkoi järkeilyänsä:

— «Tai kun saisi nyt Tamara tiedon, vaikka epä-
selvänkin, että ne ovat ilmiantajia! . . Ja tietysti se
saakin sen .

. . Mitä muuta varten olisi Velikodushof
kehottanut minun asuntoani etsimään! . . Ja se sala-
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peräinen kirjevaihto .
. . Juuri siellä osote, missä he

asuvat! .
."

Hänen hermonsa paloivat tulisina ..
. Hän

unohti kuoleman ja ajatteli vaan kostoa ..
. kostoa. .

.

ja kostoa . . . Hän nautti siitä ja pelkäsi, että tilai-
suus menee ehkä ohi . . .

Molemmat miehet kävelivät huoneessa kiihtyneinä,
sanattomina, kuin kaksi petoa . . . Kuoleman ikenet
irvistelivät .

. . Sen luuranko tuntui kurkistelevan
huonekalujen takaa ja alta .

. . Harhama laski her-
mostuneempana kostonlaskujansa.

Tamara viipyi . .
. Hetket tuntuivat päiviltä . . .

Harhama pelkäsi yhä kovemmin, että koston musta
korppi pääsee pakenemaan .

. . Hän alkoi laskea nau-
tintoansa . . . Hän järkeili kiihkoutuneen a:

— «Mitenhän niille silloinkäy? . . Kun ne ehtisivät
tuntea ja huomata koston! .

. Kun eläisivät ja kituisi-
vat edes viisi minuuttia ...tai vaikka puoli minuut-
tia! .

."

Ja yhä uudestaan nosti hän koston viinamaljan
huulillensa ja joi siitä, kuoleman kellojen soidessa ja
sen korppien odottaessa . . . Hän järkeili:

— «Menevätköhän ne aivan mäsäksi? . . Minä
tulen katsomaan oitis kun se räjähtää

... Se tapah-
tuu täsmälleen kello neljä .

.
."

Hänen aivonsa paloivat. Suonissa virtasi tulinen
veri. Hän jatkoi kiihkeästi edestakaisin kävellen:

— «Minä tulen, kuin ohimennen, ihmettelemään . . .

Silloin epäluulokaan ei voi herätä . . . Ihmiset ajatte-
levat, että paennuthan se olisi, jos olisi syyllinen . . .
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Lähden nyt muka öiselle kävelylle ja silloin palaan ja
kauhistun . . . Aivan huudan apua ..."

Hän tunsi jo veren hajua . . . Hän nuuski sitä
ja jatkoi:

— «Höyryääköhän niiden veri? .
."

Hänen verenhimonsa yltyi. Ihmispeto juopui. Hän
iloitsi:

— «Minä aivan tahraan käteni niiden vereen . .
.

Huudan apua ja menen, muka hädissäni, nostamaan
niiden ruumiita ja sitä tehdessä noin . . . noin . . . ve-

telen kättäni verilätäkössä . . . Ah, saatana! . . Kun
nyt vaan Tamara viipyisi, tai 'ne' kiirehtisivät, että ei
mene sivu suun! .

."

Huoneessa oli kuolonhiljaista, kamalaa . .
. Orlof

aivan juoksenteli edestakaisin ja lausui jonkun ajatuk-
settoman, hermostuneen: «perkele!" .

.
. Harhama laski

laskujansa ...joi kostonviinaa . . . kuunteli sen korp-
pien laulua . . . haisteli verta ja kuolemaa . .

.

Aika kului
. . . Kuoleman hämähäkit kutoivat

verkkoansa . . . sen pelinappulat irvistelivät, sisukset
verisinä . . . Helvetinkone kävi käyntiänsä . . . Orlof
kiroili ja juoksenteli kuumeisena .. . Harhama
nautti.

Viimein ilmotti vahti kasinosta, että kuolemaan
tuomitut lähtevät. Silloin muuttui Harhaman jännitys:
Nyt hän pelkäsi, että täytyy antaa helvetinkoneen rä-
jähtää. Hän järkeili:

— «Mitä hyötyä siitä on? . . Ne kuolevat silmän-
räpäyksessä, eivätkä huomaa, että se on minulta saatu
lahja . .

."
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Hän joutui aivan epätoivoon, kun Tamara viipyi
eikä tuonut sanaa, että ei ole vaaraa. Hän laski:

— «Niistä tulee vielä marttyyrit ... On paljon
parempi, että ne saavat elää . . . kärsiä häpeäänsä
... Ja kuka viitsiikään niihin koskea ja tahrata kä-
tensä! .

."

Ihmis-inho heräsi hänessä ja tukahdutti kostonhalua
edellä kuvatun sairaan tunteen apuna. Hän vapisi,
kun Tamaraa ei kuulunut. Hän laski:

— «Matkalla tänne ne viipyvät noin kymmenen
minuuttia . . . tuskin sitäkään . . . Missä lemmolla se
Tamara viipyykään! .

."

Hänen vihansa ryöpähti Tamaraa vastaan, joka
viipyi. Hän jatkoi:

— «Sen juttuahan tämä on koko keksintö . .
.

Tietysti se on perätön . .
. Sekin häijy riippuu minussa

ja sai tämän aikaan ..."

Minuutit tuntuivat kuluvan lentämällä. Orlof ki-
roili. Harhama oli tulikuuma. Hän laski taas:

— «Pirunko hyötyä siitä on kun ne kuolevat tun-
tematta, että ovat saaneet koston! . . Ja tietysti ne
kuolevat. . . Pari minuuttia vaan ja ne ovat täällä ...

Silloin on kaikki peräytyminen myöhäistä .
.

. Olisi
toista antaa niiden elää häpeän naru kaulassa . .

."

Hän raivostui, sieppasi käsilaukkunsa, jossa oli
teoksen käsikirjoitus, paiskasi sen lattiaan ja kirosi:

— «Senkin vietävä, se Tamara, kun ei tule . . .

Makaamaanko se on mennyt ..."

Kului vielä hetki. Tamara syöksyi huoneeseen,
hapset hajalla, katse mielipuolen katseena, syöksyi
Harhamaan kiinni, kuin raivostunut ja hätäili:
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— «Ei mitään vaaraa ...ei mitään vaaraa
Epäselvää . . . epäselvää juttua kaikki . .

."

Sanattomana riuhtaisi Harhama itsensä Tamaran
käsistä, syöksyi majuri Velikodushofin huoneeseen, siep-
pasi sieltä helvetinkoneen ja kätki sen poveensa . . .

Kun hän oli päässyt huoneeseensa, kuuli hän as-
keleita ja rouva Esempion äänen.

Kaikki kolme huokasivat ja istuivat kauvan, voi-
mattomina sanaakaan lausumaan.

Hiukan toinnuttuansa pyyhki Orlof kylmän hien
otsaltansa ja lausui, helvetinkonetta tarkottaen:

— «Se olisi tuhonnut kaksi likeisintäkin taloa pe-
rustuksiaan myöten . .

."

Harhama tuijotti pöytään ja muisteli jotain seka-
vaa. Hän koetti selittää ilmiannon syytä. Hän ei ky-
synyt mitään, vaan oli varma, että rouva Esempio ja
Velikodushof olivat hänet ilmiantaneet. Hän uskoi sen
sokeasti ja nautti siitä ja oitis luuli hän keksineensä
syynkin. Hän riemuitsi:

— «Ne himoitsevat Zaikon jättämää perintöä
Varmaankin meni ensimäinen yritys myttyyn, niin koet-
tavat raivata minut pois ennen kun olen saanut rouva
Esempion hyväksi tekemäni testamenttimääräyksen ku-
motuksi ..."

Hetken hän istui sanattomana jakatseli käärmettä,
joka pyydystää niljaista sammakkoa. Sitten kokosi hän
perintöä koskevat paperit ja teki nopeasti asianmukai-
set luovutukset, luovuttaen ne Orlofille, käytettäviksi
salaisiin tarkotuksiin.

Kun se oli tehty iloitsi hän:
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— »Nyt ne rahat eivät enää ketään houkuttele . . .

Nyt kun näette minut hirsipuussa ja menette palk-
kaanne perimään, niin saatte pitkän nenän, ainoan
mikä teillä tulee olemaan kunniallista ..."

Koko ajan kävi hänen povellansa helvetinkone,
odotellen kello neljää. Jokainen oli sen kokonaan unoh-
tanut . . .

Elokuun kelmeä kuu kulki hopeaseulana avaruu-
den kylmää kuperaa myöten. Äänettömänä seuloi se
hopeaista kuutamoansa maille ja vesille. Se peitti sillä,
kuin kuolinliinalla, eilispäivän kasvot, kun se makasi
vainajana, äärettömyyden kalmanmailla harhailevana
henkenä. Se peitti hopealhnoillansakaiken sen elämän,
joka oli eilispäivänä sammunut ja muuttanut niille
maille, jossa ei aine enää raskauta sen vaellusta, sinne
missä palavat ihmishengen ijäti kaipaamat kirkkaat,
rauhalliset, surulliset jumaluuden tulet ylösnousemisen
päivän kelmeänä valona. Koko äärettömyys tuntui
huokuvan ijäistä kaipuuta, tuskaa ja ikävää. Kaikki
oleva tuntui kärsivän, kun sinne kaivatuille rauhan-
maille johtavan tien viittoina häilähtelivät kuoleman
mustat liput ja sen kahdenpuolen istuivat puiden ok-
silla kuoleman äänettömät, mustasiipiset korpit.

Harhama lähti asunnostansa oitis, saatuansa luo-
vutuspaperin valmiiksi. Toisessa kädessänsä hän kan-
toi laukkua, jossa oli teoksen käsikirjoitus, toisella käsi-
varrellansa hän tuki vapisevaa Tamaraa. He kulkivat
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sanattomina, Tamara puolitajuttomana, Harhama tylsän
välinpitämättömänä.

Jonkun matkaa käveltyänsä istahtivat he eräälle
puiston istuimelle ja kumpikin ajatteli jotain sotkuista.
Hieno kuutamon varjorepale riippui puunoksilla, laskeu-
tuen heidän hartioillensa. Yön suuri hiljaisuus istui pöl-
lönä luonnon suurella orrella ja sen silminä kiilui ih-
mishengen ja koko luomakunnan suuri kaipuu, ikävä,
tuska ja rauhan ja ijankaikkisen elämän halajaminen.
Harhaman povella kävi helvetinkone, eikä hän sitä
muistanut .

.
.

Viimein Tamara ikäänkuin havahtui ja alkoi muis-
tella jotain, jotain unta, tai semmoista. Hän oli taitta-
nut kastikaisen, nypisteli sitä ja puhui raukealla, tus-
kallisella äänellä:

— «Minulle johtuu mieleeni eräs muisto . . ."

Hän vaikeni ja mietti. Muiston kuutamokellot al-
koivat soida surullisina, kuolinkelloina. Harhama huo-
kasi. Tamara jatkoi ajatuksissansa:

— «Minulle jäi tuo koivu kerran mieleen
Muistatko? . . Tämä on sama istuin, jolla me istuimme,
kun sinä kirjoitit sävellykseeni laulun: 'Tyttö meni
kuutamokohtaukseen' ..."

Kumpikin vaikeni sitten kauvan. Menneen elämän
kukkamaalla nyökyttivät kukat surullisina, kuihtuneina.
Kuutamokellot soivat elämän sielukelloina. Helvetin-
kone kävi käyntiänsä . . . Tamara jatkoi:

— «Se oli juuri tämä vuoden-aika ja aivan täm-
möinen kuutamo ... Oi sentään, minkälainen on
elämä! . . Sen jokaiseen kukkaan on kätketty myr-
kyllinen käärme . .

."
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Molempien eteen avautui elämä kukkamaana, jota
peitti leijaileva loistavavärinen perhosvaippa ja aurin-
gon hieno valovaate. Sieltä kuuluivat menneiden päi-
vien kauniit laulut . . .

kolmivaljakoiden kulkuset . . .

soitto . . . laulu .
.

. Tamaran iloiset naurunhelähdyk-
set .

.
. ranta-aaltojen lempeät pulahdukset .

.
. Sieltä

näkyivät elämän unelmat ja sen häilähtelevät onnen-
liinat .

.
. Sieltä nousi kirkas toiveiden kuplaparvi pil-

viä kohti ... Ja sitten alkoi kuulua surullinen sielu-
kellojen soitto, ilmottaen onnen manalle menoa ja ku-
kista nostivat mustat käärmeet päätänsä, kaksihaarai-
nen kieli suusta ulos pistettynä. Kello oli paljon yli
kolme. Helvetinkone oli vedetty kello neljäksi laukea-
maan . .

.

Harhama hajosi ajatuksiinsa ja lausui puoli-itsek-
seen:

— »Niin, Tamara! . . Kyllä minä muistan tämän
istuimen ... Me unohduimme ehkä liian kauvaksi
kuutamokohtaukseen .

.
."

Mutta sitten hän mietti jotain, katseli Tamaran
kauneita, puhtaita, viattomia silmiä, puristi hänen kät-
tänsä ja lausui, vakuutettuna sanojensa oikeudesta:

— «Se on sittenkin niin, että me emme istuneet
kuutamokohtauksessa kylliksi kauvan ..."

Tamara purskahti itkuun ja Harhaman silmistä ti-
pahti pari kuumaa, polttavaa vesikarpaloa.

Ja molemmat miettivät taas elämäänsä ja elämää
yleensä, tumma varjorepale hartioilla ja kuun seuloessa
hopeitansa eilispäivävainajan kasvoille kalmanjauhoksi.
Tamara kuivasi silmänsä ja lausui:



1728

— «Ah sentään! . . Elämäntuska on niin suuri
niin suuri .

.
. niin suuri ..."

Ja todellakin se tuntui Harhamasta niin suurelta,
että äärettömyys näytti siihen pakahtuvan ja halkea-
van. Ikivuori tuntui sitä huokuvan. Maansuonet tun-
tuivat pinkottuvan sen paineesta. Maan sisus tuntui
olevan sen pakahtuma ja koko äärettömyys oli yhtenä
maailmantuskan kipurauhasena. Kaikki odotti paranta-
jaa ja lääkäriä ja vaivoista pääsyä. Kaikki kärsi ja
ikävöi ja kaipasi ja vapisi. Kaikki odotti jonkun va-
pahtajan ilmestystä. Koko maailma oli tuskanhuutona.
Harhama mietti sitä, eikä muistanut enää äskeistä ta-
pausta, eikä helvetinkonetta, joka kävi hänen povel-
lansa . . .

Taas he istuivat maailmantuskan suuressa kuuta-
mossa äänettöminä, kunnes Tamara huokasi:

— «Elämässä ovat hautajaiset ihmisen ainoa, pysy-
vän onnen hetki . . . Ruumiskellot ovat ainoa oikea
soitto ja sielumessu, ainoa oikea lemmen laulu .

.
."

Harhama repesi aivan räsyiksi. Maailmantuska
nousi hänen eteensä majesteetillisena, kruunupäänä,
elämän itsevaltiaana herrana ja sen ytimenä ja kaik-
kena. Koko äärettömyys kuvastui hänelle maailman-
tuskan ajettumana, punottavana paiseena, jonka kipeänä
punavärinä oli vapahduksen kaipuu ja ijankaikkisen
elämän suuri, ainainen ikävä. Hän eli jumaluuden
mailla, harhaili sen sumuselillä, mustien käärmeiden
kiemurrellessa elämän kukissa ja unohdetun helvetin-
koneen odottaessa kello neljää . .

.

He puhuivat edelleen katkonaisin sanoin, muistel-
len sitä aikaa, jolloin tyttö meni kuutamokohtaukseen,
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noutamaan onnea ihmisen sylistä. Sattumalta huomasi
Tamara kirotun vaskisormuksen, jonka hän oli Harha-
malle vihkisormukseksi antanut. Hän tunsi sen ja
kysyi:

— «Eikö se ole se sormus? .
."

Joku terävä, vihlova, tulikuuma ajatus pisti Harha-
maan. Hän muisti «kihlanneensa" sillä sormuksella
rouva Esempion. Hän muisti Tamaran kertomuksen sen
sormuksen kirouksesta ja vastasi katkerasti:

— «Kyllä, Tamara! . . Se on se sama sormus . . .

Minä olen 'kihlannut' sillä ihmisen vaimokseni ..."

Tamaran kasvoille nousi tuskan-ilme. Molemmat
vaikenivat. Kello oli viisi minuuttia vaille neljä. Vii-
mein kysyi Tamara arkaillen, surullisena:

— «Oletko sinä sitten uusissa naimisissa . .
."

— «Olen, Tamara-rukka! .. Minä olen oikeissa her-
ras-naimisissa", — vastasi Harhama kuolonkatkerana.

Tamara oli neuvoton. Hän huomasi Harhaman
äänessä jotain äärettömän kntkeraa. Hämillään, puoli
neuvottomana kysyi hän edelleen:

— «No entä sitten? . . Oletko onnellinen? .
."

Harhama mietti hetken ja vastasi sitten, maahan
tuijottaen:

v Olen . . . Minä olen onnellinen . . . Jos olet
minut pelastanut hirttonuorasta, niin olet pelastanut
minut sen naisen valmistamasta hirttonuorasta, jonka
olen sormuksellasi kihlannut, sillä hän on se salaperäi-
nen ilmiantaja-nainen ..."

Tamara hätäytyi. Kyyneleiset silmät katsoivat hä-
nen päässänsä suurina, pyöreinä, kuten odotellessa on-
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nettomuuden viime iskua, jota ei voi enää välttää.
Hänen kätensä vapisivat hermostuneesti, itku nousi
kurkkuun, vartalo värisi ja hän sopersi:

— «Anna anteeksi! . . Minä olen syyllinen .
. .

Minä olen tuottanut sinulle kirouksen sormuksella . .
."

Harhama yritti häntä lohdutella ja rauhottaa,
mutta silloin heittäytyi Tamara hänen kaulaansa, pu-
ristautui häneen kiini, kuin mato, likistäytyi häneen ruu-
miinsa kaikilla voimilla, suuteli häntä palavilla, kuu-
meisilla huulillansa, kuin mielipuoli ja hoki epätoivoi-
sena:

— «Anna anteeksi! . . Anna anteeksi .
. . Elämä

on joukko erehdyksiä ... Elämä on suuri, suuri ereh-
dys . . . Elämä on yksi ainoa erehtymä ..."

Tamaran puristautuessa Harhaman rintaa vasten,
tunsi tämä povellansa jotain kovaa . . . Silloin muisti
hän helvetinkoneen, työntäisi Tamaran luotansa ja
huusi säikähtyneenä:

— «Pakene! . . Helvetinkone . .
."

Tamara putosi istuallensa, kuin salaman iskemällä.
Harhama sieppasi helvetinkoneen käteensä, päästi sen

vireen auki ja viskasi koneen pensaaseen. Sitten kat-
soi hän kelloansa. Oli puuttunut vielä viisikymmentä
sekuntia.

Hän juoksi nopeasti pensaan luo, tutki oliko viritys
todellakin auennut ja tultuansa siitä vakuutetuksi kätki
helvetinkoneen käsilaukkuunsa ja palasi Tamaran luo.

Tamara oli mennyt säikähdyksestä tainnuksiin.
Harhama nosti hänen rennon vartalonsa maasta, piteli
häntä vapisevilla käsillänsä ja alkoi toinnutella. Ta-
mara houraili supisemalla:
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— «Kuule, Harhama! . . Ei saa! . . Ei saa istut-
taa kuutamokohtauksessa ...ei saa niin kauvan, että
helvetinkone räjähtää! . .

Harhama oli likomärkä hiestä. Hän kostutti nenä-
liinansa ruohokon kasteessa ja jäähdytti sillä Tamaran
ohimoa, pitäen kukkaa hänen nenänsä edessä. Tamara
houri edelleen:

— «Miten ihanaa! . . Ihmistuska kukkii niin kau-
niina! . . Se kukkii ... se kukkii ... Ai! . .

Käärme!" — parkaisi hän lopuksi.
Harhama paloi tulena. Vaivoin sai hän Tamaran

tointumaan. Kun hän oli vironnut, nosti Harhama hä-
net ylös, kuin lapsen ja saattoi hänet huvilansa ovelle.
Siinä taittoi hän kukka-istutuksesta pari kukkaa, tarjosi
ne Tamaralle, suuteli hänen otsaansa ja käsiänsä ja
sanoi jäähyväisensä lausuen:

— «Kiitos, Tamara! . . Kiitos elämäni ainoasta
kuutamokohtauksesta! . . Kukkikoon sinulle kaikkialla
elämän ihanin, ainoa oikea kukka ja onni: elämäntuska!"

Tamara puristi hänen kättänsä, suuteli häntä kuu-
meisesti ja katseli, kun Harhama hävisi puistikon ok-
silla riippuviin varjoverkkoihin

.
.

.

Kolme päivää myöhemmin laulettiin hänelle ainoaa
oikeaa lemmenlaulua: sielumessua . . .

Maailmat syöksyivät ratojansa pitkin avaruuden
pilkkopimeydessä. Vinhana heittäytyi maa ijankaikkista
ympyrää myöten auringon ympäri, viskoen kuuta omana
heilurinansa. Se pyöri huimaavaa pyörintäänsä ijäisen
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valo- ja pimeysmeren välissä, joita erotti toisistansa
aamu- ja iltaruskon punainen värirengas, kieppuen van-
teena maan ympärillä, ainaisen pimeyden ja valon ra-
jalla. Myrskyt puhkesivat tyynistä, kuin kukka nupusta,
tyyni tuulesta, kuin väsymys työstä ja uni väsymyk-
sestä. Kaikki kiersi ja kärsi. Ihmis-elämän nykyhetki
avautui menneisyydestä sen kukkana. Se kukki tule-
vaisuuden siemenen siittäjänä ja eli ja valmistui kuo-
leman ja häviön ruuaksi.

Tamarasta erottuansa käveli Harhama synkkänä,
mieli tylppänä, ajatukset raskaina kivilohkareina. Hän
istahti taas eräälle penkille, lähelle muutamaa asuntoa.
Aamuyön hiljaisuus tuijotti joka oksalta. Pieninkin ääni
levisi siinä suurena, laajana, kuin vedenväre järven
rasvatyynellä pinnalla.

Hän yritti ajatella äskeistä tapahtumaa, mutta aja-
tukset pakenivat sitä, kuin inhottavaa, limaista käär-
mettä. Elämänkysymys oli loihdittu hänen eteensä ja
hän katseli sen jumaluuteen häipyviä huippuja, joilla
kukki ihmishengen ihanin kukka: elämäntuska, ikävä,
jumaluuden kaipuu ja yleinen maailmantuska. Aamu-
valon ensi väreet kohosivat jo idän taivaalle, heikkoina
kuin arasteleva ensi lempi tytön poveen, kuutamon ho-
peat hävisivät ja varjoriekaleet kokosi joku näkymätön
käsi pois oksilta ja ruohokoilta.

Äkkiä kuului nopeita askeleita tieltä. Yöpukuun
puettu nainen lähestyi kiireisin askelin läheistä asuntoa,
suuri villahuivi hartioilla ja tukka hajalla. Kiihkoisasti
alkoi hän jyskyttää asunnon ovea huutaen:
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— «Onko siellä ajuria? . . Avatkaa! . . Yhä te
makaatte . .

."

Ovi avautui ja nainen käski yöpuvussa seisovaa
miestä, joka oli oven avannut:

— «Menkää joutuin hakemaan lääkäri Vasiljefia
. . . Sanokaa, että Kovalewskijn luo . .

. Aleksander
Vladimirovitshin! . . Lääkäri tietää . . . Sanokaa, että
on huonompi! .

."

Mies lähti valmistautumaan matkalle. Nainen pois-
tui oikotietä myöten, jonkavarrella Harhama istui. Kun
hän oli Harhaman ohi astumaisillansa, pysähtyi hän,
kuin olisi säikähtänyt, ja katsoi pitkään Harhamaan.
Harhama oli kuullut hänen puheensa ja tunsi hänet nyt
näöltäänkin. Öinen lääkärin hakija oli Tatjana Nikola-
jewna.

Harhama nosti lakkiansa ja nousi tervehtimään.
Tatjana Nikolajewna oli laihtunut, vanhennut, riutunut.
Koko hänen olemukseensa oli painettu kärsimyksien
suuri leima ja vaatteet olivat, kuten heti voi huomata,
muinaisen rikkauden ilkkuvia, nukkavieruja jäännöksiä,
onnenpäivien surullisia muistoja.

Hetkisen katsoi hän Harhamaan oudostuneena.
Harhama kysyi häneltä, tervehtien:

— «Ettekö tunne, Tatjana Nikolajewna?"
Tatjana Nikolajexvna astui uhmaavana askeleen

Harhamaa likemmä ja vastasi, silmät vihan tulina:
— „Minäkö en Teitä tuntisi, Te perheeni onnetto-

muus ja kirous? .
.

. Minäkö unohtaisin miehen, joka
on johtanut mieheni turmioon? ..."

Harhama hämmästyi, luullen Tatjana Nikolajewnan
tulleen hulluksi. Hän yritti puhua:
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— «Tatjana Nikolajewna ..."

— «Tatjana Nikolajevvna! .
.

.
Tatjana Nikolajewna!

...Minä en tahdo puhua Teidän kanssanne, Te kavala!"
— keskeytti Tatjana Nikolajevvna huutaen, kuin raivos-
tunut. Huuto herätti läheisessä talossa asuvat. Akkuna
avautui, siitä näkyi naisen pää ja kuului ääni:

— «Mitä melua se on keskellä yötä?"
Harhama hämmästyi edelleen. Tatjana Nikolajewna

seisoi hänen edessänsä kuin raivonhenki ja huusi:
— «7i? se houkuttelitte mieheni keinottemaan ja

siten menettämään omaisuutensa .
.

."

Harhama ymmärsi nyt asian. Hän tuli katkeraksi,
muisteli, ettei hän ollut ketään kehottanut, ei silloinkaan,
kun ne kysyivät hänen neuvoansa. Hän yritti taas
puhua:

— «Kuulkaa, Tatjana Nikolajexvna . ."."
— «Minä en kuule," — raivosi onneton nainen.
Niin jatkui hetkinen. Harhama ärtyi lopulta ja

huusi:
— «Minä en ole miestänne yhdelläkään sanalla ke-

hottanut . . . Hän itse tunkeutui yhtiöömme . .
. Kuu-

letteko? . . . Hän tunkeutui . .
."

Tatjana Nikolajewna raivostui edelleen ja huusi:
— «Te kavalal ... Te sanotte, että ette sanoilla

kehottanut . .
. Aah! . . . Siinä onkin juuri kavaluu-

tenne ... Te tekeydyitte vakavaksi . . . munkiksi ja
pyhimykseksi aivan ja sillä Te houkuttelitte mieheni
turmioon ..."

— «Hävytöntä," — huusi Harhama, jossa nousi
jo ihmis-inho ja uhma.
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— «Ei ollenkaan hävytöntä," — huusi Tatjana Ni-
kolajewna. — «Mieheni minulle sadasti puhui: 'Kun ker-
ran niin viisas ja ajatteleva mies, kuin Harhama, on
asiassa osalla, niin se on merkki, että asia on varma' ...

Te käärme ... Te osaatte puhua vaikenemisella . . .

Vaikenemisella Te puhutte, Te konna ja matelija
.

.
."

Harhama istahti ylpeänä, viittasi Tatjana Nikolajew-
naa poistumaan ja lausui käskevästi:

— «Menkää matkaanne! . .
."

Käsketty raivostui entistä enemmän. Hän astui
Harhaman eteen, näytti nyrkkejänsä ja huusi:

— «Tekö käskette minua, Te käärme? .
. . Tekö?

. . . Minä kiroan Teidät tässä . . . Minä kiroan Teidät
ijäksi, kostoksi siitä, että olette minut miehineni mieron-
tielle toimittanut . . . Minä kiroan Teidät, hoska olette
petturinaamallanne vetänyt mieheni ja lapseni kurjuu-
teen . . . Olkaa kirottu! . . . Kokoontukoon kaiken
maailman kirous ja häpeä hartioillenne! .

. . Olkaa ki-
rottu! .

.
. Kirottu! . . . Kirottu! . . . Kirottu! ..."

Koko aamuyön hiljaisuus raikui raivoisista kirouk-
sista. Harhama vetäytyi nahkaansa, kuin siili, ja kuun-
teli huviksensa, kun häntä kirosi nainen, joka oli häntä
kerran jumaloinut ja jonka hienoja käsiä hän oli suu-
dellut.

Sillä aikaa oli äskeinen nainen, joka puhui akku-
nasta, tullut ulos ja lähestyi kiroajaa. Sen vielä
huutaessa viimeisiä sanojansa tarttui tulija hänen olka-
päähänsä, katsoi hänen silmiinsä ja kysyi:

— «Tehän olette Tatjana Nikolajewna?"
— «Mitä se kehenkään kuuluu, kuka minä olen,"

— vastasi raivostunut nainen. Harhama tunsi oudon
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naisen oitis. Se oli sama portto, Annushka, joka oli
hänelle «Karhussa" puhunut elämän puolesta, itse seis-
ten elämän ravassa. Hänen arpiset kasvonsa olivat
painuneet Harhaman muistoon.

Nyt oli Annushka hyvästi puettu jakasvoilta loisti
ihmisyyden jalo leima. Harhama oudostui. Annushka
jatkoi puhettansa:

— «Kyyhkyläiseni, Tatjana Nikolajewna! Kyllä se
kuuluu minulle kuka Te olette . . . Muistatteko Anna
Ivanownaa, joka Teille kertoi satuja, kun olitte pikku
tyttö? . .

."

Tatjana Nikolajewna katsoi puhujaa hämmästy-
neenä. Annushka jatkoi:

— «No minä olen se .
. . Herran kiitos, että löysin

pikku Tatjanan! .
. . Teidän äitinnehän minut kustansi

tyttöinsti tuuttiin ..."

Hän kuivasi silmänsä ja jatkoi:
— «No sitten minä lankesin syntiin . . . Äitinne

tiesi kaikki ja itki ja kärsi poloinen minun tähteni . . .

Mutta, minkä sille tekee, kun se on Jumalan tahto ..."

Tatjana oli kiihtynyt ja hämmästynyt. Hän tunsi
Annushkan historian. Annushka kuivasi taas silmänsä
ja jatkoi:

— «Mutta Jumala pelastaa meidät ihmiset aika-
nansa, kun vaan uskomme . . . Minut pilasi kenraali
Pawlof ...No eihän se ollut hänen vikansa .

.
. Hän-

kin oli vielä nuori ja kokematon ...Ja kuka ei erehdy
elämässä .

. . Jumala on antanut hänelle anteeksi. . .

Hän kuoli äskettäin ja jätti minulle satatuhatta rup-
laa .

.
."
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Itku keskeytti Annushkan puheen. Sen lakattua
hän jatkoi:

— «Kuolinvuoteellensa antoi minut etsiä ja kättä
suuteli ja pyysi rukoilemaan Jumalalta anteeksi . .

."

Jumalatulet leimahtivat Harhaman eteen. Elämän
vyyhti sotkeutui. Elämän arvoitus, jonkakenraali Paw-
lof oli selittänyt valssin soidessa ja samppanjan vaah-
dotessa, näyttäytyi Harhamalle aivan tutkimattomana,
kuullessansa kenraali Pawlofin, joka ynseänä puhui
«kirkon katolle raahatusta roomalaisten ristinpuusta",
sanoen sitä hullutukseksi, saman Paxvlofin polvistuneen
sen ristin juurelle. Annushka jatkoi puhettansa:

— «Minä huomasin puheestanne, että olette köyhä.
No minä maksan nyt velkani. Viisikymmentätuhatta
ruplaa saatte Te ja loput annan köyhille ja itse menen
nunnaksi . .

."

Elämän kaikki rihmat tuntuivat sotkeutuvan. Tat-
jana Nikolajewna värisi liikutuksesta. Hän ei käsittä-
nyt vielä onneansa, sillä se oli niin suuri ja uskomaton.
Hän itki ja vapisi. Annushka jatkoi, häntä lohdu-
tellen :

— «Näette nyt, kyyhkyläiseni, miten armollinen
on Jumala. Hän sallii minun maksaa Teille sen minkä
jäin äidillenne velkaa ... Me olemme elämän kukkia . .

.

Elämä pitää itseään ja meitä aikansa nuppuna, mutta
kun kukka-aika tulee, niin se puhkaisee nupun ku-
kaksi ..."

Elämän kukkamaat kuvastuivat taas Harhamalle.
Hänkin tunsi olevansa elämän kukka, vaikka hän uskoi
olevansa toisten elämästä puhennut yleisen elämän he-
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delmä. Hän nauroi katkerasti. Annushka kääntyi
hänen puoleensa ja puhui:

— «Ja Teidät minä myös tunnen, Vanjka . . .

Muistatteko Karhussa ... No niin . . . Minun mie-
leeni Te jäitte ensiksi, koska annotte ilmaiseksi ruplan ...

Minulle ei kukaan muu ilmaiseksi antanut ... Ja toi-
seksi minä muistan, koska olin silloin viimeisen kerran
'Karhussa' . .

. Vanjka — muistattehan Vanjkan, joka
puhui sosialismista — no, hän vei minut pois ja elätti
eikä antanut kävellä. Sitten minä sairastuin ja kohta
parattuani kutsutti kenraali Pawlof minut luoksensa ja
jätti satatuhatta .

. . Sääli vaan, että Vanjka, onneton,
kuoli, etten ennättänyt hänelle maksaa . . . No, tottapa
se oli Jumalan tahto . .

."

Ensimäiset aamulinnut alkoivat laulaa ja aamu-
koite valaisi elämän kukkamaata, jossa jokainen päivä
puhkesi edellisestä ja kaikista edellisistä päivistä ja
jossa jokaikinen päivä ja elämän hetki oli seuraavan
hetken kukkanuppu. Siltä kukkamaalta tuoksui elä-
mäntuska ja kaiho ja ihmishengen iki-ikävä. Siellä
lentelivät onnettomuuden ja haihtuvan onnen, ikävöidyn
elämän ja aina vaanivan kuoleman perhoset, ja kaikki
se yhdessä kaiken olevan kanssa muodostivat ijan-
kaikkisen elämän-arvoituksen. Mieli raskaana katseli
ja mietti Harhama sitä, puhuen muutamia sanoja An-
nushkan kanssa, Tatjana Nikolajexvnan kuunnellessa ja
miettiessä kaikkea tylsänä, hämmästyneenä. Annushka
puhui Tatjana Nikolajewnalle:

— «Kas niin, kyyhkyläiseni! Nyt on Jumala meille
puhaissut uuden elämän sen kukkanupusta: entisestä
elämästä ..."
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Tatjana Nikolajewnalle alkoi jo kirkastua onni ja
hän tuli vakuutetuksi siitä, ettei näe unta. Heikko
ruumis värisi, ikäänkuin vilusta. Hän katsoi Annushkan
silmiin surullisena, hajanaisena, villahuivi valahti pois
hartioilta, polvet alkoivat horjua ja hän vaipui polvil-
lensa Annushkan jalkojen juureen, syleili niitä ja itki
ja nyyhkytti kuin lapsi. Annushka yritti nostaa häntä
ylös, mutta Tatjana Nikolajewna puristautui hänen jal-
koihinsa entistä lujemmin. Harhama nousi, tarttui ta-
kaapäin Tatjana Nikolajewnan kainaloihin ja nosti hä-
net ylös, tuntien, kuinka hänen heikko, pehmeä varta-
lonsa nytkähteli itkusta ja mielenliikutuksesta. Hän
nosti hänen villahuivinsa takaisin hartioille ja nyökkäsi
Annushkalle, kehottaen häntä saattamaan hänet kotiin.
Annushka ymmärsi, tarttui Tatjana Nikolajewnan käsi-
varteen ja lausui lempeästi:

— «Mennään, kyyhkyläiseni! .
."

Tatjana Nikolajewna seurasi horjuvin askelin ja
hävisi Annushkan kanssa valkenevan aamun kelmeään
valoon ja hiljaisuuteen.

Silloin Harhama nousi maailman suurimmaksi nar-
riksi : Luulotellen, että oli syytön äskeiseenkin kirouk-
seen, asetti hän taas marttyyrikruunun päähänsä.
Mutta vieläkin kauvemmaksi meni hänen narriutensa:
Hän ei enää koristautunut tavallisen kuolevaisen mart-
tyyrikruunulla, vaan orjantappuraseppeleellä. Hän luu-
lotteli olevansa Messias, joka on kutsuttu osottamaan
maailmalle oikean jumalan ja jota ihmiset sen tähden
vainoovat.
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Hän istui pienen, kolmikulmatsen puiston penkillä
ja kuvitteli sen Getsemaneksi, ja nousi yhä ylemmä
narriuden rappusille: Hän uskotteli olevansa uusi Jee-
sus, joka on vievä Venäjän hirsipuun kirkonkatolle,
kuten Jeesus vei Roman ristinpuun. Hän muisteli Geld-
nersin ja kenraali Pawlofin ennustusta Venäjän hirsi-
puun kohtalosta ja sovitti sen itseensä.

Hän nousi rappu rapulta ylemmä hulluuden valta-
istuimelle. Hän järkeili:

— «Tulkoot nyt! Mutta kun minulta kysytään,
mikä on totuus, en minä Jeesuksen tavalla luikertele,
vaan näytän käsikirjoitukseni ja sanon: lukekaa!"

Ja edelleen hän kuvitteli, että rouva Esempio on

se, joka hänet toimittaa Venäjän pyövelien käsiin. Hän
istui ja odotti, että hän tulisi antamaan hänelle suuta.
Hän mietti jo mitä hän silloin sanoisi. Henkinen hul-
luus oli hänessä sairauden huipulla.

Päivä valkeni. Valovirrat tulvivat jo maille. Ja
kun kiini-ottajia ei kuulunut, alkoi Harhama sommitella
juonta, millä houkutella rouva Esempio antamaan hänet
ilmi. Nopeasti kirjoitti hän pitkän, taitavasti laaditun
kertomuksen osan-otostaan vallankumoukseen, kifjoitti
sen siihen muotoon, että sen todenperäisyyttä ei voi-
taisi epäillä, ja ilmiantoi itsensä murhiin, joita hän ei
ollut tehnyt, mutta joiden tekijää etsittiin. Kun se
oli valmis, lähetti hän sen rouva Esempiolle käytettä-
väksi ja odotteli tulosta.

Syyskuun ensimäisen päivän aurinko nousi jo kor-
kealle, mutta yhä odotti Harhama kuviteltu orjantap-
puraseppele päässä ja ajatukset tylsinä. Hänen huo-
maamattansa lähestyi häntä Tatjana Nikolajewna itke-
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neen näköisenä, levottomana ja istahti hänen vierellensä
lausuen:

— «Herra Harhama! . . Minä pyydän anteeksi . .
."

Harhama katsoi häneen puutuneena. Tatjana
Nikolajewna jatkoi:

— «Se oli epätoivosta puhennut
. .

. Minä kadun
sitä . .

. Ettehän Te ollut syyllinen eikä kukaan ..."

Harhama naurahti katkerana ja lausui:
— «Ei minulla ole mitään anteeksiannettavaa . . .

eikä pyydettävää ..."

Tatjaana Nikolaewna oli neuvoton, hätäytynyt. Hän
alkoi taas selitellä, lopettaen:

— «Mieheni on kovin sairas ja pyytäisi saada ta-
vata Teitä . . . Olen tunnin ajan jo Teitä etsinyt ..."

Ja tarttuen Harhaman käteen, lopetti hän rukoile-
vasti:

— «Lähtekää! . . Mieheni odottaa . .
."

Harhama otti käsikirjoituslaukkunsa ja lähti vä-
linpitämättömänä.

Aleksander Vladimirovitsh Kovalewskij makasi
vuoteellansa. Elämä oli kalvanut lihan poskista ja elä-
mänhalun silmistä. Rinta kohosi vaivaloisesta hengi-
tyksestä, katseessa oli jotain elämän inhoa ja huoneessa
vallitsi surkuteltava köyhyys, jota entisen rikkauden
risaiset jäännökset kirjavoittivat.

Mutta nyt oli onnen aurinko noussut kirkkaana.
Annushkan lahjakirja valaisi vaimon elämää.

Raukealla äänellä puhui Aleksander Vladimirovitsh
Harhamalle, joka istui hänen vuoteensa vierellä. Kes-
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kustelun kuluessa kysyi hän sattumalta, mitä Harha-
malla oli käsilaukussa.

— «Erään teoksen käsikirjoitus", — vastasi Har-
hama hieman kiusautuneena kysymyksestä ja yhä aja-
tellen ennustajaa. Aleksander Vladimirovitsh oudostui
ja alkoi puhua:

— «Sinä siis aijot kirjailijaksi .
. . Heitä pois hul-

lutus . .
. Elämän valhe ..."

Harhama oli vaiti. Puhuja jatkoi
— «Sillä, katso: Eihän kirjallisuus ole muuta,

kuin petosta ja elämän vääristelyä ..."

— «Kuinka niin?" — oudostui Harhama.
— «Siksi", — jatkoi toinen — «että kirjallisuudes-

sahan ovat säännöt minkälaiseksi pitää ihminen ja sen
elämä kuvata: Se pitää kuvata runollisesti ja esteetti-
sesti eheäksi .

. . Etkö sinä ole ajatellut mikä suun-
naton hulluus ja petos se on? . . Et ole .

. . Hyvä
on. Ajattele sitten, onko maailmassa ainoatakaan, sa-
non ainoatakaan ihmistä, jonka elämä olisi eheä runo,
hyvä, tai paha? . . No, otetaan ihmiskunnan paraat:
Jeesus — jos Hän on ollut olemassa — Sokrates ja
ehkä Tolstoi . . . Mutta onko niidenkään elämä eheä?
Valetta. Jos niidenkin elämän kokonaisuus, ne joka-
päiväiset pikkumaisuudet — esimerkiksi Sokrateksella
vaimonsa kanssa — ja salaiset halut ja ihmismäisyydet
maalattaisiin, niin mikä eheä runo siitä syntyisi? . . Siitä
syntyy eheä runo siten, että petetään ihmisiä, poimitaan
se mikä sopii reseptiin ja muu salataan . . . Jokaisen
romaanisankarin elämähän on, kuin edeltäpäin tilattu.
Eikö se ole törkeä petos, kun elämä on kerran satojen
tuhansien sattumuksien tulos?"
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Rykiminen ja verensylky keskeyttivät puheen.
Harhama mietti äsken kuulemaansa ja hänestä se tun-
tui hämmästyttävän oikealta. Saatuansa taas voimia,
jatkoi Aleksander Vladimirovitsh:

— «Ihmis-elämähän on tuhansien vaikutuksien ja
ihmisten luoma: Sinä luet historiaa, se jo vaikuttaa
sinuun . . . Koko äärettömyys vaikuttaa sinuun . .

.

Jokainen tiellesi sattuva ihminen ja tapaus vaikuttaa
sinuun ..

. Ihmis-elämä on tuhansien ilmiöiden ja
aikakauden koko yleisen elämän tulos .. . Ihmis-
elämä on sen tähden niin repaleinen, että ainoas-
taan suuri narri voi ryhtyä siitä luomaan esteettistä
runoa . . . Eikö se ole resepti, että esimerkiksi ei saa
olla kirjassa kuin kaksi kolme henkilöä, joiden kanssa
sankari nypläilee? . . Ja paljon muita sääntöjä ja
jalkapuita . . . Niillähän on omat nimensäkin: roman-
tiikka, symbolismi ja herra ties mitä, ja jokaisessa
niissä on vielä uusi ja vanha suunta ja ehkä muuta-
kin . .

. Useimpien kirjailijoiden vielä täytyy itsensä
jollain lailla ilmottaa mihin suuntaan hän kuuluu,
koska muuten ei sitä huomaisi suurennuslasillakaan tut-
kien .

. . Etkö ole ajatellut miten hassulta näytät,
jos rupeat niihin sullomaan elämää ja vapaata ihmis-
ajatusta .

. . Mutta eikö sinun elämässäsi — anna an-

teeksi — ole jo ennestään kylliksi petosta? Miksi ru-

peat kuvailemaan ihmis-elämää siksi, mitä se ei ole:
Ihmiselle, sinulle ehkä ennen muita, jo kykenemättö-
myys panee kylliksi käsirautoja käsiin, miksi ryhdyt
työhön, jossa sinulla on vielä jalkarautoina jotkut kir-
jallisuuden säännöt, joiden mukaan sinun pitää kuvata
elämä vääräksi? .

."
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Harhamasta tuntui puhe joltain totuuden saarnalta,
jonka oikeutusta hänen tylsistynyt sielunsa ei kummin-
kaan kyennyt tutkimaan. Aleksander Vladimirovitsh
jatkoi:

— «Ota oma elämäsi, tai kenen hyvänsä! Minkä
eheän kertomuksen sinä niistä saat, jos sinussa on
rahtukaan, pieninkään rahtu rehellisyyttä? Laitumella
käypä härkä on ainoa, jonka elämä on niin esteettinen
ja runollisesti eheä, että siitä voi kirjoittaa taideteok-
sen ... No kuvailekin sitten sitä, jos tahdot onkia
mainetta ja samalla olla rehellinen elämää kohtaan .

.
.

Mutta älä rupea jalkapuussa tekemään silmänkääntäjä-
temppuja, sillä silloin sinä joudut nauruksi itsesi edessä
runomestarien sinulle käsiään taputtaessa . . . Mutta
mitä sinua ne käsientaputukset hyödyttävät? . . Tur-
huutta, elämänhullutusta on kaikki . . ."

Puhuja väsyi ja hengitti raskaasti. Harhamassa
nousi elämän-inho. Kovalewskij puhui hänen mieles-
tänsä, kuin ihmishengen suuriruhtinas, joka häntä iva-
ten katkoi ihmis-ajatuksen jalkarautoja ja viskoi kappa-
leet inhoten syrjään. Hän ryhtyi itseänsä puolustamaan
selittäen:

— «En minä olekaan ryhtynyt kuvailemaan rak-
kauden kirjeiden kirjoittelijoita, enkä ryömimään jalka-
raudoissa . .

•"

— «Siis yhteiskunnan parantajaksi olet ryhtynyt",
— keskeytti Aleksander Vladimirovitsh. Ja vaimollensa,
joka toi hänelle lääkkeitä, lausui hän:

— «Mene, Tatjana, lapsien kanssa kävelemään.
Virkistytte siellä . . . Minä voin hyvin . . . puhelen
tässä Harhaman kanssa . . ."
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Hän viittasi lapset luoksensa, suuteli niitä pala-
vasti, ojensi raukean kätensä vaimollensa jäähyväiseksi,
suuteli sen ojennettua kättä ja jatkoi Harhamalle, kun
olivat jääneet yksin:

— »Minä tunnen kuoleman lähestyvän ja lähetin
ne pois, että eivät ole kärsimässä ..."

Sitten katseli hän haaveillen ylös. Harhaman sielu
värisi. Hän ryhtyi tarkastamaan kuoleman tuloa sai-
rautensa kaikella kiihkolla. Aleksander Vladimirovitsh
alkoi taas puhua:

— «Menemme siihen asiaan: Sinä ryhdyt paran-
tamaan yhteiskuntaa. Minä tiedän kaikki, sillä Zaiko
lähti minun luotani itseänsä ampumaan ja kertoi kaikki.
Sinä rupeat luomaan sosialistista yhteiskuntaa

. . . Älä
polta käsiäsi! . . Minä puhun kuoleman edessä ja sinun
ystävänäsi ja sanon sinulle, että se yhteiskunta on hir-
viö ja mahdottomuus. Se vie vähätkin ihmishenget
tomuun."

Harhama oli yhtenä korvana ja tarkkaavaisuutena.
Puhuja jatkoi:

— «Ajattele, että sinunkin pitäisi juosta toreilla
kahviakkojen kanssa hallitsemassa yhteiskuntaa ja
valvomassa, että saat mieleisesi paikat housuihisi! .

.

Mikä narrin tehtävä se olisi hengelle, jokapyrkii ylös! .
.

Ajattele edelleen: Kaikki kuona nousisi erilaatuisen
roskaväen hartioilla keinottelemaan . . . Ihmisen yksi-
löllisyys häviäisi ja ihmiset polkeutuisivat ihmiskarjoiksi,
jotka tappelevat toistensa kanssa kannikasta .

.
. Sitä

tilaako sinä rupeat luomaan? .
."

Puhuja katsoi Harhaman silmiin tuskaisen, kärsi-
vän näköisenä. Hetken vakavuus vaikutti, että Harhama
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tunsi istuvansa, kuin profeetan edessä. Hänen herk-
kään sieluunsa painui jokainen sana, ja hillitön mieli-
kuvitus valoi kaikkeen hengen. Hän näki jo sen het-
ken, jolloin hänen pitäisi sosialistisen yhteiskunnan tori-
kokouksissa keinotella, kärkkyä ja taistella juoruavan
ämmäjoukon ja ihmiskuonan kanssa leipäpalasta. Hän
huomasi, että hän oli juuriansa myöten sen kansan-
vallan inhoaja. Sairas jatkoi:

— «Jalostunut, kirkastunut itsevaltius on ainoa
oikea. Se on ainoa hallitusvalta, joka voi jakaa oi-
keutta tasan, jos se tahtoo . . . Tai sitten luonnontila
. . . Kansanvallalle se on mahdoton, kunnes ihmiset
eivät ole jumalia .

.
. Enemmistö polkee siinä lokaan

vähemmistön . . . Kansanvalta on ihmishengen suuri
hullutus ja mahdottomuus ...se on roskaväen lyhyt-
aikainen riemu ... Se on ihmishenkien turmelija, sillä
se kietoo ne aineelliseen halpaan taisteluun, toriko-
kouksiin ..."

Entistä jännittyneempänä seurasi Harhama kuole-
man tuloa ja keskustelua. Hänen ajatuksensa olivat
yleensä salamannopeita. Nyt hän oitis, vaistomaisesti,
huomasi, että hän oli olemukseltaan itsevaltiuden ihai-
lija siinä määrässä, että hän pienenä poikana oli kir-
joittanut ylistysrunon — Nerolle, koska se osasi
käskeä. Perkelettäkin hän ihaili, koska se ei häi-
käillyt käskiessänsä. Hän huomasi, että hänen elä-
mänsä oli siinäkin asiassa ollut erehdys ja valhe, että
oli ollut ajan sosialisti.

Kuoleva jatkoi heikolla äänellä:
— «Ja lisäksi: Sinäkö luulet kelpaavasi yhteis-

kuntaa parantamaan, tai kukaan kirjailija . .
. Älä
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suutu minuun, kun sanon, että sinun omat kätesi ovat
liian rapaiset . .

. minä tiedän paljon ... Te kirjaili-
jat sanotte painavan sananne maailman asioissa ja an-
natte ohjeita, mutta kuka teistä on alkanut oikeasta
päästä, itsestänsä? Ehkä ne kolme, jotka mainitsin:
Jeesus — mutta hän ei ole mitään kirjoittanut —

Sokrates ja Tolstoi . . . Entä muut? . . Miksi ette te
itsestänne tee malli-ihmistä, vaan parannatte muita? . .

Sinäkin! .
."

Harhama istui synkkänä, sanattomana. Puhuja
jatkoi, raskaasti hengittäen:

— «Toisin sanoen: Te maailman parantajat olette
arvostelijoita. Teitä on meillä . . . kuinka paljon on
maailmassa ihmisiä? .

. tuhat viisisataa miljoonaa, eli
kuinka? .

. Meillä on siis tuhat viisisataa miljoonaa
arvostelijaa, sinä niihin luettuna, jotka katsotte olevanne
kutsutut lausumaan painavan sananne jossain . . . no,
esimerkiksi taiteessa . . . yleensä elämässä .

. . Mutta
näytäpä minulle teistä arvostelijoista ainoakaan, joka
on maalannut mallitaulun, s. o.: alkanut arvostelun
oikeasta päästä ... Ja mitä väkeä olette te kirjalli-
set maailmanparantajat? .

.
. Semmoista, joka ei ole

muuhun kyennyt, koulujen lahjattomia oppilaita, jotka
julistautuvat neroiksi . . . Yksi tuhannesta kirjailijasta
ansaitseisi käteensä kynän . . . muiden käteen pitäisi
panna käsikoppa . . . sinun käteesi ensimäisenä . .

."

Syntyi pitkä äänettömyys. Sairas levähti ja kat-
seli jotain kirkastuvaa. Sitten alkoi hän taas puhua:

— «Sinä lähdet maailmaa parantamaan, mutta
miksi et paranna itseäsi? .

. Minä tiedän niin paljon
Minä tiedän ne alhaiset teot, joiden johdosta sinä
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Zaikon kanssa jouduit puoskarien kynsiin . .
. Olkoot

ne kuolleen muiston tähden mainitsematta .
. . Minä

tunnen sen rikoksen, josta vastaajaa täytyi arvalla et-
siä ... Olkoon, että asianomainen on nyt satojen tu-
hansien omistaja, koska ne obligatsionit, joilla asia
peitettiin, ovat voittaneet: se ei asiaa paranna . . . eikä
sekään, että arpa lankesi sinulle väärin . . . Älä siis
lähde parantamaan maailmaa, vaan pese kätesi! .

.

Sinä olet jo maailman parantaja siinä määrässä, että
elämäsi on niiden elämän kukka: se on erehdyksien ja
rikoksien sarja ...se on semmoinen malli, jommoisen
ihmis-elämän ei pitäisi olla ..."

Harhama huokasi. Sairas hengitti raskaasti ja
jatkoi haaveillen:

— «Ja se maailman parannus . . . Suuri osa

niitä lääkärejä istuu Hiiden myllyssä, josta vuotaa
kaikki saasta maailmaan ... Se vuotaa juuri rikkai-
den, sivistyneiden, maailman parantajien Hiiden myl-
lystä, myrkyttäen köyhienkin elämän .

.
. Miksi ei

niiden myllyjen kauheutta paljasteta? . . Miksi lääkä-
rit, ne kirjailijat kiertävät semmoisia märkäpaiseita? . .

Siksi että taide käskee niin tekemään . . . Tai siksi
että ne ovat parantajien omia pesiä . . . Eihän paha-
kaan lintu omaa pesäänsä likaa ...ne täytyy runoilla
kauneiksi ... Ja sinä olet yksi niitä tahraajia .

.
.

Miksi ette ennen kaikkea paljasta omaa elämäänne?
. . . Ette ehkä jouda, kun on maailmalle niin paljon
'uutta' sanottavana . . . Petosta: Pikku lapsi lausuu
usein suurempia totuuksia muutamalla sanalla kuin te
kirjailijanerot paksuilla niteillänne. Ja ajattele edelleen
tyynenä, niin huomaat, että pieni lannanhoidosta kirjoi-
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tettu kirjanen vie ihmiskuntaa eteenpäin suuremman
askeleen kuin sinun ja muiden kaltaistesi maailman pa-
rantajien sata romaania ja novellia."

Harhama kuunteli tuomiotansa tyynenä, mutta
synkkänä. Kuoleman kulkuset soivat hänen korvis-
sansa ja hänen sielussansa häilähteli sen varjo; ja hän
hapuili sitä nähdäksensä. Nopeasti käsitti hän taas jo-
tain himmeää: hän huomasi pyrkineensä maailman pa-
rantajaksi, itse vajoten sitä tehdessänsä sen suurim-
maksi heittiöksi. Joku selittämättömän katkera tunne
täytti koko hänen olemuksensa. Hän yritti puhua ja
selittää:

— «En minä yhteiskuntaa paranna, enkä ole teos-
tani siitä kirjoittanut ... Ne ovat uskonnollisiakysy-
myksiä ..."

— «Siis aijot kukistaa Jumalan", — keskeytti
sairas.

Harhama vaikeni. Sairas jatkoi:
— «Minähän entisiltä ajoilta tiedän, että kiellät

Jumalan . . . taistelet Häntä vastaan .
.

. Jalkani jo
kylmenevät ..."

Harhama jännittyi repeämään asti. Sairas pitkitti:
— «Minä puhun kuoleman edessä ja sanon sinulle:

Jätä Jumalaa vastaan taisteleminen, sillä se on ihmis-
hengen suurin hullutus ... se on mittaamattoman
suuri hullutus . . . Sillä jos Jumala on, ethän sinä voi
sitä kumota. Jos Häntä taas ei ole, olethan suurin
narri, jos rupeat Häntä, olematonta, kukistamaan . . .

Ajattele sitä hullutusta .
. . sitä ihmishengen suurinta

erehdystä ja narriutta! .
."
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Kirkas salamasade tuntui valaisevan Harhamaa.
Sairaan sanat tuntuivat niin kumoamattomalta totuu-
delta, että hän vapisi niitä ajatellessansa ja mietti:
Onko elämäni siinäkin ollut erehdys? . . Olenko tais-
tellut narrintaistelua? Hän yritti selittää, pelastua hä-
peästä, sairaan edestä. Hän lausui:

— »Uskon . . . väärän uskon hävittämisestähän
onkin kysymys . . ."

Sairas keskeytti hänet yhä heikkenevällä äänellä:
— «Sinä luulet voivasi hävittää uskon! . . Kuule:

Helpompi on sinun nostaa vuoret hartioillesi ja kantaa
ne pois äärettömyydestä, kuin hävittää usko yhdestä-
kään ainoasta ihmisestä .

.
. Sinä voit hävittää ihmi-

sestä kaiken muun, mutta et uskoa ... et koskaan,
et yhdeltäkään .

.
. Sillä katso: Toiset ihmisistä usko-

vat, että Jumala on. Kukaan heistä ei sitä tiedä.
Toiset uskovat, sanon uskovat, että Jumalaa ei ole.
Viime mainitut ovat juuri sitä uskovaisten sokeinta,
kiihkouskoisinta joukkoa ...ne ovat kiihkomuhametti-
laisia . . . Sillä eihän heistä ainoakaan tiedä että Sitä
ei ole. Ne uskovat aivan sokeasti ... Ja mitä usko-
vaisten joukkoa se vielä on! Katso ympärillesi: Ne
ovat Hiiden myllyn oriita, tai jotain semmoisia 'tiede-
miehiä' . . . sinun laillasi rappiolle joutuneita .

. . Jos
Jumalaa ei ole, tai on, niin korkeintaan voi ilmaantua
yksi ainoa koko maailman olemassa-olon aikana, joka
voi tietää sen asian. Kaikki muut ovat uskovaisten
sokeaa laumaa . . .

Miljoonat uskovat Darwiniin, eikä
ainoakaan tiedä onko Darwin oikeassa . . . Mikä narri
sinä silloin olet, jos ryhdyt hävittämään uskoa? .

."
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Harhama huokasi raskaasti. Elämän hämärä kuilu
avautui hänelle ja hän katseli siihen tylsänä. Hän
huomasi, ettei hänellä uskoa hävittäessänsä ja Jumalaa
kieltäessänsä ollut pienintäkään tietoa asiasta. Hän oli
kaiken uskonut aivan sokeasti. Sappikatkerana huo-
kasi hän:

— «Siinäkin näyttää elämäni olleen erehdys . . ."

Mutta hän yritti vielä puolustautua itsensä edessä,
vaikka raukeana ja nääntyneenä. Hän lausui:

— «Mutta onhan järjetöntä esimerkiksi Perkele
ja . .

."

— «Perkele", — keskeytti sairas — «ei yksikään
maailmassa tiedä, onko Perkelettä, vai eikö. Kaikki
uskovat vaan sokeasti toista, tai toista . . . Mutta minä
sanon sinulle yhden asian . . . Jalkani ovat jo aivan
kylmät . . . Minä sanon sinulle: Ihmiskunta on henki-
sesti niin köyhä, ettei sen kannata menettää perkele-
käsitettä ja siis Perkelettä ... Se on toki henki, oleva,
tai olematon, joka on yläpuolella leipäkannikkaa ja
ihmisruumista . . . Katso missä ihmishenki matelee:
Se runoilee ja ruikuttaa naisen ruumiille . . . Luonnon
tehtäviä suorittamaanhan se ruumis on luotu, eikä ih-
mishengen palveltavaksi ja kuvailtavaksi . . . Onhan
Perkele toki jotain ylevää ja suurta, jossa on edes ihmi-
sen hengelle hapuiltavaa . .

. Nyt jo ovat polveni kyl-
mät . . . Hyvä, että ei vaimoni ole täällä .

. ."

Kaikki vaikeni. Kuolema lähestyi valtikka kä-
dessä, suurena, armottomana. Sairaan hengitys heik-
keni. Harhaman jokainen hermo vetäytyi kireälle . . .

Hän mietti puhetta ja hapuili nähdä kuoleman vilah-
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dukselta, ja tuijotti sitä tapaillessansa kuolevan silmiin.
Sairas nosti kätensä, ojensi sen Harhamalle ja kuiskasi:

— «Jää hyvästi! . . Minä lähden .
.

."

Virtanansa vuosivat vedet Harhaman silmistä.
Kaikki sekottui, himmeni ja hämärtyi ja repi ja raateli.
Kuolevan kylmenevä käsi oli hänen kädessänsä. Sai-
ras katseli haaveillen ylös, alkoi menettää tajunsa ja
kuiskasi:

— «Älä hävitä Perkelettä ja Jumalaa! .
. Ihmis-

kunta on köyhä .
.

. Tee itse malli .
.

. älä arvostele".
Hän vaikeni, hengitti tuskin huomattavasti, katsoi

ylös tylsänä ja kuiskasi:
— «Isä, minä tulen syliisi . .

."

Tuntui pieni nyähdys. Käsi herposi ja jäi kuol-
leena Harhaman käteen . . .

Kylmä viima juoksi Harhaman läpi. Hän istui
kauvan kuolleen käsi kädessä ja silmillänsä imeytyen
sen silmiin. Hän vapisi tapaillessansa näkyvää kuole-
man ilmestystä. Hän raotti kuolleen silmäluomet, avasi
sen suun ja tutki kaiken, eikä löytänyt mitään. Elämän
turhuus ja mitättömyys kohosi hänen eteensä pölypil-
venä, josta hän ei nähnyt mitään. Viimein sulki hän
kuolleen silmät ja nosti hänen kätensä ristiin rinnalle.
Eräs lääkepullo kaatui ja sen sisällöstä levisi ilkeä,
kirpeä haju. Harhama otti laukkunsa ja lähti.

Tiellä tuli häntä vastaan Tatjana Nikolajewna lap-
sinensa. Harhama ei tiennyt, miten ilmottaa asia. Hän
tapaili selitystä:

— «Aleksander Vladimirovitsh on hyvin rauhallinen
älkää hämmästykö . .

."
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— «Herra Jumala!" — parkaisi Tatjana Nikola-
jewna, joka käsitti asian, sieppasi lapsensa syliinsä ja
juoksi epätoivoisena kuolleen miehensä huoneeseen.

Syyskuun yö pimeni, kun Harhama kulkiessansa
joutui astumaan majuri Velikodushofin huvilan ohi, jota
hän ei tiennyt. Akkuna oli auki. Kynttilä paloi pöy-
dällä ja majuri itse istui sikaria poltellen. Ketään muuta
ei talossa näkynyt.

Harhama pysähtyi hetkeksi. Majuri lähti juuri
ulos ja nyt oli Harhaman sokea päätös valmis: Hän
astui avonaisesta ovesta sisälle, veti helvetinkoneen vi-
reeseen ja kätki sen sohvan alle. Sitten katsahti hän
nopeasti ympärillensä. Avonaisessa pöytälaatikossa oli
paksu tukku viidensadan ruplan seteleitä, majurin tä-
din rahoja. Harhama otti niistä yhden, mutisten.

— «Minä olen jo valmiiksi istunut linnassa, nyt
voin siis sen rangaistuksen edestä varastaa, niin olen
täydellinen ..."

Hetken kuluttua palasi majuri Velikodushof sisa-
rensa keralla takaisin. Puoliyön aikana lähti hän saat-
tamaan sisartansa asemalle. Kun he olivat päässeet
ulos, räjähti huvila sirpaleiksi, haavottaen majurin si-
saren. Paikalle saapuneet viranomaiset vangitsivat
kahta tuntia myöhemmin Velikodushofin vallankumouk-
selliseksi epäiltynä, koska hänen asunnossansa oli ollut
räjähdys-aineita.
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Seuraavan päivän iltapäivällä lähestyi Harhama
sitä asemaa, jonka läheisen maaseurakunnan hautaus-
maahan on Ritva haudattu. Jokin sanomaton tuska ja
epätoivo kalvoi häntä. Siihen yhdistyi pelko äsken teh-
dystä rikoksesta. Hän ei enää käsittänyt mitään sel-
västi, tunsi vaan pakenevansa.

Rautatien vaunuun astui viimeisellä asemalla Var-
palan Rauha kaksoisinensa. Hän oli riutunut, kuihtu-
nut ihmisvarjo. Harhama tunsi hänet ja katseli häntä
tylsänä.

Eräälle vaimolle kertoi Rauha olevansa tulossa
vanhempiansa hautaamasta. Sen sanottuansa hän itki
katkerasti. Outo vaimo kysyi häneltä hetken kuluttua:

— «Joko sinä olet kauvan ollut naimisissa
kun on kaksi lasta?"

Rauha ei vastannut. Hän kuivasi huivin kulmalla
silmänsä ja alkoi hoidella lapsiansa. Sata puukkoa
tuntui pistävän Harhamaa. Hänelle alkoi selvitä elä-
mänsä sumu ja näkyä jotain kirkasta. Oma syyllisyy-
dentunne tuikahteli jo tulena. Hän vapisi, hätäytyi ja
tylsistyi. Juna vihelsi tulomerkin. Harhama otti käsi-
kirjoituksensa ja lähti Ritvan haudalle.

Juna saapui asemalle vähän ennen puoli-yötä. Ilma
oli tyyni. Musta pilventönkä kohosi taivaanrannan alta
ja sen taustaa vasten katsottuina näyttivät hautaristit
aaveilta. Kalmiston kolkko rauha lisäsi syys-yön kaa-
meata väritystä.

Siinä lapsensa haudalla, kuoleman merkkien kes-
kellä ja sydän-yön hiljaisuudessa masentui Harhama
kokonansa. Mennyt elämä kulki hänen ohitsensa pie-
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nimpiä yksityisseikkoja myöten ja sen jokainen ohikul-
keva kuva runteli häntä kuin kivisade. Lapsuuden
viattomat päivät, nuoruuden toiveet, miehuuden taistelut,
rikokset, erehdykset ja pettymykset, kaikki ne kulkivat
hautausmaan haamujen tavoin hänen ohitsensa, kuvas-
tuen mustan pilvenlongan muodostamaa taustaa vastaan
synkkinä ja kolkkoina.

Lapsesta lähtien oli hän taistellut löytääksensä
vastauksen kysymykseen: «Isäkö vai äiti?" Ja
äskettäin oli hän kuullut vastauksena, ei oman kysymyk-
sensä kaikua, vaan hirvittävän kysymyksen, Jumalako
vai Perkele?

Harhama ajatteli sitä ja kysyi itseltänsä
— «Eikö minun etsimisessäni ehkä ole ollut vi-

kaa? ..."

Se oli hänelle ensimäinen tietoinen säde oman
syyllisyydentunteen synkkään pimeyteen. Hän mietti
edelleen:

— «Minä olen, kuten äiti ennusti, tarttunut ihmis-
ten hameenliepeeseen ja nyt on minut sillä hameella
lyöty . .

."

Hän masentui ja jatkoi:
— «Olen alkanut omin voimin etsiä totuutta, mutta

vajosinkin epäilyksen pohjattomaan mutaan.
Monet uudistetut yritykseni olen aina päättänyt

renttuamisilla . .
."

Vuoret tuntuivat vierivän hänen hartioillensa. Hän
jatkoi:

—

„Olin etsinyt vastausta kysymykseen: mikä on
elämän tarkotus? Kerran luulin sen jo löytäneeni. Se
vastaus kuului: 'Elämän tarkotus on kulta!'



1756

Minä etsin kultaa, kokosin rikkautta — ja nyt olen
kerjäläistäkin köyhempi. Munkki Pietarin ennustus
muistuu mieleeni.

Minä olen pettänyt — mutta olen nyt itse petet-
tynä."

Hän jatkoi edelleen:
— «Olen etsinyt elämän iloa ja nautintoja, ja läh-

din Hiiden myllystä niitä inhoten janiihin kyllästyneenä.
Nyt on hautausmaan kolkko sydän-öinen yksinäisyys
minulle liian iloinen ..."

Harhama huokasi ja jatkoi:
— «Luulin löytäneeni elämän tarkotuksen vaimossa

ja lapsessa. Lapsi on maan multana ja vaimo on pan-
nut minut rautoihin silloin kun itse mätänin.

Olen luottanut itseeni ja nyt olen tämmöinen."
Hän ajatteli edelleen:
— «Olin elävinäni köyhiä varten — jaköyhät kirosi-

vat minut ja kieltäytyivät antamasta puhdasta riepua
haavoilleni, kun näkivät, ettei minusta ole enää hyötyä."

Harhama vaikeni kauvan, kuuli Varpalan Juhon
kiroukset ja Evan ilkunnan. Hän jatkoi taas:

— «Olen nostanut ihmisen Jumalaksi — ja se ju-
mala ilkkui minulle, kun näki minut iljanteella veri-
senä . . .

Ainoastaan pieni Musti nuoli haavojani .
. ."

Hän mietti kauvan ja teki siihen-astisen elämänsä
ensimäisen raamatun hengessä kysytyn kysymyksen:

— „Eiköhän sittenkin Jeesus Kristus olisi ollut ai-
noa oikea peruskivi, mikä voidaan panna?"

Hän vajosi kokoon sen kysymyksen alla.
Hän tutki edelleen elämäänsä, miettien:
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— «Olen jo uneksinut ja tavoitellut maailman mai-
netta — ja nyt olen maailmassa kulkija ja pakolainen,
joka häpeää ihmisiä ja koko maailmaa . . ."

Hän muisteli, että mihin hän meni, siellä odotti
häpeä. Entiset ystävät väittelivät häntä, häpeillen.
Ainoastaan Tuomas Porcus oli häntä vielä koputtanut,
varovasti, ohimennen, kuin ohi kierivää tyhjää viina-
tynnöriä.

Harhama murtui. Hän istui nyt elämänsä rau-
nioilla, häpeän raskas vuori hartioilla. Kauhistuneena
vaikeroi hän itseksensä:

— »Voi, voi, voi! Mihin olen minä joutunut! Ja
mihin minä nyt lähden? .

."

Se oli sortuneen hengen tuskanhuuto, kamala vai-
kerrus, joka nousi ihmisrinnasta. Hän jatkoi:

— «Askeleeni ovat kohonneet tiestä, nousseet ylös
ja muuttuneet tulisiksi kiviksi ja laskevat nyt kivisa-
teena päälleni . .

."

Hän jatkoi tutkiskeluansa puhellen:
— «Minä katselin ihmisiä korkealta temppelinhar-

jalta . .
. Olin nousevinani suomensuvun kunniaksi, ja

nyt minusta on tullut äitini suru, kansani suurin häpeä
ja Suomen suurin likapilkku ..."

Hänen henkensä painui aivan maata vasten, kun
hän muisteli niitä kirjoituksia, joita oli kierrellyt sano-
malehdissä hänen elämästänsä, sekä yksityisiä kirjeitä,
joita hänelle oli saapunut, ja puheita, joita hän oli itses-
tänsä kuullut.

Hän jatkoi:
— «Minä yritin nostaa hyveen sen korkealle hui-
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pulle, ja nyt tuhannut huutavat kirousta antamani huo-
non esimerkin tähden . . ."

Hän muisteli Varpalan Rauhaa, ja jatkoi:
— «Olin tekevinäni työtä Korpelan hyväksi ja

nostinkin hirsikuorman Timon selkään ..."

Hän nojasi päänsä käsiinsä ja tuijotti maahan ja
jatkoi:

— «Judas Iskariotina olen pettänyt Nikolain jou-
kon, ja Judaksena olen hiipinyt tarvaalaisten häpeäksi."

Hänen rinnastansa pääsi epätoivoinen huokaus.
Hän mietti hetken ja nauroi sitten mielipuolen katkeraa
naurua . . .

Oli jo likellä puolta-yötä. Harhama jatkoi itsensä
tutkistelemista, kokonaan maahan lyötynä, ja hänelle
alkoi selvetä himmeästi Perkeleen olemus: Hänelle al-
koi selvetä, että ne temppelit ja pylväistöt, joista hän
oli nähnyt unia ja joista hän oli lapsi-ijässä ollessansa
kirjoittanut teoksen, olivatkin kaikki hänen omassa po-
vessansa. Hänelle selvesi, tosin vasta himmeästi, että
Perkele-ilmestys oli hänen olemuksensa paha taipumus,
jollehän oli runoissa laittanut sarvet ja hampaat, enkelit
ja temppelit. Hänelle selvisi hämärästi, että hän oli
kulkenut omien pahojen taipumuksiensa orjana ja anta-
nut niiden luoda unia ja unelmia. Hän muisti munkki
Pietarin sanat Perkeleestä ja sen vallasta.

Hän istui kokoon kutistuneena ja mietti. Sitten
alkoi hän taas tehdä tiliä itsensä edessä, puhuen:

— «Jos minä tässä lapseni haudalla nyt puhun
rehellisesti itseni edessä, niin minä sanon näin: Koko
minun olemukseni perus-olio on ollut paha . . . Jokai-



1759

sen tekoni vaikutin on ollut alhainen: Kun palvelin
köyhiä, oli siinä sittenkin pohjimmaisena kätkettynä
halu saavuttaa niiden rakkaus ... Ja edelleen: Jos
olen milloin ollut näennäisesti jalo, on senkin vaikutti-
mena ollut yksinomaan alhaisuus: halu onkia ihmisten
kunnioitusta, tai jotain muuta ..."

Hän mietti edelleen ja jatkoi:
— «Magdassa ja rouva Esempiossa olen perinnä

etsinyt muuta, kuin kotia, vaikka minä petin itseni ja
uskottelin kotia etsiväni . . . Minä etsin aistillisuutta,
edelliseltä kultaakin, ja molemmissa tapauksissa oli vai-
kutin alhainen, vaikka minä en sitä itsellenikään myön-
tänyt . . . Lisäksi minä inhosin molempia ja ainoas-
taan Tamaraa olen katsellut niillä tunteilla, joilla on
omaa vaimoa katseltava. Minun elämäni on siinä, ku-
ten kaikessa erehdys ...se on rikos . . ."

Mieli katkerana jatkoi hän:
— «Jos tässä kuoleman keskellä olen kerrankin re-

hellinen, niin minä sanon näin: Minussa ei ole ollut
rahtuakaan rehellisyyttä

...ei pienimmissäkään asi-
oissa . . . Minä olin sosialisti, vaikka inhosin kansan-
valtaa, kun sitä tyynenä joskus ajattelin .

. . Minä olen
tarvaalaisten häpeänä, vaikka itse asiassa olen ollut
niistä yhtä kaukana, kuin kaikesta muustakin maail-
masta .

.
. Minä en ollut tarvaalainen, enkä mikään ....

Ja jos jotain olin, olin sosialisti siinä mielessä, että aina
uskoin vaistomaisesti niiden pyrintöjen ja vaatimuksien
olevan jalot, oikeutetummat kuin kenenkään muiden.
Se tieto on minua aina polttanut sormenpäitä myöten..
Ja ne minä olen pettänyt, kuin Judas."
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Kylmä hiki juoksi hänen ihoansa pitkin. Hän
muisteli sitten teostansa, jossa hän oli alussa rehelli-
syyden rehellisyys. Hän puhui:

— «Kun minä siinäkin, tässä lapseni haudalla ja
elämäni raunioilla puhuen, olen suora, niin sanon näin:
Minä olin siinä rehellinen, mutta se rehellisyys <?/johtunut
vapaasta siveellisestä tahdosta vaan kuolemanpelosta . ..

Se rehellisyys oli siis siveetön ... Ja edelleen: Kun minä
teostani kirjoitin, niin vaikuttamassa olivat lopulta jo
kaikki alhaiset himot ja halut: Minä etsin mainetta .

. .

kultaa . . . seppeleitä . . . Minä tapailin jo tyylin täy-
dellisyyttä ansaitakseni arvostelijoiden ylistyksen . . .

Minä kyllä halveksin arvostelijoita, mutta minä tiesin,
että jos mieli menestyä, täytyy niitä kutkutella . . .

Teokseni loppua kirjoittaessa oli jo alhaisuus ainoa
vallitseva vaikutin ..."

Harhama litistyi elämänsä painon alle, kuin etana
vuoren alle. Hän mietti suhdettansa ihmisiin, narri-
maista itsensä ihailua, jatkaen:

— «Minä olen ollut niillekin epärehellinen ja ka-
vala. Minä olen salannut, että halveksin heitä, sillä se
salaaminen oli minulle edullista . .

. siten sain minä
'ystäviä' .

. . Ainoastaan Nikolain ja munkki Pietarin
edessä olen ollut se mikä olen .

.
. Ainoastaan Tama-

ralle jaAnna Pawlownalle olen näyttänyt sieluani, mut-
ta senkin olen tehnyt kavaluudesta: minä tahdoin kie-
toa ne itseeni .

.
. aivan vaan huvikseni .

.
. Näennäi-

nen vaatimattomuuteni on ollut pelkkää petosta ja jon-
kun alhaista suosion onkimista . .

."

Hän ajatteli jotain hyvin katkeraa ja huokasi:
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— »Minun elämäni on siis kaikessa ollut petosten
ja rikosten sarja, se on ollut yksi ainoa erehtymä . .

."

Ja yhä selvemmäksi kirkastui hänelle olemuksensa
perus-olio: paha ja halpamaisuus. Hän vetäytyi aivan
kokoon, masentui maahan asti.

Mutta oman syyllisyydentunteen ilmaus oli vielä
ohimenevää. Hänen henkensä oli liian kovasti kiinni
jumaluuden kysymyksessä. Hän istui kauvan ja alkoi
tylsänä miettiä Jumalan ja Perkeleen kysymystä ja
teostansa. Vielä pilkahti halu julkaista teos . . . Tyl-
sänä, kuin kone, otti hän käsikirjoituksen, selaili sitä,
ihaili sen puhdasta taidetta, sen runouden kauneutta ja
syvyyttä. Siinä oli runosäkeitä, jotka hän muisti miet-
tineensä lähes kaksikymmentä vuotta sitten. Niin kauvan
oli hän niitä muistossansa säilyttänyt, muovaillut ja
kaunistellut ..

. Hänen elämänsä, sen valoisimmat
ajatukset olivat siinä paperiliuskoilla, siroteltuina, kuin
ihanat kukkaset valkealle liinalle .

.
. Kyyneleet tul-

vasivat hänen silmiinsä niitä katsellessa .
. .

Mutta silloin sattui hänen silmiinsä ensimäisen lu-
vun alku, jonka rouva Esempio oli läpi lukenut. Har-
hama huomasi siinä kaksi hänen korjaustansa: u oli
korjaamalla muutettu a-kirjaimeksi ja p-kirjaimesta sel-
vennetty j. Hän muisti nämä korjaukset. Oli, kuin
olisi niistä taas tuoksahtanut rouva Esempion hengityk-
sen ilkeä löyhkä. Harhama sai heti ankaran hermo-
kohtauksen ja raivostui. Hän mutisi hampaittensa
välistä:
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— «Kaikkialla sen käsien jälet minua seuraavat.
Kirousta minulle tuottaa jokainen esine, jota hän on
hyppysissänsä pidellyt."

Ja hän repi raivoissansa koko ensimäisen luvun
pieniksi kappaleiksi, potkaisi multaan pienen kuopan
Ritvan haudalla, ja hautasi paperipalaset ja Velikodu-
shofilta varastamansa viidensadan ruplan rahan, ja
päätti ettei ikinä julkaise teostansa, koska siihen oli
rouva Esempio koskenut. Peittäen kuopan mullalla,
mutisi hän:

— «Siellä ovat nyt kaikki sinun kanssasi eletyn
haureuden hedelmät ja häpeät ..."

Nyt ei hänellä enää ollut mitään muuta, kuin hä-
peänsä. Isänmaassa ei hänellä ollut kolkkaa, jonne
olisi voinut mennä sitä piiloon, sillä siitä oli levinnyt
tieto kaikkialle.

Taivas synkistyi synkistymistänsä. Hautausmaa
oli jo puolipimeä. Kokoon kutistuneena mietti Harhama,
mitä varten hän on elänyt.

— «Niin, mitä varten olen elänyt? Mikä on ollut
elämäni tarkotus ja tulos?" — kysyi hän itseltänsä.

Ja kun hän taas mietti, huomasi hän äskeisen
mieltä masentavan tuloksen ja mutisi:

— «Minusta on tullut suomensuvun suurin, loista-
vin häpeäpilkku .

. . oikea 'tähti' ..."

Hän nauroi kamalaa naurua ja lisäsi:
— «Se on siis ollut elämäni tarkotus ja tulos . . ."

Hän mietti taas ja huomasi Ritvan haudalla kas-
vavan pienen rikkaruohon. Hän katseli sitä ja lausui
toivottomana:
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— «Se on varmaankin imenyt ravintoa Ritvan
ruumiista."

Hän taittoi rikkaruohon ja kätki sen taskukirjansa
medaljonkiin, jossa hän säilytti Anna Pawlownan ku-
vaa, ja lausui katkerasti naurahtaen:

— «Tämä rikkaruoho ja häpeä on ainoa tulos mi-
nun elämästäni!"

Ja sitten kyseli hän itseltänsä:
— «Miten olen minä tähän tilaan joutunut? .

."

Hän muisti hetkessä munkki Pietarin kaikki pu-
heet ja kysyi itseltänsä:

— «Jos minä olisin rakentanut sille peruskivelle,
joka on Jeesus Kristus, niin istuisinkohan minä nyt
tässä Suomen häpeänä? .

. Ja eiköhän silloin elämäs-
täni olisi muuta tulosta kuin rikkaruoho ja häpeä? .

."

Hän ajatteli sitä kauvan, istuen elämänsä rau-
nioilla, ruhjoksi lyötynä, häpeän vyöryessä hänen har-
tioillensa vuorena ja pilkkanaurun soidessa. Hän ei
enää jaksanut ihmisiäkään halveksia. Hänen haaksi-
rikkonsa oli äärimäinen.

Silloin tuli hän ajatelleeksi erästä asiaa. Hän
puhui:

— «Jos olen rehellinen, niin minä sanon, että minä
olen etsinyt Jumalaakorutavarakseni, enkä ole tutkinut
Sen tahtoa . . . Teoksessanikaan en ole Sen tahdosta
suuria välittänyt .

. . Olen etsinyt Jumalaa, enkä to-
tuutta . .

. Minä olen unohtanut hyvän ja pahan rajat.
Eikä ole rikosta, jota en ole tehnyt . .

."

Eilinen hirmutyönsä muistui hänen mieleensä. Hän
ajatteli:
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— «Jos olisi vaikka se kirkon Jumala ollut mi-
nussa, niin olisinkohan minä ainakaan näin moneen
rikokseen tahrautunut? .

."

Silloin tuli hän ajatelleeksi erästä työtänsä: Hän
oli teostansa miettiessänsä kirjoittanut erään ylistys-
teoksen Jeesukselle, — ei tosin Jumala- vaan ihmis-Jee-
sukselle — ja hän ajatteli ensi kertaa sen julkaisemista
ja Jeesuksen panemista peruskiveksi.

Sitä ajatellessaan hän painui kokoon, kutistui, ha-
josi ja ikäänkuin vaipui maan alle ja ajatukset aivan
tylsistyivät.

Hän mietti edelleen sitä hulluuden kuplaa jota
hän oli puhallellut muuta ahkerammin: kuviteltua «ky-
kyänsä". Ja hän näki jo itsensä oikeassa valossa:
kyvyttömyyden perikuvana. Hän puheli:

— «Minähän olen ollut aivan kyvytön omaa elä-
määnhän johtamaan .

.
. Minä tiedän kuin apina, mitä

se ja se on jostain asiasta sanonut, mutta minulla ei
ole pienimmässäkään asiassa elävää tietoa: minä en

tiedä, kuka on oikeassa ja minkätähden .
.

."

Hän muisteli teostansa, joka oli eheä, ihana runo.
Mutta nyt hän huomasi, että sekään ei ollut muu kuin
sairauden tuote: 18-vuotisten sairaloisten miettimisten
tulos, eikä kyvystä lähtenyt

. . . Hän hämmästyi ne-
rottomuuttansa, näki itsensä raukkana.

Hän etsi jotain hyvää itsessänsä. Hän muisteli
säälineensä köyhiä, heltyneensä kyyneliin asti, nähdes-
sänsä kurjuutta. Mutta siinäkin hän huomasi alhai-
suutensa ja puhui:

— «Se sääli on ollut minussa luonnonvaisto, eikä
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siveellinen, vapaaehtoinen tunne, ja siksi ei se ole es-
tänyt minua elämästä köyhien kustannuksella ..."

Ja taas hän ajatteli:
— «Jos olisin riippunut kiinni Jumalassa, olisiko-

han niin ollut? . ."

Hän vaipui tomuksi kysymyksensä painon alla.

Oli jo puoliyö. Harhama istui elämänsä raunioilla
ihmisruhjoutumana ja mietti elämäänsä ja sen masen-
tavaa tulosta. Kun hänen henkensä yritteli vielä ko-
hota, nousta uhmaan ja ajatella tulevaisuutta, painoi
sen siipiä raskas kivipaino, eikä se voinut enää maasta
kohota. Hänen hillitön, lapsuudesta asti harjaantunut
mielikuvituksensakin oli ruhjottu, siipirikko, ja ajatus
oli rampa. Koko hänen olemuksensa alkoi tylsistyä.

Viimein loppuivat kaikki voimat, kuten hänelle
aina kävi henkisten taistelujen aikana. Ne taistelut
olivat niin voimakkaita ja rajuja, että tyhjensivät hänet
viimeistä pisaraa myöten, päättyen aina uneen ja uupu-
miseen. Nyt siihen vielä vaikutti moni-öinen valvo-
minen.

Yhä mustemmaksi synkkeni taivas, yhä enemmän
pimeni hautausmaa. Mutta Harhama ei sitä huoman-
nut. Hänen mielensä oli mustaakin mustempi. Kun oli
yö, eikä paikkaa mihin mennä, istahti hän hautaristiä
vastaan nojaten hautakummulle, kääriytyi takkiinsa ja
hetken istuttuansa nukahti. Silloin näki hän kamalan
unen: Hän oli seisovinansa hautausmaalla ... Yö
alkoi lähestyä ... Se pimeni pimenemistänsä .

.
.
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Jo oli pilkkosen pimeä . . . Mutta sitten alkoi
valaista outo, kaamea kuoleman valo ... Se valaisi
himmeästi . . . Tuskin voi erottaa hautaristejä

. .
.

Sitten alkoi kulkea Harhaman ohi hänen elämänsä
. . . Kaikki ne, joita hän oli pettänyt, uhkasivat häntä
. . . joita hän oli halveksinut, ne nyt nauroivat hä-
nelle .

. . Hän hikosi . . . koetti peittäytyä . .
. kät-

keytyä .
. . Nyt tulivat jo ne, joita hän oli herjannut,

kun ne häntä muistuttivat ... Ne soittivat pilkan-
kelloja .

. . osottivat sormellansa . . . Harhama vetäy-
tyi sykkyrään . . . Sitten ilmestyivät taas Perkeleen
näyt, sen tuhannet enkelit tanssivat Unelmalassa, ilk-
kuen hänelle . . . riemuiten hänen häpeästänsä . . .

Vihan-temppelin alttarilta osotti Perkele hänen viheliäi-
syyttänsä, lausuen: nEcce homo! .

." Musta käärme
alkoi kietoutua hänen jalkojensa ympäri , . . Kauhu
ja hätä täyttivät Harhaman koko olemuksen . .

. Hän
yritti huutaa avuksensa munkki Pietaria, mutta huo-
masi tuomitsevan Jumalan seisovan Sinain vuorella,
eikä uskaltanut pelosta huutaa . . . Käärme kietoutui
yhä lujemmin jalkojen ympärille . . . Harhama kie-
murteli tuskissansa .

.
. Hän yritti taas huutaa, mutta

samassa räjähti majuri Velikodushofin huvila ja ääni
tukahtui siihen . . .

Sitten alkoivat haudat hiljaa aueta . .
. Harhama

kauhistui . .
. Haudat aukenivat edelleen .

. . Hauta-
patsaat kaatuivat kumoon ja niiden alta nousivat vai-
najat luurankoina ... Ne irvistelivät huutaen ja ilk-
kuen:

— «Huu! Semmoisenako sinä tulet tänne? . ."

Hän kauhistui entistä enemmän.
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Nyt alkoi kuulua ylhäältä ryminää . . . Hän kat-
sahti hirmustuneena sinne ja näki tulisen pilven . . .

Hänen askeleensa olivat nousseet tiestä, muuttuneet
tulisiksi kiviksi, kuten munkki Pietari ennusti ... Ne
olivat kokoontuneet pilveksi ja nyt alkoivat ne pudota
hänen päällensä . . .

Hädissään yritti hän paeta, mutta edessä oli avo-
nainen hauta, josta kuollut irvisti . . . Hän yritti toi-
saalle, mutta sielläkin oli avonainen hauta ja kuolleet
nauroivat sen pohjalta . .

.

Hän alkoi vapista . .
. Kivipilvi nousi uhkaa-

vampana . . . Joka hetki pelkäsi hän tulisen kivisateen
alkavan . . . «Nyt, nyt se alkaa!" — tuskitteli hän
joka hetki . . . Hiki vuoti virtana . . . Hän yritti taas
huutaa, mutta ääni tukahtui kuolleiden nauruun . . .

Taas pimeni . . . Joka askeleella avautui hauta ...

Tuhannet kuolleet nousivat hänelle ilkkumaan . . .

Koko ruumis vapisi tuskasta.
Taas kääntyi hän paetaksensa, mutta silloin koh-

tasi häntä hirvittävä näky: Nikitin seisoi hänen edes-
sänsä, pää retkallansa, niskanikama poikki . . . Hän
alkoi hirmuissansa hyppiä yli hautojen pakoon . . .

Nikitin seurasi häntä, huutaen kamalalla äänellä:
— «Huu! .

. Hu .
.

. huu!"
Ja vainajat vastasivat haudoistansa:
— «Hu-huu! . . Hu-huu!"
Korppien rääkkynä sekaantui kamalaan huutoon

. .
. Harhaman hätä ja kauhu oli kuvaamaton . . .

Mielipuolena hyppii hän avonaisten hautojen yli . . .

Äkkiä avautui hänen edessänsä hirmuinen kuilu
ja hän näki sen pohjalla helvetin .

.
. Ritva katsoi
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helvetistä häneen, kasvot tuskan vääntäminä . . . syyt-
täen, että hylkäsi hänet vieraan vaimon hoitoon . . .

Harhamalta pääsi hirmuhuuto . . . Hän kääntyi
poispäin . . . Nikitin oli hävinnyt ja hänen sijallensa
oli ilmestynyt rouva Esempio .

.
. Hän lähestyi tans-

sien majuri Velikodushofin kanssa, toisessa kädessä
raudat, toisessa hirttonuora . .

. «Nyt, nyt se lähes-
tyy"» — hätäili Harhama . . . Hän ei voinut huutaa,
eikä paeta . . . Hänellä ei ollut voimaa mitään tehdä
. .

. Rouva Esempio viskasi hirttonuoran hänen kau-
laansa . . . Velikodushof ja Edelmuth sitoivat sen toi-
sen pään puuhun . . . Jokainen Harhaman jäsen va-
pisi kauhusta . . . Nyt potkaisi venäläinen pyöveli
hänet kuiluun ... Jo putosi hän .

. . Kaulanikama
niksahti aivan samalla lailla kuin Nikitinin .

.
. Rouva

Esempio nauroi . . . Harhama pudota mätkähti hel-
vettiin, ja silloin kuului sen tulimerestä ankara jy-
rähdys . . .

Harhama heräsi jyrähdykseen likomärkänä ja huu-
dahti kauhusta .

. . Taivas oli synkässä pilvessä,
ankara ukkosenjyrinä raikui öisessä ilmassa ja hauta-
ristit välkkyivät kirkkaassa salamavalossa. Oli nous-
sut pelottava ukkos-ilma, mutta sade ei ollut vielä
alkanut.

Harhama hyppäsi ylös hätääntyneenä, kiireesti,
kumartui ottamaan käsilaukkuansa, lähteäksensä pois.
Tuulenpuuska käänsi silloin haudalla olevan sanoma,
lehtipalasen ja Harhaman silmiin sattui siitä hänen oma
nimensä. Hän otti paperin ja luki. Siinä oli painettu
rouva Esempion hänestä kirjoittama paljastuskirjoitus,
aijottu varottamaan ihmisiä hänestä. Kirjoitus oli leh-
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dessä, jota Harhama oli kerran vuosikauden ilmaiseksi
avustanut, ja sen alla oli rouva Esempion kirjailijanimi,
jolla hän, kuten Harhama tiesi, kirjoitteli sanottuun
lehteen.

Harhama raivostui. Kaikki äskeinen, juureton
masennus nousi vielä kerran uhmaksi, mutta uhmaksi,
jonka siivet olivat jo poikki leikatut. Hän mietti kat-
kerana, kykenemättömänä taas tuntemaan, että rouva
Esempio oli sen kirjoittanut jalossa tarkotuksessa ja
että kirjoitus oli ansaittu:

— «Miten paljon olen hänen tähtensä sanomaleh-
tienkin herjauksia vastaan taistellut ...ja sillä olen
kasvattanut hänestä itseni herjaajan .

.
. Lapsen hau-

dallakin hän häpäisee minua!"
Silloin kirosi Harhama itsensä lapsensa haudalla,

sielunsa kaikilla voimilla ja rehellisesti. Ukkos-ilma rai-
vosi pelottavana. Salama seurasi toistansa ja jyrähdyk-
set tärisyttivät maata. Hullun tavoin huusi Harhama
jyrinän säestämänä:

— «Nouskoon jokainen askeleeni kirouksena pil-
viin ja pudotkoon sieltä alas päälleni tulikuumina kiro-
kivinä!

Avautukoon syvyys ja pursutkoon minulle kirousta
ja tuomiota! . . Vuotakoon kirous ja pilkka minulle
jokaisen ihmisen suusta!

Ottakoon talven tuuli lunta ja heittäköön sen ki-
rouksena silmilleni, kaikkialla missä kulkenenkin! Ol-
koon kaikki minussa kirottua!

Vuotakoon kirous kesällä pilvestä päälleni vesi-
sateena!"



1770

Ensimäinen saderoihu valui ukkospilvestä ja tuuli
löi sen vasten Harhaman kasvoja.

— «Kas niin!" — huusi Harhama. — «Kuulitpas
nyt rukoukseni, Sinä pilvissä Piilottelija!"

Ja ojentaen nyrkkiin puristetun kätensä taakse
päin, valmiiksi iskuun ja uhitellen salamoivaa synk-
kää pilveä kohti, huusi hän raivohullun tavoin:

— «Niin, jyrise vaan! Sinä Raukka, joka et us-
kalla näyttäytyä, kun Sinua etsin .

.
."

Salamat vilisivät nuolina. Jyrinä yltyi. Harhama
huusi edelleen:

— «Riehu vaan Sinä hedelmän syötättäjä, sinä
ihon puhdistuttajal . . Riehu ja jyrise! . . Vai luuletko
että Sinua nyt pelkään. Niin! Vielä kovemmin jyrise!
En minä peittäänny viikunanlehtien alle, enkä hameen
taakse .

. . Kuule, Sinä Jumala, jos Sinä kerran olet
olemassa . . . kuule nyt totuus: Nyt en minä Sinua
kiellä . . . Minä tunnustan Sinut, minä tunnustan että
olet voittanut minut, mutta minä en pelkää Sinua .

. .

Minä astun eteesi uhmaten . . . Niin, jyrise kovemmin
. .

. Minä astun itse vastaamaan teoistani . . . Kuu-
letko: itse! . . Minä en ryömi edessäsi ..

. Minä
koetan tulla rikostaakkani kanssa toimeen ja vastata
siitä, kun aika joutuu

. .
."

Maa tärisi jyrinästä. Kaiku kierteli äärettömyy-
dessä, jylisi salamoivassa pilvessä. Se oli hurjan uh-
man kaiku, sortuneen ihmishengen viimeinen vimmatun
ponnistuksen kaiku. Sen jylistessä jatkoi Harhama:

— «Tule nyt tiliä vaatimaan ja kuule alaston to-
tuus: Minä itse olen syyllinen, minä eivätkä muut, ja
minä vastaan kerran .

.
. Minua ei ole kukaan vietel-
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lyt . . . Minua ei voi kukaan vietellä .
. . Minä itse

olen tehnyt, mitä olen tehnyt ja minä itse vastaan . . .

kuuletko .
.

. minä vastaan itse .
.

. Kas niin, jyrise
kovemmin . . . Minä olen polttanut huviloita, eivätkä
huvilat minua . . . Minä olen varastanut tavaroita, ei-
vätkä tavarat minua . . . Eivät portot ole maanneet
minua, vaan minä porttoja .. . legioonan ... Eivät ne ole
minulla ihoansa puhdistuttaneet, vaan minä olen niiden
ruumiin ja hengen ravannut . . . Itsetietoisesti olen
sen tehnyt, en vieteltynä .

. . Eivät muut ole minua
murhanneet, vaan minä muita . .

."

Salama löi maahan Harhaman lähelle ja hänen
päänsä päällä räjähti jyrähdys. Ritvan haudalta nousi
sateen kasteleman mullan tuore haju.

— «Iske, iske!" — huusi Harhama. — «Avaavaan
koko hauta! Ja sinä Ritva, sinä pikku rosvo ..."

Pelottava salama keskeytti raivostuneen puhujan,
mutta sitä uhmaavampana jatkoi Harhama:

— «Niin, niin! Sillä rosvoa se on rosvon lapsikin ja
varasta varkaan vaimo . . . Kiroa sinäkin, Ritva, mi-
nua . . . minua . . . minua yksin, sillä minä sinut elä-
mään kutsuin ..."

Hän potkaisi haudan multaa. Siihen haudatut, re-
vityt teoksen alkulehdet nousivat näkyviin. Salamana
leimahtivat hänelle uneksimansa maineenseppeleet ja
kirjailijamaine. Hän raivostui silloin edelleen ja kirosi:

— «Olkoon kirottu jokainen, joka minua koskaan
kirjailijaksi mainitsee ivallakaan! . . Muuttukoon jo-
kainen semmoinen kirjailijanimi kiroukseksi, joka syö
minua kuin nälkäinen rotta! Muuttukoot kaikki unek-
simani kirjailijaseppeleet kiroukseksi, jotka polttavat
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minua yöt ja päivät! Olkoon koko elämäni omaa ki-
roustani!"

Koko hautausmaa leimusi salamoista. Jyrinä yl-
tyi. Musta vesipilvi vyöryi likellä maan rajoja ja siitä
virtasi vesi, kuin taivaalle nostetusta hetteestä. Luon-
non voimat riehuivat kamalina. Harhama seisoi uhmaa-
vana, hurjistuneena, kasvot salamoivaa pilveä kohti ja
huusi:

— «Nyt, Jumala, kai Sinä olet olemassa, astu eteeni
ja murskaa minut tähän haudalle . .

. Kiroa minut!
.

. . Vai etkö voi .
.

. Minä en lähde Kainin tavoin
Sinua pakoon .

. . Elä luule sitä! Minä astun nyt Si-
nun eteesi . .

. Sinua vastaan minä astun nyt vastaa-
maan elämästäni . . . Lähetä nyt vaan eukko hirtto-
nuorinensa ... En minä sinua pakene Kainina . . .

Avaa nyt helvettisi ..."

Pilvi repeili ja raoista leimusivat salamat ja jyrinä
ei tauonnut hetkeksikään. Taivas oli tulen vallassa.
Harhama ojensi molemmat nyrkkinsä pilveä kohti ja
huusi:

— «Iske nyt! Iske tuliset raudat näihin käsiin!
.

. . Niin, niin . . . Iske enemmän! .
. . Vaan joko lop-

puivat nuolesi . . . Sinä Piilottelija! . . .

Sinä opetutat, että Sinä ohjaat ihmis-elämää . . .

Tällä laillako Sinä sitä ohjaat? Tähänkö Sinä johdat
ihmisen? Sinä opetutat, että elämä on kulkua Sinun
johdollasi, Sinun kädessäsi, että sillä on siis järjellinen
tarkotus ... Se on valhe . . . Kuule, se on törkeä
valhe .

. . Ihmis-elämä ei ole kulkua kenenkään joh-
dolla ...ei Sinunkaan, Sinä jyrisijä .

.
. Ihmis-elämä

on joukko harha-askelia . .
."
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Ja ojentaen taas nyrkkinsä salamoivaa pilveä kohti
huusi hän pauhun säestämänä:

— «Ihmis-elämä on joukko harha-askelia ... Se
on yksi ainoa erehtymä."

Hän kokosi kaikki voimansa ja lopetti ihmispedon
eleillä:

— «Se on yksi ainoa järjetön harha-askelten yh-
tymä, yksi ainoa harhama .

.
. Kuuletko: ihmis-elämä

on har-ha-ma ..."

Pelottava salama iski aivan Harhaman vieressä
maahan, ankara räjähdys laajeni pauhuksi ja koivun
latvassa nauroi ilkeä Harakka . . .



Varjoa ja koti-ikävää.

Elämä on harhama, joka oikai-
see itse itsensä . . .

Elämä on Jumalan ijankaikki-
sen rakkauden tulinen käärme . ..

Äärettömyys puhkui maailmoiden synnytyskivuissa
. . . Se imi häviävät itseensä . .

.
Nopeasti syttyvänä

ja sammuvana tulituksena tuikki siinä maailmoiden
synty ja häviö . . . Tyynenä katseli sitä leikkiä ijan-
kaikkisuus ja äärettömyys.

Avaruuden tähditetty puolikupera kirmaa taas
maan mukana. Vinhasti huitoen viskautuu se ihmispo-
loisen asuman maan ympäri, pysytellen auringon valoku-
peran vastaisella puolella. Kuu kieriksii ijäisiä ratojansa
koreillen lainavalossa ja maailmat pauhaavat ikilentoansa
äärettömyyden halki. Yhdet syntyvät, toiset häviävät.
Auringot sammuvat, uudet syttyvät sijalle. Idästä kar-
kaa päivä yön kintereille, ajaen sitä edellänsä, lännessä
karkottaa yö päivää tieltänsä. Ne kirmaavat ainaisessa
kilpajuoksussa, ja äänettömänä hohottaa kylmän ääret-
tömyyden sysimusta autio, maailmoiden kuihtumaton
emätin ja täyttymätön hauta.
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Harhaman iso-isä oli vääryydellä koonnut rik-
kautta. Sen rikkauden oli hän haudannut aarteena
maahan, ja lausunut, ettei sitä kukaan koskaan löydä.

Sateisena yönä hautasi Harhama teoksensa, Per-
keleen taruston ja elämäkertansa luonnoksen suletussa
sinkkiarkussa maahan. Vahva paasi vartioi siellä hen-
kistä aarretta, jonka hän oli haalinut. Sateisen yön is-
tui Harhama siellä haudalla ja itki kuin lapsi. Hän
päätti ettei siitä teoksesta saa yksikään ainoa koko-
nainen lause hänen kauttansa julkisuuteen tulla.

Hänet oli erotettu toimestansa konttorissa kyvyt-
tömyytensä ja huonon elämänsä tähden. Rangaistusta
peläten pakeni hän Moskovaan, jossa piilotteli, vä-
listä alhaisimman roskaväen joukossa. Haudalla alka-
nut oman syyllisyyden tunne sammui kiroukseen ja
hän alkoi taas tehdä itsestänsä marttyyria, uskoen ole-
vansa muka yleisen elämän ja toisten ihmisten pahuu-
den uhri. Siveellinen ihminen oli hänessä vielä taas
osaksikuollut. Entistä sairaaloisemmin halveksi hän taas
ihmisiä, kaikkia erotuksettapa samalla hän häpesi niitä.

Ja kun silloin hän lukiherjauksiksi luulottelemiansa
nuhteita, tai näki jonkun osottavan häntä, tulvi hänestä
aina esille hänen olemuksensa ydin, alhaisuus. Hän
maksoi nuhteet herjauksilla, alhaisuudella, ja nautti siitä
teostansa.

Mutta se sama hänen luonteensa alhaisuus, kun
se oli aikansa tulvinut ja väsynyt, johti hänet samalla
sitä alhaisuutta miettimään ja tutkimaan itseänsä.
Oman syyllisyyden tunteen ilmaukset tuikahtelivat sil-
loin entistä voimallisempina ja tiheämpänä, ja hän ru-
tistui niiden painamana.
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Ja joka hetki levisi elämä hänen eteensä ja levitti
hänen jälkensä ja sanoi: katso! Hän lyyhistyi silloin
aina kokoon, painautui syvemmälle seinänrakoon maail-
maa paeten. Hän pelkäsi lähteä matkalle, peläten sillä
tapaavansa rouva Esempion, joka tuntui aina kierivän
hänen kantapäillänsä maailman sormen osottaessa ja
pilkanhuilujen soittaessa: katso! katso Jumalaasi! Ja
silloin ilmestyi hänelle aina myös elämän hämärä, rikok-
siensa kirjavaan vaippaansa puettuna, ja kaikki muu
haihtui sen väreihin ja pimeyteen ja maailman sormi
osotti sitä ja hän kuuli aina äänen ilkkuvan:

— «Katso elämääsi! . . . Katso sormiesi likaisia
jälkiä elämän puhtaalta pinnalta! ..."

Semmoisina hetkinä hän salassa itki, kuin lapsi,
ja julkisuudessa hän pingotti voimansa salataksensa
kaikki siltä maailmalta, jota hän häpesi ja halveksi.
Hän häpesi koska oma syyllisyydentunne vähitellen
valkeni, kuin päivä, ja pesi valollansa häntä puhtaaksi,
ja riisui hänen päästänsä marttyyrikruunun. Jumalan
kättä totteleva elämä alkoi häntä painaa.

Semmoisina hetkinä hän myös muisteli niitä hen-
kilöitä, jotka seisoivat Jumala-uskon lujalla kalliolla,
etupäässä munkki Pietaria ja Routalan Timoa. Hän
näki niiden pysyvän sortumatta kaiken muun sortuessa
omaan mitättömyyteensä. Hän näki niiden luonteessa
jotain outoa: jaloa, ylevää, puhdasta. Hänestä alkoi
tuntua, että ne henget ovat yläpuolella kaiken: yläpuo-
lella ja ylempänä puolueita, kunniaa, pilkkaa jakaikkea.

Hän ajatteli sitä päiväkaudet. Ja yhä enemmän
alkoi hän ikävöidä sitä lujaa jumala-uskon kalliota,
jokanäytti niin vankalta. Se ikävä syntyi hänessä, kuin
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koti-ikävä lapsessa, kun se on kylliksensä kylässä ollut
ja sen herkkuihin kyllästynyt. Aivan sairaaloisesti hän
ikävöi nähdä syntymätalonsa jakaipasi Korpelan väkeä.

Ja heti sen ikävän ilmestyttyä, tunsi hän oudon
muutoksen: Kun hän näki häntä osoteltavan, katseli
hän sitä verrattain tyynenä. Hän ajatteli jo: «Ne te-
kevät oikein, sillä minä olen sen ansainnut." Hän alkoi
käsittää, että ne osottelut ja hänen rikollisen-inhottavan
elämänsä paljastukset olivat välttämättömiä, että ylei-
nen elämä pysyisi puhtaana. Ne paljastukset olivat
jokaisen ylevän ihmisen siveellinen velvollisuus.

Hän muisti munkki Pietarin sanat: »Jumala on
tuomio", ja alkoi jo alistua sen tuomion alle. Oma
syyllisyydentunne alkoiyhä voimallisemmin kohottautua,
narrimainen marttyyrikruunu hävisi sumuna jahartioille
ilmestyi häpeänvaippa.

Joskus valtasi silloin mielen kamala epätoivo. Hän
kärsi siitä, että hänellä oli äiti, joka sai hänestä hävetä
ja että hän kuului Suomen kansaan, jonka suurimmaksi
tahraksi hän oli itsensä elänyt.

Ja väliin taas sammui kaikki oman syyllisyyden
tunne, ja uhma ja halpamaisuus ryöppysivät näkyviin.
Kaikki oli hänessä nurin heitettyä.

Suomalaisena jouluaattona heitti eräs ohikulkija
hänelle kukan, ehkä sattumalta. Silloin tuntui hä-
nestä, kuin soisivat kaikki lapsuus-ajan kirkonkellot ia
niiden soidessa katseli hän taas munkki Pietaria, Ruo-
nan Karhua, Nataaliaa, Nikolain äitiä jaLooljaa ja Rou-
talan Timoakin, jotka seisoivat jumala-uskon kalliolla
hopeahohteinen kruunu päässä, rauhallisina ja ylevinä
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keskellä maailman turhuutta. Hän meni yösydännä ulos,
katseli sitä näkyä talvikylmässä ja mietti elämäänsä.

Ja kun kaikki alkoi kirkastua, tuli hän surulliseksi
omaa viheliäisyyttänsä ajatellessaan ja mietti sen syitä.
Eikä hän taas jaksanut irtautua sielunsa alhaisuudesta
ja tunnustaa omaa vikaansa, vaan etsi taaskin syyl-
listä elämästä. Hän muisteli, kuinka hänen isänsä,
kun hän oli vielä pieni lapsi, piteli häntä armottomasti,
kun hän oli tehnyt pienen erehdyksen, katkaissut veit-
sen. Hän etsi alhaisuutensa muka aiheuttajia edelleen.
Hän muisti, kuinka kerran, kun hän oli koulussa ja to-
verien kesken puhuttiin, mitä varten kukin on kouluun
lähtenyt, hän vastasi rehellisesti, ehkä liioitellen, että
häntä on kouluun vetänyt osaltaan halu päästä parem-
mille päiville. Silloin hyökkäsivät toverit hänen kimp-
puunsa ja ainoastaan joukon tyhmin asettui hänen
puolelleen ja pelasti hänet pahoinpitelystä. Molemmista
tapauksista oli hänen sieluunsa jäänyt naarmu.

Hän vierautui isästänsä ja muista ihmisistä ja
ajatteli jo lapsena, että ihmisille ei maksa olla rehellinen
ja hän alkoi jo silloin niitä halveksia.

Mutta se rikollisen elämänsä ja epärehellisyytensä
vierittäminen toisten hartioille ei ollut enää sama, kuin
ennen. Hän teki sitä jo epäröiden, oman viheliäisyy-
tensä vaistomaisesti tuntien ja tunnustaen. Kun hän
sitä viheliäisyyttänsä, kykenemättömyyttänsä ajatteli
keskellä jouluyötä, näki hän taas lopulta ihmiskurjuu-
tensa, tajusi elämänsä epärehellisyyden, petoksensa,
maailman ilkeimmän rikosluettelonsa ja narrimaiset te-
konsa, ja hänen hartioillensa vetäytyi häpeän raskas
vaippa ja luuloteltu 'nero' haihtui kuplana hänen sil-
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mistänsä. Hän kyyristyi kokoon ja muisteli teostansa.
Hän muisti, kuinka hän oli sillä lopulta tavotellut kir-
jailijainainetta. Nyt kauhistutti häntä se ajatus, että
hänen nimeänsä olisi joskus mainittu Suomen kirjaili-
joiden yhteydessäkään, sillä hän käsitti, että se olisi
ollut sanottujen kirjailijoiden törkeää häpäisemistä joka
suhteessa. Hän painui maahan ja mutisi synkkänä:

— «Siinä ovat nyt ennustuksien valkeat linnut...
Siinä on nyt se minun 'suuri neroni' ... Se olikin ra-
pakosta kohoava vesipore ...se oli kupla, joka haisee
halettuansa ..."

Hän nauroi katkerana ja katseli taas kademielin
niitä Jumalan ihmisiä, jotka seisovat uskon dianoilla
kallioilla. Hän katseli ja ikävöi lapsuutensa kotia ...

sen joulukirkkoa . . . kirkkomatkoja ...ja sitä josta
äiti oli puhunut

. .
. Hänestä tuntui, ettei hän jaksa

enää ilman sitä harhailla.
Silloin heräsi hänessä myös joskus halu selittää

elämänsä, vetää sen lika julkisuuteen anteeksipyynnöksi
ihmisiltä, varotukseksi muille, etteivät seuraisi häntä,
eläisi itseänsä hänen laillansa ihmisestä eläimeksi, ja
että ne tietäisivät häntä karttaa ja tuomita. Hän ikä-
vöi sen paljastamista myös kiitokseksi Arjanteelle ja
muille, jotka olivat häntä nuhteillansayritelleet parantaa.
Mutta siinä näki hän suunnattomia vaikeuksia: Hänen
elämänsä liasta täytyi kärsiä niiden, joiden poluille hän
oli sattunut. Kauhistuen huomasi hän tulleensa siksi,
josta jokaisen ylevän ihmisen täytyi sanoa, että hän on
negativinen opettaja, s. o. varottava esimerkki: kehnou-
tensa ja syntinsä kautta ase Jumalan kädessä, kuten



1780

käärmeet korvessa. Hän muisti Anna Pawlownan en-
nustuksen «esimerkin-puukosta".

Semmoisina hetkinä hän hikosi ja vapisi. Mutta
kaikki oli vielä ohimenevää. Kaikki loppui ensimäisen
puuskan sattuessa raivoon. Ainoa pysyvä oli se että
hän himmeästi ikävöi jotain lapsuutensa kotia ja munkki
Pietaria ja kuunteli ihmisten ivanaurua tyynenä, vais-
tomaisesti tunnustaen, että on sen ansainnut.

Hän aavisti jo että Jumala on tuomio. Ja yhä va-
kavammin alkoi hän miettiä sen kirjoituksen panemista
peruskiveksensä, jonka oli nuorena kirjoittanut Jeesuk-
sen Kristuksen kunniaksi.

Viimein alkoi häntä etsiä poliisi, sillä oli tullut
ilmi hänen rikoksiansa, muun muassa Velikodushofin
huvilan räjähdyttäminen. Rangaistusta pelätessä oli
Harhamassa kehittynyt vainu saada kaikesta vihiä ja
urkkia kaikkia keinoilla millä hyvänsä. Kun hän sai
tietää että poliisi häntä etsii, pakeni hän Moskovasta.
Eräällä asemalla, puolitiessä Pietarin ja Moskovan vä-
lillä, tuli hän junasta arkaillen ulos, aivan kuin sattu-
malta. Ensimäisenä astui häntä vastaan rouva Esem-
pio, ja katsoi hänen silmiinsä, ilkkuva hymy huulilla,
kuten katsotaan palkkansa saaneeseen pahantekijään.
Jokainen solu värähti silloin Harhamassa. Hänessä nousi
petona loukkautumisen tunne, häpeä, raivo, inho ja
kaikki. Kaikki sekottui hänessä japimeni. Ja hän sylkäisi
inhonsa rouva Esempion kasvoille ja kirosi hänet .

. .
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Juna vihelteli taas, metsät vilisivät ohi. Oli yö.
Kaikki sekaantui taas Harhamassa, kaikki himmeni ja
ja pimeni ikipimeydeksi. Mutta sen pimeyden takaa
nousi hänen elämänsä taas kuin tulikirkas kuunkehä
ja siinä näkyi hänen elämänsä jokaikinen täplä. Siinä
näkyi maailmankurjuus, jonka edessä hän oli polvistu-
nut, korottaen sen Jumalaksi, kurjuus, jonka hän sitten
oli kironnut ja joka oli kironnut hänet. Siinä näkyi
se nainen, jonka hän oli kaiken hyvän ja kauniin esi-
kuvana kietonut jumaluuden ihanimpiin värivaippoihin.
Nyt oli hän senkin kironnut ja sen silmille syläissyt.
Hän mietti elämänsä karvasta tulosta.

— «Oi minua!" — huokasi hän tuskissansa, ta-
vaten päätänsä. Se oli hiuuksista lähes paljas. Yksi
vuosi oli sen paljastanut. Kuolema nosti taas hänen
eteensä luukyntensä, hän tunsi sen raapimisen pää-
laessansa.

— «Elämä ei suo minulle edes harmaita hiuuksia",
— vaikeroi hän.

Elämä veisasi virttänsä. Se soitteli uusia kelloja:
Kiinnijoutumista peläten pukeutui Harhama tun-

temattomaksi ja lunasti makuuvaunun piletin, sammutti
vielä valaistuksen, ollakseen peitettynä ja alkoi taas
miettiä elämäänsä. Makuuvaunun seinästä huomasi
hän tulevan valoa pienestä reijästä ja arkana alkoi
hän sitä tutkia. Hän huomasi, että oli lävistetty reikä
viereiseen osastoon ja sieltä kuului kahden henkilön
puhelu. Hän alkoi sitä urkkia ja kuuli miesten puhu-
van hänestä.
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Hänen hermonsa vapisivat. Hän sai puheesta sen
selvän, että rouva Esempiota oli kavaluudella, tämän
itsensä tietämättä, koetettu saada ilmottamaan, jos mitä
tietää Harhaman osan-otosta vallankumoukseen. Rouva
Esempio oli siis siinä aivan syytön. Saman asian yh-
teydessä kuuli hän mainittavan viimeisen suomalaisen
ystävänsä, Porcuksen nimeä.

Kaikki menneiden päivien haamut ja toiveet jateot
alkoivat taas karkeloida Harhaman silmien edessä. Hän
näki jumalansa tomuna hänen itsensä sylkeminä ja ki-
roamina ja turmioon viejinä. Hänelle selvisi jo him-
meästi, että hän, miehenä oli velvollinen vastaamaan,
eikä rouva Esempio. Hänelle selvisivät himmeästi
munkki Pietarin sanat: «Parannuksen täytyy alkaa mie-
hestä". Hänelle selvisi, että hän olikin se, joka oli ri-
kollisen, haureellisen suhteen voinut estää syntymästä,
mutta hän ei ollut sitä tehnyt, vaan päinvastoin.

Ja sitten seurasi kuvaus hänen elämästänsä. Pe-
lottavana loihtiutui hänen eteensä koko hänen elämänsä.
Se irvisteli hänelle rikoksien kirjavaan vaippaan puet-
tuna. Se riisui hänen päästänsä kaikki narrimaiset
marttyyrikruunut. Se paljastautui itse ilkeäksi luuran-
goksi, jonka likaisina hapsina häilyivät hänen erehdyk-
sensä ja luista vuoti ytiminä, ilkeänä visvana, hänen
rikoksensa .

. . Hän näki taas elämänsä perus-olion:
pahan.

Silloin putosi Harhama lopullisesti siltä temppelin-
harjalta, jolle hän oli noussut. Hän putosi pohjatto-
muuteen. Hän näki itsensä viheliäisimpänä ihmis-olen-
tona, henkisenä raukkana, mihinkään kykenemättömänä.
Siipirikkona laski hänen henkensä lopullisesti alas.
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Silloin avautuivat hänen silmänsä ja hän huomasi ole-
vansa alasti . .

.

Hän oli ennen tehnyt vaikuttimistansa, tai jostain
muusta viikunalehtiä, joilla peitti elämäänsä. Tuuli
puhalsi nyt pois vaikuttimista taitetut viikunan lehdet.
Hän oli taas alasti maailman silmien edessä. Hän oli
vetäytynyt toisten selän taa ja takonut itsellensä ma-
juri Velikodushofin jarouva Esempion teoista marttyyri-
kruunua, mutta nyt näki hän, että se kruunu kuuluukin
juuri rouva Esempiolle, joka oli hänen elämänsä ja hi-
mojensa uhrina häneen sitoutunut. Se kruunu kuuluu,
sen huomasi hän, majuri Velikodushofillekin, jonka
elämä olisi ehkä onnen satama, jos ei häntä olisi maail-
massa ollut. Hän oli ottanut tulisen omenan elämän
puusta, pudottanut sen kauhuissansa, poltettuansa kä-
tensä ja tunsi jo tulisen elämänkäärmeen kietoutuvan
ympärillensä, puristamaan hänestä hänen eteensä sitä
häpeää, minkä hän oli elämällänsä ansainnut.

Valekruunu karisi Jumalan tulisen seulan silmistä,
hän huomasi taas olevansa aivan alasti, päälaella rikolli-
sen elämän paljastama häpeäpilkku. Hän vapisi ja pel-
käsi putoavansa itsekin seulansilmien läpi . . .

Ja silloin avautui hänelle elämänsä ääretön tyh-
jyys, kuin kaiken olemattomuus, johon hävisi kaikki,
kaikki, kaikki, rikokset ja pyrinnöt, toiveet ja unelmat,
rakkaudet ja vihat ja muistotkin. Se tyhjyys rutisti
häntä, se imi hänet itseensä, kuin sieni veden. Hän
hätääntyi ja sekaantui ja selvisi. Seula kävi, kaikki
oli pois varissut ja sen kaiken kanssa koko elämä.
Äärettömän tyhjyyden pilkkopimeästä kirkastui hänelle
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rouva Esempio. Hän näki tämän nyt hänen elämänsä
uhrina. Hän näki hänet elämänvirran vesikuplana.
Hän näki kuinka virta vie häntä mukanansa, kuten se
oli häntä itseänsäkin vienyt . . . Nyt painoi se jo hä-
net pohjaan . . . pohjamutiin . . . nosti pinnalle . . .

painoi taas niille lihan vuoteille, joilla hänkin oli maan-
nut, koristeltuansa ne ensin rakkauden valevaipoilla .

.
.

Virta ryöppysi. Hän näki rouva Esempion taas
kohoavan pinnalle . . . kirkastuvan, häviävän, kärsivän
maailman sormen edessä . . .

Hän näki hänen astuvan niihin pihteihin, joissa
hän oli kiemurrellut .

. . näki hänen palavan Hänen
ahjonsa tulessa, näki hänen painautuvan Hänen alasi-
mellensa .

.
.

— «Minä olen osaltani lisännyt hänelle sen ah-
jon tulta, jossa hän nyt vuorostansa palaa . . . Millä
oikeudella olen sen tehnyt? . . Miksi? . . Miksi? . .

Miksi sidoin hänen elämäänsä omani?" — vaikeroi
Harhama.

Hän vaikeroi ja vaikeroi ja silloin näki hän rouva
Esempion vaikuttimien poreilevan elämän virran pin-
nalla kirkkaina, puhtaina vesikuplina. Ne kokoontuivat,
nousivat vedestä, leijailivat ja pukivat lopulta rouva
Esempion puhtaaseen, ihanaan vesikuplavaippaan, jossa
hän hohti kärsivänä, erehtyvänä ihmishenkenä ja astui
ihmis-erehdyksien ja onnettomuuden kuningattarena Ju-
malan ahjoon, kärsimyksien tuleen. Ja sikäli kuin rouva
Esempio kirkastui, pimeni Harhamalle oma elämänsä
pilkkopimeydeksi, joka imeytyi äärettömään tyhjyyteen,
kuin vesi sieneen, ja kaikki hajosi pölyksi ja tomuksi.
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Kaiken sen kaaoksen keskellä sai hän hermo-
kohtauksen ja menetti kaiken ajatuskykynsä. Rouva
Esempio häilyi aina varjona hänen edessänsä. Hän,
entinen ihmisten halveksija, huomasi nyt vihdoinkin
olevansa niistä kurjin, viheliäisin, mihinkään kykene-
mätön, nerottomuuden perikuva, kykenemätön omaa
elämäänsä hallitsemaan, ja ihmisviheliäisyyden, halpa-
maisuuden ja rikoksien lihaksitulemus. Jossain oli hän
poistunut junasta, tai hypännyt siitä ja harhaili taju-
tonna talvisia teitä myöten. Kolme vuorokautta oli
hän niin mielipuolena kuleksinut syömättä ja nukku-
matta. Neljäntenä päivänä saapui hän Pietariin, tietä-
mättä itse, mitä teitä oli tullut. Vaatteet olivat liko-
märät talvisesta sateesta ja kasvot ja ryntäät nenästä
vuotaneen veren tahraamia. Hän näytti ihmiskurji-
mukselta.

Oli aamuyö, kun hän saapui Pietarin katuja har-
hailemaan. Raskas, kylmä sumu painui harmaana
vaippana kaupungin yli. Sitä halkaisi kirkonkellon ku-
in ahdus ja ohkaiset valokuidut, jotka tunkivat sen läpi.

— «Herra Harhama!" — kuuli hän äkkiä taka-
nansa ja mustapukuinen nainen tarttui hänen käsivar-
teensa.

Hän tuijotti naisen silmiin kauvan, sanattomana.
Nainen oli namillansa, neuvotonna ja kyynel tunkeutui
silmänurkkaan. Jotakin alkoi silloin Harhamalle kir-
kastua. Hän muisti Nikolain korkean otsan ja avoimet
silmät .

. . Hän katseli teoksensa jumalatarta . . .

■—- «Loolja", — tapaili hän kaiken taas himmetessä
ja kaiken kääntyessä hänessä nurin. Nikolain muisto
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loihti hetkessä hänen eteensä menneet päivät, jolloin
hän kuvitteli kohoavansa maailmankurjuuden kunin-
kaaksi ja hengenruhti naaksi. än muisti sitä, teok-
sensa vielä kerran hänen ylitsensä kohotessa tulipuner-
tavana mustatähtisenä taivaanlakena ja kyynelien vuo-
taessa hänen silmistänsä.

Loolja hätääntyi, koetti hillitä kyyneliänsä ja loh-
dutella Harhamaa, puhellen:

— «Herra Harhama .
. . Miten Te nyt tällaisena

. . . Mitä on tapahtunut?"
— «Heitä minut, rakas Loolja! Minä olen onnet-

tomampi sinua . . . Minä olen kurjista kurjin", — kes-
keytti Harhama.

Loolja hätääntyi. Kyyneleet vuotivat virtana hä-
nen silmistänsä. Molemmat olivat taas vaiti. Kirkon-
kellot alkoivat soida, joulukynttilät tuikkia. Loolja lau-
sui viimein vapisevalla äänellä:

— «Teillä on kylmä ja raskas . . . Mennään kirk-
koon! Siellä on lämmin ja sydän rauhottuu."

— «Ei, Loolja ... Ei kirkko minua lämmitä", —

vastasi Harhama hajanaisena.
— «Lämmittää. Varmasti lämmittää, kun vaan

uskotte. Te ette tiedä miten armollinen on jumala . . .

Maria Petrownakin on kirkossa löytänyt rauhan ja käy
joka päivä rukoilemassa ...Ja hän oli niin suuri syn-
tinen ...Ja minutkin on armollinen Jumala siellä puh-
distanut ...ja pelastanut .

. . Siskot ovat jo turva-
tut ja Kaatja .

.
. Tänään uhraan Hänelle kynttilänä

viimeiset ruumiini hintarahat . . . lopullisen puhdistu-
miseni muistoksi", — lohdutteli Loolja ja lopetti:
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— «No, herra Harhama! .
.

. Mennään kirkkoon."
Harhama raukesi ja hajosi yhä enemmän. Kaikki

mennyt vilisi silmissä sakean sumun läpi tuikkivina
joulutulina ja taivaalla helotti lapsuuden joulukirkko
kauniin Kirkkoniemen kunnaalla. Polvet horjuivat, vaat-
teet jäätyivät. Hän supisi synkkänä:

— «Ei, Loolja! En minä voi kirkkoon . . . jos siellä
on Jumala ..."

— »No, kävelemään sitten!" — ehdotti Loolja, tart-
tui lempeästi Harhaman käsivarteen ja vei häntä mu-
kanansa Harhaman sitä milfei huomaamatta.

Harhama käveli sanatonna, eteensä katsomatta,
tylsänä. Loolja puheli hänelle jotain, jota hän ei täy-
sin tajunnut.

— «Mennään tänne! Tänne!" — puheli Loolja tu-
kien Harhamaa ja johtaen häntä hänen huomaamat-
tansa kirkkoa kohti.

He tulivat Kasanin kirkon pylväistöön. Silloin
vasta huomasi Harhama kuin houreissa, että hän oli
kirkkoon menossa. Ja juuri kuin pahuuden pesän suulla,
pysähtyi hän, kauhistuen sen sisälle menoa. Hän lau-
sui päättävästi:

— «Ei, Loolja. Ei sinne. Ei minusta Jumalatkaan
huoli .

.
. Niillekin minä olin häpeä ..."

Hän vajosi istumaan kirkon pylväistöön, sen kivi-
portaalle. Hänen ylitsensä kupertui taas taivaan pu-
nakirkkaana kupukattona hänen teoksensa suuret si-
vut. Se oli runohelmillä siroteltu. Jokainen runosäe
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loisti jalokivenä . . . Sitten muttuivat runohelmet mus-
tiksi tähdiksi ja alkoivat liikkua, ensin hitaasti madel-
len, sitten nopeammin . . . Vähitellen alkoivat ne soi-
keta . . . venyivät pitkulaisiksi . . . muuttuivat ma-

doiksi ja viimein muuttuivat ne mustiksi käärmeiksi,
joita vilisi täynnä koko taivaan punakirkas kupera.
Ne kiemurtelivat, katselivat hänen sormiensa päihin ja
sihisivät: «Niistä me olemme vuotaneet ..."

— «Voi .
. . voi . .

. voi!" — huokasi Harhama
kasvonlihakset tuskan vääntäminä. Loolja itki, eikä
tienyt mitä tehdä.

Paikalle saapui silloin Maria Petrowna, joka oli
kirkkoon menossa.

— «Auttakaa minua, Maria Petrowna, saattamaan
herra Harhamaa!" — pyyssi Loolja lisäten: «Autetaan
hänet ylös."

Maria Petrowna oli ryysyihin puettu, mutta sil-
missä loisti uuden elämän kirkas, puhdas valo. Hän
luuli Harhamaa juopuneeksi, ja kysyi Looljalta:

— «Onko hän juovuksissa?"
Harhama kuuli kysymyksen ja vastasi mieli syn-

kinnä yö-sydännä:
— «Olen . .

. Minä olen juopunut .
.

. Minä olen
juonut elämän sappikarvaan viinamaljan."

Maria Petrowna hämmästyi ja teki ristinmerkin.
Harhama jatkoi, mieli kuolonkatkerana:

— «Sinä, Maria Petrowna, lausuit kerran, että
elämä on suuri musta käärme . . . Katso! Taivas ki-
hisee täynnä mustia käärmeitä . . . minun elämäni ma-
toja .

.
."
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Maria Petrowna hämmästyi, neuvotonna kysyi hän
Loojalta:

— «Kuka hän on?"
Harhama kuuli kysymyksen ja vastasi katkerana:
— «Kukako minä olen? .

.
. Etkö sinä, Maria

Petrowna tunne? Minä olen ihmis-olennon erehdys .. .

Minä olen ihmis-harhama."
— «Hän on onneton", — kuiskasi hätääntynyt

Loolja.
Maria Petroxvna tajusi edessänsä olevan oman en-

tisen ihmisensä. Hän teki ristinmerkin ja rukoili:
— «Kaikkivaltias armollinen Jumala! Johda hä-

net luoksesi ja armahda häntä, kuten olet minuakin
syntistä armahtanut!"

Ja Looljalle hän lisäsi:
— «Viedään hänet kirkkoon!"

Nöyränä, kuin anteeksi pyytäen, tarttui hän sitten
Harhaman kainaloon Looljan nostaessa toisesta. Mo-
lemmin puolin tukien saattoivat nämä kaksi langen-
nutta naista Harhaman pylväskäytävää myöten kirk-
koon tämän sitä enään tajuamatta, saattoivat hänet
sinne jouluaamuna, Venäjän kaikkien kirkonkellojen
soidessa ja sen miljoonien veisatessa kunniaa Juma-
lalle korkeudessa . . . Katkerana mutisi Harhama it-
seksensä, elämäänsä muistellen:

— «Ah! Mitä onkaan elämä!"
Maria Petrowna kuuli sanat ja lausui:
— «Voi Te onneton! Ettekö tunne mitä on elämä?

Elämä on Jumalan ijankaikkisen rakkauden tulinen
käärme, jolla hän kuristaa meistä pois kaiken pahan ja
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onnettomuuden ja vetää meidät armosyliinsä, joulukirk-
koonsa ..."

Ja kun he olivat jo kirkon ovella lausui Maria
Petro wna:

— «Jumala juottaa meillä armossansa kullakin
oman kalkkimme . .

. Hänen tahtonsa on, että elämän-
kalkki ei saa mennä meiltä pois muutoin, kuin että me
sen juomme ..."

Harhama kuuli sanat. Ja silloin purskahti hä-
nessä vielä kerran oma ylpeys rajuna, voimakkaana,
nousi kuin rutto siivillensä. Hän pysäytti taluttajansa,
oikaisi itsensä, muisti koko elämänsä kalkin sen pohja-
sakkaa myöten ja lausui ylpeänä:

— «Kuule, Maria Petrowna: Minä en ole sitä ar-
moa kerjännyt ...en ole kerjännyt armoa saada jät-
tää elämänkalkki juomatta . .

. Minä en ole raukkana
arastellut juodessani elämän kalkkia pohjaan asti . . .

Minä olen juonut sen sakatkin ahnain huulin .
. .

Minä olen juonut sen tarkempaan kuin sinä . . . Minä
olen juonut sen tarkempaan kuin kukaan maailmassa
. . . Minä olen juonut sen myrkytkin .

.
. Ah . .

."

Maria Petrowna ja Loolja tekivät ristinmerkin ja
edellinen lausui:

— «Sen parempi Teille itsellenne! ... Te tun-
nette sitä paremmin Jumalan armon suloisuuden . .

."

Ja Looljalle hän lisäsi:
— «Vedän hänet Jumalan ja Hänen poikansa Jee-

suksen Kristuksen jalkoihin!"
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Kasanin kirkko on rukoilijoita täynnä. Juhlava-
laistus lainehtii valomerenä, rukoukset nousevat kohis-
ten kirkon kylmään kiviholviin. Harhama astui sinne
aivan huomaamatta, mihin menee. Tylsänä katseli
hän ympärillensä. Silloin lähestyi häntä väen seasta
mies ja lausui:

— «Tervetuloa, veli Harhama! Elävälle Jumalalle
olkoon kiitos tulostasi!"

— «Ah! . . . Isä Pietari" — mutisi Harhama.
.Sinulle olkoon kiitos

Sinulle kunnia!
Herra, armahda!
Herra, armahda!"

kertasi laulu munkki Pietarin lausumaa kiitosta.
Kirkon perällä, sen alttarin edessä, missä Jeesuk-

sen veistetty ruumis riippuu ristillä, rukoili Anna Paw-
lowna. Munkki Pietari johti Harhaman sinne, Looljan
häntä käsivarresta taluttaessa.

Anna Pawlowna oli lopettanut rukouksensa ja
nousi ylös ja puhui hämmästyneenä itku kurkussa:

— «Te! . . . Harhama! Voi hyvä Jumala! . .
.

Mitä on tapahtunut, kun olette tuommoisena? Näin
unta, että putositte jostain korkealta ja rukoilin juuri
puolestanne . . . Herra Jumala . .

. mitä on tapahtu-
nut?"

— «Ei mitään .
. . Minä olen vaan pudonnut"

,
—

vastasi Harhama synkkänä.
— «Mistä pudonnut? . . . Junastako? .

.
. Puhu-

kaa Herran tähden!" — hätäili Anna Pawlowna.
— «Ei vaan korkeammalta .

. Taivaasta olen
pudonnut", — yritti Harhama.
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— «Herra Jumala!" huudahti Anna Pawlowna
avuttomana, kauhuissansa, luullen Harhaman tulleen
hulluksi. Hän vapisi, kalpeni, kuiskasi munkki Pieta-
rille kysyvästi:

— «Hän on tullut hullhksi?"
Munkki Pietari ja Loolja ristivät silmänsä. Har-

hama oli kuullut Anna Pawlownan kysymyksen ja kä-
sittänyt sen. Hän jatkoi katkeraa selitystänsä.

— «Niin . . . Minä olen pudonnut taivaasta, jonka
itse rakensin ..."

Anna Pawlownalle selvisi hiukan Harhaman elä-
män sumu. Hän hätääntyi ja ilostui ja yritti puhua:

— «Mutta Jumala . .
."

— «Jumalat minä olen pudottanut muassani", —

keskeytti Harhama synkkänä, surullisena.
— «Ai, Te ihmispoloinen! . . Ihmisharhaaja!" —

pääsi Anna Pawlownalta, joka käsitti kaikki himmeästi,
sillä munkki Pietari oli hänelle kertonut Harhaman
teoksesta. Munkki Pietari seisoi jalona, lempeänä, kuin
antaisi hän kaiken Jumalan käteen. Viimein lausui
taas Anna Pawlowna itkun seasta:

— «Rauhottukaa! Onhan vielä Nostaja . . . No,
Te olette pudonnut 'jumalinenne', mutta eihän kaikki
ole pudonnut ..."

Harhama katsoi surullisena Looljan silmiin ja mu-

tisi, tarkottaen Looljaa, joka myös oli hänen teoksensa
jumaluuden vertauskuva:

— «Ei kaikki . . . Ehkä ei . .
. Se, joka ehkä

vielä jäi, on tuonut minut varkain sen Jumalan temp-
peliin, jonka istuimelle minä hänet olen korottanut .

.
."
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Munkki Pietari käsitti asian, teki ristinmerkin ja
lausui:

— «Kiitos Sinulle, joka johdat kaikki polut itseesi,
pelastat eksyneitä väärillä jumaloillakin!"

Anna Pawlownakin käsitti nyt kaikki, katsahti en-
sin Looljaan, sitten Harhamaan ja itkuun yhtyen lau-
sui hän:

— «Voi Herra Jumala minne Te olette noussut. . .

ja mistä pudonnut ...ja mitä teitä kulkenut! .
."

— «Pudonnut olen . .
. pudonnut!" — myönsi Har-

hama synkkänä.
— «Nosta meitä, Jumala! .

. Nosta meitä! . .

Ohjaa meitä! . . Tue meitä! .
." — kuului ihana laulu

rukouksen ja huokauksien seasta.
Harhama silmäili ympärillensä. Hän alkoi hieman

selvitä, ajatus kirkastui rahtusen. Vähän loitompaa,
erään alttarin edestä, näki hän Maria Petrownan nouse-
van polviltansa ja sytyttävän kynttilän. Tämä risainen
nainen kirkastui silloin Harhaman silmissä taivaan
ruhtinattareksi, joka rauhallisena, puhtaana hohti joulu-
kynttilöiden kirkkaassa valossa, kädessä valtikka: kirk-
kaasti tuikkiva vahakynttilä. Hän seisoi semmoisena
elämänturhuuden edessä uuden ihmisen ihanana ilmes-
tyksenä ja huikaisi Harhaman silmiä . . .

Kului hetki. Saman alttarin eteen, josta Maria
Petrowna oli noussut taivaan ruhtinattarena, astui väki-
joukosta hätääntyneen näköinen ylhäinen nuori nainen.
Harhama vavahti. Hän tunsi paroonitar Lichtensteinin.

Vielä hetki . .
. Paroonitar Lichtenstein laskeusi

nöyränä polvillensa samalle paadelle, miltä Maria Pet-
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rowna oli juuri noussut. Silkissä kallisten ja kullassa
ja helmissä loistaen, kuin jalokivivaippaan puettu kau-
neuden ja ihmis-onnen ja sulouden kuningatar vai-
pui hän rikkauden hallitsijattarena Jumalan alttarin
eteen, kuin maahan viskattu märkä riepu. Tukka ha-
josi kivilattialle ja hän painoi marmorikauniin otsansa
lattian kylmälle, likaiselle graniittipaadelle .

. . hajosi
. .

. särkyi .
.

. rukoili .
.

. itki . . . kärsi ...ja kie-
murteli Jumalan tulipitimissä. Elämän tulinen käärme
oli kietoutunut hänen hennon vartalonsa ympärille,
rutisti häntä armottomana, pujotti kaikkivaltiaan, hohta-
van päänsä hienon puvun kauluksen alta ylös, kohot-
taen kaksihaaraisen, hehkuvan tulikielensä ijankaikki-
sena valtikkana ylös, kirkkaan tulikruunun pään taka-
raivoa koristaessa ja silmissä ikuisen viisauden lois-
taessa.

Ja kaikki kirkastui Harhamalle niin kirkkaaksi,
että kaikki taas himmeni siihen omaan kirkkauteensa.
Hän näki taas rouva Esempion ilmestyvän elämän to-
muista ja erehdyksistä. Hän näki hänen kyyneleet sil-
missä katselevan elämän hyvän- ja pahantiedonpuuta,
joka hohti hänen edessänsä tuli-omenoista punaisena.
Hän näki hänen muistelevan, itkevän ja katuvan niitä
päiviä, jolloin he olivat yhdessä siitä puusta syöneet,
erehtyneet, huomanneet alastomuutensa ja luoneet it-
sellensä elämän paratiisin sijalle erämaan, jossa ihmis-
ten pilkka pisti joka askeleella ohdakkeen okaana.

Mutta hän näki hänen myös alistuvan, kirkastu-
van ja peseytyvän maailman pilkkasateessa siitä tah-
rasta, joka hänenkin käsistänsä oli häneen tarttunut. . .



1795

Hän näki hänen puhdistuvan .
.

. astuvan Jumalan ah-
jon tuleen .

. . palavan .
.

. kärsivän ja nousevan sieltä,
kuin Maria Petrownan graniittipaadelta, ruhtinattarena,
kirkkaat valokynttilät molemmissa käsissä valtikkana.

Ja etäämpää hän näki majuri Velikodushofin var-
jon. Hän ymmärsi nyt taas hänen jalot vaikuttimensa,
rakkauden ja kaiken muun siihen kiedotun ja näki it-
sensä syyllisenä. Hän näki kuinka elämä otti juuri
hänen tähtensä majuri Velikodushofin kaikkivaltiaalla
kädellänsä niskasta kiini, kuin Abraham uhrattavaa
poikaansa ja painoi hänet uhrialttarille, kärsimyksien
paadelle, nosti hänet siten ihmishengen korkeimmalle
alttarille kärsimään Harhaman elämän ja olemassa-olon
tähden.

Ja taas ja taas näki Harhama oman olemuksensa
ja elämänsä salamoivan ohitsensa irvistelevänä ihmis-
kurjimuksena, sen mallina minkälainen ihminen ei saa
olla.

«Niin .
. . Minä olen korkealta pudonnut", —

toisti hän taas.
Loolja seisoi neuvotonna, hätääntyneenä, mitään

selvästi käsittämättä.
— «Mutta Jumala nostaa, jos olette pudonnut

Hän on armollinen", — tarttui viimein Loolja. Ja pai-
naen Harhamaa hiljaa käsivarresta lisäsi hän itkussa
suin:

— «Rukoilkaa, herra Harhama! Rukoilkaa Juma-
laa! . . Minä sytytän puolestanne kynttilän . . ."

Ja hän osti kaksi kynttilää ruumiinsa viimeisillä
hintarahoilla ja sytytti toisen Harhaman puolesta.
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Kaikki loppukin särkyi silloin ja kaikki katkesi ja
ratkesi ja väsyi Harhamassa. Elämä sumeni ja sen

sumun takaa vilkutti joku tuntematon valo, jonkakirk-
kaudessa kaikki eletty näytti usvalta. Ja siitä usvasta
nousi joku — ei hän käsittänyt mikä se oli — ja osotti
hänelle koko menneisyyden, jonka taustalta hän huomasi
selvillä tulikirj äimillä kirjoitetut sanat:

— «Sinulla ei ole kenellekään anteeksiannettavaa,
vaan kaikilta anteeksi pyydettävää . .

."

— «Minua onnetonta, että minulla ei ole kenelle-
kään anteeksiannettavaa!" — puhkesi silloin hänen rin-
nastansa.

— «Herra armahda . . . armahda . . . armahda
armahda!" — soi yhä hänen korvissansa.

Häpeä painoi Harhamaa ja koko entinen elämä
rutisti häntä. Hän katsahti maassa kiemurtelevaa pa-
roonitar Lichtensteiniä ja muisti hänen sanansa: »Elä-
män tarkotus on tuskallansa helpottaa kuoleman tuloa
. . . Sen tarkotus on tehdä kuolema tuskista pois pää-
syksi . .

." Hänelle olisi nyt ollut kuolema tuskasta
rauhaan, kärsimyksestä iloon, häpeästä kunniaan pääsy.
Hän kauhistui ajatusta että hänen pitäisi jäädä ijan-
kaikkisesti elämään, kantamaan sitä häpeän ja kärsi-
myksien taakkaa, jonka hän oli hyvän- ja pahantiedon
puusta hartioillensa nostanut. Hän iloitsi siitä, että ei
ollut löytänyt sitä elämänpuuta, jonka hedelmistä hän
olisi saanut ijankaikkisen elämän. Hän iloitsi että sitä
puuta vartioi joku valpas ja väsymätön enkeli ... Ja
hän huokasi:

— «Oi, jos minun täytyisi nyt elää ijankaikkisesti..
Tai kauvankaan .

.
."



1797

— «Armahda meitä Jumala! Armahda kuolemal-
lasi ja kaikella!" — veisasi kuoro. Anna Pawlownan
silmissä kiilsivät kirkkaat kyyneleet ja Harhama kuuli
hänen supisevan:

— «Armahda häntä Jumala ja säre hänet loppuun
asti! Selvitä Sinä elämän suurin ristiriita: Sovita
Sinä tämä suuri ihmis-erehdys, tämä luoksesi pyrkivän
ihmishengen harhaannus .

.
."

— «No, rukoilkaa elävää Jumalaa ... Ja Va-
pahtajaa Jeesusta Kristusta!" — kehotti vielä Loolja
painaen häntä hellästi käsivarresta polvillensa.

Ja Harhama tunsi jäseniensä raukeavan. Elämä
painoi tulikuumana vuorena hartioita, polvet horjuivat
ja aivan kuin väsymyksestä, taudin raukaisemana, pai-
nui hän polvillensa, kuin sairas tautivuoteelle, Looljan
hiljaa käsivarresta painaessa häntä Jumalan jalkoihin
sillä samallakädellä, jonka Harhama oli nostanut Juma-
lan käden sijalle. Se painoi häntä Jumalan jalkoihin
ylistyslaulujen pauhatessa ja kynttilöiden loistaessa
Jumalan kunniaksi ja Looljan, Anna Pawlownan ja
munkki Pietarin tehdessä ristinmerkkinsä. Hän tui-
jotti elottomilla silmillänsä Jeesuksen kuvaan sanat-
tomana. Se ainainen jumalatuli valkeni hänelle
silloin taas, kuin valaistu joulukirkko, johon hän lap-
sena ajoi kuuraisen koivumetsän läpi, joulukulkusen
hiljaa kilistessä. Hänen korvissansa humisi ihana laulu,
hänen vierellänsä seisoi kaksi naista silmät kyynelissä,
ja munkki Pietari lempeänä, surullisena. Joku ajet-
tuina puhkesi silloin Harhamassa itsestänsä. Juma-
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lan kuvaan tuskaisena tuijottaen, päässä häpeän ja
rikoksen seppele, jupisi hän, kuin taudin houreissa:

— «Taivaan ja maan elävä, tuntematon, kaikki-
voipa Jumala! Sammuta minut, sillä minä palan . . .

minä palan . . . minä palan . . ."

— »Herra Jumala! .
. Herra Jumala! .

. Auta
häntä!" — vaikeroi Anna Pawlowna.

»Herra, armahda!
Herra, armahda!
Herra, armahda!"

veisasi kuoro.
Harhama jatkoi hourettansa, kyynelien silmistä

tulviessa:
—

__

Sinusta vuotavat minun tuskani . .
. Sinusta

juoksevat minun kipujeni kuidut."
— »Sinussa sammuvat kaikki tuskat. Sinussa lop-

puvat kaikki kivut", — lauloi kuoro. Harhaman pai-
suma vuoti edelleen. Hän vaikeroi:
Petrovitshin ja toisten silmiänsä ristiessä.

— »Sinä olet minun tuskieni ja vaivojeni lähde ja
kärsimyksieni vesisuoni."

— «Sinussa yksin on ikuinen rauha ja lohdutus.
Sinä olet ehtymätön armon lähde . .

. Herra armahda! . .

Herra, armahda! .
. Herra, armahda!" — humisi laulu

ja rukous.
Ja yhä hartaampana jupisi Harhama puoli-itsek-

sensä . . . Yhä palavammin houri hän:
— »Sammuta minut! .

. Minä palan .
.

. minä
palan . .

. minä palan .
.

."

Ja yhä ihanampana japalavampana kertasi veisuu
ja tuhansien huokaukset:
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»Herra, armahda!
Herra, armahda!
Herra, armahda meitä!"

— «Pyyhi Sinä pois kiroukseni jälet. Peitä ne
siunauksella!" — jatkoi Harhama ja hänen korvissansa
humisi veisuu:

— «Sinusta vuotaa ikuinen siunaus . .
. Sinussa

sammuu synti, kuivuu kirous ..
. Sinusta alkavat

kaikki polut . . . Sinuun johtavat kaikki tiet .
. . Jos

ijankaikkisuus loppuisi, et Sinä lopu .
. . Jos avaruus

haihtuisi, pysyt Sinä. Herra, armahda! Herra, armahda!
Herra, armahda!"

Joulukynttilät loistavat kirkkaina, Looljan ostama
muita valoisampana. Kyyneleet vuotavat ja kuivuvat
ja huokaukset tukahtuvat. Pappi luki alttarilla joulu-
saarnan tekstiä:

— «Minä ilmotan teille suuren ilon: Teille on
tänäpäivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra,
Davidin kaupungista."

Ja ihana laulu ja kirkonkellot alkoivat sävelillä
ylistää jumalaa korkeudessa. Oli, kuin olisivat taivaat
auenneet ja niistä vuotanut keväinen armonsade, joka
sammutti hartioita painavat tulikuumat vuoret ja huuh-
toi ne pois ja pesi kyyneleet poskilta ja lauhdutti tuskat.
Ja Harhamalle häämötti oma eletty elämänsä epäsel-
vänä, ilkeänä sumuna, aamunhämäränä, joka hopeana
haihtui valkenevan päivän kirkkauteen, ja joulukyntti-
löiden valo johonkin tuntemattomaan kirkkaaseen va-
loon, joka paloi äärettömyyden rajoja pitkin. Harhama
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tunsi siihen vajoavansa yhtenä ainoana erehtymällä,
harha-askelten joukkona, yhtenä ainoana harhamana ja
houri edelleen:

— «Minun rikokseni painavat minua tulikuumina
vuorina . . ."

Munkki Pietari teki ristinmerkin ja lausui hiljaa:
— «Kiitetty ole Sinä kaikkivaltias elävä Jumala,

joka olet osottanut, että syntikin on ase Sinun kädessäsi!"
— «Teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja,

joka on Kristus, Herra, Davidin kaupungista", — ker-
tautui yhä suuri ilosanoma ja pappi todisti:

— «Nyt on käärmeen pää rikki polettu. Nyt pää-
sevät Hänen palvelijansa rauhaan, sillä he ovat näh
neet Hänen kunniansa."

Äärettömyyden ja ijankaikkisuuden suuri morsius-
pari katseli, katoamattomuuden seppeleet päässä, häis-
sänsä karkeloivaa elämänturhuutta ja elämän jakuole-
man ijäistä häätanssia .

. ,

Kun munkki Pietari oli lausunut viimeiset sanansa,
kirahti kirkonkellosta kirpeä sävel. Perkele irtausi
säveleestä ja lensi loistavalle meteorille. Siinä seisoi
hän kruunu päässä ja käärmevaltikka kädessä ylpeänä.
Loistava meteori pauhasi halki äärettömyyden ja sillä
seisten, kaiken hohteessa, maailmoiden hänen ympä-
rillänsä tomuna karkeloidessa, hävitessä ja syntyessä
lausui hän kiukkkuisena:

— «Munkin ilo on ennenaikaista, sillä: Taivas
ja maa pitää hukkuman, mutta ei yksikään rahtu, tai
piirto siitä, mitä Jehovan raamatussa on kirjoitettu . .

.
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Niin todistaa Jehova itsekin raamattunsa viime sa-
noissakin ... Ja minun nimeni myös mainitaan siinä
raamatussa . . . Minä olen siinä mainittu suurempa-
nakin, kuin rahtu ja piirto . .

."
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