
omaa ääntäntä ja kokeilee sen vaikutuksella. Eihän hän to-
tuuksista välitä. Kuinka siis päästä kiinni häneen. Häntä ei
näe.» Ja Lea oli näkevinään taiteilijan manttelin Eeron olka-
päille heitettynä. Vieläpä että se oli punainen ja silkkinen
ja maskeradia varten laitettu. Ja jos niin, niin piti kuvitella
hänen maskeradinaamioonsa sarvet, ajatteli hän ja sitä ajatel-
lessa hymy karehti hänen suupielissään ja Eero tuntui vain
koomilliselta. Kuva yhtyi sitten Don Quijoteen, ja Leaa alkoi
pelottavasti huvittaa Eeron suurieleisyys.

Eero oli suoristanut ryhtiään ja astui mahtipontisen nä-
köisenä ja jännitetyin upseerinaskelin huoneessa edestakai-
sin. Suu oli tehdyssä lujassa puristuksessa ja suupielet ve-
dettyinä alas ja silmät kovina kuin sillä, joka tietää olevansa
ehdottomasti tärkein.

»Pikku Don Quijote, mutta sulous puuttuu. Ja taistelee
toisella puolen rintamaa. Ja taisteluhaasteet toisten seikkojen
tähden. Koko maailmaa vastaanhan tämäkin taistelee, hiu-
kan epäritarillisin keinoin. Koko maailma on syytteessä, koko
maailmanjärjestys on valheellinen. Joka pieni seikka on nos-
tettava suurten asioiden pariin, joka tyhjä sana oli tehtävä
suureksi ristiriidaksi, selviämättömäksi ihmiselämän ongel-
maksi, yksinkertaisesti ei saanut mitään ottaa, lepotilaa ei
saanut olla, taistelua, järkytystä, miekkojen mittelyä.»

»Olisi vapauttavaa osata nähdä oma elämänsä niin kaukaa,
että sen hullunkurisuuden näkisi. Mutta taitaisi olla vaaral-
lista, jos hellävaraisuus toisia kohtaan häviäisi. Voisi saada
iskun rintaansa.»

Lea pääsi ajatuksissaan siihen, kun hän kuuli Eeron sano-
van:

»Minä voin olla rikollinen, jos niin tahdot?»
»En tahdo.»
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»Lähdetäänpäs siltä pohjalta?
»Ei lähdetä.»
Lea tunsi, että Eeron sanat eivät merkinneet itsensä ali-

arviointia eivätkä alemmuudentuntoa tällä kertaa. Hän haki
joitakin etuuksia, hän koetti saada toisen ansaan syyttääk-
seen sitten toista ja samalla näyttääkseen mikä välimatka oli
vielä rikollisen ja hänen välillään.

»Sinä voit tehdä minusta rikollisen, jos tahdot», sanoi Eero
uhmaillen.

»En voi. Enkä tahdo», sanoi Lea niin kuin lapselle sanotaan
ja ajatteli: »Ei hän pystyisi toimimaan. Kiusaa vain teke-
mään. Tuokin on epämiehekästä itsensä palvontaa.»

»Minua ei mikään niin kaduta kuin se, etten ole ryhtynyt
ennen suoranaisiin väkivallantekoihin», pauhasi Eero.

»Mitä sinä puhut, ei niihin niin vain ryhdytä», sanoi Lea
ja ajatteli, että ehkä Eero ei olekaan niin kylmä eikä rikolli-

nen, ehkä tällainen sota nousee vain siitä, että hän pelkää,
että joku laskisi hänet rikolliseksi, kun hän on hillitön. Ja
sitä varten hän kääntää maailman nurin. Jos hän on tehnyt
virheitä ja tietää, ettei niitä hyväksytä, hän sotii niitä ihmisiä

vastaan, jotka eivät hänen tekojaan hyväksyisi. Ja hän koet-
taa hämmentää asiat jo edeltäpäin, kasvattaa tuomarit näke-
mään maailmaa hänen omilla silmillään ja mittaamaan asioita
hänen omilla mitoillaan ja arvoillaan. Kukapa sen tiesi.

»Tehdä jotakin, vaikka pahaa», huusi Eero, »panna hen-
kensä alttiiksi, panna se menemään.»

»Ja miksi?»
»Pannakseni vastalauseeni vain. Verta ihminen janoaa, ver-

ta. Hän on peto pohjaltansa.»
Eeron sanat tuntuivat Leasta aidoilta. Hän tunsi sydämensä

lyövän kiivaasti. »Mitä hourailua tämä on? Onko tämä to-
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dellista elämää? Hän tartuttaa minuun kauhun.» Eeron sielu
ikäänkuin vapautui kuoresta, se tuli häntä kohti, se sai jät-
tiläismitat pahuudessa, siitä levisi kuin myrkky, joka humal-
lutti ja synnytti houretta, niin että luonnolliset mittasuhteet
hävisivät ja varsinainen elämä tuntui kuivalta, epätodelli-
selta unelta ja häipyi välähdyksessä pois kuin huonosti on-
nistunut ja naurettavan vähäpätöinen pila.

Lea näki edessään, ei ihmistä enää, vaan alkuaikojen hir-
viön kaameudessaan ja paljaassa hävityshalussaan. Luonnon
sellaisena, jossa oli elämänraivoa, jossa vain purtiin ja revit-
tiin tielle tuleva ja kaaduttiin mistään tiliä tekemättä, sen
tähden, että elämänrunsaus tuskallisena pursui ja väkevänä
ulottelihen, eikä ollut se vielä muotoihin kytketty, eikä se mi-
tään arvoja tuntenut. Ei ollut sille hyvää eikä pahaa, vain
ahminta ja liike tahi hävitys ja liike. Se oli mahtava
aikojen takainen satu, joka hetken näyttäytyi Lealle ja
jonkataikapiiristä hän väkisin ryöstäytyi irti.

»Sieltä olisi Eero kutsuttava pois. Tuon luonnon lumoissa
hän on. Siellä ovat hänen juurensa. Hän kertaa kaukaista
unta. Eikä se ole untakaan, se on hänessä todellista elämää
vielä, tiedottomana ehkä, mutta se saneluttaa hänellä sa-
noja, jotka ilmentävät, ei tämän päivän ihmisen tuntoja, vaan
puoli-ihmisen sakeita tuntoja menneiltä päiviltä.»

Lea ojensi Eerolle kätensä, hän vaistosi, että Eero tarvitsi
apua. Eero ei tarttunut hänen käteensä. Lea otti kuin leikil-
lään väkisin hänen kätensä, tuon suuren 'pedon' käden
omaansa. Hän tunsi, että se teki Eerolle hyvää ja vapautti
hänet, paha suli pois.

»Tule pois sieltä, missä nyt olet», sanoi Lea ja koetti hy-
myillä.

»Anna olla.»



»En anna olla», Lea silitti Eeron kättä pelottomasti. Eero
punastui jaLea näki hänen silmänsä kostuvan.

»Se käsi», sanoi Eero, »on lyönyt sinua juuri. Mitäpä sinä
siitä.»

»No, mitä sitten», sanoi Lea ja taputti kättä, niin kuin se
olisi ymmärtämättömän karhun kämmen.

»Sinä?» Eeron ääni oli epävarma ja kysyvä. Hän oli neu-
voton ja hämillään. Mutta tuo Lean kädenliike oli sulattanut
pahan.

»Voisit pyytää anteeksi ilkeyttäsi», sanoi Lea.
»Tietysti voin nyt.»
»Ei, ei tarvitse. Minä puhun leikkiä.» Mutta hän näki, että

Eero olisi hänen vallassansa; jos hän tahtoisi, katuisi Eero ja
pyytäisi anteeksi. Hän ei tahtonut. Olkoon yksin.

»Minä, minähän pidän sinusta», sanoi Eero koruttomasti.
»Tarvitaanko siihen tällaisia todisteluja nyrkillä», kysyi

Lea.
»Minkä taitaa, täytyy saada purkautua. Jos minä lupaisin,

etten sitä enää tee, minä tekisin kuitenkin. Ihminen ei ole
niin yksinkertainen juttukuin miltä hän näyttää.»

»Ihmiset elävät yhdessä ja tulevat toimeen yhdessä, eivät
ole siis niin pelottavia. Täytyy osata hillitä itsensä. Emme-
hän ole raakalaisia enää.»
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XX

Lea koetteli ponnistaa ja tehdä kaikkensa, että olisi saanut
elämän kulumaan rauhallisesti ja terveesti, mutta se ei on-
nistunut. Pienet väliajat, jolloin Eero oli väsynyt äänettö-
myyteensä tahi uudistuviin raivonpuuskiinsa, saivat Lean
toivomaan, että kaikki muuttuisi vielä, kunhan Eero kulut-
taisi pois tuota liikaa elinvoimaansa, vanhenisi ja tasaantuisi.

Päivät kuluivat kuitenkin ja vaihtuivat toisiksi, vaikka Lea
usein maata mennessään ajatteli, että vieläköhän nähdään
huomispäivä ja eletään sekin. Ne elettiin ja nähtiin, saman-
tapaisina, vaikka ne tuntuivat joskus niin pitkiltä ja ras-
kailta, että päivän salainen huoli oli se, että mitenkähän il-
taan pääsisi. Elämässä oli sellainen jännitys, joka ei lyhen-
tänyt aikaa, vaan pitensi sen, sai sen ikäänkuin pysähtymään.

»Niin kauan kuin minä olen toisen rahassa, niin kauan
minä olen toisen vallassa ja toisen orja», ajatteli Lea. »Minä
en voi enää millään ostaa itseäni vapaaksi, en elättää enää
lapsiani. Minun on jäätävä tähän ja tässä kasvatettava lap-
seni.»

»Ei ole annettava itsensä tuntea sitä, ei ole pysähdyttävä
pahaan.»

Sitä ei voinut olla tuntematta. Pysähtyi pahaan. Sitä mietti
aina, se kasvoi ja se kauhistutti. Jo Eeron äänetön viha, kun
hän kasvot jännittyneinä ja silmät täynnä raivoa, kuin kiro-
ten tuli kotiin, teki sairaaksi. Miten sitä olisi voinut olla nä-
kemättä ja tuntematta. Jos ei näyttänyt pelkoansa, ärsytti se
Eeroa ja hän keksi kaiken kiusan järkyttääkseen toisen



296

mieltä. Eerossa synnytti luonnollinen olotila vain ärtymystä
ja kateutta, ja hän suunnitteli mielessänsä pahoja tekoja, se
oli hänen nautintonsa. Mutta hän ei uskaltanut toteuttaa
niitä ja sitä hän kirosi. Hänen täytyi tyytyä siihen määrään,
mihin laki ei pystynyt. Hänen ajatusvälähdyksensä ja mielen-
hauteensa, joista hän varomattomasti oikutellessaan puhui,
hipoivat järjettömyyden rajoja. Lea ajatteli välistä, että Eero
on hullu ja hän itse on hullun hoitajatar. Tämä ajatus, jos
hän olisi tuntenut sen oikeaksi, olisi selvittänyt hänelle pal-
jon, hän olisi osannut oikein suhtautua oloihin. Mutta Eero
ei ollut hullu, hän oli hekumoitsija, joka hemmotteli itseään.
Kun hän oli raivonnut, voi hän itkeä voimattomuuttaan ja
huonouttaan. Mutta hän ei ollut nöyryytetty omissa silmis-
sään. Lapsen tavoin alkoi hän oikutella javaati hemmottelua,
odotti kiitosta ja ymmärtämystä. Toisen täytyi vetää häntä
kädestä ylös, ja hän lepäsi ja oli täynnä itseihailua. Hän ei
unohtanut kuunnella omaa ääntänsä ja hänen elehtimisensä
oli laskettua. Se oli laskettua aina, välitön oli hän vain het-
kisen raivonsa huumaamana, kun hän löi, ja hetkisen sen
jälkeen, kun hänet tapasi masennus, joka nopeasti vaihtui
teennäiseksi tunteellisuudeksi. Tämä tunteellisuus lupasi jon-
kin päivän rauhan ja aselevon. Jonka jälkeen uusi kiristys
alkoi. Siinä eivät sovittelut auttaneet. Se oli Eerolle sisäinen
välttämättömyys. Hän tuli ilkeäksi ensin, kantoi ilkeyttä mie-
lessään muutaman viikon, ja raivo puhkesi mistä tahansa.

»Hän on inkvisiittori», ajatteli Lea, »uupumaton sellainen.
Hän on syntynyt väärällä ajalla. On ihme, ettei hänestä ole
tullut suurempaa rikollista. Häntä on varjellut se, että hän
on itserakas ja suojelee saidasti sitä mainetta, jonka hän on
saavuttanut. On parasta antaa hänen kulkea mahdollisim-
man pystyssäpäin, ettei hän tekisi vahinkoa, koska mitään
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kehitystä hyvään ei tapahdu. Mikään totuus ei häneen pysty
eikä häntä auta.»

Ja Lea sanoi usein Eerolle: »Sinua tarvitaan. Näetkö, mi-
ten sinua käytetään. Aina kääntyvät sinun puoleesi ja pyy-
tävät kirjoitusta tahi puhetta. Minä sinuna olisin onnellinen.»

»Minä kaipaisin saada kuolla pois, minä teen sen tempun
vielä», sanoi Eero tarkoittaen itsemurhaa.

Lea tunsi tuon, se olisi teeskentelyä, sen vaikutus väljäh-
tyisi. Eero olisi nauttinut hänen hädästänsä ja samalla hou-
kutteli hänen hellyyttänsä ja huolenpitoansa. Joskus tekeytyi
Eero kuolleeksi, ei liikahtanutkaan sohvaltansa, makasi
jonkinlaisessa kuolleen asennossa, eikä ollut kuulevinaan,
kun Lea häntä kutsui. Hän tahtoi pelottaa ja säikähdyttää
sillä. Ja olikin monta kertaa onnistunut, kunnes temppu ei
enää aina yhtä tehoisasti vaikuttanut. Mutta Lea ei tahtonut
mitenkään tottua siihen leikkiin. Hän aristui, ja salainen kau-
hu piti häntä vallassaan. Ei auttanut, vaikka hän sanoi it-
selleen, että se kuului näytelmään, hän pelkäsi, että Eeron
uhkaus voisi joskus johtaa tekoon. Eero kiristi tällä itselleen
epäinhimilliset oikeudet toisen yli. Lea tunsi ensi kertaa vi-
haa oman sydämensä väärinkäytön puolesta, mutta pelko ja
kauhu haihduttivat sen. Vihaa nyt enää? Se tunne oli jo niin
kaukana takana, se oli menneen elämän ylellisyyttä.

»Pahuus on sairautta», sanoi Lea itselleen. »Minun on ol-
tava potilaan hoitaja. On katsottava, voinko auttaa häntä.
Ja mahdotonta, ettei tällä kaikella olisi tarkoitusta minunkin
suhteeni. Sillä täytyy olla tarkoitus, minä vain en sitä
löydä.»

Hän houkutteli itseään, että hän pysyisi levollisena ja hä-
tääntymättä. Muuten hän huohottaisi pelosta ja tuskasta.

»Mikä on se rakkaus, joka synnyttää tuon vihan, mitä Eero
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tuntee kaikkea kohtaan», ajatteli hän. »Se ei voi olla muuta
kuin rakkaus itseään kohtaan, oman itsensä silmitön ihailu,
oman elämän rakkaus, nautintojen rakkaus, rajattoman-va-
pauden rakkaus.» Muuta maailmaa ei ollut, yksi ihminen
vain, ja se oli yli-ihminen omine oikeuksineen. Mutta yli-
ihminen kehittymättömine aivoineen ja raakoine, sekavine
vaistoineen.

Päivän tunnelma oli joskus niin sekava, että tuntui kuin
asuisi hullujenhuoneessa, jossa hetkeksikään ei saanut unoh-
taa, missä oli jo mitä teki. Eteenpäin auttoi vain se, että päätti
lujasti, ettei mikään uhkaus eikä järjettömyys saanut jär-
kyttää niin, ettei tuota, missä oli, olisi muistanut. Eero oli
päätynyt näyttelemään joskus hullun osaa, hän tekeytyi siksi,
se oli uusi vivahdus, joka näytti tuottavan hänelle uuden
nautinnon.

Se syntyi kuitenkin raivokohtausten jälkeen ja sen tarkoi-
tus oli herättää sääliä ja peittää jonkinlaista noloutta, joka
ei ollut noloutta.

Noustuaan sanoi Lea itselleen usein: »Tänä päivänä ei mi-
tään pahaa, jos voin sen estää.» Mutta hän ei pystynyt estä-
mään. Sen määräsivät hänen ulkopuolellaan olevat seikat.
Pahaa tulvi kuin suurissa tulivuorenpurkauksissa laavaa,
joka peittää alleen kaiken. Sitä oli ilma täynnä, sitä huokui
kaikkialta, sitä hengitti sisäänsä kuin myrkkykaasua ja se sai
sydämenlyönnit kiihkeiksi, koko ihminen oli kuin sen läpi-
tunkema. Lea työnsi sen kuvan pois mielestänsä. Olkoon,
että se siltä joskus tuntui, niin ei kuitenkaan ollut. Eihän
paha ollut myrkyttänyt häntä. Hän liioitteli. Heillä näyteltiin
vain pientä näytelmää elettävän jokapäiväisyyden sijasta,
otettiin asetelmia, kohtauksia, lausuttiin kaameuksia, pingoi-
tettiin kaikki ristiriidoiksi. Että vain elämä ei olisi ollut sitä,
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mitä sen piti olla, yksinkertaista, luonnollista elämää ja arki-
huolta, jonka olisi voinut sivuuttaa melkein huomaamatta.

Johtuivatkohan nämä kohtaukset saituudesta tahi ahneu-
desta? Että tahtoi elämään sisällyttää enemmän elämää,
kuin siihen luonnostaan mahtui? Ja siitä syntyi tyydyttämät-
tömyyden tuska?

Vai olivatko ne yhteydessä Eeron kotoa poissaolon kanssa?
Yllyttikö joku häntä? Oliko hänellä paha omatunto? Tunsiko
hän alemmuudentuntoa ja raivostui siitä? Ehkä kaikki nuo
syyt olivat salatekijöinä.

Ja kummallista, että sunnuntait, jolloin Eero olisi voinut
levätä, nostattivat tavallisesti raivon. Aikaa oli liiaksi. Lea
oli tottunut pelkäämään sunnuntaipäiviä. Hän toivoi, että
tulisi joku vieras ja estäisi heidät puhelemasta. Olisihan vie-
ras virkistänyt Eeroa ja johdattanut hänen ajatuksensa jo-
honkin muuhun, eikä jännitys olisi kasvanut ja paisunut.
Mutta vieraita ei heillä käynyt. Ja jos Eeron tuttava olisi
tullutkin, ei Lea saanut olla Eeron huoneessa eikä ruoka-
salissa. Eero häpesi hänen huonoja vaatteitaan.

Ja aamusilla, kun Eero istui lukemassa sanomalehteä, kiih-
tyi hän tavallisesti niistä asioista, mitä lehdessä oli. Häntä
kiinnostivat alituiseen rikosasiat, ja hän kiihtyi rikollisen
puolesta ja nousi yhteiskuntaa vastaan. Yhteiskunta kuuli
kunniansa ja siveys sai siinä samalla. Siveys oli se taikasana,
jokamyrskyn nostatti.

»Saisi tulla oikea sota», sanoi Eero usein silloin. Niin hän
sanoi eräänäkin sunnuntaina.

»Ei kai se tule», arveli Lea.
»Sen on tultava ja se tulee. Terveellinen se on. Minä toi'

von sitä.»
»Sinä olet rauhanaatteen ihminen.»



»Vaikka. Minä toivon, että yksi sukupolvi pyyhkäistäisiin
taas maan alle. Ehkä se tulee vasta sitten, kun sinun lapsesi
ovat siinä iässä, että se heihinkoskee.»

»Sinä et ajattele niin.»
»Niin minä ajattelen.»
Lea ei ollut ymmärtävinään, että Eero toivoisi heidän las

tensa tuhoa.
»Ei puhuta sellaista», sanoi Lea kuin sivumennen ja jafr

koi askarteluaan.
»Maailma ei parane, ellei muutama sukupolvi pääse taas

maanrakoon. Sitten se oppii vasta jotakin, jos pystyy oppi-
maan sittenkään.»

Näytti, että Eero nautti tuosta puheestaan.
»Sota antaa väriä ja jännitystä. Laimentunut elämä ei ole

mitään elämää, se on väljähtynyttä matkimista», sanoi Eero.
»Eikö ajatuselämä ole elämää», kysyi Lea.
»Se on valhetta. Sinä et ymmärrä mitään. Meillä on ruumis,

ruumis vain. Minä en henkeä tunnusta, en sivistystä, en si-
veyttä miksikään. Ne ovat hulluutta. Vaaditaan, vaaditaan
muuttumista ja kehitystä. Pois luonnosta muka. Ihmisen ei
pitäisi kävellä jaloilla kohta, vaan kävellä käsillään ehkä,
tahi ei ollenkaan kävellä. Talot pitäisi jo rakentaa pilvien
päälle, tornit seisoa huipuillansa. Kaikki nurinpäin. Ruumiin
tarpeet ovat luonnottomia muka, epäsiveellisiä. Rakastupas
kahteen naiseen, laitapas kaksi perhettä, näet, mihin joudut.
Siihen on tultu, luonnottomiin säännöstelyihin.»

»Tämä on hyvää tuulta vielä», ajatteli Lea. »Suosiollista
puhetta.»

»Uutta elämänmuotoa minä sinulle opetan», lausui Eero.
»Vanha maailma lysähtäköön mahdottomuuteensa. Ikuista ei
ole mikään.»
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»Minä ehkä en tuota opi», Lea tiesi nuo Eeron siveys-
saarnat. He olivat samaa huutoa aina.

Eero kiivastui. Hän piti vastalauseena Lean sanoja.
»Te siveelliset, te olette pöllöjä kaikki», huusi Eero. »Minä

sanon, että on suuri erehdys koko avioliitto.»
»Sitä on myöhä nyt katua», sanoi Lea. »Sitä sinun olisi pi-

tänyt ennen ajatella.»
»Minä en puhu itsestäni, sinä pöllö.»
»Hyvä. Puhutaanpa muista», sanoi Lea. »Mies sanoo yh-

tenä päivänä: otan vastuulleni perheen, se perustetaan, lap-
sia tulee. Toisena päivänä sanoo mies: minä puran sitou-
mukset, nyt nämä ovat minun tielläni. Mihin perhe joutuu?
Kuinka käy lasten? Kuka pitää huolen niistä perheistä, joita
nämä irralliset ties kuinka monta olisivat valmiit perusta-
maan? Jos emme ajattele siveellistä puolta, käytännöllistä
vain, niin eivät tavallisen miehen tulot riitä useiden perhei-
den elatukseen. Minä tiedän, miten saa kiristää, että yksikin
perhe toimeen tulee. Minä tiedän, mitä on lapsenhoito. Kuka
lapset hoitaa, jos naisen, jota mies ei tue, on oltava ansio-
työssä. Ja montako lasta hän voi hoidattaa palkallansa. Va-
paana kaikista velvoituksista saisi tuollainen mies, yksilö,
jonka halut tuossa yhdessä suhteessa olisivat tyydyttämättö-
mät, aikaan irtolaisjoukon lisääntymistä. Kohta eivät van-
kilat eivätkä köyhäinhuoneet riittäisi. Sillä pystyisivätkö
heidän jälkeläisensä, jotka olisivat vailla varsinaista kotia,
elättämään edes itsensä. Tämäkö olisi ihmiskunnan päämää-
rä? Järjestymättömyys, rosvous ja ainainen sekasorto. Ko-
keilkaahan.»

»Minulla on oikeus korjata sinun ajatuksiasi», huusi Eero.
»Ja jos en muuten voi, korjaan nyrkilläni.»

»Älä puhu sitten vapaudesta. Puhu orjuudesta», sanoi Lea
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ja tunsi liikaa sanovansa. »En saa hätääntyä enkä pelätä»,
ajatteli hän. »Ei hän minua tapa.» Hän tunsi Eeron kiertävän
takana ympärillään ja suunnittelevan jotakin ilkeätä.

Yhtäkkiä tempasi Eero Leaa tukasta ja pudisti niin kuin
jaksoi japyöritteli hänen päätänsä.

»Idiootti», sähisi Eero ja huohotti.
Kun hän laski Lean irti, istuutui Lea tuolille ja koetti

vetää henkeä, se ei tahtonut käydä.
»Mitä haukot tuolla tavalla, mitä konstia tuo on», ärjyi

Eero.
»O-odö-ta, se menee ohi, ah-ahdistaa.» Lea pidätti hengi-

tystä ja varovasti haukkoi ilmaa annoksittain ja sai tukah-
duttavan puristuksen rinnassaan heltiämään. Sydän takoi sit-
tenkovasti ja kohosi hiki.

»Minkälaisessa tilassa sinä oikein olet», sanoi Eero.
»Annahan olla», pyysi Lea.
»Mitenkä tuollaiseksi olet tullut tuohan on —?

»Mi-minä säikähdin, se on ohi nyt.» Lea katui heti, että oli
sanonut säikähtäneensä, nyt hän saisi kokea tätä usein. Ja
kun Eero näkisi, ettei hänen sydämensä olisi hyvässä kunnos-
sa, alkaisi hän odottaa hänen kuolemaansa. Ja kun hän ei
kuolisi, alkaisi hautoa väärää toivoaan ja kiusata häntä.
Eihän se ensi kertaa ollut, ettei henki käynyt, eikä ensi ker-
taa, että jäsenet vapisivat ja että rintaan koski ja sydäntä
kouristi. Se oli vanha juttu.

»Sinä olet typerä», sanoi Eero, »ja lisäksi noin heikko.»
»Tämä ei ole mitään», sanoiLea.
»Sinä et elä kauan, otapas huomioon se.»
»Minä otan senkin huomioon. Tämä kuitenkaan ei mer-

kitse mitään. Kuka tahansa voi hengästyä.»
»Huono sydän.»
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»Se ei ole huono. Se kestää, luulisin.» Hänen mielensä teki
sanoa: »en kuole, älä turhaa toivo, ettet pety», vaan sano-
mattakin Eero sen hänen sanoistaan ymmärsi, koska katsoi
pettyneesti javihamielisesti.

Eero kulki äänetönnä huoneessa edestakaisin tapansa mu-
kaan, ja Lean ajatukset nopeina, tuskaisina välähdyksinä
vaihtelivat.

»Jos pääsisi tästä pois», ajatteli hän. »Minne minä menisin?
Kuinka syvälle minä saan vielä vajota. Ehkä tämä ei ole
vasta kuin kurjuuden alkua. Ja kolmas lapsi tulee. Ei, tässä
on oltava. Ja sitten vasta, kun mitenkään ei enää voi, kun
ajetaan, sitten on vasta lähdettävä. Kerta on kai lähdettävä.»

Eero sanoo vihaisesti:
»Jos lähtisin minä tästä pois?»
Lea säikähti. Siirtyikö ajatus?
»Erotako? Kun minä siitä ennen puhuin, sinä et tahtonut.

Tahdotko nyt siis?»
»En.»
»On kai sitten parasta, että me kasvatamme lapsemme en-

sin ja sitten alamme itseämmekin kasvattaa.»
Lea seisoi Eeron edessä ja sanoi:
»Lapset, älä unohda niitä. Jos sinulla on suhteita ulko-

puolella kodin, on sinun nekatkaistava.»
»Minulla, suhteita?» Eero oli olevinaan hämmästynyt. Hän

hymähti halveksivasti.
»Lapsilla on oikeus saada turva», sanoi Lea lujasti.
»Sitä ei kukaan kiistä.»
»Kaiken, mitä me kasvatuksen suhteen voimme tehdä, sen

me teemme, niin kuin toisetkin ihmiset.» Ja Lea ajatteli, että
jos tuo mies saituudessaan oli sulkenut häneltä tien maail-
maan ja kaikkeen ihmisyyteen, hän ei siitä laskuja tekisi,



mutta hänen lapsiltaan ei sitä tietä suljettaisi. Eeron sai-
tuutta ei siinä hemmoteltaisi. Hänen paheilleen ei siinä lisä-
mahdollisuuksia hankittaisi. Lapset kasvatetaan maailmaa
varten.

»Ei mitään rajoituksia koulun ja lukujen suhteen», sanoi
Lea.

»Kuka sitä on sanonutkaan», sanoi Eero.
Lea ihmetteli, ettei Eero pysähtynyt tuohon hänen äskei-

seen sanaansa naissuhteista. Jospa hän ei uskaltanut. Eero
näytti hänestä ovelalta vain. Ehkä hänellä onkin peitettäviä
asioita. Kuka tuollaiset tietää? Hyväpä oli, että oli lakeja
tuollaisten varalta. Tavallinen ihminen ei niitä tarvinnut, ne

olivat jokaisen tavallisen sydämessä, mutta nämä tällaiset
'yksilöt' niitä tarvitsivat.

Mistä tuli nyt hänen kiivautensa? Se olikin noista lap-
sista. Mitäpä hän itsestänsä, hän oli mennyttä, hän eli lapsia
varten vain.

»Koko sivistys on materialismia, materialismia ja etuilua»,
huusi Eero. »Miten pientä se on.»

»Ja mikä näyttää suurelta, on valhetta vain», sanoi Lea.
»Onko tämä minulle? Minä sanon, että jos viisikymmentä

maan parasta nimeä mainitaan, ei siitä minun nimeni puutu»,
sanoi Eero kerskuen.

»Minä uskon sen.»;

Nyt vasta Eero sai itsensä kiihdyksiin. Hän tuli kalpeaksi,
puristi hampaitaan yhteen ja suu oli kuin kiroukseen vään-
tynyt. Hän hoki:

»Kohta minua ei ole. Saat itse hoitaa asiasi.»
»No, jätähän.»
»Minua ei ole, pane mieleesi se», huusi hän jo.

Näin oli tapahtunut ennen, samat sanat ja Eero oli lähtenyt
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pois. Hän etsii poislähdön syytä, mietti Lea. Koko tällainen
kohtaus voi johtua siitä ovelasta laskelmasta, ettei hänen
tarvinnut tehdä tiliä menoistansa, jos suuttui. Ei kysyttäisi
'minne menet'. Joku odotti häntä. Kuka tietää, ehkäpä täl-
lainen kohtaus johtui yksinkertaisesti käytännöllisyydestä.
»Hän on kuin merimies, joka kaipaa merelle. Meri tässä on
synti. Hän on sisäisten tuuliensa vietävissä. Ehkä ei ole ky-
symys ollenkaan minusta, ehkä vain joku palvelustyttö häntä
kutsuu. Ja hänen tarvitsee täällä sanoa vastalauseensa. Hä-
nen täytyy saada tuntea itsellään olevan aatteellista oikeu-
tusta. Se olisi hänen henkensä mukaista. Suurennella, vetää
kaikki aatteellisiin korkeuksiin. Muuttaa maailmankatsomus-
ta, uskontoa, hänellähän on sana vallassansa. Sanojen antaa
hän juovuttaa itseänsä, kunhan on kuohuntaa, vastalau-
setta, vallankumouksen tuntua.» Eeron totuudet olivatkin
syntyneet kuin palvelijanhuoneessa. Siellä voidaan vihata
eräissä tapauksissa perhettä ja lapsia ja yhteiskuntaa ja lakia.

Lealle selvisi, että sellaista kaksoiselämää Eero saattoi viet-
tää. Eihän hän sitä tiennyt. Täällä oli Eero tyranni, siellä voi
hän olla lakeija tahi narri. Häntä voi painostaa kaksijakoi-
suutensa, hän ei uskalla totta puhua, hän on ovela. Hän vaatii
itselleen hullun oikeudet ja hullun liikkumisalan, moninker-
taisen maailman. Suurin osa hänen asettamistaan kohtauk-
sista voi olla tietoisesti ja harkitusti näyteltyä, etuuksien ta-
voittelua vain. Hänen äänettömyytensä voi johtua samoista
syistä. Se on harkitusti laskettua ja sillä pitää toisen kurissa.
Taitaa olla sitkeä ja kylmä teeskentelijä. Hän on alituiseen
jännityksessä, niin kuin pelaaja on pelihimonsa jännittämä ja
niin kuin himomurhaajaa hekumoittaa salaiset suunnitelman-

sa, niin voi häntäkin jännittää salaiset elämykset. Mikä on
hän?
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Lea tunsi sitä katkeruutta, jota on vaikea saada pois mie-
lestä. Hän ajatteli, että hän liioittelee. »En anna katkeruu-
den pilata itseäni, minun on pidettävä varani. Olen tämän
kodin hoitaja. Minun vastuullani on se, että selviydymme täs-
tä. Ja mitä sitten, jos päivät eivät tulekaan paremmiksi? Aika
kuluu, se ei pysähdy, se on pääasia. Tässä on soudettava
eteenpäin, minne, jonnekin,toiselle rannalle.

Eero oli mennyt omaan huoneeseensa ja Lea oli asettanut
Pojun lattialle ja kaatanut palikoita hänen eteensä ja is-
tuutui lattialle Pojun luo jakokosi palikoita taloksi:

»Tässä Pojun talo. Sano talo.»
»Talo.»
»Äiti soutaa venettä», Lea työnsi palikkaa eteenpäin, »se

kulkee.»
»Kulkee.»

»Pojun talon luo. Ei huku.»
»Ei uku.»
»Menee, menee eteenpäin, äiti soutaa, ei huku.»
»Ei uku.»
»Meri suuri.»
»Meli tuuli.»
»Taakse jää.»
»Taahte jää.»
»Aika kuluu.»
»Aika kuluu.»
»Äiti painuu pois.»
»Äiti tainu toi.»
Pojun suloinen ääni lämmitti Lean sydäntä.
Pia äänteli sänkykamarissa.
»Pia kutsuu», selitti Lea Pojulle. »Äiti menee. Poju leikkii.

Tässä äidin vene, kuljeta sitä.»
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Eero kulki eteisessä jaLea kutsui häntä:
»Katso nyt tuota poikaa», sanoi hän iloisesti.
»Niin, ei sillä mitään vikaa ole.»
»Ja katso tyttöä. Lähde katsomaan.» He menivät sänky-

kamariin. Lea nosti lapsen ylös.
»Mitä sanot?»
»Ei sillä mitään vikaa ole.»
»Meidän pitää olla, Eero, onnellisia.»
»Sinä olet liikatunteellinen. Se ei minua miellytä. Ja sitä

paitsi kulutat itseäsi. Oma asiasi tietysti, mitäpä se minuun
kuuluu. Tee niin kuin tahdot.»

»Minä olen ollut tyhmä tänään», sanoi Lea pehmeästi.
»Mikä estää meitä olemasta onnellisia? Me olemme onnellisia.
Pitää ymmärtää, tuntea se.»

»Mitähän puhunet?»
»Pitää olla tyytyväinen. Pitää houkutella itseänsä viihty-

mään», sanoiLea.
»Elämän valhetta, valhetta, koko elämä on valhetta kaut-

taaltaan. Sinä et näe asioita.»
»Mitä minä viisastuisin, jos näkisinkin. Mitä se auttaisi»,

sanoiLea.
»Sinä sanoit äsken, että jos minulla on naissuhteita, niin

minun pitää katkaista ne», sanoi Eero vihaisena. »Minulla ei
ole. Ei ole. Mutta jos olisi, mitä sitten? Mitä se sinua vahin-
goittaisi, minä kysyn? Tee työsi, hoida lapsesi. Minä maksan
laskut. Eikö se ole selvää. Eikö minun rahani kelpaa, mitä?
Se ei ole petturin eikä aviorikkojan rahaa, se on rahaa, se ei
haise. Miehen pitäisi olla orja, kotiorja, tämän lauman elät-
täjä, mutta se ei riitä, vaaditaan vielä, että mies ei saisi ollen-
kaan enää elää, sen pitäisi olla kone, elatuskone vain, ja yksin
kotia varten. Toinen nainen, älä siihen koske, se on minun



mieheni. 'Älä katso, se on minun mieheni'. Ja katsoi jo. Jo
oli siveetön. Ja syntiinlankeemus tuli. Ja Jumalan häpäisi.
Mutta minä sanon, se on erehdys. Minä en luota tähän si-

veelliseen järjestelmään. Minä en luota naiseen. Elättäköönpä
perheen ensin. Käyköön sodatkin vielä. Onneksi yhteiskunnat
kaatuvat, lait muuttuvat. Ja sota pyyhkäisee kaiken entisen
pois, jos muu ei auta. Perhe häviää kuin tuhka tuuleen, niin
että sodan jälkeen ei tiedä, kenen lapsi kadulla juoksee, si-
nunko se on vai minun.»

Aurinko paistoi ja sulatti lunta, joka kiivaassa rytmissä
tippui vetenä peltiselle ikkunalaudalle ja säesti Eeron pu-
hetta. Lea katsoi ulos syöttäessään Piaa. Kaksi kyyhkystä
oli tekemässä pesää nurkkarännin taipeeseen. Se oli luisu
paikka, siihenpä vain sitä rakensivat. Toinen kyyhkynen istui
rännin taipeella, toinen lensi maahan ja toi ruohonkorren.
Kun ne sitä yhtenä asettivat pesärakennuksen pohjaksi, pu-
tosi ruohonkorsi, toinen lensi alas ja haki sen. »Noin ne lin-

nutkin tekevät. Tietävätpäs, että ne pesän tarvitsevat. Ja

kaksi niitäkin on. Mitä luonnotonta siinä sitten on, jos ihmi-
nen samoin kodin laittaa?»

»Aurinko paistaa», sanoi Lea kääntääkseen puhetta muu-
hun..

»Aurinko», sanoi Eero ja korotti äänensä kuin puhuja, »se

on ihmeellinen. Se ei tiedä hyvästä eikä pahasta, se ei aina-
kaan ole moraalinen. Se on suurpiirteisempi kuin koko ih-
miskunta.»

»Selvä.»
»Sen kasvattina me olemme sitä, mitä olemme. Ja sittenkin

hengeltämme kääpiöitä. Luonto on suurta, se ei vieroksu pa-
haa, sille ei sitä ole. Ihminen vain, ihminen näivettyy hyveit-
tensä tuoksussa. Pthyi», Eero sylkäsi, »kun elämää ajattelee
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ja sitä, mitä ne ovat siitä tehneet, häpeän.» Jonkinlainen ir-
vistyksen sekainen hymy, jossa oli oveluutta, valaisi hetkeksi
Eeron kasvot.

»Aurinko ja rakkaus? Valhetta, valhetta, se on valhetta
myös. Raha ja rakkaus, siinä on totuus», huusi hän. »Rakkaus
maksetaan aina rahalla.»

»Miksi noin puhut?»
»Minä korjaan sinun ahtaita ajatuksiasi», sanoi Eero. »Ih-

misellä pitäisi olla kaikki oikeudet, kaikki. Määrätä itse, elää-
kö vai eikö elä, määrätä itse, niinkö elää vai näinkö elää. Ei
sidottuna mihinkään.»

Eero oli mahtipontinen taas, hän lausui sanat selvästi kuin
lavalta ja teki laajoja liikkeitä käsillänsä. Heidän elämänsä
oli näytelmää. Eeron suuruudenhulluus johti heidät pois ter-
veestä todellisuudesta. Hän todisteli, todisteli. Sen täytyi
tapahtua näin epäsuorasti ja hänen täytyi saada puhua aina
samaa.

»Lapset», jatkoi Eero, »ovat kirjoittamaton kirja. Tokko ne
kiittävät elättäjäänsä? Eivät kiitä. Mitä velkaa minä heille
olisin? Eivät ne mitään minulle anna eivätkä tule antamaan.
Sinä olet lastesi narri.»

»Hoitaja.»
»Narri. Sinä kasvatat niistä ehkä käärmeitä, jotka minua

pistävät kerran?»
»Se ei olisi houkuttavaa eikä suurta», sanoi Lea jotakin sa-

noakseen.
»Kasvatatko suurmiehenpojastasi ehkä?»
»En sellaista ole kuvitellutkaan. Ei hän sinulle vertoja

vetäisi.»
»Ahaa. Ei taida houkuttaa isän esimerkki? Mitä? Eikö kel-

paa?»



Kunhan tulee kunnon ihmiseksi.»
»Mikä on ihmisyys? Roskaa. Jos minä olisin aurinko, en

paistaisi milloinkaan, antaisin ihmisten kuolla», sanoi
Eero.

»Sinä olisit paha.»
»En minä hyvää tekisi.»
»Onpa hyvä, ettet ole aurinko», sanoi Lea pehmeästi.
»Etkö ajattele, että olen murhamies?»
»Ei johdu mieleenikään.»
»Minä olen katkera», sanoi Eero äreästi.
»Mitä sinulta puuttuu?»
»Vapaus. Kaikki.»
»Ajattelehan tarkemmin», sanoi Lea. »Sinä olet saanut kai-

ken, mitä olet halunnut. Läksit maalta. Onnistuit koulussa.
Sinun lukusi yliopistossa maksettiin. Kotitalosta sait perin-
nön. Työtön et ole ollut. Sinä kirjoitat hyvin. Sinä lausut,
puhut. Sinulla on mainetta. En sano sitä siksi, että se olisi
paljon merkinnyt, sanon vain muuten, että sinä sait vai-
mon, jonka tahdoit. Lapset ovat terveitä. Mitä sinulta vielä
puuttuu? Vapautta? Sinä liikut, missä haluat, kenen kanssa
haluat. Sinä et tee minulle tiliä ulosmenoistasi etkä ulkona-
oloistasi. Minä luotan sinuun.»

Pelkäätkö, että petän sinua?»
»Sanoin, että luotan», sanoi Lea levollisesti.
»Jos minä pettäisin sinua, merkitsisi se vain sitä, että minä

arvioin sinut niin korkealle, etten tahdo sinun tuomiotasi
kuulla, otapas se huomioon. Jos minä en vaivautuisi pettä-
mään, niin minä väheksyisin sinua, otapas se huomioon.»

Lea asetti lapsen sänkyyn istumaan ja antoi luurenkaan
hänen käteensä. Hän ajatteli, että niin se taisi olla, Eero voi
pohjaltaan pitääkin hänestä, koska vaivautui todistelemaan
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kunnollisuuttaan. Mutta olisiko hän epäillytkään sitä muuten,
ellei Eero itse todistelisi.

»Minun ei olisi pitänyt koskaan tunnustaa mitään», sanoi
Eero.

»Ethän sinä ole mitään tunnustanutkaan. Eikä sinulla liene

mitään tunnustettavaa», sanoi Lea ja haki sitten Pojun
sänkyyn, riisui kengät hänen jaloistansa ja koetteli houku-
tella, että hän pysyisi pitkällään ja nukahtaisi.

»Kun minä puhun avomielisesti», sanoi Eero, »niin se vie
minulta itseluottamuksen. Minä elän kuin alennustilassa edes-
säsi.»

»Enhän minä ole vaarallinen.»
»Minä annan elämyksilleni sen arvon, minkä tahdon. Ne

eivät sinuun kuulu. Kun olen luullut, että ne kuuluvat, olen
tehnyt pahimmanvirheen.»

»Etpä sitä virhettä ole tehnyt.»
»Sinä utelet nyt?»
»En utele.»
»Kyllä pitäisit siinä suhteessa puoliasi, jos voisit», sanoi

Eero.
»Jokainen, jokainen. Katsos, kun Poju nukkuu sievästi.

Sinä, olitko pienenä kiltti», kysyi Lea, että puheenaihe muut-
tuisi.

»Minäkö kiltti? Kuka poika on kiltti? Poltin minä kissan
kerran elävältä ja tuollaista pientä. Pojat ovat samanlaisia,
eipä niillä taida olla eroa.»

»On niillä ero.»

»Samanlaisia pedon pentuja ovat kaikki.»
»Ihmisessä on paljon hyvyyttä», sanoi Lea.
»Jolla käytännössä ei ole mitään merkitystä. Sitä paitsi

se on sanoja vain. Jolla suussa on aina suuret aatteet, se käy-
tännössä ei pysty mihinkään.»
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»Sekin on osiksi totta», sanoi Lea. »Ja jolla on vapaus,
se puhuu kahleiden katkomisesta.»

»Oliko tämä minulle», Eero suuttui.
»Ei ihan suorastaan, mutta ota osasi, jos tahdot», hymähti

Lea.
»Tämän minä maksan takaisin», sanoi Eero ja meni huo-

neesta ja paiskasi oven lujasti kiinni. Pia, joka teki nukku-
mista, säpsähti ja Lea hyräili hänelle rauhoittavasti ja hiljaa
taputti olkapäälle.

Kohta raotti Eero ovea, pisti päänsä ovesta ja huusi:
»Saatanallinen nainen», japaukautti oven kiinni.
Lea rauhoitti uudelleen Piaa, joka taas säpsähti ja joka sit-

ten vaivahti uneen.
Lea arvasi, että Eero elämöi vielä ja koetti pujahtaa keit-

tiöön. Ruokasalissa sai Eero hänet kiinni, syöksähtäen huo-
neestaan.Hän löi nyrkillänsä pöytään ja huohotti:

»Minä puolustan kunniaani, puolustan, puolustan», joka
sanaa säesti nyrkin isku pöytään.

»Minä ainakin annan sen kunnioituksen, minkä voin an-
taa», sanoi Lea.

»Valhe, valhe», Eero löi uudelleen ja nyrkki sattui pahasti
pöydänlaitaan jahän irvisti tuskasta.

»Älä, älä särje kättäsi», pyysi Lea. Eero irvisti.
»Kerjäläinen, kerjäläinen», sähisi Eero, »halveksin, hal-

veksin.»
»Hän lyö nyt minua», ajatteli Lea. »Lyököön. Mitäpä ki-

vusta, kun ei löisi päähän. Jospa koettaisi tyynnyttää.» Hän
tempasi äkkiä Eeron käden ja sanoi lujasti:

»En anna särkeä kättäsi, siitä vuotaa jo verta.»
Eero tempasi kätensä pois ja survaisi Leaa kauemmas, tem-

pasi sitten Leaa käsivarresta taas ja viskasi kauemmas.
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»Mitä sinä tyhjästä», sanoi Lea. »Oletko hullu?
»Minun täytyy saada purkautua.» Eero oli jo punainen ja

Lea huomasi siitä, että hän asettuu, kun oli saanut tehdä
noita ruumiinliikkeitä.

»Saathan sinä, jos jos se on tarpeellista.»
Eteisessä rapsahti. Kirje putosi laatikosta.
»Hae», käski Eero.
»Ei sunnuntaina postia tule, mikähän se oli?» Leasta oli

hyvä, että huomio kiintyi muuhun.
»Hae.»
Se oli kirje kuitenkin.
»Avaa se», käski Eero.
Lea istuutui ruokapöydän ääreen ja alkoi repäistä kirjettä

auki.
»Ei niin, etkö osaa kirjettä avata.» Eero viskasi puukon

Lean kättä kohti. Puukko sattui käsiselkään. Verta juoksi
pöydälle.

»Aasi», sanoi Eero. »Etkö osaa puukkoa kiinni ottaa.»
»Pöytäliinaan vuoti verta». Lea koetti tukkia haavaa nenä-

liinallaan, mutta se ei riittänyt. Hän juoksi kylpyhuonee-
seen. Hetken kuluttua tuli hän pyyhinliina käden ympärillä,
pyyhinliina oli verestä punainen, hänellä oh vesivati ja riepu
toisessa kädessä ja hän alkoi puhdistaa pöytäliinaa.

»Arvaa, mitä siinä oli», kysyi Eero.
»En arvaa.»

»Taas pyytävät minua puhumaan. Rauhan ja ihmisyyden
sovintoviikolla.»

»Sehän sopii.»
»Mitä tarkoitat?»
»Tarkoitan, että se sopii.»
Eero asteli ylpeänä. Hän oli asettanut peukalonsa liivien
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hiha-aukoista sisään, niin kuin hän teki hyvällä tuulella ol-
lessaan japuheli:

»Minulla alkaa olla jo mainetta? Mitä? Etkö ole hyvillasi,
suurpuhuja. Miksikähän pyysivät minua, onhan niitä mui-
takin?»

»Ei kai ole muita», sanoi Lea ääneen ja jatkoi omassa mie-
lessänsä: »Ei kai ole niin suuria valehtelijoita muita. Toiset
ovat rehellisempiä. Hän nolaa itsensä, kun hän rauhasta pu-
huu. Suuri alennus.» Ja hän jatkoi ääneen: »Eero, sinun käy-
töksesi täytyy muuttua. Sinun täytyy voida hillitä itsesi. Sinä
olet rauhan mies. Minä en tästä kädestä puhu, minä puhun
sinun hillittömyydestäsi.» Hän ei uskaltanut sanoa 'epärehel-
lisyydestäsi', niin kuin hänen mielensä teki. Sillä sen vian
juuret olivat niin syvällä, että sanominen nyt ei olisi mitään
merkinnyt, se olisi vain myrskyn nostattanut.

»Hyvä, hyvä. Tiedän, mitä tahdot sanoa. Sano karkeasti
vain. Sinun hyvyytesi on teeskenneltyä, sanopas suoraan,
eikö ole.»

»Minussa on paljon teeskenneltyä», sanoi Lea. »Minun
vaiteliaisuuteni välistä ei merkitse hyvää. Minulla olisi pal-
jon sanomista, mutta en sano. Etkähän sinä tahdokaan tietää
mitä minä ajattelen. Puolustautumattomuuteni voit laskea
teeskentelyksi, koska minä en ilmaise ajatuksiani.»

»Tarkoitat halveksintaasi?»
»En tarkoita. Minullakin olisi sanomista. Vaan sinä et siedä

sitä, että puhuisin suoraan. Minä tahtoisin sanoa sinulle, että
olkaamme rehellisiä keskenämme.»

»Tiedän, tiedän, moralisointia, opetusta kuin lapselle. Sinä
erehdyt. En minä niin alkeellinen ole kuin sinä luulet. Ja
missä minä olen ollut epärehellinen? Näytä toteen väitteesi.
Minä vaadin todistuksia. Todistuksia. Ja koska sinä et anna
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rauhaa kotona, minä lähden ulos», Eero meni eteiseen ja otti
päällysvaatteensa ja heitti palttoon päällensä ja huusi ovesta,
»syytä itseäsi nyt.»

»Minne sinä menet? Minä laitan päivällistä. Älähän läh
de», pyysiLea.

»Mitä minä sinun päivällisestäsi. Saan minä ruokaa muual-
lakin. Minä menen sellaiseen paikkaan, missä saa levätä,
missä minut otetaan ystävällisesti vastaan, missä ei aina mo-
ralisoida.»

»Eero, älä lähde», pyysi Lea, vaikka hän tiesi, ettei se mitään
auttanut. Hän oli arvannut koko ajan, että Eero teki lähtöä.
Koko päivän oli Eero ollut levoton. Näin oli ollut aina en-
nenkin.

Eero paiskasi mennessään ulko-oven lujasti kiinni. Niin,
hän ei tulisi nyt ennen kuin aamuyöstä, arvasi Lea. Missä

hän käynee?
Lea syytti itseänsä siitä, että hän oli kadottanut kykynsä

olla iloinen. Ja tuo moralisointi, olihan se totta. Se teki elä-
män ikäväksi. Hän oli sen ymmärtänyt itsekin ja miten pal-
jon hän oli sivuuttanut asioita pysähtymättä niihin. Itsek-

sensä hän oli ajatellut, että kenties oli ollut virhe se, että
hän ei ollut pysähtynyt aikoinaan kaikkeen. Mutta silloin-
han ei olisi ollut elämä muuta kuin yhtä selontekoa.

Mitäpä miettimään tässä, aika meni hukkaan. Päivän työt
oli tehtävä, siellä odottivat pesemättöminä aamiaisastiat keit-
tiön pöydällä. Viime viikolla hänellä oli ollut vaatteiden pesu
ja niiden silitys, ja kun Eero nukkui pitkään huoneessaan,
ei hän ollut tarkempaa viikkosiivousta voinut pitää. Oli teh-
tävä sekin nyt ja lapset vietävä sitten ulos, kun ne heräisivät.

Lea otti sankoon vettä jarievun ja meni Eeron huoneeseen.
Hän pyyhki pölyt tarkkaan japyyhki kostealla rievulla lattian.
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Hän tiesi ennestään, että hän joutuisi jonkinlaisen kauhun
valtaan iltasella ja yöllä Eeron poissaolon tähden, sen tähden
oli parasta toimia nyt eikä pysähtyä ajattelemaan vielä. Aja-
tukset tulisivat sitten väkisinkin, kun yö oli hiljainen.

Hän tunsi itsensä työläiseksi, jolla ei ollut aina varaa hu-
kata aikaa liikaan ajatteluun. Hänen voimilleen, näissä olois-
sa, riitti työtä ja sai ponnistaakin. Se ei ollut pahaksi. Pa-
haksi olisi ollut istua ja ajatella kaikkea liian tarkkaan.

Pyyhkiessään Eeron lattiaa kysyi Lea itseltänsä: Mikä
tässä sitten on pahinta? Ei se ollut tuo Eeron väkivaltainen
käytös. Senkin vielä voi selittää suopeasti. Ei raakuus eikä
ilkeys, niillä oli selityksensä entisissä oloissa ja kasvatta-
mattomuudessa, vaan pahinta ja surullisinta oli tuo hänen
valheellisuutensa, joka oli jo niin sulautunut ja kietoutunut
hänen olemukseensa, että oli vaikeata saada selkoa hänen
todellisesta ihmisestänsä. Varmasti Eero ei ollut tietoinen
siitä.

Lea pyyhki lattiaa Eeron kirjoitustuolin kohdalla. Hän oli
polvillaan lattialla. Hän käänsi tuolia niin, että Eero olisi
voinut istua siinä häntä vastapäätä. »Jos olisikin Eero vielä
koulupoika», ajatteli hän, »ja hän istuisi tuossa edessäni, niin
minä ottaisin hänen kätensä omiini ja kysyisin: 'Tahdotko
olla rehellinen? Muu kaikki selviää aina. Tahdotko olla re-
hellinen?'»

No, sehän oli kysymys kenelle tahansa, alkeellinen, pieni,
mitätön kysymys. Ja nyt kun tuntui, että juuri vain rehelli-
syydellä ratkaista kaikki. Ja että ilman sitä ei ratkaisisi mi-
tään.
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XXI

Kaksi vuotta oli kulunut Toinin lähdöstä, kun Lea sai hä-
neltä kirjeen.

Rakas, kultainen Leani.
Toini laskeutuu jalkojesi juureen ja pyytää sinulta an-

teeksi sitä, ettei ole kirjoittanut sinulle oikealla tavalla, niin
kuin sisar sisarelleen kirjoittaa. Ilmoitin sinulle lyhyesti mat-
koistani ja lähetin tiedon silloin, kun menimme naimisiin
Stanislawin kanssa. Minä olen ollut paha sinua kohtaan. Mi-
nulla on ollut niin kuin paha pala kurkussa, enkä ole tahtonut
saada sitä alas menemään. Minusta tuntui, niin kuin te kaikki
siellä olisitte syyttäneet ja jäitte syyttämään minua siitä, että
satuin tapaamaan sen, jota rakastin. Eihän se ollut minun
syytäni. Minkä minä taisin kohtalolleni. Oli kai määrätty
niin, minut oli kai luotu hänelle. Siinä kaikki. Meistä se oli
selvä juttu ja hyvin yksinkertainen, sitten kun se selvisi.
Teidän ajatuksenne mukaan minä olin kevytmielinen, ehkäpä
rikollinen, kun jätin niin hyvän miehen. Mutta meitä Au-
liksen kanssa ei ollut luotu toisillemme. Senhän tunsi. Hyvä
mies muuten. Niin, miksipä tehdä niin vaikeaksi kahden elä-
mää? Mikä ei soinnu, se ei soinnu. No, hillitä itsensä voi, se
on tietty, ja sivistynyt ihminen tulee toimeen missä tahansa
ja kenen kanssa tahansa, se on tietty. Mutta tässä tapauk-
sessa, kun tapasin Stanislawin, se olisi ollut turhaa ja väärin
Aulistakin kohtaan. Ja yhä selvemmin näen, että olin ihan
oikeassa noin kuivastikin ottaen. Te vain ajattelitte toisin.
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Tietysti senkin ymmärsin. Mutta sisimmässäni minä tunsin
itseni kuin maasta karkotetuksi. Et tiedä, mitä hirveitä äitikin
kirjoitti. Minua ihan hävetti. Minulla on puolustuksenani
rakkaus. Mutta ajattelepa niitä erilaatuisia, eripainoisia ja
mitään painamattomia tunteita, joita väittävät rakkaudeksi
ja joiden nimissä tehdään vaikka mitä, niin näet, että emme

taidakaan Jumalan edessä olla ihan viattomia kukaan. Mutta
ei minun pitänyt pahoittaa sinun mieltäsi. En minä sillä
sinua ajatellut. Sinä olet liiankin tunnollinen ja otat liian
arasti elämän. Näen sinut edessäni aina ja tiedän, miten sinä
tunnet ja miten ajattelet. Ja otan sinun kultaisen sydämesi
kädelleni ja kysyn siltä neuvoa itsekin. Ja saan siltä parhaat
neuvot. Sinä olet minun näkymätön tukeni. Se siitä.

Jäin siihen, että minä tunsin itseni kuin maasta karkote-
tuksi. Mutta älä luule, että annoin sen paljonkaan edesotta-
musteni suhteen haitata itseäni. Maailma on suuri. Ja minä
olin nuori. Jos en sinne sovi, sovinpahan muuanne. Ja mi-
nulla oli paljon näkemistä ja oppimista. Pariisissa olin mel-
kein vuoden. Kuten tiedät, meidän kasvatuksemme jättää
paljon toivomisen varaa. Minä aloin siis täydentää sitä, mikä
oli kesken jäänyt tahi mitä ei ollut aloitettukaan. Minä opis-
kelin ranskaa, otin soittotunteja j.n.e. No, pitkälle en soitossa
päässyt, sillä tiedät, mitä on vuosi. Kuljin myös ahkerasti
konserteissa, teattereissa, taidenäyttelyissä ja tutustuin jouk-
koon taiteilijoita. Tästä maailmasta et, kultaseni, mitään tiedä.
Et edes aavista, mitä ovat ehtineet maalata aikojen kuluessa.
Ei teidän madonnanne ole ainoa, ei sinne päinkään. Jos si-
nulta jää maailmassa taulupuolikin näkemättä, et tiedä ol-
lenkaan, miten kaunis jo valmiiksi luotu maailma on. Jos
sinulta jää kuulematta musiikki, joka sinun sielusi vasta
herättää eloon, et tiedä täällä eläneesikään. Sinä jäät ikä-
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vaksi kaavaksi ja sinä tuomitset ihmisiä väärin. Siinä se.
Ihana on ihminen ja suurenmoinen! Sen kauniin tähden,
mitä hän on luonut ja luopi, on annettava anteeksi kaikki
se paha, mitä hän on tehnyt ja tekee. Amen. (Luulen, että
tässä on kirjeeni hienoin kohta, lue se uudelleen, se on omaa
ajatusta, eikä haittaa, vaikka joku muukin olisi jo sen kek-
sinyt.)

Kun minun paperini olivat valmiit, meidät vihittiin. Mutta
mitäpä siitä tarkemmin kertomaan, se kuuluu historiaan jo.
Pariisista matkustimme sitten tänne Puolaan. Ihana maa.
Minä puhun täällä ranskaa ja saksaa ja nyt olen ottanut tun-
teja puolan kielessä. Se on hurmaava kieli ja opin sitä. Muis-
tathan, että minulla oli hyvä kielipää. Olipas yksi hyvä
puoli!

Kaikki täällä laulavat minulle elämän onnesta. Puut, kivet,
talot ovat riemua täynnä. Ja taivaskin täällä on suopeamieli-
semmän näköinen kuin siellä. Jokin kumma (sanon parem-
man puutteessa) 'elämänhurma' täyttää ruumiini ja sieluni.
Arvelen, että se on siitä, kun olen onnellisesti rakastunut.
Mitä? Sydämeni on parempi kuin ennen. Luulen, että joskus
jo muistutan sinua. Älähän loukkaannu. Sinun olemuksesi
herättää eloon melkeinpä kuin säveliä, älähän loukkaannu,
en sano minkälaisia.

Sinä ajattelet nyt, että miksi Toini ei kerro perheestä, mi-
hin joutui, mitä hän kiertelee ja kaartelee, onko jotakin hul-
lusti taas? Minä taas ajattelen, että tuo ulkonainen on tois-
arvoista, sen ehdin sanoa. Ja yhden seikan, mikä on suuren-
moisin, jätän viimeiseksi. Mutta kynäni on malttamaton ja
pitää minua kylmänä vaikutusten tavoittelijana. Olkoon siis,
kirjoittakoon tämä kynä siis sen (mutta kultakirjaimin): mi-
nulle on syntynyt poika. Suloinen, armas, maailman ihanin
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lapsi! No, tätä kieltä sinä ymmärrät. Mitä sanot? Minä olen
onnellinen. Olenko nyt lepyttänyt sinut?

Minulla on sellainen haave, että sinä tulisit meitä katso-
maan. Mitä tulee näihin sukulaisiini, niin niitä ei tarvitse pe-
lätä. Äiti (siis mieheni äiti) on vanha vaimo, joka kulkee kah-
den kepin varassa, hoitajatar vierellään ja on hiukan kuuro.
Hyvä mummo, jalat kipeät, ei pahaa sanaa sano, on herttai-
nen hymy huulillaan aina. Mitä sanot, eikö kelpaa? Sinä
miellyttäisit häntä kovasti ja hän miellyttäisi sinua, usko.
Sitten isä (mieheni isä) on mukava, vaatimaton ukko (paroni,
mutta ei se täällä paljoakaan merkitse), hän on mitä vähim-
män puolestaan puhuva, hiljainen japakenee pois tieltä omiin
huoneisiinsa, on pelkkää hyvyyttä vain täynnä. Tietysti he
eivät liikaa enää ajattele, kertaavat vain entisiä, hyviä aja-
tuksiaan, niin kuin vanhat, ja ovat jonkin verran liikuttavia
siinä. Maailmasta he eivät paljoa tiedä, ihmisestä tuskinpa
senkään vertaa. Täällä puhutaan ilmoista, koirista, histo-
riasta ja muinaismuistoista. Vanha musiikki on kurssissa.
Jos tulisit, virkistäisit näitä vanhoja. Puhuvat saksaa ja sitä-
hän sinä osaat. Varmasti he olisivat iloisia käynnistäsi. Arve-
len, että he ovat tyytyväisiä siihen, että saivat sukuunsa
tuoresta, hyvää verta. Se on heidän kannaltaan edullista.
Eikä heillä ole ollut mitään syytä olla tyytymättömiä
minuun. He muuten ottavat kaiken Jumalan kädestä tul-
leena. Mikäpä siinä sitten. Pääsevätpä kaikista ristiriitai-
sista ajatuksista.

Kun tulet, näet, miten suurilukuinen palveluskunta meillä
on. Totuin siihen hyvin pian. Ehkä sinua sydämessäsi tulee
naurattamaan se, että pitävät minua täällä hyvin arvokkaana
henkilönä. Sen pitää antaa mennä täydestä. Mutta eivät
nämä olot ole minua ollenkaan muuttaneet, sisältäpäin olen
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sama, entinen, ilonjanoinen tyttö. En tietysti tee enää yhtä
paljon tyhmyyksiä, älä pelkää.

Nämä ihmiset, pitää sanoa selitykseksi, elävät öljystä. S.o.
ovat kiinni öljy-yhtiöissä. Että tuo raha, joka sellaista kiusaa
meille teki, on menettänyt arvonsa. Mieheni astuu nyt myös
öljy-yhtiön palvelukseen. Minä olen äänestänyt asian puo-
lesta. On hyvä, että mies on kiinni jossakin. Jos liikaa aikaa
jää sen 'yksilöllisyyden' hoitoon, niin voi se liika yksilöllisyys
puolestaan alkaa viedä ihmistä niin, ettei muuta kuin hurista
alamäkeen. Älä nyt kuvittele, että mitään vaaraa on. Minä
olen vain kaukonäköinen ja varovainen (vanhuus ja viisaus).
Minun kohdallani on kohtalotar ollut jopa leikillinen ja ilo-
mielinen, toistaiseksi ainakin. Minä olen ollut kai hänen lelli-
lapsensa. En ole saanut rangaistusta vielä mistään. Myön-
nänkin, että oikeudenmukaisuutta ei yleensä ole.

Viitaten yllämainittuun totuuteen, uudistan siis pyyntöni,
että tulisit tänne. Rahat matkaan, leninkeihin j.n.e. pyytäisin
saada suorittaa (ethän loukkaannu!). Sinä voisit ottaa hoi-
tajan lapsillesi siksi aikaa. Enkä minä pyytäisi tätä uhrausta,
ellen tietäisi, että sinulle tekisi hyvää päästä vähän liikahta-
maan. Ja kaikki se ikävyys, mitä tuli välillemme, haihtuisi
pois. Me olisimme rakkaita niin kuin ennenkin. Ei, enemmän
vielä. Sillä ennen olin minä lapsi ja tyhmä ja hemmoteltu,
enkä ymmärtänyt sinua, en tiennyt, mikä sitkeä voima si-
nussa oli ja mikä sinä olit. Sinä olet minulle koko synnyin-
maani, jota kaipaan. Tuota minulle se ilo, että tulet tänne,
hemmottele minua vielä. Jolla paljon on, sille paljon anne-
taan. Kun tulet, sinä annat minulle sillä anteeksi sen surun,
jota sinulle tuotin, enkä tunne enää, että olisin maasta-
karkotettu ja että koko maani on hylännyt minut.

Jos et tule, en minä tule sinne, ennenkuin sinä olet vanha
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mummo ja sinulla on jo lapsenlapsia. Ja se olisi sentään liian
pitkä odotusaika minulle ja ihan tarpeeton rangaistus.

Kurotan kättäni sinua kohti. Tule. Sano Eerolle terveisiä.
Mieheni pyytää sanoa terveisensä teille molemmille.

Sinua syleillen
oma sisaresi Toini.

Kun Eero tuli kotiin iltasella, antoi Lea kirjeen hänelle,
joka luettuaan sen naurahti ilkeästi.

»Vai sinne?»
»Ei tietysti. Se on vain Toinin lapsellisuutta», sanoi Lea.
»Ei meiltä matkusteta», sanoi Eero. »Eikä meiltä liikuta ul-

kona. Jos sinä elätät perheen, mene ja liiku. Jos minä elätän
minä liikun.»

»Se on selvää», sanoiLea.
»Hyvästi sitä Toinia taisi onnestaa», sanoi Eero. »Taitavat

olla rikkaita. Se tyttö osasi katsoa eteensä. Parempi sillä on
laskupää kuin sinulla. Parempi Esterilläkin oli, Paasio on nyt
päässyt pankinjohtajaksi.»

»Sehän hauskaa.»
»Minusta se on typeryyttä. Lahjaton mies. Lahjattomia ja

keskinkertaisia se onni suosii. Se harmittaa», sanoi Eero kiuk-
kuisesta

»No», sanoi Lea, »hyvästihän meillekin on käynyt», hän
arveli, että Eeron kiukku johtui kateudesta.

»Monella on paljon paremmin. Kaikilla niillä, jotka osaa-
vat katsoa eteensä.»

»Eihän elämä ole etuilemista vain», sanoi Lea.
»Minä en olisi uskonut, että sinä olet niin yksinkertainen»,

sanoiEero. »Mitä sinä muuta siinä näet kuin etuilua?»
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»Kaikenlaisia siveellisiä velvoituksia, täyttää paikkansa
missä tahansa.»

»Typeryyttä. Minä en siedä tuollaista puhetta.»
»Minä olen vaiti. En osaakaan puhua», sanoi Lea vaatimat-

tomasti.
Oli oltu äskettäin jo kaksi viikkoa vaiti. Eero oli ollut

useat illat poissa kotoa. Nyt hän oli väsynyt ja kyllästynyt
puhumattomuuteen ja hänen tarvitsi purkautua. Lea arvasi
sen. Hän oli odottanut Eeron pahaa tuulta jo muutaman
päivän, koettanut paeta pois hänen näkyvistään, silloin kun
voi, niin ettei Eero olisi huomannut, että hän pelkäsi. Eero
oli kävellyt ilkeämielisen näköisenä huoneissa ja hautonut
mielessään jotakin. Sen tähden Lea ajatteli, että Toinin kirje
vapauttaisi heidät tuosta äänettömyydestä, joka alkoi käydä
raskaaksi. Jospa ei olisi muistavinaan koko äänettömyyttä,
jospa puhelisi nyt vain. Voisi sattua, ettei mitään kohtausta
tullutkaan.

»Minä olen katkera», sanoi Eero.
»Miksi olet, minä en ymmärrä.»
»Minä menen henkisesti alaspäin, sinä et ymmärrä minua,

etkä välitä minusta», sanoi Eero.
»Välitän», sanoi Lea.
»Se on valhe.»
»Eikö minun elämäni todista sitä», kysyi Lea.
»Sinä et puhele minun kanssani.» Eeron tapana oli syyttää

toista siitä, mihin hän itse oli syypää, sen Lea oli pannut
merkille.

»Minä puhelen mielelläni», sanoi Lea.
»Lapset, niissäkö sinulle on koko maailma», sanoi Eero.
»Kaiketi ymmärrät, että niiden hoito vie suuren osan ai-

kaani. Mitenkä muuten voisi olla? Et kai mielelläsi näkisi,
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että minä jättäisin ne hoitamatta. On tietysti paha, jos lai-
minlyön sinua. Saat muistuttaa, se on oikein.»

Hän ei ollut laiminlyönyt Eeroa. Eero heittäytyi luokse-
pääsemättömäksi, kun ei tahtonut, että hänen asioihinsa se-
kaannuttaisiin. Hän ei antanut puhua. Kadehtiko Eero nyt
sitäkin, että lapset toivat sisältöä Lean elämään tässä yksi-
näisyydessä, josta ei ollut ulospääsyä minnekään, tässä maan-
paossa, jossa kuolemasta puhuttiin uhmaillen, jossa kuole-
malla uhattiin ja järkytettiin mieltä? Ja ellei ajatellutkaan,
että ainoaksi elämänsisällykseksi jäi lastenhoito, pakostakin
lapsiin yhdistyi kaikki se elämänmyönteinen ajatus, hellyys
ja rakkaus, joka tahdottiin vähänkin muuanne suuntautu-
vana tahi muuanne haarautuvana tuhota.

»Olenko minä ollut väärässä», kysyi Lea.
Eero pysähtyi ja jäi seisomaan Lean eteen. Näytti, että

hän mietti. Näytti, että häntä liikutti jokin. Ja hän sanoi
ihmisiksi:

»Kunpa minäkin voisin pyrkiä hyväksi. Hyvä minä en osaa
olla, mutta kunpa voisin lakata olemasta paha, niin etten
aina pahaa ajattelisi japahaa toisille toivottaisi.»

»Toivotatko sinä meille pahaa?»
»Niin minä usein teen.»
»Sinulle itsellesi se on vaikeata», sanoi Lea.
»Onhan se. Se on istuutunut minun veriini.»
»Mitä pahaa me olemme sinulle tehneet, että sinä pahaa

meille toivotat?»
»Ette mitään. Omaa pahuuttani vain aina pahaa ajat-

telen.»
»Koeta päästä siitä. Se on sairaalloista. Eihän meillä ole

mitään hätää. Koetamme kuulua yhteen. Minä tiedän, että
sinä miehekkäästi täytät velvollisuutesi.» Lea ei uskaltanut
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pysähtyä Eeron äskeisiin sanoihin, sillä ne sisälsivät hänestä
sellaisen tunnustuksen, joka häntä pelotti. Jospa Eero onkin
mieleltänsä sairas? Lea ei saanut päästää näkyviin, että hän
sitä ajatteli, se ärsyttäisi japahentaisi asian.

Yhtäkkiä Eero syleili Leaa. Sitten hän häpesi sitä ja sanoi
painavasti:

»Älä ota tätä rakkaudeksi.» Ja rypisti otsaansa.
»Oliko tuo tarpeellinen huomautus», ajatteli Lea. »Jospa

hän pelkää, että se velvoittaisi häntä käyttäytymään toisin.»
»En ota», sanoi hän ääneen. »Ja mitä me noista rakkauksis-

ta, vanhat ihmiset. Ei oteta niitä enää niin juhlallisesti. Ei
niistä tarvitse puhua.»

Lea ymmärsi, että Eero tällä kertaa tahtoi olla rehellinen.
Ehkä hän tahtoikin sillä sanoa, että hän on »rakkautensa»
luvannut muille ja piti luvattomana tätä tunteen ilmausta
vaimolleen.

»Monen muun suhteen olen erehtynyt», sanoi Eero, »mutta
sinun suhteesi en.»

»Kukapa tietää, ehkä minunkin suhteeni olisit erehtynyt
tahi vielä huomaisit erehtyneesi», sanoi Lea kevyesti.

»Monta kertaa me kiinnymme ihmisiin, jotka pettävät
meitä,»

Lea ajatteli, että tuossa oli se viimeinen kipeä paikka var-
maan. Eero on siitä hermostunut, kuka sitten lieneekin pet-
tänyt.

»No, sellaiset eletään yli», sanoi Lea vanhemman naisen
tottumuksella niin kuin kaukaisemmasta asiasta. Eerolla oli
suhteita ehkä? Jospa joku oli pettänyt häntä? Pääasia, että
päivä toiseksi vaihtui. Jokainen eletty päivä oli kuin voitto.
Tuli lähemmäksi se, jolloin ei enää vaikeuksia ollut.Kuolema.
Oikeastaan vasta sittenhän kaikki ratkeaisi. Miten ne olivat-
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kaan sanoneet? »Kun se paras on ollut, on se tuska ja vaiva
ollut.» Mutta sehän olikin totta.

Lea oli istahtanut väsyneenä tuolille ja unohtanut hetkeksi
Eeron, kun hän katsahti ylös, pelästyi hän. Eero näytti ou-
dolta, tuijotti häneen, ja se katse herpasi hänet. Mitä luonno-
tonta Eero ajatteli? Näytti sitten, kuin hän olisi unohtunut
itseensä ja vajonnut jonnekin syvälle tavoittamattomaksi.

»Eero», sanoi Lea, nousi ylös ja nosti hiukan kättänsä he-
rättääkseen hänet.

Eero havahtui, katse kirkastui ja hän muuttui ovelan nä-
köiseksi.

»Noo», sanoi Eero ja naurahti. Sitten otti hän Leaa vyö-
täisistä ylimielisen näköisenä, mutta kasvot muuttuivat koh-
ta julmiksi. Se oli outoa raivoa, eikä Lea sitä tajunnut. Jospa
Eero oli juuripäättänyt parantaa elämäänsä tahi sen tapaista
ajatteli. Lea ei ehtinyt ajatella muuta, hän tunsi Eeron vä-
kevien käsien kietoutuvan ympärilleen ja tunsi raivokkaan
puristuksen joka teki kipeää. Eero nosti hänet ilmaan, niin
että hän jäi riippumaan Eeron rintaa vasten, ja Eero puri
hampaitaan yhteen, niin että kuului niiden narske, ja puristi
niin että Lea tunsi luiden ruskavan. 'Hän tahtoo minut tap-
paa', välähti Lean mielessä. Hän kuuli korvissaan, miten
kylkiluita rusahti rikki, rintaan koski, hän voihki. Hän ei
osannut puhua, henkeä salpasi, hän uikutti. Eero ei ymmär-
tänyt laskea häntä pois, tahi ei tahtonut. Lean sydämeen
alkoi koskea, tuntui kuin se olisi seisahtunut, hän näki kai-
ken hämärtyvän ja alkavan pyöriä, hän kadotti tajunsa.

»Mitä sinä», huohotti Eero, kun hän tunsi painon lisäänty-
vän käsivarsillaan ja Lean pään raskaasti painuvan olka-
päätä vasten. Hän laski Lean tuolille istumaan, Lea haukkoi
ilmaa jakoetti vetää henkeä.
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»Tu-kah-duttaa, vettä», sai Lea sanotuksi.
Eero haki vettä. Lea joi Eeron antaman puolilasisen vettä.

»Kylkiluut taittuivat, ei se mitään, jos sydän kestää», ym-
märsi hän ja pyysi: »Tuo vielä vettä.» Eero toi. Mutta Lea
ei jaksanut juoda enää.

»Mikä sinulle nyt taas tuli», kysyi Eero ovelan näköisenä
ja oli jännittynyt.

»Kylkiluut menivät poikki.»
»Tunsitko?»
»Tunsin jakuulin. Etkö sinä tuntenut?»
»Olin tuntevinani.»
Lean sydän alkoi asettua, sitä lakkasi puristamasta, hen-

gitys kävi paremmin. Kädet vain tuntuivat elottomilta ja
kylmiltä kuin kuolleen kädet. Kylmä hiki kohosi hänen kas-
voillensa. Koski enää rintakehään ja hänen täytyi hengittää
varovasti. Hän istui siinä silmät kiinni, liikahtamatta, liike
tuotti kipuja.

Kun Lea avasi silmänsä, näki hän Eeron katseen. Se oli
kysyvä ja utelias eikä enää ovela, ja Lea ajatteli, että nyt
hän muistuttaa pahankurista lasta, joka on rikkonut lelunsa.
Eero sanoikuin sivumennen:

»Anna anteeksi.»
»Ei se mitään. Menee ohi jo.»
Ja vapautuneena, jokerskuen sanoi Eero:
»Minä vain taittelen luita.»
»Mitä sinä ajattelit», kysyi Lea. Hänestä olisi tärkeää tie-

tää se.
»En tiedä, en ollut selvillä itsestäni. Minusta melkeinpä

tuntui, kuin olisin ollut gorilla, joka puristaa ihmistä. Minä
huumaannuin kai siitä, ehkä voimistani, ehkä vihasta ihmistä
kohtaan. Mene tiedä.»
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»Olitko vihainen?»
»Tuskinpa.»
»Tahdoitko tappaa minut?»
»En tiedä. Enkai. En toki. Ei, en en.»
»Ota pois kengät minun jaloistani, en voi kumartua itse»,

pyysi Lea.
Eero riisui kengät pois. Siinä hänen polvillaan maassa ol-

lessaan, näki Lea tapauksen uudelleen. Jotakin outoa oli
tapahtunut. Sitä ei voinut selittää. Paha oli hetkeksi jäänyt
vartioimatta. Varmasti ei Eero edes muistanut, mitä hänen
mielessään oli kulkenut ja minkä vallassa hän oli ollut.

Lea koetti nousta ylös, mutta rintaan koski, hän ei voinut.
Parasta istua paikoillansa.

»Pitäisikö niitä sitoa», kysyi Eero noin niinkuin saman-
tekevästä asiasta.

»Ei kai tarvitse. Minä itse katson, mitä pitää tehdä, kunhan
tuo repiminen japistäminen menee ohi.»

Tämä Eero, joka nyt siinä seisoi yksinkertaisena ja saa-
mattomana, oli varsinainen Eero, joka oli tunnoton ja välin-
pitämätön.

»Olisiko syytä mennä lääkäriin», kysyi Eero vähän arasti
jahuolettomasti.

»Ei kai tarvitse.»
»En minäkään luule. Kylkiluut kasvavat helposti kiinni

itsestänsä.»
»Ja mitä lääkärille sanoisi», ajatteli Lea. »Tämä on salat-

tava. Tämä häpäisisi Eeron. Olikohan hänellä mielipuolisuu-
den puuska vai oliko se tahallinen, ilkeä yritys kuristaa mi-
nut kuoliaaksi, vai oliko se ajattelematon voimainkoetus.» Go-
rilla. Hän oli ollut gorillan syleilyssä. Pitikö Eero ottaa tuollai-
sena gorilla-ihmisenä, jonka sielussa liikkui tiedottomia voi-
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Mia epäselvinä ja vastuuttomina kuin eläimillä? Ja minkä-
lainen on se maailmankuva, joka heijastuu tuollaisen ehkä
sairaalloisen eläinihmisen aivoihin ja hänen tajuamattaan
ärsyttää hänen kiihtynyttä hermostoaan ja nostattaa ihmisen
kannalta katsoen rikollisia haluja, haluja, joita oli varmasti
eletty kymmeniä-, satojatuhansia vuosia sitten, haluja tuhota
ja hävittää vaikkapa vain pelkän tuhoamisen ja liian voiman
vuoksi? Eeron maailmankuva oli sekava ja irrallinen, siinä
oli seikkoja, jotka aina pelkästään ärsyttivät häntä. Sivis-
tys, sen nurinkurisuus. Hän itse ei ollut mukana siinä, mitä
hän yhteiskuntaihmisenä eli. Hänet pakotettiin vieraaseen
hahmoon, melkeinpä kuin vieraaksi ruumiiksi, ja hänen opi-
tut ja matkitut ajatuksensa eivät olleet yhteydessä hänen si-
säisen itsensä kanssa. Ne olivat kuin pakkopaita, jossa häntä
pidettiin. Ja näinä raivonhetkinään hän riistäytyi irti kah-
leistaan. Eläin hänessä kosti. Tämä eläin puhui ihmisen suulla
noista aatteista, joita hänelle oli tungettu, eläin ei ollut miel-
lyttävä, se oli ilkeä ja vaaneksiva, lahjaton ja kömpelö, mutta
sen kostonhalu oli sitkeä. Se oli leppymätön. Se ikäänkuin
muisteli sitä vapaudenaikaa, jolloin luonto määräsi olemisen
tahi kuolemisen javoima oli ainoa laki.

Nämä ruumiillisen kivun hetket ärsyttivät liikkeelle Lean
ajatukset, ja hän päätteli, että hänen henkensä oli laiska
muuten, hän painui helposti sovinnaisuuteen ja lepäsi. Rak-
kaus idylliin ja rauhaan asui niin syvällä hänessä, että hän
olisi vaihtanut siihen kykynsä nähdä. Oli siis parahiksi hä-
nelle, että häntä lyötiin liikkeelle. Ei hänen tarvinnut sääliä
itseänsä. Sitä paitsi tämä vamma oli pieni. Henki ei ollut
läheskään kysymyksessä. Tämä meni aina ohi.

Hän kokeili hengitystä, veti syvempään henkeä. Taittumi-
sien jäljet tuntuivat. Kun hän koetti kumartua eteenpäin,
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rusahteli rintakehässä. Hän ymmärsi, että taittuneiden kyl-
kiluiden päät eivät olleet paikoillaan eivätkä vastakkain ja
varmasti olivat säröt sisäänpäin, koska ne pistivät.

Eero oli mennyt omaan huoneeseensa ja hakenut kirjan.
»Minä luen sinulle runoja, koska et pääse liikkeelle», sanoi

hän. »Tahi tahdotko jomennä pitkällesi?»
»Odotan vähän.»
Eero luki pateettisesti ja lämpeni lukiessaan. Hän korosti

voimakkaasti nousupaikat, laajensi ääntään, ja pidätti, kuis-
kaili jatavoitti vaikutusta.

Lea kuunteli ääntä, joka nujersi häntä ja oli kammottava.
Tuon äänen kuuleminen jo teki sairaaksi, se oli niin tyhjä ja
tunnoton.

Hän mietti, mitenkä saisi pistävät kylkiluiden päät pai-
koillensa, ne olisi kai oikaistava. Hän koetti hengittää syvään
ja pidättää henkeä, että saisi keuhkot laajentumaan ja työn-
tämään päät vastakkain. Koe teki kipeää, eikä hän jaksanut
sitä suorittaa.

Eero kaiutti ääntänsä. Jos hän, Lea, kuolisi, makaisi vaikka
tuolla sängyssä ensimmäistä iltaa kuolleena, niin Eero voisi
lukea runoja jollekin palvelustytölle sinä iltana jo. Hän oli
sellainen. Häneen ei koskenut mikään. Hän oli tyhjä luon-
nostaan ja tunteeton. Se oli hänen lajinsa. Muu sitten, mikä
kulki hänen lävitsensä, tuli tiedottomasti alitajuisesta maail-
masta, ja ajatukset muuta maailmaa varten oppi hän helposti
ulkoa. Merkillinen hyväpäisyys ja merkillinen tyhjyys, eh-
käpä siksi otollinen pahan temmellyskenttä.

Lea kohosi ylös. Hänen täytyi harjoitella liikkumista. Hän
pidätti henkeä ja kulki pöydän varassa. Ei, tämä ei käynyt,
pisti. Hänen täytyi tehdä jotakin. Hänen täytyy päästä keit-
tiöön kokeilemaan.
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»Lue sinä, minä käyn keittiössä», sanoi hän Eerolle.
»Pääsetkö yksin?»
»Pääsen kyllä.»
Keittiössä katseli hän ympärilleen kuin apua hakien. Hal-

kolaatikko oli matala ja leveä. Jos saisi paineen sisältäpäin
niin suureksi, että kylkiluut työntyisivät ulospäin, niin että
rikkoutuneet kohdat menisivät paremmin vastakkain, se var-
maan helpottaisi. Hän asettui polvilleen tuolille, otti käsil-
lään halkolaatikon reunoista, kaarti vartaloaan taaksepäin
niin, että rintakehä suureni, ja laskeutui hiljalleen halko-
laatikolle kuin mestauspölkylle ja koetti hengittää syvään.
Se tuotti sellaisen tuskan, että hän pelkäsi pyörtyvänsä. Ru-
sahteli kylkiluidan kohdalla. Mutta heti helpotti. Hän ym-
märsi, että kylkiluiden säröt olivat sattuneet vastakkain. Hil-
jaa, koettaen pitää rintakehäänsä muuttumattomassa asen-
nossa, hivutti hän itseänsä halkolaatikolta alas ja kokeili hen-
gitystänsä. Pahin pistos oli poissa. Nyt pystyi hiipimällä liik-
kumaan. Ja hänen olonsa oli keventynyt.

Hän palasi Eeron luo ja sanoi:
»Nyt on parempi olla.»
»Mitä sinä teit?»
»Minä hengityksellä ja painolla sisältäpäin koetin saada ne

paikoilleen.»
»Onnistuitko?»
»En tiedä, ainakin on parempi olla. Voin liikkua, kuten

näet.»
Mutta nämä kylkiluut jäivät vaivaamaan häntä kuitenkin.

Niitä särki vielä. Väliin tunsi hän keuhkoissansa korinaa ja
häntä rupesi ryittämään. Lapsia oli vaikea kantaa, kädenliik-
keet vaivasivat. Kylkiluiden päät varmaan eivät päässeet kas-
vamaan yhteen, päätteli hän. Eero näki hänen ponnistuk-
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teli Lea. Ja rehellistä oli, ettei hän näytellyt säälivää. Sai
olla. Tämä oli kuitenkin helpompaa kuin se henkinen ki-
dutus, jota Eero oli harjoittanut, ja helpompaa kuin korva-
pistos, jota hän, Lea, oli kärsinyt puoli vuotta, kun Eero oli
lyönyt häntä nyrkillä korvalle ja korva oli ruvennut sitten
vuotamaan. Tällaisesta kivusta, joka oli siisti ja meni ohi, ei
tarvinnut välittää. Tämä oli heidän keskinäinen asiansa, hän
ei suurentelisi sitä. Eero muisti tuon gorilla-kuvitelmansa ja
oli siitä itseensä tyytymätön. Ei pitänyt tehdä mitään johto-
päätöksiä eikä kuvitelmia, ne olivat haitallisia ja varmasti
vääriä. Lea ei tapaisi sitä tietä oikeaa Eeroa. Oikean Eeron
kanssa hän tahtoi seistä vastatusten. Nämä tilapäiset seikat,
kömpelyydet, olivat oikealle Eerolle epäedullisia. Hän, Lea, ei
ottaisi laskuun näitä lainkaan. Kunhan vain tapaisi todellisen
ihmisen. Tällainen raukka, minä Eero nyt hänelle näyttäytyi,
ei ollut se mies. Tätä ei kannattanut pitää minään. Hän näytti
melkein rikolliselta, mutta se hän ei ollut. Ei ollut. Hän käyt-
täytyi niin välinpitämättömästi Leaa ja niin valheellisesti
kaikkia kohtaan, että oli inhimillisesti mahdotonta ajatella
yhteen ihmiseen mahtuvan sitä määrää pientä syntiä ja il-
keyttä. Ja mahdotonta, että sellainen ihminen ulkonaisesti
menestyisi niin kuin Eero menestyi ja niin, ettei kukaan huo-
mannut hänessä mitään tavallisesta poikkeavaa. Se olisi mel-
kein suurhuijausta. Ja Eero oli vain tavallinen pikkusielu,
itsensäpalvoja, jonka yhteiskunnallinen ajattelu oli heik-
koa.

»Mitä sinä olet ruvennut rykimään», kysyi Eero kerran
Lealta.

»Ne kylkiluut. Kyllä se menee ohi, älä ole huolissasi», sa-
noi Lea. Ikäänkuin Eero olisi huolissansa. Ei, pikemminkin
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hän olisi iloinen, jos jännittävää sattuisi, jos huonosti kävisi
jakaikki noin ilman maksua ja jälkiselvittelyjä.

Oliko hän, Lea, ajatellut, että jokin tarkoitus olisi kaikella
tällä? Lapsellista, mitään tarkoitusta ei ollut. Oikeastaan
elämä oli »sokeaa» ja tapaukset sattumanvaraisia. Mitä hä-
nestäkään muka tehtiin kaikella tällä? Siihen tottui. Kehi-
tystä ei näkynyt. Ja kukapaties satunnainen kuolema vain

yllätti, eikä hän ollut selvinnyt sen kummemmaksi, ei edes
todellisen elämän alkuunkaan päässyt. No, kuolema päästi
häpeästä, mutta mikä tulos se oli?

»Jospa minä luotan ihmisen terveyteen liiaksi ja kuljem-
mekin jotakin kammottavaa loppua kohti. Jospa tässä tapah-
tuisi väkivaltaisia tekoja. Pahaa pitäisi voida estää. Enkö
ole koettanut? Koko voimani olen siihen jännittänyt. Estää
pahaa? Yhtä hyvin voisin koettaa kääntää tuulta tahi lakaista

pilvet pois taivaalta. Pahan juuret ovat syvällä, eikä niihin
käsiksi pääse. Niitä ei näekään.»

Ei, hän arvioi varmasti väärin, helppo joutua tuollaiseen
tunnelmaan Eeron vaikutuksen alla. Hänen piti pystyä näke-
mään väkevämmin, eikä antaa uskonsa hyvään horjua.

»Parasta ajatella, että käy pahoin», sanoi Eero, jota har-
mitti Lean ulkonainenrauha.

»Miksi niin? Sillä voi pettää itseään.»
»Sinä olet ahne elämälle», jatkoi Eero. »Ihminen on paha.

Tarvitsisi ruoskaa.»
»Ei minusta. Ei elämä sillä parane, jos vaikka ei tekisi

muuta kuin rankaisisi itseään ja muita. Täytyy muuttua si-
sältäpäin.»

»Ruoskaa ja harvennusta. Ne, jotka pääsevät tänne, tun-
tekoot ruoskan. Että nauru kuolisi», sanoi Eero karkealla
äänellä.
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»Kukapa täällä liiaksi nauraa», sanoiLea.
»Itkua ja hammastenkiristystä.» Eeron silmät iskivät outoa

tulta. Raskaiden, verettömien ja läpikuultavien silmäluomien
takaa välähteli kuin hornan riivaajainen. Katse pysähtyi
Leaan kuin saaliiseen. Leaa alkoi pelottaa. Hän alkoi hieroa
rintaansa tietämättään, taittuneiden kylkiluiden kohtia pa-
kotti.

»Mitä sinä rintaasi hierot», ärjäsi Eero.
»Vähän pakottaa, en tiennyt, että hieroin.»
»Sinä teet numeroa niistä. Teeskentelet. Jos ne ovat

terveet.»
»Eivät ole. Lapsia nostellessa aukeavat.»
»Ehkäpä eivät parane sitten ollenkaan», sanoi Eero ja hä-

nen kasvonsa valkenivat.
»Hänen ihonsakin muuttuu ajatusten mukaan», ajatteli Lea.

»Hän toivoo pahaa. Hänen ajatuksensa liikkuvat hulluuden
rajalla. Häntä ärsyttää minun rauhani. Nyt hän on tyyty-
väisempi. Olisi parempi, jos hänen ajatuksensa saisi siirty-
mään yleisemmille aloille.»

»Pelkäävät sotaa», sanoi Lea. Häntä hävetti, hän tunsi liik-
kuvansa väärällä asialla, mutta hän pelkäsi kylkiluitansa ja
tunsi, että Eeron täytyi antaapuhua.

»Sotaa, sotaa, sitä tarvitaan. Hyvä, että saavat tapella.
Vaikka hävittäisivät koko ihmiskunnan, ei suurta vahinkoa
tulisi.» Eero lausui kuin sankari lavalta täydellisine koros-
tuksineen ja innostui. »Silloin saadaan nähdä taas, mikä ih-
minen on. Minäkö tässä yksin olen paha, minä vain kysyn?»

Lea koetti muuttaa aihetta japuhui ilmasta.
»Luonto ei ymmärrä mitään, se ei ymmärrä edes olla he-

delmätön. Vasta ihmisen ajatus on hedelmätön. Minä vihaan
ihmistä koko sydämestäni», sanoi Eero.
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Lea koetti sanoa hiljaa:
»Sinä puhut toisin puheissasi.»
»Puhun heidän kieltään. Se on epätoivoista valhetta. Olla

jotakin», huusi Eero, »se kannattaa. Jos sota tulisi ja seka-
sorto, sinä näkisit, missä minä olisin. Minä seisoisin puhu-
massa kansalle, minä hävittäisin, minä ammuttaisin.»

Eero irvisti mielihyvästä ja nautinnosta.
»Johtaja, minä olisin johtaja.»
»Tieteistä kemia joutuu eniten palvelemaan sotaa», sanoi

Lea jotakin sanoakseen ja tunsi, ettei tämäkään ollut pai-
kallansa.

»Niin. Hyvä on. Luuletko sinä, ettei tiedemies voi tehdä pa-
haa hienosti, menettelemättä kouraantuntuvan karkeasti kuin
talonpoika», kysyi Eero nyt jännittyneenä, salaperäisenä ja
puoliksikuiskaamalla.

Lea ajatteli, että hän luulee nyt olevansa sellainen sala-
peräinen voimanlähde. Ei, sanat merkitsivät vielä enem-
män, ne olivat tunnustus, koko Eeron sisäisen tahdon summa
oli noihin sanoihin koottuna. Ne merkitsivät, että se kiristys-
menetelmä, jota Eero harjoitti, ei ollut tiedotonta, hän oli
tietoinen menetelmästään. Hän ei ole siis hullu, hän laskee,
että se pahan säteily, joka hänen salaisista ajatuksistaan
lähtee, on sellaisenaan tuhoava, on tappava. »Hän aikoo tap-
paa minut vähitellen. Hän ei tapa. Minä olen varustautunut.
Hän koettaa uuvuttaa minut. Hän ei onnistu. Kysymys ei
ole minusta, vaan jostakin, joka kuuluu maailmanjärjestyk-
seen. Minun on seistävä pelottomana. Minun arpani lankesi
näin. Monta kurjuutta on edessäni. Niistä ei ole irti pyrit-
tävä. Ne on elettävä.»

Kuin jatkoksiLean ajatuksiin, sanoi Eero:
»Elämä on ainaista taistelua. Se on sotaa rauhan aikanakin.



Ihmisellä on tuhon halu. Mitä sinä luulet tietäväsi ihmisestä.
Et tunne. Ihmisellä on haluja, joista sinuntapaisellasi ei ole
aavistustakaan.»

»Niin», sanoi Lea.
»Hänen sisimpäänsä kätkeytyy», Eero keskeytti ja kuiskasi

jännittyneenä,»halu murhata.»
Lea ajatteli, ettei se tullut tarpeesta tunnustaa, vaan saada

jännitystä aikaan. Häntä pelotti kuitenkin.
»En usko», sanoi Lea. »Eläinkin on jo, mitenkä sanoisin,

järjestynyt tunnoiltansa.»
»Älä puhu, kun et tiedä. Joku kotieläin voi syödä synnyt-

tämänsä. Ne ovat luonnollisia haluja luonnossa. Ei siinä mo-
raali estä. Sama se on ihmisenkin, vaikka ne halut ovat pai-
netut tietoisuutemme kynnyksen alapuolelle. Peto on ihmi-
nen, peto. Siksi ihmisiä pitää käsitellä kataluudella ja viek-
kaudella. Ja jos se ei auta, on ase, ase.»

»Sinähän olet rauhan mies.»
»Ulospäin. Estääkö se minua olemasta ihmistutkija. Sisäl-

täni minä olen täynnä eläviä haluja, vielä kulumattomia.
Luontoa, luontoa. Kehunpa vielä, että sivistys ei ole tätä
luontoa kuluttanut eikä pilannut, eikä koskaan pilaa. Minä
olen kansainvaellusajan ja kaaoksen mies. Minussa asuu
suuri, muodostamaton henki.» Eero koputti itsetyytyväisenä
rintaansa. »Tulisipa sota ja sekasorron ajat, minä huudattai-
sin itseni vaikka keisariksi.»
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XXII
Lean kolmas lapsi syntyi kuolleena. Se oli poika. Se oli ollut

vaikea tapaus. Ja luultiin Leankin menevän.
Kun Lea tuli tajuihinsa ja pyysi saada nähdä lastansa, ei

sitä tahdottu näyttää, koska mielenliikutuksen pelättiin
pahentavan hänen heikkoa tilaansa. Lea pyysi ja lupasi olla
tyyni ja lapsi tuotiin hänelle.

Hän pyysi sen asettamaan hetkeksi vierelleen ja sai heidät
suostumaan siihen. Olivat pukeneet sen oikeisiin lastenvaat-
teisiin ja käärineet kapaloon häntä varten ja hoitajatar asetti
sen hänen vierelleen. Lea katseli sitä tuska silmissä, ja kauhu
täytti hänen sydämensä.

Se oli hänen rakkaansa. Näytti kuin se nukkuisi vain, sil-
mien välissä oli ryppy, ikäänkuin se ajattelisi ja tahtoisi
ainaiseksi jäädä ajattelemaan. Sen sinertävät kädet olivat
nyrkissä jane olivat sydäntäsärkevät pikku puseron hihoissa,
joita paidan pitsit reunustivat. Pää oli kallellansa olkapäätä
vasten. Mies oli niin väsynyt, ei, enemmän, hän oli kuin näh-
nyt kaikki. Sehän oli vanha mies, jonka kasvoille elämän-
kokemukset olivat jättäneet jälkensä. Eikä hän ollut saanut
alkaakaan vielä, ei askeltakaan astua, kun taival oli jo taittu-
nut ja kaikki viety pois ja hän sai painua takaisin siihen tyh-
jyyteen, mistä oli tullut ja mistä hänet oli kutsuttu. Kutsuttu
ensin ja sitten lyöty kuoliaaksi. Lea kuuli hoitajattaren sanat
kuin vieraasta maailmasta: »Hän on äitinsä näköinen.»

Ja peloissaan siitä, että tämä pieni, jota hän rakasti ja oli
rakastanut koko sydämensä lämmöllä, jäisi syyttämään hän-
tä, Lea arasti ja kuin anteeksi anoen ojensi kätensä ja hyväili



hänen poskeansa, otti käteensä pienen, jäykistyneen nyrkin
ja kyyneleet virtoinaan valuivat hänen poskillensa. Hänen
rintansa kohoili, hän huohotti ja käänteli päätänsä tuskissan-
sa.

»Oh, minä en jaksa sitä sietää, en jaksa sietää.»
»Rauhoittukaahan, tohtorinna. Me arvasimme sen. Näin

käypi.» Sairaanhoitajatar pakotti hänet ottamaan jotakin, ja
Lea painui päänalukselleen ja hänen raskas hengityksensä
oli kuuluva.

»Nyt rauhoitumme, nyt rauhoitumme», sairaanhoitajatar
pyyhki hänen poskiansa ja hänen sanansa valuivat kuin
väkevä unilääke läpi Lean ruumiin, ja Leasta tuntui, että
elämä pakeni, hän vaipui puolihorroksiin. Ja sitten hän sai
sen vaikutelman, että elämä jäikin taakse kokonaan kuin
vähäinen uni, häntä ei vaivannut mikään, hän kuolleen pojan
kanssa kohosi jonnekin, liiti kauas avaruuteen, jotakin valoa
kohti. Valkeat pilvet hyväilevinä lähestyivät heitä, yhtyivät
heihin, läpäisivät heidän ruumiinsa, veivät sen painon pois
ja tuottivat autuuden tunnon. He katosivat olemattomiksi,
jäikirkkautta vain.

Kun Lea sitten heräsi ja avasi silmänsä, ei hän muistanut,
missä hän oli. Eero istui vuoteen vieressä ja Lea ihmetteli,
mikä mies se oli. Hän katsoi kummissansa ja kysyvästi.

»Sinä heräsit», sanoi Eero. »Pahin on ohi.»
Tämähän oli se mies, jonka kanssa hän oli naimisissa. Tä-

män kanssa hän oli syntiä ja rikosta tehnyt, muisti Lea. »Mitä
olikaan tapahtunut?» Hän katseli ympärilleen ja sitten vuo-
teelle vierelleen. Poika oli viety pois. Nyt hän muisti kaikki.
Hän oli sairaalassa ja hänen lapsensa oli kuollut. Ja hänellä
oli kaksi lasta kotona. Ajatus koetti pyrkiä sinne heidän
luokseen.
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»Mitenkä pienet jaksavatkotona», kysyi Lea.
»Mikä niillä on hätänä. Hyvin ne jaksavat. Niillä on hoita-

ja, hyvä tyttö. Mitenkä sinä nyt voit?»
»Hyvin minä voin.»
»Usko pois, näin on nyt parempi», sanoi Eero. »Sinä tulet

terveeksi japääset kotiin kohta. Me odotamme sinua.»
»Odotatko sinäkin?»
»Minä odotan.»
»Kiitos siitä.» Ehkä ei olisi pitänyt niin sanoa, sehän oli

rikostoveri tämä mies. Mutta Lea ei ollut selvillä vielä siitä
maailmasta, mihin hän oli herännyt. Tämä oli uutta, ja ajatus
ponnisteli jakoetti päästä kiinni siihen.

»Minä nukuin», sanoi Lea kuin selitykseksi ja muisteli,
mitä hän oli unessa kokenut. Ja hän oli neuvoton, kun ei
tiennyt, kumpiko maailma oli todellisempi. Niin, se oli unta
vain, se äskeinen, että hän olisi haihtunut pois. Ja tälle mie-
helle, koska hän oli väärin muistellut asioita ja syyttänyt,
piti sanoa nyt jotakin, ettei hän luulisi, että Lea yhä syyttää.
Oliko hän sanonut äsken, että 'rikostoveri' vai ajatellut sitä
vain? Piti sanoa toisin. Ja Lea katsoi kysyvästi Eeroon ja sa-
noi:

»Pikku-raukka, kun me emme tahtoneet häntä, hän läksi
pois!»

»Eihän se ollut meidän vallassamme. Usein sellaista sat-
tuu», sanoi Eero. »Minä olen ostanut pienen, sievän arkun.
Se on täällä. Ja sittenhän mies on omissa vaatteissaan jo ja
valmis lähtöön. Minä vien hänet pois.»

Lea muisti nyt kaikki. Että Eero oli pahoinpidellyt häntä,
hän oli lopulta kaatunut pahasti ja satuttanut itsensä. Ja
hänet oli toimitettu samana yönä tänne sairaalaan. Monta-
kohan päivää hän lienee täällä ollut jo? Sehän oli yhden-
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tekevää. Tämähän oli sama mies, sama mies. Sama mies, sama
mies. Lea sulki silmänsä.

»No, Lea.» Eero asetti kätensä Lean kädelle. Lea veti sen
hiljaa pois. Hän kätki päänsä tyynyyn ja nyyhkytti. Eero
soitti sairaanhoitajatarta.

Sairaanhoitajatar viittasi kädellään, että Eero poistuisi
»Hän on niin heikko ja tarvitsee täydellistä lepoa. Ei mi-

tään mielenliikutuksia», sairaanhoitajatar istuutui Lean vuo-
teen viereen jarauhoitti häntä.

Lea pakotti itsensä tyyneksi, että saisi olla yksin ja ajatella.
Hänellä oli niin paljon ajattelemista. Kaikki oli epäselvää ja
tuskallista. Elämä, joka äsken oli tuntunut olevan niin kau-
kana, oli vyörynyt tänne ja kutsui häntä. Ja miten hän enää
selviäisi? Hän tahtoi alistua nöyrästi, mutta painava syytös
nujersi hänet. Kuka armahtaisi heitä? He olivat tuhonneet
lapsensa, jolla oli olemassaolon oikeutensa. Tuo mies vei nyt
hänet pois. Tunsiko tuo mies mitään sydämessään? Ja hän oli
hänen lastensa isä.

Lapset? Ne sitoivat hänet tänne elämään. Niitä ei pitänyt
jättää yksin. Minne joutuisivat ne? Kannettaisiinko nekin
tunnottomasti pois jonnekinhautausmaan kolkkaan?

Horroksiin vaipuessaan Lea ajatteli, »minä en saa unohtaa
tätä, minä olen kiinni täällä, lapset tarvitsevat minua». Ikään-
kuin häntä kutsuttaisiin toiseen maailmaan ja hän voisi valita
maailmoiden välillä. »En tahdo päästä helpolla, minun on
saatava selvä kaikesta», hän tarkoitti omaa syyllisyyttänsä.
»Pieni olisi sen tiennyt, jos olisi osannut tuntea ja voinut
puhua. Mitä hän oli kokenut jo? Sehän olin minä itse uutena
elämänä. Ennen uutta syntymääni, loukattuna ja ruhjottuna.
Lyötiinkö häntä päähän, selkäkö häneltä taitettiin vai tu-
kahdutettiinko muuten? Ja hän meni pois häväistynä, eikä
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ollut mitään pahaa vielä tehnyt. Mitä tunsi hänen pelästynyt
sielunsa? Ja äiti, minä olin äiti, enkä pystynyt suojelemaan
häntä.»

Lean unenhorros syveni. Hän nukahti. Hän oli kulkevinaan
hiekkaista, kultaista maantietä, jonka molemmin puolin oli
vihreää nurmea ja kukkia, kukkia. Siinä maantiellä kulki
myös isoisä. He lähtivät kulkemaan yhdessä, mäkeä ylös ja
mäkeä alas. He tulivat kaitaiseen maapaikkaan, missä kuulta-
vat järvet lepäsivät tyyninä aivan tien molemmin puolin.
Ilma oli sees ja kevyt eikä ruumiilla ollut mitään painoa. He

liitelivät niin, että jalat tuskin koskettivat maata. Näin kuol-
leet kulkevat. Missähän oli isä? Isoisä viittasi kädellään ja he
joutuivat suureen, mustaan tupaan. Sen seinät olivat kiiltä-
viä ja tuvan ikkunasta tuli kylmiä valosäteitä ja muodosti
lattialle kirkkaan neliön. Neliön keskellä leikki pieni poika.
Se oli hänen äsken kuollut lapsensa. Penkin päässä istui
vanha mies. Hän istui pää käden varassa ja tuijotti tulijoihin.
Lea tunsi, että se oli isä ja että isä oli epätoivoissaan. Isä
käänsi päänsä pois ja viittasi hänelle ja hän ymmärsi, ettei
hänen pitänyt olla tuntevinaan häntä. Ja ymmärsi senkin,
että jos hän tuntisi, hän kuolisi ja joutuisi tänne tuonen
tuvalle. Hän läksi juoksemaan pois, hänellä oli olevinaan
kiire lasten luo, hän juoksi ja juoksi, kunnes joku löi häntä
päähän, niin että hän tuupertui. Suuret kädet tarttuivat hä-
neen ja koettivat painaa häntä maan alle. Se oli Eero. Lea
huusi kuolemanhädässä ja heräsi siihen.

Se oli onneksi unta. Hän tajusi sen ja avasi silmänsä ja
näki, että Aulis istui hänen sänkynsä vieressä.

»Näin unta», sanoi Lea.
»Lääkkeet vaikuttavat sen. Tulin juuri. Häiritsinköhän si

nua?»
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»Kiitos, että tulit.»
»Minä kuulin tapauksesta Eerolta, no, älä pelkää, kuulin,

että olit kaatunut ja että olit sairastunut», sanoi Aulis hellä-
varoen. »Saanko kätesi, koetan pulssia.»

Lea ojensi kätensä ja Aulis otti sen hellästi kädellensä ja
kosketti sitä toisella kädellänsä kuin pyhää esinettä ja jäi
pitelemään sitä.

Lea katsoi häneen avonaisesti. Tuska, joka kuvastui Au-
liksen silmistä saattoi Lean varustautumattomaksi. Auliksen
suora ja avonainen katse avasi hänen sielunsa kokonaan hä-
nen tahtomattaan Auliksen nähtäväksi. Oli turhaa pakoilla.
Lea näki ja ymmärsi, että Aulis tiesi kaikki. Hän katsoi sy-
välle Auliksen silmiin ja kysyi jännittyneenä ikäänkuin se
ratkaisisi hänelle nyt kaikkein tärkeimmän:

»Luuletko, että se oli hänen syytänsä?»
»En tiedä», sanoi Aulis hiljaa ja ummistaen hetkeksi sil-

mänsä ikäänkuin kootakseen lopullisen ajatuksensa ja arvi-
ointinsa sanoi hän: »En luule. Sinä et saa ajatella sitä enää.»

»Minä en koskaan, en koskaan anna sitä anteeksi hä-
nelle. En voi. Miksi hän tekee minun lasteni kodin? Sinä et
tiedä.»

»Minä tunnen hänet ehkä paremmin kuin luuletkaan,
ainakin paremmin kuin sinä, ja tiedän suunnilleen kaikki.
Muista se aina», sanoi Aulis.

»Nyt, tämän jälkeen, minä en tahdo tavata enkä näh-
dä sinua, Aulis.» Hän • tarkoitti, että ei tällä tavalla tavata
enää. -

»Minä tiesin sen», sanoi Aulis harvaan. »Tiesin sen. Ja niin
on oleva.» Aulis nosti Lean kättä, kumartui sen puoleen ja
painoi sitä otsallensa. ••-

Tuskaisena kuiskasi hän:



»Miten sinä kärsit, armas.»
Sitten nousi hän ylös ja sanoi tavallisella äänellään itsensä

voittaneena:
»Tulehan pian terveeksi. Lapsesi odottavat sinua. Sinulla

on kaksi, joille elää. Joillakuilla ei ole yhtään.» Ja Leaa roh-
kaistakseen sanoi hän reippaasti: »Tilasi ei ole huono, tavalli-
sesti ei potilaiden anneta tässä tilassa lukea. Tahdotko, niin
minä toimitan tänne jonkun, joka sinulle lukee.»

»Ei kiitos, Aulis. Aika kuluu ajatellessa.»
»Sitä ajattelemista sinun tulee karttaa. Lupaatko?»
»Niin —»

»Sinun on luvattava.»
»Lupaan.»
»Ja lupaat reipastua?»
»Lupaan.» Lea sulki hetkeksi silmänsä. »Aulis, minä en

ole kiittänyt sinua, niin kuin minun koko sydämeni tahtoisi.
Ethän luule, että minä olen kova jakiittämätön?»

»Tarvitsiko tuota sanoa», kysyi Aulis hellästi. »No, sano-
han, tarvitsiko?»

»Ei.»
»Onhan nyt parempi olla jo, onko?»
»On.»
»Niin, sinä», Aulis ei voinut olla hyvästellessään työntä-

mättä suortuvaa pois Lean otsalta, »sinä olet väkevämpi kuin
minä. Hyvästi.»

»Hyväisti.»
Vaikka hän ei Aulista koskaan enää näkisi siten, läheisenä,

vaikka Aulis olisi poissa ja kuollut, tiesi Lea, että Auliksessa
olisi hänellä tuki ja näkymätön neuvonantaja, jos hän sitä
tarvitsisi. Mutta hänen oli suoriuduttava yksin.

Jonkin päivän perästä, kun Lea .oli jo toipumassa, tuli Es-
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ter häntä katsomaan ja toi kukkia. Hän ei uskaltanut puhua
sairaustapauksesta mitään, ja Lea ymmärsi hyvin, miksi
Ester oli vilkas ja iloinen, mutta oli sitä sillä tavalla, ettei se
häntä loukannut. Ester koetti johtaa Lean ajatukset muu-
anne ja luotti, että Lea ymmärtää hänet.

»Me odotimme teitä tyttöni ristiäisiin», sanoi hän.
»Mitenkäs me? Minä selitin sinulle, tällainen aika. Mitenkä

tyttösi voi?»
»Kiitos. Pulska tyttö. livo on ihan hullaantunut. Hullun-

kurisia nuo miehet, on pieni tyttö ja sepä komentaa isoa
miestä.»

»livo pääsi pankinjohtajaksi. Minä onnittelen sinua, unoh-
din silloin puhelimessa.»

»livoa on onnestanut, niin, ja onhan Eeroakin. Sinulla on
kunnon mies ja niin suloisia lapsia. Minä kävin teillä tänään.
Poju etsii äitiä ja Pia myös. Kyllä on hauska, kun pääset
kotiin. Tiedätkö, tuo Poju on sitten suurenmoinen ja hyvä-
päinen, me etsimme i-kirjaimia sanomalehdestä ja se kun
poimii ja poimii ja tuo niitä minulle, minua ihan nauratti.
Onko Poju käynyt täällä? Mutta hänet voi jo tuoda tänne.
Tahdotko, niin minä huomenna tuon.»

Lea kuunteli Esteriä liikuttuneena,

»Ester, kiitos. Voi kun sinä olet hyvä. Toivon pääseväni
täältä pois pian. Kaipaan jo lapsia. Ei kannata Pojua tänne
tuoda. Poju.» Lea hymyili.

»Sinulla on kauniita kukkia ennestäänkin. Mistä näitä, tuol-
laisia valkeita neilikoita, joista jokainen on kuin satu? Eero
tietysti toi.»

»Aulis toi.»
»Aulis, niin. Ja mitä Toinille kuuluu? Sinä mainitsit puhe-

limessa, että hänellä on poika.»
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»En ole saanut kirjettä sen jälkeen. Luulen, että hän voi
hyvin.»

»Ja äitisi tietysti voi hyvin?»
»Kiitos kysymästäsi. Äiti tuntuu olevan siellä kuin koto-

naan ja kotonaan hän onkin. Matti-enolle oli syntynyt
tyttö. Hänellä on nyt kuusi lasta.»

»livo ihaili häntä. Hän sanoo, että sellainen kansanmies on
kuin ruhtinas kaikessa hiljaisuudessa.»

»Omituinen se Matti-eno, kaikki pitävät hänestä. Valoisa.
Oletko muuten huomannut, että ihmiset pitävät kirkkaista ja
valoisista ihmisistä jakammoksuvat synkkiä.»

»Niin, ja sameita. Synkkyys sellaisenaan ei ole epämiellyt-
tävä, mutta sameus on. Kun ei tiedä, mitä ihminen on.»

»Minä olen lehdistä huomannut», sanoi Lea, »että sinä teet
paljon yhteiskunnallista työtä. Kuulut noihin yhdistyksiin
jakomiteoihin.»

»Katsos, sillä tavalla suojelee ihminen itseänsä myös, on
menoa ja siitä ehkä on vähän hyötyäkin, ainakin uskomme
niin. Kun ei ole, sanokaamme, esimerkiksi, mikään syvä
luonne eikä pysty yksinään auttamaan ketään eikä mitään
aloitetta tekemään, niin yhteenliittymällä tällaiset vähemmät
tekijät voivat saada aikaan jotakin. Pidätkö, että se on hul-
lua?»

»En, päinvastoin.»
»On vaarallista vetäytyä syrjään kaikesta. Joskus voi sat-

tua, että tarvitsee tukea, en tarkoita aineellista, henkistäkin
ihan. Eihän koskaan tiedä. Olla yksin, se on pelata huonosti,
asettaa kaikki yhden kortin varaan. Jääpihän sitä aikaa
yksinoloonkin. Ja täytyy koettaa loihtia esiin ihmisistä se
hyvä, mikä niissä on, vedota heihin, sillä tavalla koneisto käy.
On luonnollista, että näkee hommaajissa paljon teeskentelyä,
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turhamaisuutta ja niin edespäin. Mutta pakkoko siihen on
kompastua? Pidättää arvostelunsa, siinä kaikki. Ja siellä,
missä vähimmin on luullut hyvää löytyvän, siellä sitä usein
voi olla. Se on vain piilossa, halpahintaisen kuoren alla.
Täytyy saada ihmiset liikkeelle. Ja ihminen on paljon parem-
pi, kuin hänestä luulisi. Mitä, tuletko mukaan? Olen usein

ajatellut sinua. Sinulle tekisi hyvää olla mukana. Ja si-
nusta olisi hyötyä. Sinulla on tervettä arvostelukykyä.
Mitä, minä kutsun sinut meille, kun meillä on kokous.
Me perustamme nyt jonkinlaista orpokotia ja on noita juh-
lia puuhassa.»

»Ei, en minä voi», sanoi Lea. »Minähän hoidan kodin yksin.
Ajattele nyt, miten siitä pääsisi.»

»Sinä voisit pitää palvelijaa jo. Minäpä puhun Eeron
kanssa.»

»Ei, älä puhu», pyysi Lea. »Minä itsehän katson, että näin
on parempi.»

»En, en minä puhu, älä pelkää. Sinä itse tietysti ymmärrät
paremmin. Sen ainakin lupaat, että käyt meillä.»

»Minä käyn. Mutta jos minä en kävisi, ei se johdu siitä,
etten minä tahtoisi käydä. Uskothan, Ester, sen?»

»Uskon tietysti. No, nyt minä lähden. Olen niin
iloinen, että sinä näytät jo virkeältä. Lapsi-kulta, tule
terveeksi. Ja ajattele pieniäsi kotona ja että ne etsivät si-
nua.»
.■Ester -läksi pois. Hänen raikas- olemuksensa vaikutti kuin
puhdas, tuuli. Lea Virkistyi ja sai uutta ajattelemista. Ja
kummallista, että Ester oli hänestä aina oikeassa. Eikä Ester
ollut kuin aivan tavallinen, keskinkertainen. Eikä Ester olisi
pohjaltaan lainkaan ymmärtänyt heitä, Eeroa ja häntä. Var-
masti olisi tuominnut heidät molemmat, jos olisi tiennyt,
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mihin he liian aikansa käyttivät. Esterin hyvä sydänkään ei
olisi estänyt häntä tuomitsemasta. Ja niin oli, että hän, Lea,
ei oloille mitään tainnut. Hän ei edes siinä niin pienessä pii-
rissä pystynyt hyväntekoon. Ihminen ei ollut helposti liiku-
tettavissa eikä jostakusta hyvää saanut esille ei millään.
Puhukoon Ester, mitä puhunee. Oli sattunut niin, ettei
Esterin ollut tarvinnut oppia tuntemaan noita ihmisiä, ei
edes oppia epäilemään, että elämää voitiin niin kurjasti tuh-
lata.

Eihän Leakaan ollut alussa uskonut. Hän torjui kauan
pois niitä vaikutelmia, joita sai. Sitten oli uskottava, kun sa-
nat, niin kuin rautaruoskan iskut tuntuivat, kun piestiin ihmi-
nen maahan; kun luotiin eteen hauta. Mitä tiesi Ester siitä,
mitä oli häpeällinen taistelu olemassaolon puolesta? Ja ole-
massaolon, jolla oli oikeutensa? Sillä oikeus olemiseen oli hä-
nellä, Lealla, jos ei muuta, niin lastensa suojelijana. Hänen
täytyi hyväksyä itsensä ja hän hyväksyi. Hänen täytyi hyväk-
syä menetelmänsä ja hän hyväksyi sen, eikä hän edes muuta
tietä eikä tapaa eteenpäin menoon keksinyt kuin sen, mikä
hänellä oli ollut. Sillä muuta tietä ei ollut. Vaisto elää, kestää
seisoa paikoillansa. Mihin oli sidottu, oli sidottu. Tuki ja tur-
va ulkoapäin, mitä ne auttaisivat? Sai hävetä vain, että
taistelu käytiin niin matalalla ja niin matalasti. Jos hän
osaaottavan sanan saisi, sehän olisi ollut naurettavaa vain,
almu, jota hän häpesi ottaa vastaan. Oli seistävä yksin. Oli
pidettävä koettelemuksena se kohtalo, jonka itse oli valin-
nut. Ketä syyttää siitä? Itseä, Kannettava siis itse ja nurku-
matta.

Kun Lea pääsi kotiin, oli sinne tullut äidiltä kirje. Äiti
kirjoitti: - ■ .'.-..

.. ....
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Rakas tyttäreni Lea.

Kuulin ikäväkseni, että sinä olet ollut sairaana ja että
olet menettänyt pienen poikasi. Meidän tulee muistaa aina,
että »Herra antaa ja Herra ottaa», ja nöyrin mielin alistua
Hänen tahtoonsa ja kiittää kaikesta siitä koettelemuksesta,
jolla Hän lähestyy meitä ja jonka Hän viisaudessaan itse-

kullekin säätää, että me Hänen valtakuntaansa varten kyp-
syisimme. Sillä on aina jokin tarkoitus, kaikella sillä surul-
lakin, jotasaamme kokea, vaikka emme sitä ymmärrä, emme-

kä tajua. Luota täydelleen siihen, että poikasi ei mennyt
pois muuta kuin Hänen tahdostaan. Työnnä siis pois kaik-

ki turha suru mielestäsi ja omistaudu vain kodillesi ja toi-
sille lapsillesi, jotka, kuten kuulin, ovat terveitä ja reip-
paita. Luoja on suonut sinulle hyvän miehen ja onnelliset
olosuhteet, jotka turvaavat sinut, niin kuin vain harvoja tääl-
lä turvataan. Tokko olet osannut olla kiitollinen kaikesta
siitä hyvästä, mitä olet saanut? Sinulle, tyttäreni, on käynyt
hyvin maailmassa. Toini kirjoitti, että hän on myös onnelli-
nen muka. Minä en usko sellaiseen onneen, joka rakkaudelle
perustetaan. Ei sille perusta mitään kunnollista. Olinhan mi-
näkin naimisissa ja sille rakkaudelle se perustettiin. Olikos
onnellinen, vielä mitä. Ei siitä liiasta rakkaudesta ole mitään

siunausta, näin sen itse. Teidän isänne, levätköön siellä rau-

hassa, oli epäkäytännöllinen. Keneltä toimintatarmo ja käy-
tännöllinen kyky puuttuivat, hän oli tuomittu onnettomaksi.
.Koeta olla käytännöllinen sinäkin ja jätä surut Herran
haltuun ja hoida vain talouttasi ja miestäsi. Minulla on tääl-
lä työtä riittävästi japidän tätä nyt kotinani.

Täällä voivat kaikki hyvin ja kuten ennenkin. Riitta-Stiina
ja Matti pyytävät sanoa terveisiä ja että olette tervetul-
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leita tänne aina. Riitta-Stiina pyytää sanoa, että hän itki
ihan, kun lapsesi kuoli ja sanoo, että hän tietää, ettei mikään
suru ole niin raskas kuin lapsen kuolema. Sanon sen, vaikka
minun mielipiteeni asiasta on toinen. Hän ei, nuori kun on,
ota huomioon Jumalaa eikä näe elämää sen pitemmälle
kuin käsivartensa verran. Lapsi säästyy suruista ja synnistä,
kun ei tarvitse elää. Ja onko tämä elämäkään niin makea,
että tätä pitää kaikkien ahnehtia.

Voi hyvin, tyttäreni, sano terveisiä miehellesi ja kirjoita
joskus

äidillesi.
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XXIII

Oli kulunut vuosia, elämä oli ollut samantapaista tais-
telua eristyneisyydessä ja tiukoissa oloissa. Leasta oli usein
tuntunut, että ei mene eteenpäin elämä, nyt se pysähtyy, ta-
pahtuu jotakin, mutta mitään pahempaa ei tapahtunut, sa-
maa jäytävää oloa jatkui. Kun Lea ajatteli aikaa taaksepäin,
hän ihmetteli sitä, mitä oli läpikäyty, eikä ollut kaaduttu.
Pahimmalta tuntui aina elettävä päivä, ja huomista päi-
vää ei joskus uskaltanut ajatella. Hänen sisäinen hätänsä
oli siinä, että saisi ajan kulumaan ja lapset suuriksi. Ja
hän huomasi, että elämällä oli oma rytminsä, kuin aaltoliike,
joka kertautui, niin että kun joskus viskeltiin ihmistä kuin
myrskyssä jättiläisaallon harjalle, niin hetken perästä oli
solunut aallon laaksoon ja työntäytyi eteenpäin ja kulki tois-
ta aallonharjaa kohti. Ja vähitellen muodosti omat mitta-
puunsa elämälle. »Koska vielä eletään, ei hätää ole.» Se ei
merkinnyt sitä, ettei hän olisi hätääntynyt, se merkitsi no-
peampaa, käytännöllisempää tapaa rauhoittaa itseänsä jatyön-
tää syrjään raskaat ajatukset. Ja hän sanoi itsellensä: »pää-
asia on, että lapset elävät ja menestyvät.» Tuo, millä hinnalla
niiden menestys ostettiin, se oli syrj aasia.

Lealle oli vielä syntynyt tyttö, jonka he olivat ristineet
Tytiksi. Pian ja Tytin väliä oli seitsemän vuotta. Tytin syn-
tymän aikaan ottivat he varsinaisen palvelijan, ja Lea sai
omistautua nyt lapsillensa. Hän oli käynyt heikommaksi ja
hiljaiseksi. Heidän kotielämänsä Tytin jälkeen ei tuntunut
niin tilapäiseltä kuin ennen. Oli vieras ihminen, palvelija,



joka säannösteli sitä omalta osaltaan, ja kohtaukset Eeron
kanssa olivat vieraan tähden alussa rajoitetummat, eikä ra-
hasta, joka meni vieraan käden kautta, voinut tehdä niin
suurta kysymystä, mikä siitä oli ennen tehty. Nyt täytyi
salata heidän keskinäistä elämäänsä. Uuden palvelijan tultua
Eero pysyi tasaisena pitkät ajat. Hän tahtoi tehdä edullisen
vaikutuksen, hän oli äärimmäisen kohtelias palvelustytölle.
Palvelija oli päätekijä heidän talossansa. Ja Leasta oli hyvä,
vaikka niinkin rauha säilyisi.

Palvelustyttö, Siiri Kera vainen, oli vaalea ja lihava, pysty-
nenäinen ja komea tyttö. Hän oli heille tullessaan kahden-
kymmenen vanha. Hän piti valkean tukkansa runsailla kiha-
roilla. Hänellä oli vaaleille ihmisille harvinaiset, ruskeat ja
pienet, pistävät silmät, jotka tekivät hänet epäämääräisen
ja tiukan näköiseksi huolimatta hänen muuten vaaleasta,
leppoisasta ulkonäöstään. Suu oli hiukan auki niin kuin lap-
silla ja lyhyt, ylöspäin kaareva ylähuuli yhtyi nenään ilman
mitään nenänaluskulmaa, niin että hän vaikutti tavallista
yksinkertaisemmalta. Hänkeinutteli lihavaa vartaloaan jalan-
tioitaan laiskasti kulkiessaan huoneessa ja käytti mielellänsä
kirkkaanpunaista puseroa arkisin ja tulipunaista leninkiä sun-
nuntaisin ja halpoja helmiä kaulallansa, joka oli lihava ja
valkea.

Mutta Siiri teki työnsä tavallisesti, eikä juossut poissa
kotoa. Leasta hän oli mukava siksi, ettei hän arvostellut
niukkaa ruokaa eikä talonväen puutteellisia vaatteita, kotiu-
tui pian ja oli taipuisa. Hän ei ollut nähnyt, miten ihmiset
elävät, hän tuli maalta, oli palvellut siellä pikkukauppiaalla.
Siiristä tämä uusi paikka oli hieno ja hän sanoikin sen.
»Niin hienoa miestä kuin tohtori, en ole ikinä nähnyt. Ja
niin kohtelias ja niin alava herraksi, vaikka ikäni palvelisin
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häntä», sanoi hän Lealle. Ja hän kehui sitten: »Olisin minä

maalla saanut sulhasen, oli puusepänoppilas oikein. Mutta
en minä toki maalaisia huoli. Sitä köyhyyttä, kurjuutta,
mitä siellä on, sitä lisäämään vielä, ja lapsia paljon. Ja
mitäpäs, kun ei miestä rakastakaan, mitä sitä ottamaan.» Siiri
punastui ja katsoi Leaan, mitä Lea arvelisi noin hienosta
sanasta. »No, mitäs Siiri nyt rakkaudesta vielä tietää», sa-

noi Lea vältellen. »Olenpa minä vain ollut rakastunut», sa-

noi Siiri. »Siellä oli ylioppilas, joka kävi aina tupakkaa os-

tamassa meidän kaupastamme. Ja siihen minä otin ja rakas-
tuin, hyvin nätti poika se oli. Eihän se katsonutkaan minua.
Vaan sepä haaveilu teki sen, etten toisia katsellut enkä heidän
puheitaan kuunnellut. Terveellistä se vain oli.»

Siiri oli alussa Lealle hyvin avomielinen, mutta muuttui sit-
ten suljetummaksi ja välinpitämättömämmäksi. Eikä puolta
vuottakaan ollut kulunut, kun Eero käyttäytyi häikäilemät-
tömästi ja peittelemättömästi niin kuin ennenkin. Se vain,
että pahimmat kohtaukset tapahtuivat sänkykamarissa, josta
ei keittiöön kuulunut. Näytti, että Siiri oli perillä kaikesta ja
oli sopeutunut oloihin eikä kiinnittänyt huomiotaan siihen,
mitä ympärillä tapahtui. »Hän kai on niin alkeellinen, ettei

ajattele mitään, laiskahenkinen. Tahi on nähnyt kaikenlaista

melskettä ja pitää sitä asiaankuuluvana.» Sehän olikin hyvä,
se oli etu. Siirin edessä ei tarvinnut niin syvästi hävetä. Eikä
Siiri kertaakaan huomauttanut siitä, mitä oli nähnyt tahi
kuullut. Jonkinlaista ajatusta hänessä liikkui kuitenkin, huo-
masi Lea, sillä hän piti lasten puolta. Kun Poju ja Pia tuli-

vat koulusta, antoi hän kermaisempaa maitoa heille ja lait-
toi voileivät suuria ja tukevia. Se myös hyvitti Leaa, mutta
hän epäili kuitenkin, että se voi tapahtua hänen hämmentä-
misekseen. Kerran sanoi Siiri: »Mitä noista isistä, eivät ne
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taida ajatella lapsiaan. Ja olkoot. Minulla se oli sellainen isä,
maankiertäjä, mikä lienee ollut, niin tulipahan siihen pitä-
jään puutarhaneuvojaksi muka. Ja kun melkein vuoden oli
sillä paikkakunnalla ollut, kiireet lähdöt tuli. Kymmenen nais-
ta oli jäänyt sitä kaipaamaan, sanoivat, ja sitä oli itsekin
kehunut. Niin että on minulla sisarpuolikin, talon tytär oikein
ja talon ainoa perijä. Ja kun se sisarpuoli tuli kauppaan,
niin oli minulle ylpeä, ettei hyvää päivää sanonut. Niin
minä sanoin sille: 'Mitäs tämä sisar on noin ylpeä? Älä sinä
siinä ylpeile, tiedätkö edes, missä isäsi on?' Niin se sanoo:
'Missäs se sinun isäsi on?' Niin minä sanon, että 'se on siellä,
missä sinunkin'. Ja se sanoo: 'lsätön tyttö olet, samanlainen
kuin äitisikin'. Minä sanon: 'Enpäs ole. Minä teen työtä ja
elätän itseni. Sinustapa kertovat huonoja, kysypäs kyläläi-
siltä'. Ihmiset virnistelevät ja kauppias jo kieltää meitä,
mutta kun minä kuljen kahvisäkille, joka oli tiskin toisella
puolella ovensuussa siinä nähtävillä, niin eikös se tyttö varsin
tyrkkää minua kyynärpäällään. Silloin minä otan ja pörrötän
sen tukan, jonka hän oli kiharruttanut parturissa, ja se tyttö
koettaa tarttua minun tukkaani, mutta eipäs ylety. Kauppias
tuli väliin. Ja meidät erotettiin ja poishan minut pantiin, sillä
tytön kotiväet uhkasivat, etteivät osta siitä kaupasta, ellei
minua panna pois. Ja sitten minä menin siihen parturiin ja
kiharrutin tukkani ihan samalla tavalla ja jokainen sanoi,
että me olemme ihan samannäköisiä. Ja kun minä tulen tänne
ja haen paikkaa, saan tämän, niin kiitinpä onneani, että sen
roskajoukon taakseni jätin. Ei kauppiaassa vikaa ollut, hy-
vän todistuksenkin antoi, ja aina rouva varoitti minua, että
käyttäytyisin nyt vain siivolla, niin hyvä tulee, kyllä mi-
nusta ihminen tulee. Enkä minä ole samanlainen kuin äiti-
ni. Minä ihan häpeän äitiäni, yksinäinen irtolaisnainen ja
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viinaakin myy, ja paikkakuntalaiset paheksuvat häntä. Ei
rouva nyt vain luule, että minä olen samanlainen?» »Ei,
en minä luule», sanoi Lea. »Jos sanotaan, että minä olen
huonompi ja alempi kuin muut siksi, ettei minulla ole oikeaa
isää, niin minä tulen häijyksi. Minä en sitä siedä», sanoi
Siiri kuin varoittaen. »Kukaan ei sitä täällä sano», sanoi Lea,
»on parasta, ettei Siiri sitä muistele.» »Niin on. Jos häijyys
ottaa vallan, tulee kaikenlaista muutakin huonoa esille, on
uhallakin paha. Ja sitten eivät pidä paikoissa. Minä koetan olla
ihmisiksi ja pysyä paikassani, niin se kauppiaan rouvakin
neuvoi. Ja kerta minä näytän sisarelleni, kumpi meistä on
parempi. On häpeä, että on sellaisia sukulaisia niin kuin se
tyttö ja niin kuin äitikin.» »Se on seikka, jolle ei mitään voi»,
sanoi Lea. »Eikö liene parasta, ettei heitä aina muistele», ar-
veli Siiri. Eikä hän sitten enää puhunutkaan niistä.

Lea huomasi, että Siiri vähitellen kehittyi heillä, hän alkoi
puhua yleisistä asioista ja puhui samaan tapaan kuin Eerokin.
Yhtäläiset iskulauseet olivat valmiita niin keittiön kuin sisä-
huoneidenkin puolella. Ja Lea päätti, että Siiri kuuntelee ovil-
la ja ottaa oppia.

Eräänä päivänä sanoi Siiri, kun hän huomasi saaneensa
liikaa rahaa puodista jaLea lähetti sen takaisin:

»Rouva se on antiikkikapine jo. Ei yhteiskunnassa olla
enää noin pikkumaisia. Onhan rehellisyys tavallaan hyvä,
ja minä sitä kannatan, mutta se on alempaa kansaa varten.
Mutta kyllä kommunismi on toista poikaa, se kun sanoo, että
mikä on sinun, on myös minun. Ei rahalla ole omistajaa.
Eikäpä paljon muullakaan.»

»Mistä Siiri on sellaista lukenut?»
»Onpahan vain», ja Siiri katsoi ylpeästi Leaa ja jatkoi:

»Rouva se elää jäljessä ajastaan. Sitä on jo uudet maailman-
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katsomukset ja uudet moraalit muodostettu ja tehty ihan
naurettavaksi vanhat uskot ja tavat. Sitä seistaankin tässä
uuden ajan kynnyksellä. Maalla kun siitä puhuivat nuo ren-
git ja irtolaiset, niin minä käänsin selkäni enkä kuunnel-
lut, mutta jos sivistynyt minulle jotakin sanoo, kuuntelen
minä ja uskon.»

Lea huomasi kaikesta, että Eero oli tässä mukana. Hän ei
vain käsittänyt, kuinka tuo muutos oli niin nopeasti tapahtu-
nut Siirissä. Keskustelivatko Eero ja Siiri silloin, kun hän
oli Tytin kanssa ulkona päivällä. Varmasti se tapahtui sil-
loin. Eero muovaili Siiriä mieleiseksensä. Mitä varten se
Eerolle oli niin tärkeätä? Hän ei välittänyt yhtään omista
lapsistaan. Ei vaivautunut kertaakaan vakavasti puhelemaan
niiden kanssa. Lapset olivat olleet hänelle alussa vain jonkin-
lainen teoreettinen kysymys. Kun se oli ratkaistu, oli kaikki
tehty. Ja teoriakin oli muuttunut sitten. Lasten oleminen
oli tarpeetonta. Eero oli tyytymätön omiin lapsiinsa. Lea ei
osannut edes kuvitella, minkälaisiksi Eero olisi lapset tahto-
nut. Paljaiksi kasvoiksi, ilmaksi ehkä. Niiden piti osata olla
hiljaa ja vaieta, osata olla niin näkymättömissä kuin mah-
dollista. Samantekevää, mitä niistä tuli, samantekevää, mitä
ne olivat, samantekevää, menestyivätkö ne koulussa vai
eivätkö. Ne eivät vähääkään kiinnittäneet hänen mieltänsä.
»Ei niistä mitään tule», sanoi hän Lealle, »turhaan hukkaat
aikaasi niiden kanssa.» »Katsotaanhan», sanoi Lea. »Molem-
mat menevät hyvin koulussa. Poju on ensimmäinen.» »Ei
se mitään merkitse. Ei niistä ensimmäisistä mitään tule. Eikä
niiden tarvitse käydä koulua loppuun. On liiaksi ylioppilaita.»
»Minne ne menisivät?» »Minun puolestani minne tahansa.
Työläisiksi.» Onneksi Eero oli niin välinpitämätön ja aloiteky-
vytön, että Lea tunsi itsensä turvalliseksi. Ei Eero viitsisi
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ottaa pohdittavakseen lasten koulunkäyntiä eikä sen lopet-
tamista. Näin se jatkuisi. Koko Eeron lastenkasvatusosuus
rajoittui muutamiin kieltoihin ja muutamiin ärjähdyksiin.
»Menetkö siitä pois», »älä liiku tuolilla, vaatteesi kuluvat»,
»mitä siinä aina luet, lukematta tuollaista pitää oppia», »vai
ulos taas, kulutat vain kenkiä.» Lapset eivät saaneet urheilla,
urheiluvälineitä ei saanut ostaa, ja Eero selitti, että »tyhmim-
mät ne vain urheilevat jatyhmäksi se urheilu tekee».

Lopulta Lea olikin tyytyväinen siihen, että lapset olivat
hänen hoidossaan kokonaan. Hän koetti yhtenäistää niiden
kasvatusta. Lapsille ei hänen mielestään voinut tulla niin
suurta vahinkoa kodin synkkyydestä ja rajoitetuista oloista,
kuin olisi tullut vanhempien alituisesta epätasaisesta kokei-
lusta, jota olisi suunnattu sinne ja tänne. Jos koti oli ikävä,
lapset oppivat sen isona unohtamaan ja antamaan anteeksi,
ajatteli hän. Itse hän lasten seurassa torjui mielestään pai-
nostavaa ikävää ja koetti luoda kevyempää ja suojelevaa
ilmapiiriä lastensa ympärille. Ja hän toivoi, että lasten aja-
tukset eivät pysähtyisi isään arvostelevina, ja koetti selittää
ja välittää toinen toisilleen näitä kahta eri maailmaa. Mutta
hän ei välittäjänä onnistunut. Eero ei välittänyt lapsista.
Lapset taas olivat saaneet kauhun isäänsä kohtaan. Ne mo-
net kerrat, joina Eero oli lyönyt heitä säälimättä ja kovaa,
tahi ottanut heitä tukasta, niin että hiuksia oli jäänyt tukku
hänen käteensä, eivät olleet menneet jälkiä jättämättä. Ja
kun mitään erikoista aihetta tahi syytä ei sillä kertaa ku-
ritukseen ollut ollut, kun se oli tapahtunut Eeron pahantuu-
len vuoksi, lapset eivät tajunneet isää, vaan kammosivat hän-
tä. Ennen, ollessaan viisivuotiaana, oli Poju kerran, kun
Lea meni puotiin ja hän jäi sisään leikkimään, kaatanut tuo-
lin hevosekseen ja se oli kaatuessaan kolahtanut kovasti ja



357

häirinnyt Eeroa, Eero oli työntänyt Pojun vaatekomeroon ja
Pojun etusormi oli jäänyt oven väliin. Poju oli huutanut koko
ajan, ja kun Lea tuli sisään, huusi poika vielä, sormi oli
rikki, verta oli vuotanut runsaasti, kynsi oli lähtenyt pois ja
se sormenpää jäi muodottomaksi.

Myöhemmin, eräänä sunnuntaipäivänä, ollessaan tyytyväi-
nen edellisenä iltana pitämäänsä puheeseen tuli Eero jo ai-
kaisin ruokasaliin, kun lapset olivat syömässä aamupuuroaan,
ja tukisti leikillään Pojua ja löi olkapäälle Piaa, niin että
Pialta läikähti lusikasta maitoa pöytäliinalle.

»Katsos, kun ei osaa syödä vielä ihmisiksi, iso tyttö»,
sanoi Eero.

»Se läikähti vahingossa», sanoi Pia.
»Mene nurkkaan seisomaan», ärjäisi Eero.
»Se sattui vahingossa», sanoi Poju tiukasti ja katsoi vaka-

vana isäänsä ja nousi ylös.
»Olkoon sitten», sanoi Eero ja meni pois omaan huonee-

seensa. Hän oli hyvällä tuulella ja jättikurituksen.
»Ei tarvitse olla noin juhlallinen, kun isä on hyvällä

tuulella», sanoi Lea.
»En minä osaa liehiä», sanoi Poju.
»Eihän ole liehimisestä kysymys. Kohteliaisuudesta vain.»
»Vielä mitä», sanoi Poju jäykästi.
»On tehtävä kaikki, että isä tuntee olevansa omassa kodis-

saan ja omiensa parissa», sanoi Lea.
»Mitäs hän itse tekee», sanoi Poju.
»Eipä hänkään ole kiltti», sanoi Pia.
»Hän on omalla tavallaan kiltti», sanoi Lea. »Eikä se ole

mikään puolustus. Jos joku ei ole kiltti, ei saa laskeutua sen
jonkun tasolle. Sitä paitsi isä tekee työtä jatämä on isän koti.»

»Eikö olekaan meidän kotimme», kysyi Pia.



»Onpa tietysti», sanoi Lea.
»Minä isona miehenä ajan hänet pois», sanoi Poju lujana.
»Ei, kultaseni, sitä et sinä tee», sanoihän.
»Kun tulen suureksi, laitan oman kodin, otan sinne äidin

jaPian», sanoi Poju.
»Kun minä olen isän», sanoi Lea.
»Ei sinun tarvitse olla», sanoi Poju. »Minä otan sinut isältä

pois», Pojun suupielet värähtivät.
»No, sittenpähän taas nähdään, kun sinä olet iso mies ja

kun sinulla on oma koti. Onko sinun kotisi sitten maalla»,
kysyi Lea hälventääkseen Pojun ajatuksia.

»On kai.»
»Kas niin. Ja mepä tulemme isän kanssa sinne vieraisille.

Ja sinä olet isälle kohtelias. Etkös olekin?»
»Niin kai. Jos pitää olla kohtelias niillekin, jotka pahaa te-

kevät.»
»Sellainen se onkin voimakas poika, joka on kohtelias kai-

kille. Eipä isä muuten pahaa teekään.»
»Olenko suurena voimakkaampi kuin isä?»
»Isä on voimakas.»
»Ei kai niin voimakas kuin minä isona? Minä voitan silloin

isän. Ja jos hän on paha sinulle, minä lyön isää kovasti.»
»Tämä oli pahasti sanottu ja pahasti ajateltu. Ei kukaan

lyö isäänsä», sanoi Lea.
»Ei lyö», sanoi Pia.
»Lyö, jos hän on paha», väitti Poju.
»Ei lyö sittenkään. Joka lyö, on paha», sanoi Lea.
»Lyöminen on syntiä», arveli Pia. »Isä tekee syntiä.»
»Syntistä saa lyödä», sanoi Poju.
»Ei Poju. Äiti on nyt pahoillaan. Et koskaan saa sanoa

enää niin. Isä on minun toverini ja minä puolustan tove-
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riani. Pidämmekö salaisuutena nyt tuhmuutesi.» Lea otti Po-
jun polvelleen. »Emmekös ole tovereita me, me kaksi, emme-
kös? Ja emmekös lupaa nyt, ettemme puhu sellaista», Lea
katsoi rohkeisiin ja rehellisiin pojansilmiin ja otti hänen
kätensä käteensä.

»Emme sitten», sanoi Poju vastahakoisesti, »mutta vain
sinun tähtesi, ymmärrätkö?»

»Ymmärrän.»
»Sittenhän sinä et ole pahoillasi», kysyi Poju.
»En ole. Jos minun toverini erehtyy, se on minunkin

erehdykseni. Jos isä sinusta erehtyisi, on se minunkin ereh-
dykseni. Pane se mieleesi. Jos siis häntä löisit, löisit minua-
kin. Toveruus on sellaista, näetkös. Toverit seisovat vierek-
käin ja vastaavat yhdessä kaikesta. Jos Poju erehtyy, on se
äidinkin erehdys, koska en ole toveriani oikein opettanut.
Sellaista se on toveruus.»

»Sellaista se on toveruus», sanoi Piakin.
Poju mietti:
»Mutta jos hän lyö sinua, lyön minä kyllä.»
»Nyt minä olen pahoillani», sanoi Lea. »Enkö minä saa

sinua oppimaan mitään. Oletko sinä niin paha.»
Poju pani kätensä äidin kaulalle jasanoi alistuen:
»Sinun tähtesi minä koetan olla hyvä. Muuten en. No, minä

jätän sinut isän kuritettavaksi, enkä puolusta sinua», ja hän
kuiskasi Lean korvaan: »Rakkaus. Siksi vain. Se on salaisuus
nyt.»

»Ei siis siitä puhuta», sanoi Lea.
Poju reipastui, hyppäsi pois Lean sylistä, nosti kättänsä

javaroitti Piaa.
»Koti, isä, äiti ovat erehdystä täynnä. Niistä ei saa puhua.»

Poju oli unohtanut äskeisen. »Näetkös, isot ihmiset ovat



360

monimutkaisia. Parasta, ettei puhu. Kun isä lyö, minä en
lyö, minä kutsun vain poliisin ja se saa viedä isän vankilaan.»

»Sinä olet hyvin tuhma, Poju», sanoi Lea hätäisesti ja kat-
soi ovelle, se oli kiinni toki. »Minähän pyysin, ettei puhut-
taisi enää. Etkö voi olla vaiti.»

»Saako puhua eläimistä», kysyi Pia.
»Saa. Niistä on hauska puhua», sanoi Lea.
»Niille ei saa tehdä pahaa», sanoi Poju, »mutta ihmisille

saa.» Pojun otsa oli poimulla ja hän mietti ja Lea pelkäsi
lisäkysymyksiä ja sanoi:

»Ei saa puhua enää.»
»Milloin saa?»
»Kun sinä tulet isoksi mieheksi ja opit ajattelemaan ja

olet kiltti ja olet isän toveri, silloin te puhelette paljon.»
»Minä epäilen sitä», sanoi Poju.
»Isä tietää paljon asioita», sanoi Pia.
»Minä epäilen sitä», sanoi Poju ja mietti
»Poju ei ole kiltti.»
»Onko monta vuotta siihen, äiti, kun tulemme suuriksi»,

kysyi Pia.
»On monta, monta, sinähän olet vasta seitsemän jaPoju kah-

deksan», sanoi Lea.
»Niin, kahdeksan, äiti. Kun minä olen vähän isompi mies,

lähden kotoa pois.»
»Ei lasketa», sanoi Pia.
»Minä karkaan.»
»Minne menet», kysyi Pia.
»Minä menen saareen ja rupean kalastajaksi. Ja kasvatan

saarellani perunoita ja syön niitä.»
»Sinä paleltuisit siellä talvella», sanoi Lea.
»Minä hakkaan puita ja lämmitän tupaa.»
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»Eipä sinulla olisi maitoa siellä», sanoi Pia.
Minulla olisi lehmiä.»

»Millä ostaisit, kun sinulla ei ole rahaa», kysyi Pia.
»Minä moisin kaloja ja ostaisin lehmän.»
»Milläpä lehmiä syöttäisit», kysyi Pia.
»Heinillä. Minä kylväisin heiniä.»
»Eipä ole niittyjä saarella.»
»Minä kääntäisin maata jatekisin niittyjä. Ja paljon olisikin.

Ja kukkia ja puita. Ja hedelmiä. Ja koko saari olisi minun.»
»Millä rahalla sen ostaisit», kysyi Pia.
»Minä tekisin ensin työtä ja ansaitsisin rahaa.»
»Ethän osaa mitään tehdä», arveli Pia.
»Minä osaan. Minä laitan katuja ensin. Minä olen katsel-

lut, miten katuja laitetaan, kiviä hakataan ja asetellaan pai-
koilleen. Yksi setä kadulla minua neuvoi ja sanoi minua po-
jakseen», kertoi Poju iloisena. »Ja antoi minun asettaa kiviä
maahan ja itse paukutteli ne kiinni. Ja kun teen katuja,
saan paljon rahaa jaostan saaren ja otan äidin luokseni.»

»Ja minut», sanoi Pia.
»Ja sinut. Ja kun katuja laitan, syön itse kahvilassa mies-

ten kanssa ja tuon äidille paljon rahoja, oletko sitten iloinen,
oletko, äiti?»

»Olenpa, tietysti olen. Olenhan minä nytkin iloinen.» Lea
läksi keittiöön ja pesi siellä astioita. Sitten hän kuuli Pojun
huutoa ja itkua. Se kuului Eeron huoneesta.

Hän riensi sinne. Eero oli ottanut rautaisen voimistelutan-
konsa ja löi sillä Pojua, jonka hän oli paiskannut sohval-
lensa.

»Siitä saat, äh.»
»Älä lyö niin kovaa», pyysi Lea ja tarttui Eeron käsivar-

teen. »Sinä taitat pojan selän». Hän koetti vetää kättä pois,



mutta Eero työnsi hänet syrjään ja hakkasi poikaa. Poju koetti
vetää henkeä, hän oli sinipunertava kasvoiltansa ja näytti
kuin hän tukehtuisi. Hän kieri sohvalla ja ruumis vavahteli
suonenvedontapaisesti, hän koukistui luokiksi taaksepäin,
jalat jakädet vääntyneinä selkään päin ja päälaki sohvaa vas-

ten, kasvot ylösalaisin.
»Lopeta», huusi Lea javeti Eeron kättä syrjään, »lopeta, hän

on saanut kouristuksen.»
Eero löi ja Pojun ruumis vavahteli vain. Hän ei

nut enää.
»Hän kuolee, hän käy siniseksi», Lea heittäytyi Pojun

päälle suojellakseen häntä. Lea sai iskuja selkäänsä.
»Kyllä minä opetan häntäkonstailemaan.»
Lea sai otetuksi Pojun syliinsä ja kantoi hänet sänkyka-

mariin ja asetti vuoteelle. Hän haki vettä ja pyyhki pojan

kasvot ja siveli ruumista, ja kun Pojun väri muuttui taval-
liseksi, riisui hän hänet.

Poju raotti silmiään javalitti ja sanoi:
»Äiti.»

»No, lapsi, nuku nyt, äiti istuu tässä koko ajan, koko ajan»,
hän siveli Pojun otsaa ja tukkaa. »Koko ajan, koko ajan.»
Poju nukkui sikeästi, vavahteli vain nukkuessaan. Ja Lea
istui kauan hänen vuoteensa vierellä.

Lea ymmärsi, että Eeron oli täytynyt kuunnella oven ta-
kana ja kuulla jotakin Pojun puheesta. Kun Poju sitten he-

räsi, sattui Lea olemaan sängyn vieressä. Hän tarkasti Po-
jun selän javoiteli rautakepin jäljet.

»Ei mitään hätää», sanoi hän ja taputti Pojua.
»Saanko nyt tulla vähäksi aikaa äidin syliin.» Poju ojensi

käsiänsä jakatsoi kysyvästi Leaa.
Lea nosti laihan pojan syliinsä.
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»No, Poju. Täytyy oppia vaikenemaan, eikö niin? Ajatella
voi, mutta täytyy vaieta.»

»Niin.»
Lea lämmitti käsivarsillaan yöpaidassa olevaa poikaa,

joka kietoi käsivartensa hänen kaulalleen.
»Äiti?
»Niin?»
Poju painoi päänsä äidin olkapäätä vasten. Ei ollutkaan

mitään kysyttävää.
»Tuleeko sinulle kylmä?»
»Ei.»
»Ja katsos, Poju, me emme muistele tätä pahalla, emme-

hän?»
»Niin.»
»Me opimme anteeksi antamaan?»
»Ei.»
»Jos sinä näet kadulla raajarikon esimerkiksi, sellaisen vail-

linaisen ja onnettoman, joka ei pääse oikein liikkeelle, mitä,
voitko rakastaa sellaista ja antaa hänelle jotakin, vaikka
hän ei sitä ansaitsisi, voitko?»

Poju mietti, sitten kirkastuivat hänen kasvonsa:
»Voin», sanoi hän.
»Jos sinä tapaat sokean, joka ei näe maailmaa, missä hän

elää, voitko rakastaa häntä, vaikka häneltä näkö puuttuu?»
»Voin.»
»Otaksutaan, että se, joka silmittömästi suuttuu, on menet-

tänyt näkökykynsä, niin ettei hän näe sitä maailmaa, missä
hän elää, eikös hän ole onneton vain, eikös pitäisi rakastaa
häntä tuon onnettomuuden tähden, eikö?»

»Ei.»
»Poju ei ymmärrä.»



»Ei ymmärrä.»
»Mutta jos alkaa pienenä lyödä toisia ja annetaan lyödä

ja tapella ja on tottunut siihen eikä kukaan neuvo, eikä osaa
pitää sitä pahana, niin ei näe, ymmärrätkö, ei näe, on kuin
sokea.»

»Olenko minä nyt paha», kysyi Poju.
»Et ole», äiti hymyili Pojulle jaPoju vapautui
»Ja iltapäivällä menemme ulos», sanoi Lea. »Ja mitenkäs

ovat läksysi. Onko Poju osannut?»
»Olen osannut.»
»Siitähän äiti on iloinen.»
»Saanko panna päälleni, äiti», reipastui Poju.
»Pane päällesi. Katsotaan läksyt. Ja niinpä on äidin poika

kuin iso mies, tekee työnsä hyvin. Ja oppii kaikenlaista ajat-
telemaan.»

Se päivä oltiin äänetönnä perheessä. Iltapäivällä meni Eero
ulos, eikä tullut kotiin ennen kuin puoliyön jälkeen. Seurasi
sitten pitkä äänettömyydenkausi, jolloin lapset Eeron kotona
ollessa hiipivät hiljaa huoneissa ja vain kuiskailemalla puhui-
vat. Lapset tulivat pelokkaiksi ja aroiksi. He istuivat aterioi-
dessa kuin tuomiolla, heitä ei osannut houkutella puhumaan.
Vain Lea puheli aterioidessa jonkin sanan. Ja kun Eero tuli
huoneeseen, pujahtivat lapset pelokkaina huoneesta pois,
usein keittiöön.

Pojulle jäi se paha tapa, ettei hän katsonut Eeroa silmiin,
jos Eero sanoi hänelle jotakin. Lea huomautti siitä Pojulle
usein:

»Sinun on katsottava isää silmiin, kun isä puhuttelee sr
nua.»

»En ilkiä», sanoi Poju itsepäisesti.
»Sinun täytyy.»
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»En voi». Ja kerta sanoi hän jatkoksi. »Minä halveksin hän-
tä.»

»Etkö osaa edes vaieta.»
»Ja valehdella? Te tahdotte, että minun pitää oppia va-

lehtelemaan. En rupea.»
»Se ei ole valhetta.»
»Se on. Kun hänen kätensä sattui minun käteeni, niin

minua puistatti. Ja minä ajattelin käärmettä ja sisiliskoa.»
»Olet paha», sanoiLea.
»Minä taidan olla paha», sanoi Poju.
Poju kypsyi nopeasti muutamaan vuoteen. Lea ei voinut

peittää lapsilta kotioloja, Eero puolestaan ei tehnyt siinä
mitään. Pakostakin lapset joutuivat kuulemaan asioita, jotka
eivät heidän iälleen kuuluneet. Ja heihin tuli omituinen se-

koitus heleätä lasta ja pikkuvanhaa. Ja he antoivat välistä
neuvoja äidillensä. Joskus Lea lohdutti itseään sillä, että ken-
ties eivät nämä kotiselkkaukset kokonaan olleet hyödyttömiä.
Jospa lapset isompina olisivat oikeudenmukaisia eivätkä te-
kisi samoja virheitä kuin he. Joskus Poju hämmästytti hän-
tä uusilla viisauksillaan, joita hän oli oppinut koulussa tahi
lueksinut kirjoista ja jotka olivat jo isompien poikien viisauk-
sia. Kerran istui Lea alakuloisena, mietteisiinsä vaipuneena,
kun Poju sanoi:

»Sinä, äiti, olet suurin tuhlari maailmassa.»
»Mitenkä niin?»
»Kun sinä istut allapäin.»
»No mitä sinä neuvoisit minun tekemään», kysyi Lea.
»Sinulla pitäisi olla yliote, nyt tyydyt aliotteeseen», Poju

katsoi äitiin, tokko tämä huomasi, miten tärkeä sana siinä oli.
»Mistä sait sen sanan 'yliote' jatuon 'aliote'?»
»Voimistelutunnilta se on peräisin. Painista.»



»No, ja mitä sinä tekisit yliotteellasi tässä», kysyi Lea.

»Samaa, mitä tehdään pahankuriselle lapselle», selitti Poju
tärkeänä.

»Siis tappelua vain taas.»
»No, se on yliote», selitti Poju.
»En hyväksy», sanoi Lea. »Jos minä maltan mieleni, näyt-

tää vain siltä, että minulla on aliote, mutta kuka sen sanoo,
eikö minulla olekin yliote? Eikös yliote ole se, jolla pääsee
pitemmälle, tahi mahdollisimman pitkälle?»

»Onpa tietysti.»
»Siis sietää aina harkita, mitä tekee, eikä heti hyökätä. Kat-

sos, minun isäni sanoi minulle, että 'mielenmalttia'. Tiedätkös,
mitä se on? Se on samaa kuin harkinta. Sillä ei vahingoita
ketään. Sitä äiti koettaa. Eikö se ole oikein, Poju-kulta?»

»Se on oikein.»
»Koettaa tehdä oikein, eikös siihen ole pyrittävä», sanoi

Lea.
»Jos toiset tekevät väärin, tehdäkö silloinkin oikein?»
»Niin, aina, riippumatta siitä, mitä toiset tekevät. Äitipä ei

muuta keinoa näe.»
»Se on heikkoa.»
»Voi olla. Sotatila on toinen. Kun soditaan, joku jää tante>

reelle, eikö jää?»
»Jää. Mutta se on puhdasta peliä.»
»Onpa kylläkin. Mutta itse asia ei silläkään ratkea. Otak-

sutaanpa noin lapsellisesti, että paha ja hyvä taistelevat, paha
voittaa, hyvä jää tantereelle. Paha jää elämään ilman vas-
tustajaa ja levitteleikse ja saa valtaa. Asia ei siitä hyötynyt,
että hyvä kaatui, hyötyikö?»

»Ei hyötynyt.»
»Jos ne jäävät taistelukannalle vielä, kuka sanoo, että ajan
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kuluessa pahan valta ei heikkenisi ja lopulta hyvä voittaisi.
Mitä, kultaseni? Eikö niinkin voisi olla? Elämä on hiljaista
sotaa, ajatellaan niin. Jos minun kutsumukseni on, otaksu-
taanpa näin, sotia hiljaisesti hyvän puolella, vaikka vain

seisomalla paikallani, enkö minä ole pelkuri, jos minä juok-
sen turvaan, tahi tyhmä, jos minä tarjoudun suotta tantereella
kaatumaan. Otaksutaanpa, että minulla on lapsia, eihän sil-
loin minun elämäni ole edes minun omaani, eikä siitä ole
tarjottavaksi, mikä ei ole minun omaani. Mitä, ymmärtääkö
lapsi?»

»Ymmärtää, äiti.»
»Miksi siis minä pakenisin paikaltani tahi miksi minä huu-

taisin liikaa, kun siitä ei ole apua ja kun se vain näyttäisi
minun heikkouteni.»

»Ja vihollinen silloin voisi olla julkeampi.»

»Niin myös. Poju siis ymmärtää. Ja sen Poju ymmärtää,
että pikku siskot, Pia ja Tytti, tarvitsevat äitiä, eivätkö tar-
vitse?»

»Tarvitsevat jaPoju myös.»
»Ja Poju myös. Ihminen ei elä vain itseänsä varten, vaan

toisiakin varten.»
»Meillä on isänmaa.»
»Niin, se myös. Riippuu ihmisen voimista ja laadusta, minkä

verran ja missä voi toisille antaa ja toisille elää. Sinä olet
pieni vielä eikä sinun tarvitse näitä vielä ymmärtää. Mutta
sinä teet palvelusta jo sillä, ettet hyökkää, et mielessäsikään.»

»Niin.»
»Että sinä pidätyt, et sotkeudu meidän isojen asioihin; se

tekisi minulle kipeätä. Älä kiivastu, jos näet isän liioittelevan
tahi sanokaamme vaikkapa erehtyvän. Mene silloin pois,
malta mielesi, ja sillä tavoin sinusta voi tulla välittäjä, johon



isä luottaa, sinä velvoitat häntä, isompana, näetkös. Nyt isä
luulee, että minä yllytän sinua, ja sehän on paha. Sinä vahin-
goitat minua. Isä tuntee, että ympärillä on vihollislauma. Ja
niinhän ei ole. Me rakastamme häntä. Hän on meidän. Me
odotamme, että hän ymmärtää sen. Tulee aika, jolloin hän
tarvitsee meitä, jolloin me kuulumme yhteen niin kuin oikea
perhe.»

»Tuleeko varmasti se aika?
»Poju. Äiti ei tiedä, älä ole malttamaton. Tuleeko vai eikö,

se ei saa muuttaa sitä, että menettelee oikein. Ja nyt en enää
puhu, sinä olet lapsi, etkä ymmärrä minua.»

»En ole.»
»Tule siis syliini.» Poju istuutui äidin syliin. »Iso poikani,

mitä varten puhua niin paljon.»
»Äiti, minulle voit puhua. Kenellekä sinä sitten puhuisit.

Ja poika ymmärtää. Kaikki, mitä te isän kanssa puhelette,
minäymmärrän.»

»Mitäpä niissä on ymmärtämistä.»
»Sinä luulet, että lapsi ei ymmärrä, sinä olet varmaan

unohtanut, mitä itse lapsena ajattelit.»
Lea hymyili. Hän puristi Pojua sylissään.
»Kultaseni.»

»No, ymmärsitkö isoja?»
Lea pudisteli poikaansa ja hymyili yhä. Sehän se olikin,

että hän oli aina luullut, että hän ymmärsi kaikkia, jokaista
noista isoista, joiden kanssa eli, oli elänyt, ymmärsi, ymmärsi
ukin, ymmärsi isän, ymmärsi äidin, ja miten helposti hän
ärtyi äidin sanoista ja joutui sotajalalle. Tämä Pojuhan oli
samanlainen.

»Miten minä erehdyinkään silloin, luulinpa tietysti ym-
märtäväni», Lea hymyili. Valoisat muistot kotoa valahtivat
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mieleen, oli niin viatonta elämä silloin vielä, melkein leikil-
lisen pieniä ne ristiriidat. Ja niin nämäkin olisivat Pojusta
kauempaa katsottuna ja isompana, jos hän muistaisi silloin
näitä vielä. Miten tuo aika pyöristää ja pienentää asiat, mutta
ei lupaa ratkaista niitä, keskeneräisiksi jättää. Niin heilläkin
jäi keskeneräiseksi kaikki, kuolema poisti ne päiväjärjestyk-
sestä. Eiköhän valmiimpaa tässäkään saa? Kuolemako vasta
pyyhkäisee heidän asiansa päiväjärjestyksestä pois?



XXIV

Kesät oli Lea ollut kaupungissa lasten kanssa. Eero oli ollut
maalla ja matkoilla loma-aikansa. Kun Siiri tuli taloon,
päätti Eero vuokrata pienen huvilan parin tunnin matkan

päästä kaupungista. Hän löysi sellaisen pienen sisäjarven
rannalta ja oli tyytyväinen. Lea ehdotti lasten tähden, että
he kaikki lähtisivät, mutta Eero todisteli ja todisteli, että kesä
ei olisi hänelle levoksi, jos lapset tulisivat mukaan.

»Enkö minä ansaitse sinusta kesälepoa edes», sanoi hän
tyytymättömänä.

»Minä ajattelin vain, että lapsille tekisi hyvää päästä kerta

maalle», sanoi Lea.
»Minulle ei tee hyvää olla aina lasten kanssa. Minä tarvit-

sen lepoa. Jos en jaksa tehdä työtä, kuka teidät sitten elät-
tää.»

Sillä se oli päätetty, ja Eero oli tyytyväinen, mutta hän

koetti peittää sitä.
»Ja luuletko siellä hyvinkään hauskaa olevan. Siinä on

vain pieni tupa ja kamari. Siiri asukoon tuvassa, minä kama-
rissa. Ja työtä minulla on jos kuin, etten minä laiskottele,
älä luule.»

»Sehän on järven rannalla, ui nyt ainakin ja lepäile. Ja
saammeko me tulla lasten kanssa katsomaan sinua», kysyi
Lea.

»Matkat maksavat. Miten sinä tuota pientä kuljetat. Pa-
rempi, että minä tulen teitä katsomaan. Ja täytyyhän minun
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rahoittaa teidät. Käyn rahaa hakemassa ja samalla katson
teitä», lupasi Eero.

Lea oli oikeastaan tyytyväinen siihen. Hän sai rauhassa
olla kuusi viikkoa lasten kanssa. Hän työnsi pientä rattailla
ulkona, Poju ja Pia kulkivat vapaina kadulla. He ottivat
usein voileipiä ja maitoa mukaan, menivät kaupungin ulko-
puolelle jollekin kalliolle tahi nurmiselle paikalle, jossa las-
ten oli hyvä leikkiä, ja söivät siellä ateriansa. Eero oli lähtö-
innoissaan luvannut Lean lainata kirjojaan ja lukea, ja Lea
kuljetti Tytin rattaissa kirjaa mukanaan ja luki sillä aikaa

kun lapset leikkivät. He keksivät matkoja eri suuntiin, kä-
vivät isän ja ukin haudoilla, laittoivat ne kuntoon ja vei-
vät niille kukkia. Lean entisen kotitalon vierustonteilla
rakennettiin, mutta vähän taampana oli rakentamatonta
kallio- ja metsäpaikkaa, Lea oli pienenä tyttönä leikkinyt
siinä. Kalliolla oli kivi haljennut penkiksi ja sen vieressä oli
kallionpäällystä tasainen kuin pöytä. Ja kun penkillä istui,
oli jalkojen alla pieni, tasainen nurmenpala. He kutsuivat
tätä paikkaa 'saliksi'. Ja kun puut alempana muodostivat
vihreän kehän seiniksi, oli paikka heistä täydellinen. Siihen
kuului kallion alapuolella kulkevan raitiotievaunun jyrinä,
autojen ja hevosten liike maantieltä sekä äänet lähellä olevilta
rakennusmailta, ja se teki paikan turvalliseksi, siinä sai istua
auringonpaisteessa tahi alempana kanervikossa puiden sii-
meksessä. Poju tahtoi tänne usein, äiti kertoi täällä lapsuu-
destaan ja sitä oli hauska kuulla. Heillä oli kauniimpiakin
retkeilypaikkoja puistoissa ja kaupungin toisella laidalla,
jossa oli lammikko lintuineen, oikeat puistopenkit ja kukkia,
mutta siellä ei voinut riisua pois kenkiä eikä leikkiä niin
vapaasti kuin täällä 'salissa'. Matka tänne oli hiukan pitkä.
Kun Lea työnsi Tytin rattaita, nukkui Tytti säännöllisesti



meno- ja tulomatkalla. Kuumuus rasitti sitä. Ja Leasta näyt-
tivät Poju ja Pia myös tulomatkalla rasittuneilta. Pahimpina
kuumina päivinä ei sitä matkaa uskaltanut tehdä, ja he istui-

vat silloin lähimmässä puistossa.
Eräänä päivänä ajoi Aulis autossaan heidän ohitseen

maantiellä, kun he olivat paluumatkalla. Aulis pysähdytti
autonsa japyysi saattaa heidät kotiin. Ei auttanut, Tytin rat-
taat pantiin kokoon, ja Lea meni Tytti sylissään Pian kanssa
takapenkille jaPoju sai istua edessä Auliksen vieressä. Pojun
riemu oli suuri. Aulis jutteli hänelle ohjatessaan. Ja Pojun

silmät säteilivät ihastuksesta.

»Aulis, minne sinä viet», kysyi Lea, kun Aulis ohjasi koko-
naan poispäin kotisuunnalta.

»Me, me karkaamme maailman ääriin», sanoi Aulis.
Lapsia riemastutti. Pojun ääni helähti naurusta.
»Oh, Aulis, kotiin», pyysi Lea.
»Meillä on koti nyt tässä», sanoi Aulis päätään kääntämättä.
»Meillä on koti nyt tässä», Pia taputti auton istuimen

käsinojaa ja nauroi.
»Poju», sanoi Aulis, »ajammeko maailmanääriin?»
»Ajamme», sanoi Poju riemuissaan.
Ja Aulis jatkoi nyt harvaan äänellä, jossa leikin alla oli

kipeä tuntu ja jokakuului takapenkille niin hyvin:
»Maan tiedät, missä kukkii sitruunat?»
»Tiedän», sanoi Poju.
»Pois, sinne pois, jos mennä vois», saneli Aulis sana sanalta.
Lea ymmärsi. Se oli hänelle. Häneen koski se. Hän sattui

katsomaan autopeiliin, jossaAulis tapasi hänen hätääntyneen
ja tuskaisen katseensa, jaAulis käänsi auton kotiin.

»Sinä voisit lainata minulle ainakin näitä kahta lastasi
sunnuntaina, niin ajelisimme vähän ja söisimme lounaan
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ulkona. Mitä, Poju, sano, lähdetkö», kysyi Aulis hyvästellessä.
»Pääsemmehän äiti, pääsemmehän?»
»Täytyy kai luvata. Sinä vaivaudut niistä», sanoiLea.
»Poju, mies», Aulis laski kätensä Pojun olkapäälle, »kello

yksitoista sunnuntaiaamuna minä tulen tähän ja annan mer-

kin. Tulkaa silloin ulos.»
»Me odotamme ikkunassa, setä», sanoi Poju
»Näkemiin.»
»Kiitoksia, Aulis», sanoi Lea.
Lapsille riitti iloa tästä autokyydistä. He puhuivat ja pu-

huivat.
»Äiti», sanoi Pia, »miksi Aulis-setä ei ole meidän isämme?»
»Nyt sinä olet erittäin tuhma», sanoi Poju.
»Minusta hän olisi mukavampi kuin meidän oma isä»,

puolustelihe Pia.
»Mukava setänäkin ja auto on hyvin mukava», sanoi Poju.
»Sunnuntaina teidän pitää olla liikaa vaivaamatta setää,

osaattekohan olla kiltisti.»
»Osaamme, varmasti osaamme», kehui Poju.
Sunnuntairetki oli lapsista kesän huippukohta. He olivat

ajaneet maalle ja syöneet ulkoravintolassa lounaan ja vielä
jälkeenpäin jäätelöä ja marjoja. He eivät olleet osanneet ku-
vitella sellaista ylellistä hauskuutta. Ja Aulis-setä oli ollut
iloinen ja heitellyt lasten kanssa rannassa kiviä veteen. Lea
pyysi Aulista sisään, kun hän oli saattanut lapset kotiin,
mutta Aulis ei tahtonut tulla, hän valitti työn jo odottavan.
Koko kesäksi riitti Pojulle ja Pialle muistelemista tältä ret-
keltä.

Lea koetti työntää pois mielestänsä kaiken ikävän ajattele-
misen. Oli suloista herätä aamusilla virkeänä ja herättää
lapset, tuntea heidän käsiensä kosketus ja heidän suloinen
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lämpönsä. Hän ajatteli, että hän oli rikas, hänellä oli koti, hän

eli, hän ei anna minkään toisarvoisen ajatuksen häiritä itse-
änsä tämän kaikista tärkeimmän rinnalla. Hänen mielensä
oli hartautta täynnä. Tämä elämän täyteläisyys korvaisi kai-
ken sen pahanmielen, mitä hän sitten kiristetyissä oloissa
tuntisi.

Kun Eero elokuussa muutti Siirin kanssa kotiin, palasi
entinen elämänjärjestys japainostus. Eero oli ärtynyt, vaikka
hän näytti levänneeltä ja oli ruskettunut. Hän valitti asunnon
ahtautta ja oli tyytymätön aina. Joka paikassa oli vikaa. Ja
lapsille hän oli vihainen. Poju ja Pia pelkäsivät häntä. Enää
he eivät tahtoneet lähteä yhdessä ulos. Lea huomasi, miten
he neuvottelivat hiljaa ja vuorottelivat uloslähdöissään. Toi-
nen jäi aina hänen toverikseen sisään milloin milläkin teko-
syyllä. Se kiusasi häntä. Harvoin enää unohtuivat he leikki-
mään kuten kesällä, eikä naurua enää kuulunut. Siirikin oli
muuttunut. Nyt katsoi hän Leaa syrjäsilmin. Lea huomasi,
että hän vakoili häntä ja kertoi Eerolle kaikki, mitä Eeron
poissaollessa kotona tapahtui. Mitään se ei ollut, mutta sattui,
että lapset sanoivat jonkin varomattoman sanan. Sen sai
Eero heti tietää ja siitä seurasi rangaistus. Lapset tottuivat
nyt karttamaan Siiriä ja olivat äänettömiä Eeron poissa-
ollessakin. Niinpä isästä ei uskallettu puhua mitään, joskus
kuiskaamalla korvaan kysyivät he »meneekö hän pois». Kos-
kaan he eivät uskaltaneet pyytää isältä koulutarpeisiinsa ra-
haa, he sanoivat pyyntönsä Lealle hiljaa ja epäröiden kuin
syylliset, jaLea sopivien neuvottelujen jälkeen isän kanssa toi
rahan. Talousrahat sai Siiri suoraan Eerolta. Lealla ei ollut
juuri mitään sanomista talouden asioissa. Ja niin tunsi Lea
olevansa mitä täydellisimmin syrjäytetty ja ankaran valvon-
nan alainen. Ainoa, mikä jäi omaksi ja vapaaksi, oli ajatus.
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Olipas yksi seikka, johon vieras ei pystynyt. Eero taas
vakoili hänen ajatuksiaan. Eipä niissä ollut mitään peitet-
tävää, mutta puhuminen oli vaarallista ja oli katsottava, mitä
sanoi.

Lea ei voinut erehtyä. Eero oli täydellisesti Siirin vallassa.
Kuinka hän voi joutua noin nopeasti noiden tyttöjen valtaan?
Minkälaista oli se elämä, jota hän vietti ja oli viettänyt ulko-

puolella kotia? Nytkin Eerolla oli kokouksia, seuroja, ja sama

seura istui ja piti kokouksia useita kertoja viikossa. Lea
ymmärsi, ettäEero valehteli ja valehteli niin huolimattomasti,
ettei viitsinyt enää muistella edes, mikä seura tahi kokous

oli juuri ollut, hän sanoi saman uudestaan. Ja usein tuli hän
niistä juopuneena kotiin. Siiri ei ollut ainoa elämys. Ehkä se

ei ollutkaan mitään muuta kuin toveruutta tuo heidän liit-
toutumisensa. Eero sai siltä taholta osakseen myötätuntoa ja
ihailua ja jonkinlaista jumalointia, joka tyydytti hänen turha-
maisuuttansa. Ja se osa hänestä, mikä tarvitsi riehaantumista,
se maalaispoika, joka käytti karkeita sanoja, vapautui ja eli
alkeellisessa maailmassa mielellään samanlaisten kanssa. Kun
Eero sanoi, että »elämä on elettävä suuresti ja väljästi,
ulkopuolella itseään», tarkoitti hän sillä enemmän tuota

alasluisunutta itseään kuin sitä aatteellisissa korkeuksissa
seisovaa kunnianmiestä, jonka maineesta hän oli arka ja jota
hän tahtoi muiden pitävän hänenä. Se sama, väljä elämä
merkitsi myös hänen persoonallisuutensa toteutumista. Että
maailma oli niin turha tuomioissaan, se ahdisti häntä. Hän

olisi muuttanut maailman ajatukset ja pakotti Leaa ajattele-
maan omalla tavallaan. Kun Lea ei muuttunut ja hän tiesi,
ettei Lea olisi hyväksynyt häntä ja hänen täytyi valehdella,
syytti hän siitä Leaa. Ja ettei Lea ottanut häntä valheesta

kiinni, syytti hän siitäkin. Kerta sanoi hän taas suoraan:



»Pahaa voi täällä tehdä kuinka paljon tahansa, rikkoa lakia,
kun vain ovelasti tekee eikä kukaan ota kiinni.»

Mutta Lea kieltäytyi alentumasta vakoilijaksi. Eeron täytyi
itsensä tulla tuntoihinsa. Hän koetti velvoittaa siihen Eeroa.
Mutta Eero sanoi vihaisesti:

»Mitä sinä sotkeudut minun asioihini. Kyllä minä itse niistä
vastaan.»

»Mitä asioita tarkoitat?»
»Kaikkia. Noita naisjuttuja esimerkiksi. Niitä ei muuten

olekaan. Jos olisi, minä nuo naiset kylmästi itsestäni irti leik-
kaisin. Pysy sinä vain nurkassasi ja pitele maailmaa pystyssä,
muuten maailma taitaa kaatua, nyt se jo putoaa, jo putoaa,
tarvitaan sinun kätesi, ha-ha-haa.»

Eero nauroi ja Lea ajatteli, että tavallaan hän näki oikein
ivatessaan häntä. Mikäpä hän olikaan, eipä hän mitään aikaan
saanut.

»Työskentele sinä vain ihmisyyden hyväksi siellä lasten-
kamarissasi. Et sinä muuten ihmistä muuta. Ihminen on, mikä
on. Mitä? Liitäpäs sinä ensin lehmän päähän hevosen ruumis
ja katso, elääkö se. Luo ihminen toiseksi sitten. Leikkaa pois
pää ja pane toiseen ruumiiseen se. Sen jos teet, minä jo alan

uskoa, että ihmiskuntaa voi muuttaa. Ja pitkänkö luulet
tämän elämän olevan? Ikuisen ehkä. Tuskin silmäsi auki saat,
kun ne jo kiinni menevät. Naurettavaa. Näitpä, paljon näit.
Muuten, oletko tehnyt polttohautauspaperisi kuntoon? Se on
tehtävä. Minä en ajattele palelluttaa päätäni seisoessani
haudallasi, jos talvisaikaan kuolet. Ei, ei kiitos. Sinut polte-
taan krematoriossa. Jo ihmisyyden nimessä. Paleltua haudal-
la, jos sattuu pakkasta, ei kiitos. Sinä ehkä vaadit, että kun
sinä olet kuollut, kaikkien toistenkin on kuoltava. Niin
ei tapahdu. Toiset jäävät tänne ja elävät. Eikä kukaan
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huomaakaan edes, että olet poissa. Ei kukaan. Älä kuvittele-
kaan.»

Lea ajatteli: »Nythän hänet näen. Hän vapaaehtoisesti
minulle näyttäytyy. Enkä minä ole uskaltanut katsoa häntä
kasvoista kasvoihin.»

»Sinä istut jamietit», jatkoi Eero, »että meidän elämässäm-
me on vikaa. Mitä? Jos on, se on sinun syytäsi. Sinä et anna
minulle vapautta. Minä en saisi elää, kun sinäkään et elä.
Meillä on saituus pantu systeemiin.»

Lea ajatteli, että se oli totta. Keksipäs sanat.
»Ja mitä se on auttanut», kysyi Eero. »Mitä olet aikaansaa-

nut. Minuako suojellut? Sen minä sanon, että minä olen osani

ottanut, palanut, palanut niin loppuunkuin palaa voi.»
Eero oli ennen jokaisesta pienimmästäkin epäilyksestä

loukkaantunut, nyt hän itse paljasteli itseänsä. Eeron täytyi
kerskua. »Hän ei pidä minua vaarallisena, hän tietää, että hän
väkivallalla saa minut kohtelemaan itseään sinä, minä hän
itse tahtoo. Hän luottaa ruumiinvoimiinsa ja voiman oikeu-
teen.»

»Ja sano, mitä siinä mietit», ärjäsi Eero.
»Minä mietin», sanoi Lea, »maksatko lasten koulumaksut,

oli käsketty tuoda.»
»Ahaa, arvasin. Rahaa, rahaa, se kelpaa. Sinun olisi pitänyt

mennä naimisiin rikkaan kauppiaan kanssa.»
»Voi olla, että olisi pitänyt mennä», sanoi Lea leikillä.

»Liian myöhää katua sitä.»
»Niin, siinä sinä olet tehnyt pahan kardinaalivirheen, kun et

ottanut kauppiasta. Kardinaali kardinaalivirheen.» Eero
meni vihaisena tiehensä ja paiskasi oven kiinni mennessänsä.
Mutta hänen sisunsa ei antanut perään, hän palasi kohta ja
jatkoi:
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»Jos et olisi niin vanha, voisit saada vielä kauppiaan. Mutta
kukaan ei sinusta enää huoli, vanha olet. Etkä enää sieväkään.
Nuori naisen olla pitää miellyttääkseen miestä. Pitää osata
viehättää ja olla tyhmä. Mitä sinä enää osaat? Emme me

henkisestä puolesta välitä, me saamme siitä tarpeeksemme
muutenkin. Sielu, muka sielu, me vihellämme sille.»

»Miksi siis teet tuollaisia näytelmiä», kysyi Lea.
»Mitä näytelmiä?
»Kaikenlaisia, näitä kotoisia.»
»Ahaa, jos näytelmiä näytellään, ei niitä pyydetä katsele-

maan. Kuka sinuakin siihen pakottaa. Sinulla on likainen

mielikuvitus, jos seuraat näytelmää, joka ei sinulle kuulu.

Niin, kauppias se sinulle olla pitäisi. Mutta et sitä enää saa.

Sillä ennen kuin sinusta eroan, minä häpäisensinut.»
»Millähän minut häpäisisit?»
»Se on minun salaisuuteni», sanoi Eero.
»Jos erota tahdot, erotaan», sanoi Lea.
»Ennen ammun sinut, ennen kuin eroan. Ota se huomioon.

Sinä häpäisisit minun nimeni erolla. En, en suostu.»
Lea ajatteli, ettei Eero tiennyt, mitä tahtoi. Kunhan pahaa

vain. Hän kulutti aikansa kiukkuun. Jos hänen olisi ollut
pakko tehdä lujasti työtä, olisi heidän elämänsä ollut selvem-
pää. Työssä, jota ihminen usein kirosi, oli siunaus. Ihminen
ei pystynyt vielä vapauttansa oikein käyttämään. Eeron elä-
mä oli helppoa, aikaa jäi itselle. Mutta mitä hän oli siitä hyö-
tynyt. Se oli vahingoksi hänelle ja muille. Häntä ei voinut
auttaa. Hyvyys ei pystynyt. Vedota mihinkään ei voinut. Vain
ruumiillinen voima olisi pelottanut häntä. Vedota järkeen

tahi tunteeseen oli tyhjää. Hänelle oli käynyt hyvin, hän oli
osannut piileksiä ja peitellä tekojansa, häntä ei tuntenut
kukaan, eikä kukaan aavistanut, mikä hän oli. Eikä hän edes
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ollut mikään, sehän kummaa olikin, että hän oli täynnänsä
irrallista oikkua ja muodotonta pahaa, tahi vain pahan
mahdollisuuksia. Hän ei ollut tehnyt pahoja tekoja, mutta
hänen sielunsa oli kuin ladattu niitä täyteen. Ne muodostivat
jonkinlaisen tunnelman, joka purkautui puoliajatuksina, haa-
veina pahasta, ärsytyksinä, äänettömyyskään ei ollut kuollut-
ta, siinä kulki väkeviä uhkia, pahan toivomusta, kirouksia,
kuin myrkkyvirtoja, jotka tahtoivat tukahduttaa ja näivettää,
ellei varustautunut niitä vastaan.

Oli säilytettävä selvänäköisyytensä. Oli pysyttävä terveenä.
Oli pysyttävä puhtaana. Ei pitänyt langeta tuomitsemaan
eikä pitänyt langeta tunteilemaan. Piti säilyä vahingoittu-
mattomana. Jospa voisi kaiken ottaa kiusauksena, jolla koe-
teltiin! Ei tuntea tätä omakohtaiseksi onnettomuudeksi. Tar-
rautua kiinni lapsiin. »Niissä on minun elämäni», ajatella.
»Minua on siunattu. Elämä toisella kädellä antaa, toisella pois
ottaa. Sillä on hyvä ja paha kätensä. Ja siksi tuntuukin, kuin
taivas ja helvetti yhtyisivät tässä kodissa ja minä seisoisin
niiden puristuksessa.»

»Vieläkö sinä sitä kauppiasta ajattelet», kysyi Eero. »Minä-
kin olen sitä mieltä, että mitä tyhmempi ihminen on, sen
parempi. Tyhmää on hyvä pettää ja siitä pääsee eroon, säi-
käyttää vain.»

»Älä nyt. Kuinka teemme koulumaksujen kanssa», Lea tiesi
ennestään, että ellei siitä uudestaan muistuttanut, Eero oli
unohtavinaan. Eikä hän koskaan antanut niin suurta raha-
summaa ilman, että asia oli pantu hautumaan, kun ensin oli
sen johdostariidelty.

»En anna, maksa maksusi. Ei minulla ole rahaa. Ota lapset
pois koulusta», huusi Eero.

Samat sanat oli kuultu ennen, ne eivät vaikuttaneet mitään.
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»Lapset ovat aloittaneet koulunsa, parasta maksaa
pois.»

»Ei minulla ole rahaa, etkö kuullut.»
»Kuulin.»
Siiri tuli sisään tuoden kahvia. Eeron täytyi sanoa hänen

kuultensa:
»Sivistyksellä ei tee mitään. Sivistynyt ihminen on kurjin,

mitä on. Materialisti, kiristäjä.» Eero katsoi Siiriin, hyväk-
syisikö tämä ne sanat, ja Siiri katsoi Eeroon hymyillen jul-
keasti. Siitä hyvittyneenä otti Eero kukkaronsa ja viskasi
seteleitä Lean eteenpöydälle:

»Lue, onko liikaa.»
»Kiitos, paras raha on.»
Eero kurotti kaulaansa ja levitti silmänsä suuriksi ja tui-

jotti tyttöön. Ja tyttöä nauratti, kun Eero noin rehellisesti
Lean nähden tuijotti häneen. Siiri katsoi alta kulmiensa vielä
Eeroon kuin sanoakseen »mitäpä me tuosta välitämme». Ja
pyörähtäen ylpeänä Siiri läksi keittiöön.

Keittiöstä kuului kohta astioiden räiskettä, jotakin särkyi.
Siiri oli jättänyt väliovet puoliavoimiksi kuullakseen, mitä
ruokasalissa puhuttiin.

»Kummallinen tyttö, särkee paljon astioita», sanoi Lea.
»Jokainen niitä särkee», sanoi Eero.
Kahvin juotuaan meni Lea keittiöön katsomaan, mitä oli

särkynyt. Siiri heitteli lautasia, hänellä olivat vielä aamu-
astiat pesemättä.

»Peskää itse astianne, minulta särkyy aina», sanoi Siiri,
»en viitsi tätä ainaista astianpesua tehdä.»

»Lautanenko särkyi?»
»Minä maksan sen», sanoi Siiri ja nyrpisti huuliaan.
»Ei tarvitse», sanoi Lea.
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»Voin maksaa. Enemmän minulla on rahaa kuin rouvalla,
se on varma.»

Lea tunsi, että Siirin mieli teki nolata häntä. Hän istahti
halkolaatikon vieressä olevalle tuolille eikä virkkanut mitään.
Siiri katsoi häneen alta kulmin jakävi noloksi vähitellen.

»Anteeksi, rouva.»
»Mitä niin?»
»Kun särjin lautasen.»
»Se on pieni asia.»
»Ja kun minä olen niin ruma käytökseltäni. Keittiökin on

niin likainen ja astiat vielä pesemättä.»
»Se on pieni asia.»
»Mutta en minä ole ihan niin paha kuin näyttää. Onhan

sitä pahuutta, mutta en minä ole kaikista katalin pohjaltani.
Oikein katala pettää kaikkia.»

»Kenestä Siiri puhuu?»
»En kenestäkään, yleensä vain.»
»Hän epäilee», ajatteli Lea, »että Eero pettää häntä. Mitä

heillä on asioita keskenänsä? Tämä tyttö on saatava pois.
Kaikki on niin vähäpätöistä jakurjaa japakenevaa.»

Ruokasalissa tapasi Lea Eeron kaula pitkällä kuuntelemassa
avonaisen oven kohdalla. Eeroa hävetti. Oli kai parempi, että
hän sanoi Eerolle suoraan, että Eero ymmärtäisi, että hän
tajusi nuo katseet.

»Minä ajattelen panna nyt tuon Siirin pois», sanoi Lea.
»Mitä varten», Eero oli olevinaan yllättynyt. »Epäiletkö

häntä jostakin?»
»En epäile. Hän ei meille muuten sovi.»
»Minusta hän on kelpo tyttö. Mutta niin kuin sinä tahdot.»
»Nyt hän luulee, että minä en uskalla», ajatteli Lea. »Hän

pelkää. Hän puikkii arkana, näkee kyyristyneestä käynnistä,
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että hän pelkää. Hän pelkää sitä, että minä tiedän. Hän ei
uskalla suuttua eikä näytellä suuttunutta.»

Eero pysähtyi ja levitti silmänsä suuriksi, niin että valkuai-
set näkyivät silmäterien ympärillä:

»Minä en tahdo oloihin muutosta», sanoi hän nöyrällä
äänellä. »Minä yhdyn kaikkiin niihin syytöksiin, mitä sinun
mielessäsi on», hän sanoi sillä tavalla, ettei hän totta tarkoit-
tanut, mutta että sen sai ottaa tunnustuksena, jos tahtoi, »että
minä olen huono mies, avionrikkoja, huono isä, kavaltaja.

Niin olen ollut ja olen edelleenkin.»
Lea arvasi, että se oli utelua. Eero tahtoi nähdä, mitä hän

tiesi tahi uskoi. Ja samalla Eero liioitteli, jottei sanoilla olisi
mitään merkitystä.

Eero kaivoi kukkarostaan rahaa, viskasi satamarkkasen
pöydälle:

»Taisin antaa sinulle liian vähän rahaa äsken.»
»Ei, se riitti.»
Eero otti rahan pois ja pisti sen taskuunsa. Ja jatkoi käve-

lyään kyyryssä, kädet housuntaskussa, niin kuin olisi viluis-
saan, ja Lea ajatteli, että tuollaiset ihmiset kuin Eero, oli
luotu oikeastaan tottelemaan toisia. Kun tuollaisilla on valtaa,
tekevät he tuhojansa. Miten pitkä matka heillä on kunnolli-
sen yhteiskuntaihmisen tasolle. Pinnallinen sivistys on tehnyt
harhaanjohtavan tasoitustyön ja peittänyt heidän todellisen
lajinsa näkyvistä. Oli kutsuttava melkein eläinkunta yhteen
riviin ihmisten kanssa, että heidän selkiämättömät halunsa
käsittäisi. Ainoastaan laki ja sen säätämät rangaistukset suo-
jelevat toisia heidän hävityshalultaan.

»Ei, liioittelen», ajatteli Lea. »Hänen pelinsä on pientä ja
raukkamaista. Eihän hänen puheensa yleensä merkitse mi-
tään. Sillä on joka päivä eri salatarkoituksensa ja eri pää-
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määränsä. Ei selvittää ja selviytyä, vaan pettää ja hämmen-
tää. Hän tahtoo vihansa ja virheensä aateloida aatteellisesti
hyväksytyiksi. Hän kantaisi profeetan kaapuakin mieluum-
min kuin narrin. Toisten täytyisi nähdä hänet toisena, mah-
tavana, luovana henkenä, joka on ahtaissa oloissa traagillinen.
Hänen iskulauseensa ovat kirjallisuudesta lainatut ja niissä
on vapaan hengen väljyyttä. Hänen todistelunsa on epätoi-
voista näyttelyä. Hänen katsannossaan on yksi ainoa ihminen,
minä, eikä hän tahdo menettää sitä, vaan kulkee yhä sankari-
na lavallaan minua varten.»

Seurasi synkkiä päiviä ja äänettömyyttä. Eero rankaisi
sillä, ei tiennyt, mitä hän mietti. Sitä jatkui ja jatkui, se tun-
tui epäinhimilliseltä ja julmalta. Eero ei tullut yhtäaikaa
syömään ja ne eleet, joilla hän tehosti äänettömyyttä, kun
Lea sivuutti häntä huoneissa, olivat uhmamielisiä ja ilkeitä,
kuin kirousta täynnä. Odotti vaikka myrskyä taas, että tästä
olisi vapautunut. Ja mieleen tuli usein kiirastuli, tällainen-
kohan oli se kiirastuli, josta puhuivat? Mutta tässä ei puh-
distunut, tämä repi vain ihmisen olemattomaksi. Oli vain
hätää.

Pyhinä ei Eero noussut sängystä. Hänelle vietiin ruoka
huoneeseensa. Hän puhutteli vain Siiriä, minkä puhutteli.
Eikä Lea iljennyt kysyä Siiriltä, mitä Eero oli sanonut tahi
mitä hän toivoi. Tämä oli rangaistusta siitä, että Lea oli
uhannut panna Siirin pois.

Eräänä maanantaina nousi Eero aikaisin ylös ja oli sala-
peräisen näköinen. »Nyt hän on kyllästynyt äänettömyyteen-
sä», ajatteli Lea. »Tahi hautooko hän uutta kostoa päässän-
sä?» Kun lapset olivat lähteneet kouluun, tuli Eero sänky-
kamariin, jossaLea oli ja sanoi:

»Saanko nyt puhua häikäilemättömästi?»



»Puhu», sanoi Lea.
»Minä puhun häikäilemättömästi nyt», jatkoi Eero mahti-

pontisesta »Sinä et tiedä kaikkea. Sinä olet sanonut, että
minä olen hullu.»

»En ole sanonut», sanoi Lea.
»Olet ajatellut?»
»Älä nyt liioittele taas», sanoi Lea
»Olet ajatellut. Ja se on totta. Minä olen hullu», sanoi Eero

salaperäisen näköisenä.
»Etkä ole.» Lea säikähti kuitenkin tuota käännettä, jota hän

ei ollut osannut odottaa. »Mitähän tässä on takana? Hän
näyttelee ja pelottelee vaan», arveli hän. »Hän on väsynyt
entiseen rangaistus- ja todistelutapaansa, hän kokeilee uudella
ja koettaa katsoa, meneekö se minuun, pelkäänkö. Ei mene,
en näytä, että uskon. Jos näyttäisin uskovani, hän käyttäisi
sitä hyväkseen siihen asti, kunnes väsyy siihen. Jos hän olisi
hullu, ei hän osaisi noin viisaasti menetellä. Erittäin ovelasti
keksitty päättää tämä jännittävä synkkyys noin, lisäämällä
panosta.»

Eero käveli siinä ja teeskenteli hullua. »Eipäs ole vilpitön.
Jospa ei olisikaan täysijärkinen sittenkään, vaikka tämä tun-
nustus ja näytteleminen olisikin peliä», ajatteli Lea.

»Jos sinä olisit sairas», sanoi Lea, »olisi kysyttävä lääkärin
neuvoa. Mutta ethän sinä ole.»

»Eivät lääkärit näistä asioista mitään tiedä», sanoi Eero.
»Voit olla hermostunut. Kukapa ei olisi. Eihän kukaan ole

huomannut sinussa mitään tuollaista vikaa.»
»Kyllä jotkut.»
»En minä vain.»
»Mitäpä sinä pystyisit näkemään», sanoi Eero huolestu-

neena itsestään.
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»En tiedä, ehkäpä pystyisin.»
»Sitten vasta, kun loppuromahdus tulee, sitten vasta näet.

Ja se tulee. Jotakin itseäni häpäisevää vielä teen. Mutta mi-
nua ei nujerreta», Eero puri hampaitaan yhteen ja väänteli
kasvojaan. »Olen yhtä häikäilemätön ja kova kuin tähänkin
asti. Minä nostan vain päätäni, kun häpäisen itseni, jos minul-
la päätä enää onkaan.»

Eero koputti sormella päätänsä: »Tässä vika, tässä vika»,
ja sitten hän oli ojentavinaan revolverin ohimoilleen.

»Et sinä mitään sellaista tee», sanoi Lea, ja hänen sydä-
mensä alkoi lyödä kovasti. Vaikka hän tiesi, että Eero leikki
tuolla, ajatus oli kauhistava.

»En minä murhaa teitä, en tapa sinua, älä pelkää. Oletko
pelännyt?»

»En toki, etkä enää tuollaista puhele», pyysi Lea.
»Mutta minä teen muuta. Tulee romahdus. Voikos tämä

ilman mennä. Ne luulevat kaikki, että minä olen pohjaton
rahasäkki.»

»Minäkö?»
»Ei, muut. Sinä olet oikea ihminen. Kaikki muut ovat vää-

riä, roskia.»
Lea ei ymmärtänyt nyt, mitä Eero tarkoitti. Ehkä oli tar-

koitus sotkea häntä. Ja hän kaiken varalta lohdutti:
»Anna luulla. Älä heistä välitä. Niiden tähden ei kannata

olla huolissaan.» Lea ei itsekään tiennyt, kenestä hän puhui.
Hän arveli, että noista tytöistä kenpäties he puhuivat. Ehkäpä
se selviäisi.

»Yötä päivää sitä ajattelen ja ne kostavat», sanoi Eero ja
katsoi avutonna ja sekavana Leaan kuin turvaa hakien.

»Hän näyttelee vain», päätti Lea ja sanoi: »Eivätkä
kosta.»
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»Ja ovat kateellisia javetävät minua niin alas kuin voivat.»
»Onko niitä useampia, ketä ne ovat», kysyi Lea.
»Henkiä», kuiskasi Eero salaperäisen näköisenä.
»Älä nyt joutavia.» Ja kaiken varalta sanoi hän: »Sinä olet

kunnon mies, mitä ne sinulle voisivat tehdä. Kaikki selviytyy
suorilla keinoilla. Älä hermostu, et sinä mitään romahdusta
tee.»

»Se tulee», sanoi Eero.
»Minä olen ollut sinua kohtaan», sanoi Eero, mutta kes-

keytti ja jäi miettimään. Lea arvasi, ettei hän sano, jottei
peruutuksia tarvitsisi tehdä. Sama se, hän voi olla ymmärtä-
vinään jasanoi:

»Toivon, että käytöksesi olisi toisenlainen. Itsesi tähden
ennen kaikkea sitä toivon.»

»Älä luule, että lyön, ellei satu asiaa, joka minua ei miel-
lytä.»

Lea ymmärsi, että Eeron sanat eivät mitään merkinneet,
kaikki oli näyttelyä, ja hän antoi narrata itseään, mutta ol-
koon, mitäpä se vahingoittaisikaan.

»Tahtoisin auttaa sinua», sanoi Lea.
»Et sinä voi auttaa. Minä olen hullu.»
Lea katsoi häneen kuin sanoakseen: »älä petä». Ja ääneen

sanoi hän:
»Kun on sisällä ja hautoo samoja asioita, asiat suurentuvat

jahermostuu.»
Eero koetti udella Lean ajatuksia ja jäi tuijottamaan hä-

neen, ja Lea ajatteli: »Katso vain, ei sinulla muitakaan ole,
jos apua tarvitsisit. Enkä näytä, että uskon, mitä sanot. Enkä
utele, mitä olet tehnyt taas. Enkä tahdo tietää, mistä syytät
itseäsi, koska et ole rehellinen.»

Se, että Lea ei pelännyt, sai Eeron hermostumaan, hän tuli
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oikukkaaksi kuin lapsi eikä tiennyt, mitä tehdä. Hän alkoi
pyyhkiä silmiään ja itki.

Lea ajatteli, että se on kyllästymistä vain noihin moniin
osiin, joita hän näyttelee ja joihin hän on koettanut eläytyä.
»Hänellä voi olla omallatunnollaan jotakin, ja hän pelkää ja
käyttää minua turvanaan.» Jos panee tytön pois ja ottaa
uuden, alkaa hän näytellä rakastunutta, kirjoittelee kirjeitä,
niitä he vaihtavat, asettavat jonnekin Eeron huoneessa ja
tekevät merkkejä toisillensa, että siellä on otettavaa. On
melkein mahdotonta pysyä turvattomien tyttöjen kunnolli-
sina tässä. Ja kun Eerolle syytä kasaantuu, sitten tällainen
hemmottelu ja kerjuu. Hän tyyntyy vain, jos häntä kehuu.
Eipä hän ole miehekkyydellä pilattu. Selvää, että hän tuntee
alemmuudentunnetta, ja se painostaa häntä joskus parhaim-
pina hetkinä. Ja päästäkseen tuntemasta alemmuuttaan, on
hänen kiihotuttava ylemmyydentunnolla. Niin sanoi Eero
nytkin:

»Tiedätkö, mikä on yli-ihmisoppi?»
»Miksi en tietäisi», sanoi Lea. »Mitäpä siitä?»
»Pikkuporvari ja yli-ihminen eivät koskaan ymmärrä toi-

siansa.»
»Sehän on vertauskuva vain tuo yli-ihminen. Sellaisenaan

vaarallinen oppi. Se voi tehdä narrin huonopäisestä.»
»Sinä olet sokea», sanoi Eero. »Sinä näet vain tämän arki-

maailman.»
»Selvä. Minulle on oikeitten suhteitten näkemisessä kylliksi

suuri koe. Tehdä oikeutta pujahtamatta minkään opin turviin.
Nähdä totuus. Se sitoo meidät tähän maailmaan, näihin ko-
kemuksiin, joitakoemme. Ne eivät humalluta suinkaan.»

»Pysy sitten siinä liassasi ja kuole laput silmilläsi», sanoi
Eero ärtyneenä.



»Niin ovat muut ennen minua tehneet», sanoiLea.
»Sinulle ei kannata edes puhua», sanoi Eero. »Vihollinen

mikä vihollinen.»
»En ole.»
Sillä mikäpä vihollinen hän olisi? Tuo mies, joka siinä niin

avuttomana ja raukkana istui, oli hänen kanssaan kuin ikui-
sesti kietoutunut yhteen. Hänen kanssaan seisoisi hän huo-
mispäivän tuomiolla, hänen kanssaan oli hän vastuussa
heidän lastensa elämästä ja niiden laadusta. Lapsissaan he
vasta tulisivat olemaan yhtä ja erottumatonta. Oli seistävä
hänen rinnallansa ja otettava nyt jo hänen virheensä ja
syynsä omiksi virheiksi ja omiksi syiksi. Jos kaikilla näillä
elämyksillä, joita hän koki, oli tilapäinen luonne, olikin ehkä
erehdystä pitää niitä tilapäisinä. Ne kertaantuisivat. Se mel-
kein pelotti. Oli masentavaa nähdä elämänsä suuremmassa
yhteydessä. Jos pääsikin pujahtamaan pakoon, kun kuoli,
niin samantapaista vielä kertaantuisi.

»Eero», sanoi hän. »Jospa koettaisimme alkaa vielä alusta.
Olisiko silloin se, mistä sinä kieltäytyisit, niin arvokasta,
ettet sitä voisi menettää.»

»Älä ole hullu», sanoi Eero.
»Jospa koettaisimme olla avomielisiä jarehellisiä.»
»Että sinä tuomitsisit minut?»
»Ei. Että rakastaisin sinua», sanoi Lea vilpittömästi,
»Se on mennyttä.»
»Ei entisestä ole kysymys. Antaisi menneen olla menneenä,

se ei ole suurta. Mutta että tukisimme toisiamme nyt ja vas-

ta.»
»Ei kiitos», sanoi Eero. »En luota ihmiseen.»

»Siinä sinä teet virheen.»
»En sido enää itseäni. Voin ajatella, mitä tahdon, ja tehdä,
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mitä tahdon. En ole tilivelvollinen kenellekään. Olkoon
todellisuus mikä tahansa, minä pakenen sitä epäaineelliseen
maailmaan, vaikka pahojen henkien pariin. Niissä on minun
maailmani, jolla on ulottuvaisuutta joka suuntaan, rajatto-
muus sellainen, että huimaa.»

»Sinä puhut sanoja», sanoi Lea, »ja pakenet asioita.» Ja hän

ajatteli, että jos Eero kerran sanoisi: 'minä olen pettänyt sinua
ja kiristänyt elämäsi tietoisen ohjelman mukaan', niin hän
voisi sanoa 'jätetään se jakatsotaan, miten sinä itse selviydyt'.

»Sinä et näy uskovan minua», sanoi Eero. »Voi olla, että

koko toimeni on jätettävä. Pää käy raskaaksi ja hermostun.»
»Hoida itseäsi», sanoi Lea. »Toimesi on kuin luotu sinulle,

siinä on vaihtelua.»
»Jos en jaksa hoitaa sitä, jätän sen», sanoi Eero oikutellen.
Lea tiesi, ettei hän ajatellut sitä, puhuihan vain. Hän ym-

märsi, että Eero mietti, olisiko edullisempaa olla säälittävä,
vai julmako pitäisi olla. Eero tekeytyi säälittäväksi. Hän kä-
veli vielä kuin raihnainen ukko ja hieroi päätänsä. Ja kun
Lea ei ollut näkevinään sitä, paneutui hän mielipuolen näköi-
seksi, pyöritteli silmiänsä jatuijotti yhteen paikkaan. .

»Minun ajatukseni ovat ihan sekaisin», valitti Eero. »Et

taida uskoa?»
»Uskon kyllä», sanoi Lea kuin lapselle. »Älä silti luule, että

olet hullu. Äläkä viitsi näytellä minulle.» Ja Lea kiirehti sa-
nomaan, ettei Eero ehtisi vastaamaan: »Sinä olet viisas, terve
mies, ei sinulta mitään puutu, älä luulekaan.» Ettei Eero ärtyi-
si siitä, meni Lea sänkykamariin ja sanoi mennessään: »Täy-
tyypä katsoa Tyttiä, mitä hän siellä tekee.»

Tytti leikki lattialla tyytyväisenä ja ojensi molemmat kä-
tensä Lealle:

»No, Tytteli, syliinkö? Tule, tule. Joko kello sanoo, että



Tyttelillä on nälkä? Jo sanoo. Lapsi saa ruokaa.» Tytti
taputti Leaa poskelle tyytyväisenä ja Lea kantoi hänet keit-
tiöön ja pyysi Siiriä tuomaan Tytin vellin. Ruokasalissa istui
Eero lukemassa sanomalehteä, ja Lea oli hyvillansa, että
äskeinen puhelu oli unohtunut.

Lea asetti pienen vahaliinan ruokasalin pöydälle ja kiin-
nitti Tytin ruokaliinan hänen kaulaansa, ja Siiri toi Tytin
vellin.

Tytti puhua loritteli tyytyväisenä ja Lea vastaili hänelle
samaan tapaan. He ymmärsivät toisiansa täydellisesti ilman
sanojakin.

»Katso, isä lukee.»
»Ytti», Tytti ojensi kätensä sanomalehteä kohti. »Ei Tytti

osaa lukea vielä. Tytti syö ja kasvaa suureksi, sitten Tytti
menee kouluun, juoksee, juoksee kouluun», Lea juoksutti
lusikkaa lautasella, niin kuin pieni tyttö siinä kulkisi, »juok-
seen, juoksee äidin, isän luo. Juoksee, juoksee taas kouluun,
juoksee taas äidin, isän luo.»

»Ytti.»
»Niin, Tytti. Sellainen on Tytti kerran, iso tyttö, niin kuin

Pia.»
Lea työnsi vahaliinan lautasineen syrjään ja asetti Tytin

eteensä pöydänlaidalle istumaan, pani päänsä hänen syliin-
sä ja antoi Tytin taputella sitä. Mitähän oli tapahtunut siihen
mennessä, kun tämä tyttö olisi jo niin suuri, että kävi koulua?
Näinkö he vielä elivät niin kuin nyt? Ei vakiintumista vielä?
Repaleista, raskasta tunnelmaa. Tuntuu kuin koko todellinen
elämä olisi jäänyt tämän kodin ulkopuolelle. Ehkä elämä siel-
lä ei ole sen kummempaa. Jospa kaikki kuvittelu elämästä
onkin harhakuvitelmaa. Silloinhan ei elämää olekaan, pake-
nevaa mielenhäilähtelyä vain ja pientä arkitouhua. Ei mitään
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kokonaista, ei lujaa jälkeä, vaan lankeemusta, tingintää,
itsepetosta ja voimatonta taistelua. »Minulle on tullut hen-
genasiaksi saada lapseni turvatuiksi. Eerolle on tullut hengen-
asiaksi jotkin salaiset nautinnot, joihin koko hänen mielensä
on keskittynyt. Hän on kuollut kaikelle muulle. Kohta hän
uhraa turhamaisuutensa niille. Että hän keksi sanoa, että
hän on hullu, oli vain halua pettää ja päästä livahtamaan
pakoon ja samalla tehdä uudella tavalla itsensä mielenkiin-
toiseksi. Ei olisi ihme, jos muitakin tunnustuksia ja ihmeelli-
sempiäkin vielä tulisi. Hän on kyllästynyt äänettömyyteen.
Hänen on annettava puhua. Ne puheet tiedetään. Hän kiih-
dyttää niillä itseänsä. Sanat sakenevat, saavat korkean len-

non, niiden tarkoitus on lyödä maahan toinen. Ne suhise-
vat kuin kosken pauhu korvissa, ne piestään esille, huude-

taan, säestetään huutoa nyrkiniskuilla tahi huonekalujen pau-
kuttelemisella, niin että melu saa sekaisin ihmisen, tuntee
olevansa hullujenhuoneessa. Niinhän jotkut saarnakiihkoili-
jat ja lahkolaiset myös, tuomitsevat helvettiin kaikki kuuli-
jat, puhuvat toiset pyörryksiin, kunnes heidän eteensä lange-
taan japyydetään heiltä olemassaoloa anteeksi kuin Jumalal-
ta. He nauttivat vallanjuopumuksesta, maailma on heidän jal-
kojensa juuressa ja se humalluttaa. Tiedoton petkutus yhtyy
hullun uskonvimmaan ja hankkii kiihottuneille aisteille
tyydytystä. Eikös tämä Eero menettele samoin, levittele
ympärilleen kuolemaa, herättele julmuudellaan ja itsekkyy-
dellään vain kauhua ja näyttele hullua saadakseen toisen
valtoihinsa, lankeamaan maahan hänen eteensä ja pyytä-
mään anteeksi olemassaoloansa. Olkoot salaiset syyt mitkä ta-
hansa, hän ei tule onnistumaan. Minun on oltava valpas.»

Lea nosti päätänsä pystyyn ja suori kädellä sekaisin men-

neet hiuksensa kuntoon ja heilautti kättänsä, kuin tahtoisi



hän pyyhkäistä turhat mietteet pois mielestänsä, ja hymyili
Tytille.

»Niin, tässä me olemme», ajatteli hän. »Olemme tähän
sijoittuneet. Mitäpä auttaa turha pohtiminen. On otettava
elämä yksinkertaisesti ja lujasti ja mentävä eteenpäin.»

»No, Tytti, menemmekö nyt nukkumaan», sanoi Lea ja
nosti Tytin syliinsä ja vei sänkykamariin, »kohta tulevat
Poju ja Pia kouluista ja Tytti pääsee sitten ulos, niin Tytti
pääsee, kun nukkuu ensin vähän, noin, äiti ottaa kengät vain
pois. Ottaako?»

Lea aukaisi kengännauhat ja Tytti riisui itse kenkänsä ja
ojensi Lealle.

Eero tuli perästä sänkykamariin.
»Mitäs lehdissä oli»,kysyi Lea.
»Mitäpä siellä muuta kuin roskajuttuja. Tarkkaan jos lukee,

niistä lukee tuomionsa.»
»Jospa luulottelet.»
»En luulottele. Maailma on sellainen nykyään. Minä sanon,

että jokainen roskajuttu on minun juttuni», Eero löi nyr-
killään sängynpäähän. »Jos yhteiskunta ottaa hoitaakseen
yksityisen asiat, minä sanon, siinäpä on tehtävä. Moraali,
moraali. Eivätpäs voi kieltää aurinkoa liikkumasta radallan-
sa.»

»Mitäs noista, eivät nuo jutut meihin kuulu», sanoi Lea.
»Ne kuuluvat, niistä lukee tuomionsa.»
»Sehän on pakkomielle», sanoi Lea.
»Lakaiskaa pois koko elämä. Lakaiskaa pois meidät synti-

set, näette, mitä jäljelle jääpi.Lähettäkää meidät vankiloihin,
lähettäkää meidät keskitysleirille, sinne koko ihmiskunta
vain javartioikaa te muutamat meitä.»

»Joku kulkee meillä yöllä ovissa», sanoi Lea.
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Eero hämmästyi, kiihko oli poissa, hän näytti uteliaalta
ja oli melkein huvittunut. Hän riputteli silmiään ovelan nä-

köisenä jakysyi:
»Kuulitko liikettä?»
»Kuulin.»
»Minun piti juuri kysyä sinulta, kuulitko yöllä liikettä»,

sanoi Eero iloisena, »minäkin kuulin, että jossakin liikuttiin.
Olikohan varkaita, voihan varkaita kävellä huoneissa, keittiös-
tä tulevat jakulkevat.»

»Mahdotonta. Lukkoja ei ollut rikottu», sanoi Lea.
»Ruokasalin voisi tyhjentää, kukaan ei siitä mitään tietäisi.

Minäpä pidän oveani tarjoiluhuoneeseen auki ja yllätän ne»,
sanoi Eero. »Muuten oma syysi.»

»Mitenkä minun syyni», kysyi Lea.
»Jos olet epäillyt minua», sanoi Eero kireänä, »niin minä

sanon vain, että saat olla hyvilläsi, on niin kuin olet epäil-
lytkin.»

»Ei minun epäilykseni olisi johtanut sinua tekoihin», sa-
noi Lea.

»Tekoja ei ole. Mutta sinä epäilet minua. Ja mistä epäilet?
Minkälainen on mielikuvituksesi. Minä häpeäisin sinuna it-
seäni. Sinä vartioit minua. Tee sillä onnelliseksi tämä maa-
ilma, tee synnittömäksi.»

Eero ei uskaltanut kiihtyä, koska hän ei tiennyt, mitä
Lea tiesi, ja Lea arvasi sen. Ja hän ymmärsi Eeron äskeisen
näyttelyn, se johtui pelosta. Eero tarkasti salaa Leaa, eikä
päässyt selville hänestä.

»Minä en vartioi sinua», sanoi Lea. »Korjataan se paikka.»
»Tulee sinulle vielä paljon vaikeampaa, johon saat alistua»,

sanoi Eero uhaten.
Niin, senhän Lea ymmärsi itsekin, että tulee. Tähän ei



paha voinut pysähtyä. Häntä ahdisti, hengitys kävi raskaaksi,
hän koetti tasoittaa sitä pidättämällä henkeä. Ja hän sanoi
itsellensä, että hänen oli rauhoituttava. Ei ole kysymys mei-
dän välisestämme suhteesta, on kysymys tuosta miehestä
ja hänen pelastamisestaan täydellisestä tuhosta. Ei ole ky-
symys oikeuden tapahtumisesta eikä meidän kamppailustam-
me, on kysymys siitä, miten voisi avata hänen silmänsä nä-
kemään, mitä kohti hän kulkee. Hän puhuu siitä ymmär-
tämättä, mitä puhuu, pahuuttaan vain, pelöttaakseen. Ja
nauttii puheistaan.

»Maailmassa tapahtuu suuria asioita, sotia, kavalluksia, vä-
kivallantöitä, ne eivät loukkaa teitä», jatkoi Eero. »Mutta
jos kotona on pieni epämukavuus, sepä loukkaa. Kaikki ei
ole niin kuin olla pitää, ei, jollakulla on paremmin», Eero hui-
toi käsiänsä ja pyöritteli silmiänsä. »Siksi minä halveksin
koko maailmaa, tuomitkaa, tuomitkaa vain.»

Lea tunsi, että Eero oli luisunut entiseen näyttelemi-
seensä.

»Puhut turhaa», sanoi Lea.
»Mitäs tiede sanoo meidän elämyksistämme», kysyi Eero
»En ymmärrä, mitä tarkoitat», sanoiLea.
»Se sanoo, että meillä on suuri paljous elämänviettejä alita-

junnassamme ja niillä on oikeus olla ja toimia ja ne toimivat
teidän luvastanne ja moraalistanne välittämättä. Ei siinä
kysytä, antaako joku pikkumoralisti niiden olla vai eikö. Ne
ovat. Minulla on oikeus elää täyttä elämää, minulla on oikeus
elää, pakkopaitanne ahdistaa minua», huusi Eero.

»Kun joku kleptomaani varastaa ja jos me sanomme, että
hänellä on oikeus varastaa, koska hänen alitajunnassaan asuu
tuo 'vietti', niin se johtaa käytännöllisiin mahdottomuuksiin»,
sanoi Lea. »Emme ota asiaa moraalisena, käytännön kannalta
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vain, koska tuo vietti on sairautta. Tyydyttäessään tuota viet-
tiään tekee sairas ympäristönsä turvattomaksi, järkyttää sitä.
Hän elää pelijännityksen tapaisessa tilassa, se on hänen
nautintonsa. Emme puhu siitä, onko se oikein vai väärin,
kuin emme sairaudestakaan puhu, onko se oikein vai väärin,
se on epämukava tila, vaikea, ja tuottaa vaikeutta hänelle

itselleen, ja me koetamme estää tahi parantaa sitä. Siinä
kaikki.»

Eero sanoi mahtipontisesti, osoittaen rintaansa:
»Tässä näet sairaan. Minusta sinä voisit oppia sielun sai-

rauksia ymmärtämään, jos sinulla olisi älyä. Mutta sinä et
näe mitään.»

»Sinä liioittelet niitä sairauksiasi», sanoi Lea.
»Ihminen on paljon monimutkaisempi kuin luuletkaan»,

sanoi Eero. »Hänessä on tuhovaistoja, jotka kuljettavat hän-
tä kohti tuntematonta ja tahtovat hävittää elämän. 'Ollako
vai ei olla', se on lopulta ainoa oikea kysymys.»

»Sinä liioittelet», sanoi Lea lujasti. »Älä liioittele». Lea
ymmärsi, että hänen oli torjuttava Eeron tietoisuudesta tuo
usko, ettei hän alkaisi pitää sitä totena. Nythän hän kokeili
sillä vain ja esitteli sitä teatraalisesti katsoakseen järkyttikö
hän sillä. Eero halusi olla mielenkiintoinen. Mutta kuitenkin
hän näytti vapautuneemmalta, kun hänen viittauksiaan ei
ymmärretty. Oli oltava varovainen Eeron suhteen. Ettei joku
tuollainen usko kohoaisi hänen päähänsä ja alkaisi siellä kiin-
teämmin elää.

Eero oli mennyt peilin eteen ja katsellut itseänsä. Kun
Lea katsahti peiliin ja heidän katseensa kohtasivat peilissä,
niin Lea hymyili, jaEero osoittaen itseään sormellaan ja kat-
sellen kasvojaan sanoi:

»Minkälainen hapan naama.»



»Eipä suinkaan», sanoi Lea. Mutta hän ihmetteli Eeron
lapsellista ja avonaista huomiointia.

»En tahtoisi seurustella hetkeäkään tuollaisen ihmisen kans-
sa, jolla on tuollaiset kasvot», jatkoi Eero totisena. »Inhotta-
va.»

»Taas liioittelet», sanoi Lea. »Kyllä vain minä voisin seu-

rustella», puhui Lea katsoen peilissä olevaa Eeroa.
»Sinulla ei ole makua», sanoi Eero.
»Onkos sinulla», kysyi Lea leikkisästi ja tunsi kevennystä,

kun puhe oli saatu näin kevyeksi.
»Minulla, minulla on makua», Eero kääntyi Leaa kohti. »Si-

nä olet kaunis.» Ja hän katsoi Leaa nyt, niin kuin olisi koko-
naan unohtanut, minkä näköinen Lea oli, ja ihmetteli häntä.
»Sinä olet peijakkaan sielukas. Ja laiha ja surullisen näköi-
nen. Ihan kuin surisit. Mitä, olenkohan minä kohdellut si-
nua aina oikein?»

Eero jäi miettimään ja kummasteli jotakin. Ja Lea ajatteli,
että hän on kuin lapsi, tuskin hän tietää, mitä hän tekee.
Ei, hän ei tiedäkään. Ei hän huomaa ympäristöään, hän
on siksi itsekeskeinen.

»Sinä», sanoi Eero totisena. »Minä jos olen kohdellut sinua
väärin, mitä?»

»Annahan olla», sanoi Lea. Hän katuu kohta puheitaan,
ajatteli Lea. Ja se kääntyy vain pahaksi.

Mutta Eero oli jonkinlaisellakatumuspäällä ja keksi äkkiä,
miten kuittaisi väärintekonsa tahi laiminlyöntinsä. Hän kai-
voi kukkaronsa esiin ja otti rahaa.

»Nyt minä annan sinulle rahaa.»
»Älä anna. En tahdo», sanoi Lea.
»Sinun on otettava, kun minä annan. Sinun on otettava.»

Ja Eero levitti varmana kolme sadanmarkan seteliä lipaston
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päälle. »Sinä tarvitset jonkin pukukerran itsellesi ja vaat-
teita lapsillesi. Älä vastusta. Mutta älä vain syytä minua
siitä, että olen saita», Eero irvisti, ja Lea ymmärsi, että hän
nyt jo katuu hempeämielisyyttänsä ja ottaisi rahat pois jos
ilkeäisi. »Ota, no, ota, raha se on sentään poikaa.»

»Ota vain pois rahasi. Toiste sitten pyydän.»
»En ota. Tee niillä mitä tahdot. Mutta älä tuomitse minua,

äläkä pidä, että olen saita.» Eero meni huoneeseensa. Lea
hymähti itseksensä katsellessaan noita rahoja. Häntä huvitti-
vat ne. No, sellainen Eero oli. Kärsimällä ei tässä mitään ai-
kaansaa. Ei viisaudella, ei hellyydellä eikä rakkaudella. Eero
ei niitä edes huomaa. Tuskin hän kuuntelee, mitä toinen
sanoo, vaikka hän kiintyy joka sanaan. Tuskin hän tietää,
mitä on puhuttu, vaikka hänellä on hyvä muisti. Hänelle
muita ei ole. Hänellä on suuri taito, samalla kuin kiihkeästi
elää ja antaa kaiken ärsyttää itseänsä, sivuuttaa kaikki,
unohtaa kaikki. Tahi ei unohtaa, mutta olla huomioonottamat-
ta kaikki. Hän vaivautuu näyttelemisellään turhaan. Eikä se
toisten tähden kenpäties tapahdu. Voi olla, että hän on jos-
kus keksinyt esikuvakseen jonkun Neron tahi sellaisen. Voi
olla, että häntä vetää lavalle, että se on vain harrastelua
omaa itseä varten.

Lea katsahti kelloa. Tytti oli nukkunut niin sievästi. Kohta
tulisivat Poju ja Pia koulusta. Piti katsahtaa, että he saisivat
voileipänsä ja maitolasinsa.

Keittiössä istui Siiri halkolaatikon toisella puolella ja kir-
joitteli jotakin.

»Lapset tulevat kohta koulusta», sanoi Lea.
»Minä laitan voileivät heti», sanoi Siiri ja nousi ylös.
Lea istuutui halkolaatikon viereen omalle tuolillensa.
»Herra meni ulos, ulko-ovi paukahti», sanoi Siiri.



»Niin kai meni.»
Siiri näytti suuttuneelta.
»Meniköhän hän työhön?»
»Niinpä luulisin. Kuinka niin. Miksi Siiri sellaista kysyy?»
»Mistäpä sen tietää, missä hän liikkuu», sanoi Siiri.
»Sehän on hänen oma asiansa», sanoiLea.
»Vai niin, minusta se ei ole hänen oma asiansa», sanoi Siiri.
»Jätetään tällainen puhe», sanoi Lea.
»Minua suututtaa», sanoi Siiri ja viskasi voiveitsen pöy-

dälle ja asetti voileivät lautaselle. »Mikä mies hän on, va-
lehtelija, älkää uskoko, mitä hän puhuu.»

»Te puhutte sopimattomasti», sanoi Lea.
»Olkoon, puhun kun puhun.»
Lea ihmetteli heidän puheensa sävyä. Tyttö epäili

Eeroa.
»Aamusilla hän sanoi», jatkoi Siiri, »että hän on kotona,

kun te menette ulos lasten kanssa, ja nyt hän lähteekin ulos.»
»Sellaista sattuu. Minulla olikin sellaista asiaa», sanoi Lea,

»että nyt minä ajattelin jo ilman apulaista tulla toimeen.»
»Ettäkö minun pitäisi lähteä pois?»
»Ei pitäisi, mutta minä en tarvitse enää.»
»Ja luuleeko rouva yksin jaksavansa kaiken tämän hoitaa?

Tässä on kahdellekin liikaa.»
»Minä koetan. Siiri voi etsiä toisen paikan.»
»Senkötähden rouva nyt irti sanoi minut, kun minä äsken

sanoin, että hän valehtelee?»
»Ei. Olen tätä jo ajatellut ennenkin.»
»Ei käy päinsä, että minä lähtisin pois. En minä niin vain

lähde», sanoi Siiri uhkaavasti.
»Asia on selvä.»

»Katsotaanhan, onko selvä. Minut kadulle? Ei. Ei minua
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niin vain pois viskata. Ehkä tässä muillakin on jotakin sa-
nomista. Ja niinä sanon, että jos minut pois panette, te tu-
lette katumaan sitä.»

»Se on ikävä. Asettukaa nyt, Siiri, minun tilalleni ja aja-
telkaa vähän. Minä tahdon itse nyt hoitaa talouteni. Ehkä
vähän ymmärrätte, kun ajattelette. Te voitte olla tässä kaksi
viikkoa ja hakea uutta paikkaa. Minä annan hyvän todistuk-
sen. En minä teille pahaa tahdo. Tahdon, että menestyisitte ja
tulisitte kunnolliseksi ammatissanne. No, Siiri, älkäähän nyt
itkekö, ei se kannata.»

Siiri oli istuutunut halko-laatikon toiselle puolelle ja heit-
täytyi laatikon päälle kumaraan ja itki.

»Jälkeenpäin näette, ettei kannattanut sitä surra», jatkoi
Lea, »ja olettepa ehkä hyvillanne, että niin tapahtui, ajatel-
kaahan sitä.»

Lea nousi ylös ja taputti Siiriä olkapäälle. »Reipastukaa
nyt.»

»En minä ihan niin huono ole kuin rouva luulee», nyyh-
kytti Siiri.

»En minä sitä luulekaan», sanoi Lea.
»Mutta en minä pois lähde.»
»Se asia on selvä. No, Siiri, jättäkäähän itku. Toivotaan,

että joskus ajattelette, että tämä oli onneksi. No, Siiri, minä
tahdon teille vain hyvää.»

»Onko se hyvää, että minut viskataan kadulle?»
»Ei kadulle. Pystyttehän te työhön.»
»Kuka tällaista huolii, paikkoja ei nyt saa.»
»Jos te etsitte, saatte.»
»Mitä virheitä minä olen tehnyt?»

»Ei puhuta niistä, kun ei tarvitse. Kuulittehan, ulko-ovi
kävi, lapset tulivat kotiin. Minä vien voileivät ja maidon.



Huuhtokaahan silmänne. Päivällinen meillä oli jo sovittu.
Minä menen Tytin kanssa ulos.»

Lea vei voileivät ja maidon ruokasaliin. Poju ja Pia ryntä-
sivät eteisestä sisään.

»Isä ei ole kotona», kuiskasi Pia ja syleili Leaa.
»Kultaseni», sanoi Lea. »Äidin iso tyttö on taas kotona.»
»Äiti on iloinen», sanoi Poju ja katsoi valoisana ja onnelli-

sena Leaan. »Eikö mitään ikävää ole tapahtunut?»
»Ei, mitäs ikävää voisi tapahtua. Äiti odottaa isoja lapsian-

sa koulusta. Saa ne taas takaisin kotiin. Kotiin. Lapset, äiti
on iloinen, lapset.»

»Äiti», sanoi Poju epäröiden, »minä osasin laskea sellaisen

laskun, jotakukaan muu ei osannut.»
»Sehän oli hyvä», Lea ymmärsi, että Poju tahtoi vain tuot-

taa hänelle hyvää mieltä sillä, »pojanhan pitääkin osata.
Me kun valmistamme läksyt hyvin, toiset ehkä leikkivät
enemmän. Sekin on hyvä. Oppivat kyllä myöhemmin. Äiti
on kuitenkin siitä iloinen. Tule nyt syliin, Poju.» Lea ojensi
kätensä Pojua kohti jaPoju siirtyi Lean syliin kädessään voi-
leipä, jota hän haukkasi. Lea otti hänen maitolasinsa ja juotti
häntä kuin pientä lasta, ja he katsoivat iloisina toisiansa.

Ja sitten Poju painoi päänsä äidin päätä vastaan ja Lea

sanoi: »Äiti on siitä kuitenkin hyvin iloinen, kultaseni. Meillä
ei ole varaa muuta kuin koettaa mennä eteenpäin. Poju ei
sitä vielä ymmärrä, eikä tarvitse ymmärtää.»

»Käy pois, Poju, Piakin tahtoo vähän levätä», Pia työnsi
Pojun pois Lean sylistä ja istuutui itse äidin syliin.

»Pia, iso tyttöseni, kaikki hyvinkö?»
»Kaikki hyvin.» Niin he puhuivat läksyistä.
»Väsyttikö koulussa?»
»Ei, oli hyvin hauskaa», Pia katsoi suurilla silmillään Leaan.
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»Pikku ankanpoika.»
»Äiti, kuulitko, Tytti heräsi», Pia hyppäsi pois äidin sy-

listä ja kantoi kohta Tytin ruokasaliin. Hän oli hullunku-
risen näköinen, hento vartalo kaaressa kantaessaan suurta
lihavaa lasta sylissään.

»Pudotat», varoitti Lea.
»Minäkö, en, eihän Pia omaa Tytteliään pudota, eihän»,

kysyi hän Tytiltä.
Lea otti lapsen häneltä. Hänen täytyi istuutua Tytti sy-

lissään ja lapset leikkivät hänen ympärillään. Nämä olivat
hänen päiviensä salaisia juhlahetkiä, näistä sai hän voimaa
ja uskallusta. Tämä oli todellista elämää, kirkasta kuin päi-
vä, jonka valossa muu häipyi öiseksi houreeksi ja luonnotto-
maksi hädäksi.

Puhelin soi Eeron huoneessa. Siiri juoksi keittiöstä sinne.
Kohta tuli hän kiihtyneenä ruokasaliin.

»Taas se nainen soitti», sanoi hän raivostuneena. »Se on
kummaa, etteivät anna olla ihmistenrauhassa.»

»Mikä nainen se on», kysyi Lea jotakin sanoakseen.
»Mikä, sen arvaa, mikä sellainen on. Soittavat keskellä yö-

täkin. Ja se, tämä mies on niiden käsissä ihan saamaton.
Minua raivostuttaa. Joka ihminen saa hänet tekemään mitä
tahansa, kunhan se on pahaa.»

»Siiri, Siiri, jättäkää», Lea viittasi lapsiin ja pyysi
äänettömällä eleellä, ettei Siiri olisi puhunut lasten kuul-
len. Mutta Siiri ei siitä kiihdyksissään välittänyt. Hän jat-
koi:

»Kehno lurjus.»
»Menkää keittiöön», Lea asetti Tytin lattialle ja päästäk-

seen eroon Siiristä, meni edellä.
»Ei saa huutaa lasten kuullen kaikkea.»



»Anteeksi, rouva. Minua niin suututtaa. Kyllä minä ym-
märrän, miksi rouva pani minut pois. Se oli tuhmasti.»

»Minä pyydän, ei puhuta siitä.»
»Enkös minä ole ihminenkään. Enkö saa puolustautua. Mi-

nähän tätä taloa olen pystyssä pitänyt. Ja kun minä lähden,
tämä ei koossa pysy. Hän on joka naisen vietävissä. Viittaus
vain ja hän lähtee juoksemaan. Lurjus. Kuritushuonevanki
hänen olla pitäisi. Moniavioinen.»

»Malttakaa mielenne. Minä en kuuntele enää. Teillä ei ole
syytä sotkeutua meidän asioihimme.»

»Vai ei ole syytä. Rouvako sen ehkä tietää? Minä se olen
hillinnyt häntä. Se mies on suuri konna. Mutta koska te pa-
nette minut pois, minä en välitä enää mistään.»

»Se ei ole oikein. Malttakaa mielenne. Minä kaikesta huo-
limatta tahdon teille hyvää.»

Siiri pysähtyi ajattelemaan sitä hetkiseksi, mutta uusi kiih-
konpuuska sai hänessä vallan.

»Hyvä on, hyvä on. Se ei mitään merkitse, se ei minua
auta. Kuollut malttakoon mielensä, elävän asia on tuntea.
Kun on antanut synnille vallan, koko sielunsa ja ruumiinsa
ja kun on revitty ihminen kappaleiksi ja sitten viskataan
kadulle, eikä jääketään, kehenkä luottaa, niin 'malttakaa mie-
lenne'. Hyvä on, hyvä on. Meikäläiselle jää jäljelle jatkaa pa-
haa. Ja minä jatkan. Mutta kuka siitä vastaa? Vastaako rou-
va?»

»Onko siinä minun syytäni, miettikää vähän?»
»Täällä ei ole muuta keinoa kuin olla viekas, viekas. Ja

tehdä pahaa niin paljon kuin jaksaa.»
»Varokaa ajattelemasta niin. No, Siiri, tyyntykää.»
»Minä vihaan noita huonoja naisia. Ne saisi kaikki hävittää

maan päältä», sanoi Siiri.
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»Jäisi sitten huonoja miehiä ehkäpä.»
»Minä vihaan niitäkin. Niitä voi pettää kuitenkin», sanoi

Siiri ja pyyhki nenäliinalla kosteita kasvojansa. »Mutta vas-

tatkoot sitten, vastatkoot sitten siitä, mitä tapahtuu.»
»Ottakaa huomioon, että kukaan ei toisen puolesta vastaa.

Kas niin, minkälainen melu yhden puhelinsoiton tähden.»
Siiri seisoi hellan luona ja hänen ruskeat silmänsä kiilsi-

vät pistävinä ja terävinä, niin että kasvot näyttivät häviä-

vän, jäi vain kaksi tuijottavaa, vihaista silmää, jotka seisoivat
kaukana toisistansa.

Se, että Lea oli irtisanonut hänet, ei ollut Siiriin niin kos-
kenut kuin se, että joku vieras nainen soitti Eerolle. Lea
ymmärsi kaiken. Se oli inhimillistä menoa, näytelmää, mis-
sä hän oli syrjästäkatsoja jo, nöyryytetty, kappaleiksi revit-
ty, kadulle viskattu. Mitä vahinkoa tuollainen mies kuin Eero
ehtikään tehdä!

»Siiri», sanoi Lea ja otti Siirin suuren käden omaansa,
»en ole kiittänyt teitä vielä, kun olette ollut hyvä meille ja
ja etenkin lapsille.»

Siiriä puistatti, hän katsoi silmät levällään kuin kauhuis-
saan Leaan, tempasi kätensä pois Lean kädestä, painoi esi-
liinan silmilleen ja itki.
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xxv
Siirin lähdettyä hoiti Lea yksin talouden ja lapset, aika

kului ainaisessa jännityksessä, niin että vuodenaikojen vaih-
teluja ei paljon tuntenut. Lea jakoi vuodenajat omalla ta-
vallansa. Kun oli syksy, oli Eero tyytymättömin oloihin, kun

oli talvi, oli Eero äänettömin ja julmin, kun oli kevät, oli

hän levottomin ja kesällä hän oli ovelin ja viekkain. Kesät
olivat muuten suurimman levon aikaa, Eero oli silloin poissa

kotoa kuukauden tahi puolitoista. Sillä aikaa koti ikäänkuin
rakennettiin uudelleen. Erossaolon aika teki hyvää, ulkonai-
sia seikkoja korjailtiin ja uusittiin ja sisäiset epäkohdat
eivät erossa ollessa tuntuneet niin repiviltä. Aina jäi sijaa
toivolle, että vielä selviydytään, koska tähänkin asti on sel-
viydytty. Ja luonto, josta talven kuluessa ei tiennyt mitään,
houkutteli lepoon ja viihdytteli mieltä. Katseltaviksi tarjou-

tuivat jo kadun kivet, maantien hiekka, puistoissa ja metsissä

kaupungin laidoilla kasvavat puut ja kukat. Valo läpäisi ih-
misen ja mieli avonaisena avautui valolle ja auringolle. Pit-
kän talven jälkeen oli melkein valon nälkä. Valo sinänsä,
missä vain, teki hyvää, uuvutti, tasoitti mielen ja herätti

toivon. Kaikki oli kaunista, yhtä hyvin kukat kuin kivet, ri-
sut metsissä tahi kaupungin kivitalojen raskaat muurit, ne-

kin hohtivat lämminsävyisinä, silmää ja ajatusta viihdyttä-
vinä auringonpaisteessa. Ja äänet, liike, melu ja kaikki, jo
maitorattaitten jyrinä aamulla kadulla, teki hyvää ja riemas-

tutti, se merkitsi elämää, ja se, että jaksoihavaita sen, merkit-
si sitä onnea, että mieli oli niin vapaa, että elämä muualta tun-
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keutui siihen. Se oli sellainen ylellisyys ja autuuttava tun-
to. Rajat kotien väliltä hävisivät. Elettiin yhteistä, rakasta
elämää. Lea haki aamuisin maitoa, leipää lapsillensa, niin
kuin sadat, tuhannet muutkin. Hänelle ja hänen lapsillensa
paistettiin leipä suuressa, toisten kanssa yhteisessä uunissa.
Hän käsitteli hellästi leipää. Ja saiko silloin tuntea onnet-
tomuutta, kun leikkasi näin valmista, kaunista leipää lap-
sillensa? Mitä tahtoikaan ihminen täällä kaikkea? Kauneutta
oli kaikkialla, jos pystyi sitä vain näkemään ja ajatuksillaan
sen tajuamaan. Kotikin oli kaunis ja puhdas silloin, kun
aurinko paistoi ja mieli oli valosta keventynyt ja kaiken lä-
pikäydyn oli hyödyttömänä hätänä voinut mielestänsä kar-
kottaa. Ja mikä oli siunattua, se oli tuo tasapainoon pyr-
kiminen. Vaistomainen sitkeys ja tahto unohtaa ikävä, tahi
jos sen muisti, saada sille suopea selitys. Se oli itsesäilytys-
vaistoa varmaan enemmän kuin ihmisen hajanaisuutta tahi
lahjattomuutta. Luonto ihmisessä pyrki tasapainoon, ras-
kaan paineen alta päästyä mieli keveni, nuortui, tunsipa
itsensä lapseksi jälleen, eikä lapsenmieltään edes hävennyt.

Oli ollut tuollainen kaunis kesä, josta Lea oli nauttinut.
Tytti oli jo kolmen vuoden vanha. Niin oli aika vain men-
nyt. Lea oli ollut kaupungissa niin kuin ennenkin ja tunsi
itsensä voimakkaaksi ja mieli oli tasapainossa. Tänä kesänä
oli Eero luvannut heidän tulla maalle hänen luokseen muu-
tamaksi päiväksi, jos he vain toisivat omat eväät. Marja-
aikaan he valmistivat lähtönsä, oli kuuma, heinäkuinen päi-
vä. Lea herätti lapset aikaisin, heidän piti ehtiä ensimmäisel-
le linja-autovuorolle. Matka sujui hyvin, Pojulla ja Pialla
oli paljon näkemistä, jo lehmät maantien varsilla, oudot ta-
lot ja maisemat synnyttivät jännitystä. He istuivat vierek-
käin ja nykivät toisiansa koko ajan. Toisenkin piti ehtiä nä-
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kemään se, minkä toinen oli ensiksi havainnut. Tyttiä rasitti-
vat auton tuudittavat heilahdukset ja hän nukkui kohta
Lean syliin. Lea nosti hänet vierellensä, antoi hänen nojata
itseensä ja tuki häntä kädellänsä. Kun he saapuivat perille,
nukkui Eero vielä. Hän näytti hiukan nololta ja vaivautu-
neelta heidän tulostansa.

Mökki oli korkean, kallioisen vuoren kupeella aivan jär-
ven rannalla. Kallio laskeutui jyrkästi veteen kuin pieni
niemi ja suojeli pientä lahtea, jonka toisella, eteläisellä
puolen jatkui maa pitkänä niemekkeenä. Lahden pohjassa oli
vähäinen hiekkaranta, johon vedettiin mökin vene. Veneran-
nasta kulki suora polku pihamaalle, joka oli nurminen ja
jossa kasvoi muutamia koivuja ja pihlajoita. Kallioseinä ta-
kana pohjoispuolella suojeli paikkaa ja eteläänpäin päivän
puolella näkyi niittyjä ja peltoja. Pitkässä niemekkeessä,
järven rannalla oli suuri talo, jolle mökki kuului ja jolta
Eero oli sen vuokrannut. Sieltä sai Eero ruokatarpeensa.

Mummo, joka hoiti Eeron taloutta, elostui vieraiden tu-
losta.

»Eikö täällä ole hyvin hiljaista ja yksinäistä», kysyi Lea.
»Minä olen siihen tottunut», sanoi mummo. »Ja hiljaistahan

se on, etenkin silloin, kun tohtori on matkoilla.»
»Niin mitenkä?»
»Kun hän on niin paljon matkoilla, silloinhan täällä hil-

jaista onkin. Vaan en minä pelkää olla yksin. Kaikki on
Jumalankädessä. Ei mitään tapahdu, ellei hän tahdo. Tuolla
tulee maitotyttö, Silja, hän tuo talosta maitoa meille. No,
Silja, niiaapas nyt tohtorinnalle.»

Silja niiasi ja jätti maitokannun pihamaalle.
»Äläpä mene, Silja, saat jäädätänne lapsia valvomaan, kat-

sopas, tuolla niitynojassa, mitä siellä on, sielläpä on pieniä
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vieraita, menepäs sinne. Eikös se nyt sopisi, että tämä Silja
kulkisi lasten kanssa, niin tohtorinna saisi levätä, eikä tarvit-
seisi pelätä, että lapset eksyvät metsään. Tämä on siivo tyt-
tö.»

»Sehän sopii, voivat poimia marjoja huviksensa», sanoi
Lea.

Eero tuli tuvasta uimalakana olkapäällään ja huusi:
»Poju ja Pia uimaan. Etkö sinäkin tule», kysyi hän Lealta.
»Minä istun rannalla ja katson.»
»Kas Silja», sanoi Eero, »tässähän se on minun tyttöni taas.»
Silja punastui japainoi päänsä alas.
»Mene nyt lasten luo», sanoi mummo. Silja läksi kainosti

ja hitaasti menemään Pojua ja Piaa kohti, jotka poimivat
kukkia niityn viereltä.

»Tuo Tyttikin rantaan», sanoi Eero ja läksi astelemaan
rantapolkua.

Mummo jatkoi:
»Orpo-raukka se on tuo Silja, ottivat tuohon taloon kesäksi

asiatytöksi. Hiljainen ja arka tyttö se on. Raajarikko.»
Silja veti toista jalkaansa ja liikkasi ja kulki kumarassa

kuin vanha mummo.
»Selkävika mikä lienee, olivat lyöneet sitä pienenä. Kuu-

lui olleen niin julma äiti. Vaan ei se tyttö taida äidistään
enää mitään muistaa, kunnan hoitoon jäi, kun äiti kuoli.
Mitenkäs vanhaksi rouva arvioi tuon lapsen?»

»Olisiko yhden-, kahdentoista», sanoi Lea. »Kovin on laiha
ja pieni.»

»Se on täyttänyt jo neljätoista, mutta niin on lapsellinen
jayksinkertainen kuin kuuden, seitsemän vuoden vanha. Ihan
jälkeen jäänyt, lieneekö päässä vikaa. Vaan hyvin on tottele-
vainen. Saisi sille kunnollisen paikan, ihminen siitä tulisi.»



Tytti oli löytänyt kävyn nurmikolta ja ojensi sitä äidilleen.
»Löysipäs, löysipäs lapsi lelusen, löysipäs», puheli mummo

Tytille. »Tämä tyttö on sitten tohtorin näköinen. Toiset ovat
ihan äitiinsä.»

»Voivatpa olla», sanoi Lea ja otti Tyttiä kädestä.
»Pitää mennä rantaan katsomaan, kun lapset uivat. Ne

eivät ole veteen tottuneita», sanoi Lea.
»Pitäisi tulla lasten kanssa tänne vain, kyllä täällä sopisi

olemaan», sanoi mummo. »Niin ei tarvitsisi tohtorin aina
tulla kaupunkiin. Hätähän sillä on joukoistaan, kaksi, kolme
kertaa viikossa käypi kaupungissa, kalliiksikin se tulee.»

»Niin», sanoi Lea väsyneesti. Eero oli käynyt kotona tänä
kesänä vain yhden ainoan kerran, nopeasti, jättänyt rahaa
ja lähtenyt.

»Toissa sunnuntain seutuun oli tämä huvila tyhjänä pari
päivää, kun minun sisareni kuoli ja haudattiin naapuripitä-
jässä, niin minä pyysin päästä hautajaisiin. Enkä minä olisi
lähtenytkään, ellei tohtori olisi sattunut sanomaan, että hän
lähtee matkoille pariksi, kolmeksi päiväksi, kyllähän rouva
siitä kuuli. Ja osaankohan minä nyt laittaa ruokaa kylliksi?»

»Meillä on eväskori siinä tuvan penkillä. Nostetaanko sitten
pöytä ulos ja syödään ulkona, lasten tähden, minä tulen kyl-
lä auttamaan ja laittamaan», sanoi Lea mennessänsä.

Kun Lea tuli rantaan, oli Eero jo uinut kauas. Poju oli
vedessä ja koetteli uida, mutta ei osannut. Pia juoksenteli
vedessä rantahietikolla niin että vain nilkat kastuivat. Silja
oli juossut tupaan.

Lea istuutui rantakalliolle ja katseli perhettänsä. Siellä
ui Eero terveenä ja voimakkaana, kesästä nauttien. Tuossa
näytti Poju urhoollisuuttansa ja heittäytyi rohkeasti ui-
maan ja vajosi aina. Ja Pia arkana taisteli pelkoaan vastaan
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ja hypistellen kulki vedessä yhä syvemmälle. Ja Tytti kul-
jettikäpyänsä nurmikolla. Se käpy oli lehmä nyt. Ja aurinko
valoi valoaan, taivas oli kirkas ja sininen, lämpö raukaisi,
suloinen heinäntuoksu täytti ilman. Ei pilvenhattaraa tai-
vaalla, ei merkkiäkään mistään pahasta. Tulisi joku tuota
pihapolkua alas rantaan päin ja näkisi heidät, niin ajattelisi,
'onnellinen perhe, siinäpä mitä onnellisin perhe'.

Eero oli uinut likemmäksi ja heilutti Lealle kättänsä. Lea
heilutti vastaan, silloinEero sukelsi.

»Isä hukkui», huusi Pia hädissänsä.
Lea nauroi: »Sukelsi vain. Odotahan. Tuolta tuli pää nä-

kyviin.»
Eero kohotti taas kätensä ylös ja sukelsi.
»Taitava», huusi Poju. »Siellä taas isä», sanoi Tytti ja nau-

roi. »Isä leikkii.»
»Isä leikkii», sanoi Lea.
Eero ui Pojun luo ja otti hänet käsivarsilleen ja opetti

uimaliikkeitä. Yhtäkkiä hellitti Eero jaPoju vajosi. Eero nosti
hänet ylös ja heitti taas veteen. Poju ponnistelihe ja pysyi
jo hetken veden pinnalla.

»Niin, kas niin», kehui Eero. »Uudelleen.»
Poju viskautui itse veteen ja ui.
»Kas niin, mieshän sinusta tulee», sanoi Eero. Ja Eero näytti

itse, miten oli käsiä liikutettava ja miten jalkoja käytettävä.
Se innostuttiPojua jarohkeana hän heittäytyi veteen.

»Äiti, minä alan oppia jo», huusi hän välillä Lealle.
»Minä näen.»
»Äiti, katsotko?»
»Minä katson.»
Poju ui.
»Älä väännä vartaloasi noin», neuvoi Eero. »Kas, tee
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näin», Eero heittäytyi veteen ja ui Pojun ympärillä, »näetkö.»
»Näen.»
»Koeta nyt.»
Pojukoetti.
»Kas niin, vielä, vielä, levollisena, vapaasti, ei tarvitse

niin paljon ponnistaa, älä pelkää.»
»En pelkää.»
»Tulepas, Pia, nyt tänne», sanoi Eero.
»Minä pelkään.»
»Ota käsillesi vain, älä laske irti», pyysi Lea ja sanoi Pialle,

»mene nyt, kun isä tahtoo opettaa.»
Pia katsoi äitiin ja meni päättävästi Eeron luo. Eero otti

hänet käsillensä ja neuvoi käsiliikkeet. Ja Lea ihmetteli,
ettei hän heittänyt Piaa veteen, vaan nosti hänet matalammal-
le jaloillensa ja naurahti:

»Nämä kaupunkilaisparat kun eivät osaa uida.»
»Missäpä ne siellä opettelisivat», sanoi Lea.
»Isä, viskaa minuakin niinkuin Pojua», pyysi Pia jo.
»Mene vielä matalammalle ja pane kätesi pohjaan ja opet-

tele vain, kyllä opit.»
Eero nousi pukeutumaan jahankasi itsensäkuivaksi.
»Eiköhän lapset tule nyt jo pois», sanoi Lea. »Lähdemme

aamiaiselle.»
»Vielä vähän, äiti.»
Lea oli ottanut kengät jaloistaan ja riisunut myös Tytin

kalliolla ja kuljetti häntä nyt vedessä. Tytti istuutui veteen
ja räiskytti sitä käsillänsä, paneutui uimaan ihan matalalle
ja nauroi, pyöri vedessä, painoi päätään veteen, otti pohjasta
hiekkaa ja hieroi sillä käsiänsä. Lea pesi hänet sitten ja
kantoi kalliolle.

»Tytti ui», selitti Tytti
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»Nyt Tytti ui.»
Kun Tytti oli puettu, otti Eero hänet selkäänsä ja vei

pihamaalle juosten kuin hevonen. Eero ei ollut koskaan
ennen ollut näin paljon lastensa kanssa. Ja näytti, että
Eero eläytyi uuteen osaansa isänä. Ehkä tuon mummon täh-
den tahi ehkä hän tahtoi antaa hyvän muiston lapsille tästä
käyntipäivästä luonansa.

Pöytä tuvasta kannettiin ulos pihlajan siimekseen ja
katettiin aamiainen. Lapset näyttivät oudon iloisilta ja kat-
soivat suoraan Eeroa kasvoihin, kun hän puhutteli heitä.

»Voisimme lähteä kaikki soutelemaan syötyä», sanoi Eero,
»mutta vene on niin pieni ja pyörivä, ettemme uskalla.
Lähdetkö sinä, Lea, Tytin kanssa, niin Poju ja Pia voivat
mennä marjaan Siljan kanssa.»

»Me menemme marjaan», riemuitsi Pia.
»Tytin pitäisi saada nukkua jokin tunti. Hän jo hieroo

silmiään», sanoi Lea.
»Aseta Tytti nukkumaan minun sänkyyni, niin me menem-

me kahden», ehdotti Eero.
»Jospa Tytti vierastaa, kun herää», sanoi Lea.
»Käydään vain tuon niemen takana, että näet tämän jär-

ven, ja kyllä mummo kuuntelee, milloin hän herää», sanoi
Eero.

Niin sovittiin, Lea ei voinut olla suostumatta, kun hän
näki, että Eero välttämättä tahtoi soutelemaan hänen kans-
sansa.

Lapset läksivät marjaan ja Lea nukutti Tytin. Kun hän
tuli ulos Eeron kamarista, odotti Eero häntä jo pihamaalla.
Kun Lea katsoi häneen tuvan portailta, näytti hänestä, että
Eerossa oli jotakin outoa, katseessa välähti lujaa ja kovaa.
Hänen iloisuudestaan ja huolettomuudestaan huolimatta huo-



Masi Lea jännityksen, jota Eero taitavasti peitti. Hän ei kiin-
nittänyt siihen sen enempää huomiota, hän oli tottunut sii-
hen, että Eeron kasvot muuttuivat yhtäkkiä kuin toisiksi.
Eikä hän ajatellutkaan, että Eero olisi iloinen muuta kuin
lyhyen hetken ja tuo iloisuus oli joko huolettomuutta tahi
tehtyä. Hän kenties oli tuollainen nykyään oudompien seu-
rassa japiti tässä ympäristössä heitä vieraina.

»Saat mennä nyt perään, minä vien veneen tuohon kal-
lion kupeelle, tulet siitä, tässä hiekkarannassa on matalaa,
vene käy pohjaan», sanoi Eero ja työnsi veneen vesille. Se
oli pieni, keikkuva vene, siihen mahtui tuskin muuta kuin
kaksi.

Lea meni kalliolle jaEero huusi hänelle veneestä:
»Riisu kenkäsi ja sukkasi kalliolle, tämä vene vuotaa.»

Lea riisui kengät ja sukat jaloistaan ja hyppäsi veneen pe-
rään.

»Onko tässä kallion kohdalla jo syvää», kysyi hän.
»Tässä on useita syliä syvää. Näkee tästä maastakin. Ma-

talaa on vain tuon lahden perä. Syvänne alkaa tuossa puo-
livälissä lahtea. Tämä järvi on aika syvä. Näethän, pohjois-
puoli on vuorista. Tuolla etelässä on loivia rantoja.» Eero
istuutui soutamaan.

»Pidänkö perää», kysyi Lea.
»Tee niin kuin tahdot», sanoi Eero. »Minä soudan tuon

niemen nenitse, sen takana näet kaksi taloa, tämä talo
niemessä on kolmas, siinä koko asutus, toisella puolen järveä
on jokin mökki ja maantie kulkee noiden talojen ohitse.»

»Minä huomasin ne tullessa», sanoi Lea. »Mutta täällähän
on kaunista.»

»No, se on, kuinka sen ottaa. Pääasia, että kaupunkiin ei
ole liian pitkä matka. Ja että nuo talon asukkaat, siinä on
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vanha isäntä ja emäntä vain, eivät pidä mitään melua vuok-
ralaisistaan. Ja hinnat ovat halvat. Ruokatavaraa saa, toi-
sessa talossa tuolla on pieni kauppa. Varsinainen kylä on

tuon harjun takana.»
»Minä näin sen tullessani», sanoi Lea. »Hyvin mukavan

näköinen.»
»No niin, mitäpä siitä», sanoi Eero. »Onko sinulla ollut

nyt edes hauskaa?»
»On. Näethän, miten tämä on lapsillekin elämys», sanoi

Lea.
»No niin», sanoi Eero. »Ensi kesänä, jos eletään, saatte

te tulla lasten kanssa tänne.»
»Ja sinä?»
»Minä, jos eletään, menen matkoille, ehkäpä ulkomaille.

Muista, että tämä on sanottu sillä tavalla, niin kuin sitä ei
olisi sanottu.»

»Hyvä. Ymmärrän. Mitä sinä sinne menisit», kysyi Lea.
»Minä sanoin, että muista, niin kuin sitä ei olisi sanottu.

Jos asiat sillä tavalla vaativat, muuta selitystä ei tule», sanoi
Eero lujasti.

»Hyvä.»
He vaikenivat. Eero oli tiukan näköinen, jaLea katseli, mi-

ten airot rikkoivat sileän vedenpinnan ja vesi tippui airoista
Eeron kohottaessa niitä aina uuteen vetoon. Aurinko paistoi
vasten kasvoja, sen suloinen lämpö raukaisi. Valo, jota tulvi
auringosta ja joka läikehti järven pinnalla ja häikäisi, läpäisi
koko ihmisen. Mitä houretta oli houre pahasta. Eikö se ollut
näköhäiriötä ja erehdystä? Täällä, tässä luonnossa, tässä
valorikkaudessa se tuntui mahdottomalta erehdykseltä, ih-
mismieli oli osa tätä kirkkautta, osa tästä siunatusta luon-

nosta, johon suli ja johon vihdoin ainiaaksi yhtyi.
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Haluatko, että käännytään jo», kysyi Eero.
»Käännytään vain. Tytti voi herätä kohta», sanoi Lea.
Eero käänsi veneen ja souti takaisin. He lähenivät rantaa.
»Minä lasken sinut tuohon kalliolle», sanoi Eero ja käänsi

veneen peränkalliota kohti.
»Siinä on jyrkkää», sanoi Lea
»Sinä olet avojaloin, hyppää vain. Nouse seisomaan perä-

laudalle ja hyppää», sanoi Eero.
Leasta oli kummaa, että Eero näin kauas, jyrkimmällä koh-

dalla tahtoi laskea hänet maihin. Hän silmäili kalliota ja
laski, että hän voisi kiivetä siitä avojaloin. Hän nousi seiso-
maan veneeseen. Eero tahtoo koetella, olenko reipas ajatteli
hän. »Tuosta kyllä pääsee, hän näkee, että pääsen.»

Lea kohosi seisomaan perälaudalle, vene seisoi paikallansa.
Lea laski välimatkaa siihen kohtaan kalliota, johon hän hyp-
päisi. Sitten välähti hänen mielessänsä jokin epäilys, mikä,
hän ei ollut siitä tietoinen, hän kääntyi Eeroon päin ja sanoi:

»Älä nyt heilauta venettä, älä souda, nyt minä hyppään.»
Hän oli hyppäämäisillään, toinen jalka oli ilmassa ja hän

aikoi ottaa juuri vauhtia, kun Eero väkevällä vetäisyllä souti
veneen kauemmas. Lea suistui veteen ja vajosi pinnan alle,
mutta hän ei menettänyt tajuansa, hän ymmärsi kaikki
kirkkaasti, vajotessaan veteen hän tajusi, että Eero teki tä-
män tahallansa. »Hän tahtoi hukuttaa minut. Hän vetäisi
veneen pois, kun se oli vielä tukenani, enkä koko vauhtia
ehtinyt ottaa.» Lea nosti kätensä pystyyn päänsä päälle ja
teki jaloillaan potkuliikkeet ja kohosi veden pinnalle. Hän
sai kiinni kallioreunasta, josta hän piteli, vaikka hän tunsi,
että kynsi sormessa vääntyi. »Miksi hän vetäisi venettä yht-
äkkiä ja souti? Luuliko hän, etten sitä huomaa. Tahtoiko
hukuttaa? Tahi tahtoiko säikähdyttää vain. Tahi laski, että
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pelästyksestä hukun, eikä hänen tarvitse syyttää itseänsä?
Niin se oli. Hän oli laskenut sen.» Ja vedestä ylös ponnistel-
lessaan ehti Lea ajatella, ettei hän näyttäisi Eerolle, että oli
epäillyt häntä. Muuten Eero tekisi sen toistekin. Tekisi jota-
kin samantapaista.

Kun Lea pääsi kalliolle ja kohosi seisoalleen, kääntyi hän
Eeroon, joka veneen kokassa istui ja nauroi tehtyä naurua.
Lea huomasi, että katse hänen silmissään oli kysyvä ja pelo-
kas. »Hän pelkää, huomasinko minä tempun», ajatteli Lea. Ja
pudistaessaan vettä vaatteistansa ja oikoessaan niitä, sanoi
Lea:

»Sinähän sousit.»
»En soutanut», sanoi Eero. »Minä huopasin.»
»Minä pyysin, että älä heilauta venettä», sanoi Lea. »Perä

oli kiinni kalliossa, siitä olisi hyvin voinut hypätä onnelli-
sesti.»

»Onnellisestihan sinä hyppäsit», nauroi nyt Eero vapautu-
neena.

»Vene loittoni yhtäkkiä rannasta. Oletpa sinä hajamielinen.
Jos pitää huovata, sinä soudat. Eikä siinä huovatakaan olisi
pitänyt. No, ei tästä suurta vahinkoa tullut», sanoi Lea ke-
vyesti.

»Minä luulin, että saisit sydänhalvauksen säikähdyksestä»,
sanoi Eero välittömästi.

Lea ajatteli, että tuotapa en osannut arvata. Ja ääneen sanoi
hän: »Enhän minä pahasti tainnut säikähtää. Ja mitenkäs
minä näin nuorena saisin sydänkohtauksen säikähdyksestä-
kään, ei, veikkonen.»

»Sinä olit kuitenkin ihan valkea äsken noustuasi vedestä»,
sanoi Eero.

»Olinko?»



»Miltä tuntui veteen putoaminen», kysyi Eero.
»Ei se ollut hullumpaa.»
»Ehditkö ajatella mitään?»
»Omituista, että ajattelee koko joukon ja nopeaan», sanoi

Lea.
»Mitä ajattelit?»
»Hänpä on utelias tietämään, epäilinkö häntä», ajatteli Lea

ja sanoi:
»Ensin ajattelin, että leninki kastuu, vesi kun on märkää.»
»Ahaa. Ja sitten?»
»Sitten ajattelin, mistähän saan silitysraudan, kun se ry

pistyy.»
»Oikea nainen.»
»Ja sitten ajattelin, meneeköhän ainoa setelini pilalle, kun

se kastuu», Lea otti taskustansa kukkaron, jossa olivat hänen
rahansa, ja levitti setelin kalliolle kuivumaan.

»Käytännöllinen äly, enkö ole sitä aina sanonut», sanoi
Eero. »Kiinni rahassa.»

»Siksipä se miljonääriajatuksesi ei ole vaatinut erikoista
neroutta», nauroi Lea viattoman näköisenä.

»Ah, sinä», nauroi Eero.
»Mitäpä sanot nyt, jos menisit Tyttiä katsomaan ja minä

menisin uimaan ja huuhtoisin leninkini samassa, kun liejui-
nen kallio sen likasi», sanoiLea.

Eero veti veneen maalle ja sanoi:
»Sinä vilustut märissä vaatteissasi nyt, kiiruhda, sinä väri-

set.»

»Vesi ei ollut kylmää.» Mutta Leaa oli alkanut värisyttää.
Eero läksi tuvalle päin ja Lea riisui vaatteensa, huuhtoi ne

ja asetti kuivumaan kuumalle kalliolle. Mennessään oli Eero
katsahtanut häneen iloisena. Ja Lea oli mennyt siitä sekaisin.
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Oli mahdotonta, että Eero olisi tuon näköinen, jos hän tahal-
lansa teki tämän, mahdotonta, että hän aikoi hukuttaa hänet.
Enintään hän tahtoi pelotella vain. Mutta jospa se kuitenkin,
tuo hukuttaminen, on vilahtanut hänen aivoissaan. Tahi
voisiko olla niin, että hän oli suunnitellut sitä jo ennen, tal-
vella vaikka, ja se ajatus olisi kummitellut joskus hänen
aivoissaan eikä jättänyt häntä rauhaan. Ja jospa hän siksi
lupasikin heidät tulemaan tänne. Hänhän piti kiinni tuosta
soutuajatuksesta. Jospa hän siksi oli ystävällinen tänä aa-
muna, että viimeistä kertaa pettää, muka. Kuka sen tietää.
Ja jospa hän oli nyt iloinen siitä, että pääsi tuosta kiusaavasta
ajatuksesta ja tunsi aikeensa järjettömyyden ja vapautui
syyllisyydestä. Ja oli hyvillään, kun se on eletty ohi. Kuka
sen tietää. Mutta voisiko mitenkään olla niin? Eikö hän olisi
suutuksissaan, kun ei onnistunut? »Hän oli kysyvän näköi-
nen, kun häneen katsoin, sitä en saa unohtaa, tuota ensi kat-
setta, noita pyöreitä silmiä, joissa ei näkynyt pelkoa, vaan
jotka olivat pelokkaat ja jännittyneet muusta, muusta.» Että
Eero nauroi ensin tehdysti ja sitten vapautuneena, kun
jännitys oli lauennut, oli selvää, sen ymmärsi. Hän, Lea, oli
hullunkurisen näköinen tietysti, kun pudisteli vettä vaatteis-
tansa ja märkä tukka oli sekaisin. Eero pääsee niin vähällä
aina. Hän on onnenpoika, jos näin hyvin kävi, ja hän oli muu-
takin ajatellut. Ei, oli mahdotonta se muu. Oli mahdotonta.
Lea kahlasi vedessä ja heittäytyi uimaan. Ja hän kertasi mie-
lessänsä: »Mahdotonta, mahdotonta. Tällainen luonto, tällai-
nen onni olla.» Hän tunsi suurta onnentunnetta, kun sai
työnnetyksi turhan epäilyn pois mielestänsä. Ja mielessänsä
koko luonnolta hän pyysi anteeksi erehdystään. Hän ui. Vesi
kannatti häntä, hän katseli tyyntä ulappaa ja taivasta, jonka
sini oli niin hyväätekevä, säteilevää aurinkoa, joka otti ihmi-
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sen omaksensa. Hän tunsi olevansa vielä nuori ja voimakas.
Taivas, vesi, aurinko ja hän, ja lapset tuolla, muu häipyi
kaukaiseksi, tyhjäksi unielämykseksi ja sen voi pyyhkäistä
pois. Elämä oli ihanaa. Hän ui kohti aurinkoa, ojensi toisen
kätensä sitä kohti, hymyili, kun rupesi vajottamaan. Ojensi
toisen kätensä, vajotti. Hän hymyili auringolle kuin lapsi
äidille. Miten taitamattomasti he elivät. Hätääntyivät tyhjästä
noissa ahtaissa oloissa, ummehtuneissa kammioissa, joita ko-
diksi sanoivat. Ihminen oli tuotava tänne luontoon, täällä

näki toiset, suuret mitat, täällä vapautui ihminen turhasta
taakastansa.

Hän oli uinut kauas ja häntä väsytti. Hän lepäsi selällänsä
ja silmäili taivasta. Hän ottaisi koko taivaan todistajakseen,
että hän lupaisi itsellensä koettaa olla lujempi. Eikö ollut

sama, mitä kokeita täällä suoritti, tie niiden kautta kulki
samaan, hengen vapauteen, joka varmaan joskus tuotti rau-

han ja joka aukaisi toiset näköalat yli elämän, varmaan yhtä
suuret ja kirkkaat kuin tämä avaruus, joka kaartui hänen
ylitseen, varmaan yhtä lämmittävät ja vapauttavat kuin tämä
valo, jolla aurinko siunasi maata.

Hän kuuli huutoa rannalta. Eero seisoi siellä Tytti sylis-
sänsä javiittoili, että hän tulisi pois. Hän ui rannalle. Kalliolle
oli Eero vienyt uimapyyhkeen hänelle ja yöpukunsa ja odotti
veneen luona.

»Sinäpä uit kauas», huusi Eero.
»Minä oikein nautin olemisestani», sanoi Lea. Hän hankasi

itsensä kuivaksi ja pukeutui Eeron suureen, juovikkaaseen
yöpukuun. Hän kääri lahkeet ylös ja nauroi ulkoasulleen.

»En minä pihaan tule, en ennen kuin vaatteet vähän kui-
vuvat.» Hän tuli veneen luo ja ojensi Tytille molemmat kä-
tensä ja nosti Tytin syliinsä.
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»Äidin Tytteli nukkui, nukkuiko?»
»Nukkui.»
»Onko Tytteli nyt maalla isän luona ja Tytillä on hauskaa.

Katsopas, tuolta tulevat Pia ja Poju ja Silja. No, lapset, sait-
teko marjoja», kysyi Lea lapsilta.

»Silja ei uskaltanut viedä kauas», sanoi Pia.
»Tässä on äidille», sanoi Poju ja ojensi pienen tuohisen

mansikoita. »Syö ne kaikki, äiti.»
»Kiitos, Poju-kulta. Tytti saa marjoja», Tytti avasi josuunsa

suureksi. Lea muisti samassa, miten Jaakko oli häntä syöttä-
nyt pienenä. Ja nyt syötti hän omaa Tyttiänsä.

»Minun marjani äidille», sanoi Pia, »ja Siljan marjat
isälle.»

»Ei kiitos», sanoi Eero. »En tahdo, syökää itse.»
»Istukaa, lapset nurmelle tuohon ja syökää», sanoi Lea.
»Äiti on hullunkurisessa puvussa», sanoi Poju. »Miksi äiti

on isän yöpuvussa?»
»Kaaduin veteen ja vaatteet kastuivat. Silja, olepa hyvä ja

käy tuvassa kysymässä, onko siellä silitysrautaa, sinä, Eero,
et tietysti tiedä sitä?»

»En tiedä.»
»Kuule, Silja, jos ei ole, voisitko käydä talossa pyytämässä

lainaksi sitä.»
Silja läksi.
Pia, Poju ja Tytti istuivat nurmikolle ja Lea meni kalliolle

kääntämään vaatteitansa. Kohta ne kuivuisivat ja hän voisi
silittää leninkinsä ainakin.

Eero tuli kalliolle Lean luo ja sanoi:
»Kuule, minun täytyy lähteäkaupunkiin.»
»Mitenkä niin?»
»Ei minua tämä huvita», sanoi Eero.



»Mitenkä? Ei huvita? Voimmehan me lähteä pois, jos tah-
dot», sanoiLea.

»No, minä lähden joka tapauksessa. Minulla on asiaakin
sinne. Ja eiköhän noille lapsille olisi parempi vain olla yötä
siellä omissa vuoteissansa. Minä vain ehdotan.»

»Niille on pettymys koko retki.»
»Onko syytä ottaa huomioon sitä, minä vain kysyn», sanoi

Eero ärtyisästi. »Ne ovat nyt nähneet tämän, kummemmaksi
tämä ei muutu. Uineet ovat ja marjoja saaneet. Mitä muuta
pitäisi? Eikö se riittäne.»

»Tarkoitatko, että nyt lähtisimme heti», kysyi Lea.
»Sitäpä juuri. Minä lähden ainakin kello neljän autossa.»
»No, minkäs sille voi. Me emme ehdi saada päivällistä täällä.

Siellä ei ole ruokavaroja kotona ja kaupat ovat kiinni kun
tulemme. Täytyy antaa lasten syödä täällä voileipää ainakin.
Ja mitenkäs nyt minun vaatteeni?»

»Sinä voit panna silittämättä leningin päällesi, silität ko-
tona. Onhan sinullakappa mukanasi.»

»Niin voin. Hiukan märkiä ne ovat. No, panen päälleni.
Saanko siis pukeutua?»

Eero läksi kalliolta pois ja Lea pani kosteat vaatteet pääl-
lensä. Sitten tuli hän lasten luo ja sanoi:

»No, lapset, nyt lähdemme kotiin neljän linja-autolla. Isä
lähtee mukaan.»

Eero meni jopihamaalle ja huusi:
»Kiire.»
»Emmekö voi jäädä tänne, kun isäkin lähtee pois», kysyi

Poju.
»Isä toivoo, että lähtisimme», sanoi Lea. »Lähdetään nyt

tupaan syömään. Minä kerään tavarat.»
»Äiti, eikö voisi vielä uida», pyysi Pia.
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»Emme kerkiä, kiirehditään nyt.»
Tuvassa laittoi Lea voileivät lapsille ja otti koriin leipää ja

voita iltateetä varten. Poju näki, että hän otti liian vähän ja
sanoi:

»Pane isää varten myös.»
»Minä syön ulkona», sanoi Eero syöden kiireesti voilei-

päänsä.
»Kyllä nyt tuli kiire lähtö», pahoitteli mummo. »Tässä oli

niin hyvä päivällinen tulossa.»
»Toiste sitten», sanoi Eero ja meni kamariinsa. Kohta tuli

hän salkku kädessä ja sanoi vihaisesti:
»Joutukaa. On juostava, ettei myöhästytä.»
Lea hyvästeli mummoa.
»Kiitoksia nyt paljon. Me olemme sellainen mustalais-

matkue. Käykää kaupungissa käydessänne katsomassa meitä.»

»Voi, kun minä olisin pitänyt siitä, että rouva olisi täällä»,
sanoi mummo.

Lapset olivat mummolle ja Siljalle kättä annettuaan läh-
teneet jo juoksemaan Eeron perästä. Lea kantoi Tyttiä sylis-

sänsä ja eväskoria toisessa kädessään ja läksi juoksemaan.
Häntä hengästytti ja väsytti. Tytti oli niin raskas. Ja hän oli
lasten puolesta pahoillansa. Oikeastaan ei hän lastenkaan
puolesta ollut pahoillaan, vaan siitä, että Eero oli niin vihai-
sen näköinen. Hän oli sen ottanut laskuun tänne lähtiessään,
mutta oli jo kauan tahtonut lapsille näyttää maaseutua,
vaikka tiesi kyllä, että se oli tuhlausta Eeron mielestä, ja tiesi,
että ikävää siitä vain seuraisi. Missä muodossa se ikävä tuli,
eihän hän sitä aina arvannut. Nyt Eeroa ei huvittanut, että
he olivat siellä. Ei huvittanut? Ei huvittanut. Lea koetti
juosta. Kyllä tuo Tytti painoi. Hän viittasi Eerolle, että Eero
odottaisi. Eero pysähtyi.
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»Ota tätä Tyttiä kantaaksesi, niin joudumme nopeammin»,
pyysi Lea.

»Antaa sen itsensä juosta.»
»Ei hän jaksa niin nopeasti, jos on kiire.»
Eero katsoi kelloa.
Lea talutti Tyttiä ja hitaasti se kävi. Eero jatkoi matkaa ja

sanoi:
»Minä pysäytän linja-auton maantiellä tuossa mäen alla

tulkaa siihen.»
Eero, Pia ja Poju odottivat heitä maantien varrella ja Lea

kantoi taas Tyttiä loppumatkan. Juuri kun he tulivat toisten
luo, näkyi linja-auto mäellä. Eero kohotti kättänsä merkiksi
ja he pääsivät autoon. Pia jaPoju istuutuivat sivupenkille ja
Eero meni peräpenkille. Lea talutti sinne myös Tytin, siellä
oli tyhjää. Koko matkan sitten istui Eero vihaisen näköisenä
eikä puhunut sanaakaan, ei vastannut, kun Lea puhui jotakin
maisemista, ei päätänsä kääntänyt häneen päin. »Hän tahtoo
näyttää, ettei hän tunne minua. Jospa hän häpeää minun
huonoja vaatteitani kenties. Mutta täällähän ei ole kuin joku
maalaisukko. Mitäs hän sitten? Tiespä hänet. Hän oli vihai-
nen vain. Ehkä siitä yöpuvusta, jonka hän lainasi. Tahi näistä
matkarahoista, jotka nyt tuhlautuivat. Meistä, että me häi-
ritsimme häntä.»

Matka takaisin kaupunkiin tuntui Leasta pitkältä. Jos Eero
ei olisi istunut siinä vieressä eikä synnyttänyt mielessä tuota
jännitystä ja painostavaa tuntoa, olisi matka ollut kevyempi.
Lean teki mieli muuttaa toiselle, keskipenkille, että hän ei
olisi nähnyt Eeroa. Mutta Eero olisi siitä loukkaantunut
varmaan. Sitä hän ei tahtonut. Hän ei voinut nyt olla näke-
mättä Eeroa. Ja katsoessa sivu kiitäviä maisemia, jäi silmään
aina kuva Eerosta, miten hän kuin kivinen patsas istui siinä
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eteensä tuijottaen, häneen päin kertaakaan päätään kääntä-
mättä, suu julmassa puristuksessa, kuin hän purisi hampaita
yhteen, ja suupielet alasvedettyinä, kuin hän kiroilisi koko
ajan, ja silmä kovana, niin kuin hän ei tarpeeksensa olisi siitä
saanut.

Lea olisi mielellänsä pyytänyt Eeroa sulkemaan ikkunan,
tuntui läpivetoa, mutta hän ei uskaltanut enää pyytää.
Vilunväristys kulki välistä läpi ruumiin ja korvissa alkoi
suhista ja soida. Maisemat tuntuivat epätodellisilta ja mieli
painui yhä apeammaksi. Hän otti Tytin syliinsä lämmittä-
mään itseänsä. Tytti nukahti hänen syliinsä ja painoi. Hän
piteli, piteli Tyttiä, kunnes väsyi ja näki, ettei jaksanut enää,
Tytti putoaisi hänen sylistänsä. Vihdoin sai hän nostetuksi
Tytin penkille vierellensä ja antoi hänen nojata itseään vas-
ten. Sitten hän tajusi, että hän oli vilustunut, kosteat vaatteet
olivat pahat. Niin, hänhän putosi järveen tänään. Mitä tuon
miehen mielessä liikkui? Varmasti ei liikkunut paljoakaan.
Mutta hän ei ajatellut toisia.

Pääasia, että lapsilla oli ollut siellä hauskaa. Kalliiksi tuli
kaiken kokemuksen ja näkemyksen ostaminen lapsille. He
saivat vallata osansa näin, väkisin. Ja maksaa siitä. Olisiko
Eeron kannattanut silti rangaista heitä. Olisi antanut heidän
uskoa, että hän voi ja tahtoi lahjoittaa heille yhden kauniin
kesäpäivän muistoksi. Olisiko se ollut liikaa? Ei, Eero ei anta-
nut pettyä. Siinä se lujana vartioi, ettei liikaa saanut uskoa.
Mitä Leakin uidessaan oli ajatellut ja tuntenut, se oli tyhjää
huumautumista ja lapsellista voimantunnetta. Kesää. Hyvä
niinkin. Piti sallia itsensä narrautuvan.

Päästiin vihdoin kotiin. Kotona Eero jo puheli. Se oli hyvä.
Hän ei sentään iljennyt olla äänetön, kun huomenna palaisi
maalle.
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»Minä menen illaksi pois, älä odota minua kotiin aikaisin»,
sanoi Eero.

»Hyvä. Minä laitan vuoteesi. Ja asetanko voileipiä ruoka-
saliin.»

»Ei tarvitse. Syön ulkona, johan sanoin», sanoi Eero vihai-
sesti. »Ja mikä sinulla on, kun olet niin kirjavan näköinen?»

»Tunnen vilustuneeni. Nämä kosteat vaatteet ehkä. Muutan
päälleni kuivat. Poju, haetko kiniiniä minulle apteekista kai-
ken varalta.» Lea antoi Pojulle rahaa.

»Kyllä olet heikko», sanoi Eero halveksien.
»Sille ei mitään voi. Olen oikeastaan vahva. Tänäänhän

putosin järveenkin kunnialla ja nyt matkustin märät vaatteet
ylläni», sanoi Lea leikillisesti kehuen itseänsä. »Jos korvissani
nyt soi, on se marista vaatteista. Autossa veti. Eikä korvien
soitto ole muuta kuin kodikasta.»

»Kuumetta.»
»Menee ohi.»
Eeron mentyä ulos neuvoi Lea kaiken varalta Pialle, mitä

olisi tehtävä, jos hän sairastuisi, miten piti kaupassa käydä
ja miten piti Tyttiä käyttää-ulkona ja mitä ruokaa hän voisi
laittaa.

Aamulla oli Leassa kova kuume. Hän liikkui vielä, kun
Eero läksi maalle, sitten piti hänen paneutua vuoteelle. Aika
siinä meni sekaisin. Lapset hyörivät hänen ympärillään, hän
puheli heille ja koetteli pitää varansa, ettei hourisi. Ja hän
selitti lapsille, että kuumeessa syntyy houretta, se ei ole mi-
tään, ei pitäisi säikähtää, se menee ohi, kun kuume laskeutuu.

»Äiti puhelee paljon, silmät auki, unissaan», sanoiPoju.
»Se on sitä, kultaseni, mitä äiti on sanonut sitten», kysyi

Lea tajuissaan ollessa.
»Äiti sanoi, 'tämä on minun kotini, istuutukaa'.»
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Lea tiesi sen, hän oli ollut elävinään sellaista, että ukki ja
isä tulivat häntä katsomaan.

»Anna, Pojuseni, minulle usein vettä, tahdotko, vaikka
minä en osaisi pyytää.»

»Minä annan.»
»Juota, jos en osaa itse pidellä lasia.»
»Minä juotan.»
»Ja Pia-kultaseni, tahdotko pyyhkiä otsaani märällä pyy-

heliinalla, jos näet, että olen levoton. Väännä liika vesi pois
jasitten pyyhittyä kuivaat.»

»Minä teen sen, äiti. Tuntuuko se sinusta hyvältä.»
»Se tuntuu hyvältä.»
»Ja joskuolet, äiti?»
»Poju menisi silloin ilmoittamaan isälle», sanoi Lea kuin

pienen, tavallisen asian.
»Eikö soitettaisi silloin Aulis-sedälle», kysyi Pia.
»Ei soitettaisi Aulis-sedälle», sanoiLea jahymyili,
»Miksi ei soitettaisi, miksi ei soitettaisi jo heti, että olet

sairas. Hän tekee sinut terveeksi», sanoi Poju hätääntyneenä.
»Ei soiteta, koska minä tulen terveeksi muutenkin», sanoi

Lea.
»Oletko siitä varma», kysyi Poju. »Sinä voit erehtyä.»
»Miksi en voisi erehtyä, mutta kun te hoidatte minua ja

hoidatte Tyttiä hyvin, niin mehän selviydymme.»
Poju kaatoi Lealle vettä ja antoi lasin hänen käteensä:
»Juo, äiti.»
Lea vei lasia huulillensa, mutta käsi vapisi.
»Sinä läikytät vettä päällesi.» Poju otti Lean pään kätensä

varaan, lasin toiseen käteensä ja juotti.
»Kas näin, äiti.»
»Ja kirjoittakaa muistiin kaikki ostokset, että isä näkee,
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miten olemme rahaa käyttäneet. Jos raha loppuisi, Poju
matkustaisi maalle isän luo. Niinhän?»

»Niin.»
»Poju, älä huolehdi noin, ole reipas, ettei äidillä ole vaikea

sinua nähdä. Kun minä en jaksa lohduttaa. Poju, armas, ei
äidillä ole hätää. Ei äiti kuole, noin, sinä itket, oh, teet vai-
keaksi minun oloni.»

»Anna anteeksi, äiti», Poju nyyhkytti. »Miksi en saa soittaa
Aulis-sedälle, miksi?»

»Koska se on tarpeetonta, kultaseni. Eihän ole hyvä kutsua
vierasta tänne ja näyttää kotiansa näin hoitamattomana»,
sanoiLea.

»Isänkö tähden sitä pelkäät», kysyi Poju.
»Ja itseni tähden. Ja ajattelepa, että minä voisin houria

kaikenlaista ja saisin sitä ikäni hävetä. Eihän Poju sitä tahdo.
Niin, nyt äiti tahtoo nukkua.» Lea tunsi, että kuume kohoaisi,
hän kääntelehti vuoteella ja oli vaikea olla.

»Äiti, jos sinä nukut, minä menen Tytin kanssa puistoon»,
sanoi Pia. »Ja Poju voi mennä sitten ulos, kun me tulem-
me.»

»Tehkää niin», sanoi Lea.
»Äiti, minä en mene ulos ennen kuin sinä olet terve», sanoi

Poju,
»Se ei ole oikein. Poju, ole mies, pidä itsesikurissa.»
Kun lapset olivat poistuneet, vajosi Lea unensekaiseen

horrostilaan. Hän oli siistivinään huoneita, kiirehti ja kiirehti,
oli niin paljon likaa kerääntynyt nurkkiin. Ja ennen kuin
hän ehti saada valmiiksi kaikki, tulivat he jo.

»Meitä ei tarvitse pelätä», sanoi ukki.
»Istu, isä, tänne», sanoi Lea, »älä istuudu ovensuuhun.» Ja

isä naurahti jasiirtyi ruokasalinpöydän ääreen kainona.



»Siihen entiseen aikaan», sanoi ukki, »minä taisin herät-
tää pelkoa.»

»Te olitte oikeassa», sanoi isä. »Mikäs isäkään minä olin.»
»Olit sinä», sanoi Lea. »Sinä epäonnistuit vain ihan ulko-

naisimmissa.»
»Minun ei tullut eläessäni edes kiitetyksi isää», sanoi isä ja

katsoi alas.
»Mitäs menneistä», sanoi ukki ja naurahti. »Sinun tyttäresi

tarvitsee apua.»
Lea hätääntyi ja hän sanoi:
»Älkää sotkeutuko minun asioihini.»
»Älä pelkää, meille voit valittaa, me olemme jo kuolleita»,

sanoi ukki.
»Sinun miehesi ei ole hermosairas», sanoi isä. »Älä pelkää,

ei se ole perinnöllistä.»
»Minä liioittelen», sanoi Lea. »Se kyky minulla on. Eikös se

ollut sinunkin heikkoutesi, isä?»
Isä ei siihen vastannut, mutta sanoi reippaasti:
»Luota noihin käytännöllisiin ihmisiin, he ovat oi-

keassa.»
Lea ymmärsi, että isä tarkoitti, että hän tarvitsisi käytän-

nöllistä kykyä selviytyäkseen. Isä tarkoitti, että heidän pitäisi
erota.

»Sitäkö?»
Isä nyökäytti päätänsä.
»Ukki, sitäkö?»
Ukki viittasi kädellänsä, että se on selvää,
Ja Leasta itsestäänkin tuntui se selvältä. Niin oli oleva.

Erota täytyi.
»Ja minne menen lapsineni?»
»Entisille paikoille.»
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»Äläkä muistele minua niin usein», sanoi isä, »anna minun
painua pois.»

»Sinä pyydät liikoja», sanoi Lea.
»Anna olla, niin kuin minua ei olisi ollutkaan.»

»Ei, isä. Minä tarvitsen sinua, minä vaadin sinua olemaan
vierelläni ja tukenani. Sinulla ei ole ruumis enää esteenä.»

»Tyttösi on oikeassa», sanoi ukki.
»Antakaa minun kuolla», pyysi isä.
»Ei», sanoi Lea ja kiivastui. »Kuka oli syynä siihen, että

minä kiirehdin naimistani? Sinä. Sinun syytäsi se oli. Jos mi-
nun elämäni kulkee läpi kiirastulen, sinä saat olla mukana ja
kärsiä, niin kuin minäkin kärsisin, jos minun lapsistani olisi
kysymys.» Ja huohottaen jatkoi hän: »Minä kärsin, ettekö
näe, että minä kärsin.»

Kun Lea avasi silmänsä, ymmärsi hän, että hän oli houri-

nut, ukki ja isähän olivat kuolleet jo aikoja sitten. Hän makasi
vuoteessaan jaEero istui vuoteen vieressä.

»Sinähän se oletkin», sanoi Lea ja oli hyvillänsä, etteivät

ukki ja isä olleet hänen luonaan. Eivätpä siis tienneet hänen
oloistaan. Se oli hyvä. Eero oli turvallinen, asianosainen
kun oli.

»Jos minä olisin elänyt sata vuotta sitten, olisin vainaja jo»,
sanoi Eero.

»Niin olisin minäkin», sanoi Lea. Ja hänestä alkoi tuntua,
että sata vuotta oli kulunut hänen elämästään, hänen kun piti
muistella oikein, mitä silloin tapahtui.

»Etkö sinä ymmärrä surra sitä», kysyi Eero.
»Mitä minä surisin?»
»Sitä, että jos olisi eletty sata vuotta sitten, olisimme ni-

mettömiä vainajia jo.» Lea tunsi, että Eero kiivastui, kun hän
ei tajunnut.
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»Jospa onkin eletty sata vuotta sitten», sanoiLea.
»Eikö sinua sureta se?»
»Ei.»
»Sinulla ei ole mielikuvitusta yhtään», sanoi Eero.
»Jos sitä surisin, saisin tuhansia seikkoja surrakseni. Voisin

surra sitäkin, etten ole ihminen, joka elää tuhannen vuoden
perästä vasta.»

Mutta Eero vaati, että hän surisi sitä.
»Sata vuotta sitten oli ihminen parempi», sanoi Eero.

»Miehet olivat sellaisia kuin Aulis. Mitä sanot? Eivätkö
olleet parempia kuin nykyajan miehet? Mitä?»

»En tiedä», Leaa pelotti.
»Tunnusta.»
»Ehkä sitten olivat.»
»Tunnustipas. Mikä sinusta tuossa Auliksessa on hyvää?

Sinä et tiedä miehistä mitään, et hyvistä etkä huonoista.»
Eero kiivastui.

»Hän eli sata vuotta sitten», sanoi Lea, »kun lapsetkin eli-
vät vielä.»

»Nyt ne ovat kuolleet. Kannattiko sinun surra mistään?
Minustakin sinä ajattelit, että 'roskamies'.»

»En, en ajatellut.»
»Vannotko sen?»
»Tarvitseeko sitä?»
»Vanno.»
»En vanno.»
»Jaaha, sinä et tottele.»
»Älähän kiivastu, Eero. Minä en muista enää, mitä ajatte-

lin.»
»Sinä valehtelet. Sinä ajattelit kaikkea pahaa minusta. Että

tahdoin hukuttaa sinut jatappaa.»



Eero tarttui hänen käsiinsä, väänsi niitä ylös, taivutti
taaksepäin ja heitti häntä kaappia vasten. Selkään sattui
kipeästi ja pisti. Eero hyökkäsi uudelleen, ravisteli häntä,
niin että rintaan ja kylkiluihin koski, ne rusahtivat ja hän
alkoi uikuttaa. Se kiihdytti Eeroa, hänen silmänsä kiilsivät
kuin pedolla, joka on veren janoinen. Eero hyökkäsi ja hän
huusi.

»Äiti, äiti», sanoi Poju ja pyyhki Lean kasvoja märällä
käsiliinalla.

»Oh, sinäkö? Missä isäsi on?»
»Hän on maalla.»
»Eikö hän ollut täällä?»
»Ei. Näitkö unta?»
»Näin. Hän oli olevinaan täällä.»
»Sinä vääntelehdit ja kätesi olivat ylhäällä pään päällä,

minä otin ne pois ja pyyhin kasvojasi, kun sinä voivottelit.»
Pojukaatoi vettä ja juottiLeaa.

»Kiitos.»
»Onko nyt parempi?»
»On. Mikä aika päivää nyt on», kysyi Lea.
»Nyt on yö, äiti.»
»Käy nukkumaan, kultaseni. Käy nukkumaan. Oma Poju

oli siinä. Kaikki on hyvin. Nuku, lapsi.»
Poju oli laittanut vuoteensa lattialle Lean sängyn viereen

jakävi pitkällensä. Lea ei jaksanut selittää, että Poju menisi
omaan sänkyynsä, ja häneltä meni sekaisin taas kaikki, hän
oli ehkä sanonutkin jo, hän ponnistelihe sanoakseen ja ään-
teli sekavasti ja nukkui.

Oli kulunut toista viikkoa. Poju oli kirjoittanut isäl-
leen, että äiti oli yhä sairas. Silloin tuli Eero kaupunkiin
ja toi Siljan tullessansa. Lea oli jo parempi, hän istui
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vuoteella. Korkea kuume oli laskenut. Mutta hän oli käynyt
heikoksi.

Vasta kun Eero muutti kaupunkiin, alkoi hän toipua ja
pääsi jalkeille. Hän olisi halunnut lähettää Siljan pois, mutta
Eero tahtoi, että Silja jäisi heille. Ja Leasta tuntui, että tuol-
lainen pieni raajarikko-parka, vajaalahjäinen vielä, joka oli
kuin lapsi, voisi olla pikku-apulaisena vaarattomasti, käyttää
Tyttiä ulkona ja juosta asioilla. Ja niin jäi Silja heille.
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XXVI

Oli joulun alus ja satanut ensimmäisen lumen. Kadut
olivat valkeina ja katoilla oli kevyt lumipeite. Mutta ilma oli
lauha. Lasten koulu oli loppunut ja he olivat saaneet leikkiä
lumisilla ulkona, rakentaneet lumilinnan ja lumiukkoja ja
tulleet ulkoapunaposkisina ja iloisina jaLea oli saanut heidät
nukkumaan. Lea istuutui ruokasalin ikkunan luo ja katseli
kadulle ja odotti Eeroa. Nykyään viipyi Eero usein myöhään.
Missä hän oli, mitä hän teki? Hän eli omaa elämäänsä, josta
kotona ei paljoa tiedetty.

Lealla oh ompelus käsissään, hän laittoi Tytille leninkiä
Pian vanhasta koulumekosta. Silmiä kirveli liian heikko valo.
Hän sammutti sen, pani ompeluksen pois ja jäi tuijottamaan
kadulle.

Tuo katu edessä oli kuin tähän kotiin kuuluva ulkomaisema,
valoisa ja avonainen osa siitä. Päivällä kulki siinä tuntemat-
tomia, hyviä ihmisiä ja he tuottivat eloa ajatuksille ja virkis-
tivät mieltä. Kulkihan siellä nytkin joitakin silloin tällöin.
Kun laski silmäluomensa alas ja katsoi silmänraosta tuota
maailman murto-osaa, näki, miten ihmiset pehmeässä, tum-
man sinertävässä talvi-ilmassa kuin mustat, suuret pilkut
kiirehtivät koteihinsa tahi nuoret nojaten turvallisesti toi-
siinsa hidastuttivat askeleitaan haaveksiessaan tulevaisuu-
desta, joka aina tulisi olemaan toinen, kuin miksi he sitä
luulivat ja nuorina mielissään kuvittelivat. Katulyhty valaisi
heitä nurkan kohdalla. Kivimuurin nurkkaus seisoi juhlalli-
sena ja kohosi korkeana taivasta vasten. Koko kerros ylem-
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pänä vastapäätä oli valaistuna vielä. Varmasti oli siellä vierai-
ta, heidän ei tarvinnut säästää, heillä oli varaa olla ystävälli-
siä ja elämä oli heille suopea. Oli väärin ajatella, että elämä
oli suopea. Piti ajatella, että he itse olivat suopeita ja tekivät
elämänsä suopeaksi. Ja kodin henki siellä oli ilmava ja toinen
kuin heillä täällä alempana.

Jospa hänkin voisi kutsua luoksensa joskus ne harvat

tuttavat, joita hänen sopisi kutsua. Niin, hänellä ei ollut
muita kuin Ester miehineen ja Aulis. Muutama vuosi sitten,
jolloin he olivat olleet kymmenen vuotta avioliitossa, oli Es-
ter ilmoittanut, että he tulisivat kahville heidän luoksensa,
Ester oli ilmoittanut siitä Aulikselle myös. Lea oli säästänyt
rahaa kahvivarustuksia varten, laittanut lapsia vähän parem-
paan kuntoon, ostanut pienen kimpun kukkia kahvipöytään.
Se kaikki ärsytti Eeroa kovasti. Kun vieraat, livo Paasio ja
Ester sekä Aulis, tulivat, läksi Eero mielenosoituksellisesti
kotoa pois. Hän sanoi, että hänellä oli kokous. Ja hän viipyi
silloinkin aamupuoleen yötä. Vieraat kyllä ymmärsivät, että
Eero näytti mieltänsä, eikä Lea jaksanut täydelleen peittää
alakuloisuuttaan alussa. Hän tunsi, että hänen katseensa
antoi hänet ilmi. Aulis pelasti tilanteen, oli iloinen, leikki
lasten kanssa, sai livon lämpenemään keskustelusta, hänen
olemuksestaan säteili sellainen lämpö ja voima, jonka tur-
vissa ei tuollainen vähäinen asia kuin Eeron poissaolo tuntu-
nutkaan enää miltään pahalta. Päinvastoin, tunnelma kohosi
esteettömästi. Hän vapautti heidät ja enemmän, hänellä oli
taito saada liikkeelle jokainen, mutta niin, että hänen koske-
tuksensa ei tuntunut eikä liika itsestään vapautuminen jää-
nyt vaivaamaan. Aulis tunsi ihmiset ja piteli heitä käsis-
sänsä heidän huomaamattaan salaisella mahdillaan. Kuinka
hän ei ollut onnistunut Toinin suhteen? Hän jätti Toinin yk-



sin kulkemaan omia teitänsä. Toini oli syyttänyt häntä. Toini
ehkäpä oli oikeassa. Aulis oli siinä ollut heikko. Hän ei ollut
tahtonut. Tuollaisen kuin Toinin olisi hän voinut sitoa.
Hän ei tehnyt sitä. Rakastiko hän jotakuta muuta ja uhrasi
sille? Hän erehtyi, hän erehtyi. Ei olisi kannattanut. Hän
erehtyi.

»Aulis, katselepa minun silmilläni ihmisiä kerran, tunnepa
tämä, mitä minä tunnen, niin näet, että erehdyit, erehdyit.
Rakkauden tähden ei sellaista kannata tehdä. Erehdys,

erehdys.»
Lea nojasi päätänsä vasempaan käteensä ja istui silmät

suljettuna kumartuneena ikkunalaudan yli. Oikeassa kyynär-

varressa, joka oli jäänyt ikkunalaudan kulmaa vasten, tun-
tuivat sydämen lyönnit ja käsi vavahteli ja heilahteli niiden
tahdissa. Hän tunsi olevansa suljettu, oma maailmansa. Hä-

nellä oli omat lakinsa. Tänne, hänen luoksensa ei astunut
kukaan. Tänne tultiin kuin kiertoportaita alas vajoamalla,
vajoamalla, ei ajatusta, ei asennetta, ei tahtoa eikä tunnetta,

vain mielen raukeneminen täyteen lepoon. »Ei niin, Aulis, ei

ylös, ei korkeuteen, tänne tullaan alas, alemma, levossa, ilman

pyyteitä, ilman ajatusta. Täällä ei ole mitään. Ei pettymystä,
ei mitään. 'Ei mitään' on täällä ihmiseksi lämmenneenä. Mitä

sinä siis haet täältä, kun täällä ei ole mitään?»
Jonkun sydän löi. Hän kuunteli sitä. Se oli kenpäties hä-

nen sydämensä. Sen lyönnit olivat kuin kehdon heilahtelua.

Koko maailma nukkui. Kehto heilahteli. Koko maailma nuk-
kui.

Hänkö olisi suljettu, oma maailmansa? Ei, hän ei ollut mi-

tään, hänen sydämensä oli avoin ja tyhjä kuin kehto, jossa
lapset tuuditeltiin. Ei mitään muuta. Ja lepoon rauenneena

hän uskalsi ottaa koko maailman syliinsä ja tuudittaa sen
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uneen. Näin oli niin hyvä olla, nimetön, pyyteetön rakkaus,
joka sulatti yhdeksi kaikki. Raukeneminen.

Kuului eteisen oven paukahdus, hän säpsähti. Oliko-
han hän nukkunut? Hän otti valoa. Eero oli tullut kotiin.
Hän tuli päällystakki yllä ruokasaliin ja istuutui pöydän
ääreen.

»Hyvä on, että valvoit, minä olisin herättänyt sinut. Minun

pitää puhua sinulle nyt», sanoi Eero.
»Eikö voisi huomenna puhua? On yö. Ja minua nukuttaa»,

sanoiLea.
»Enkö minä saa kotonani puhua, milloin tahdon?»
»Tietysti saat. Olisin mennyt nukkumaan, mutta ajattelin,

että ehkä tahdot teetä. Haluatko teetä?»
»Anna.»
Lea meni keittiöön ja pani teeveden tulelle ja toi kohta

teekannut. Eero oli mennyt omaan huoneeseensa. Kun Lea
meni ilmoittamaan, että tee on valmista, kirjoitti Eero jota-
kin vekselikaavaketta valoa vasten ja peitti sen paperin alle
Lean tullessa sisään.

»Tee on valmista», sanoi Lea.
»En otakaan, anna olla», sanoi Eero ja huitasi kädellänsä.
»Etkö ota palttoota pois päältäsi», pyysi Lea.
»Enpä tiedä. Taidan lähteä vielä ulos.»
»Nythän on yö, älä lähde. Ruvetaan nukkumaan», pyysi

Lea.
»Haudassa sitten saa nukkua kylläksensä», sanoi Eero ärty-

neenä.
»Niinpä kyllä.»

»Tulin hakemaan vain rahaa», sanoi Eero kuin uhallakin,

»Sinä sanoit, että oli vain verorahat, ethän niitä viene?»
»Kaipa se on minun asiani», sanoi Eero tylyllä tavallaan.



»Minun mielestäni se ei ole sinun asiasi yksin», sanoi Lea.
»Mitä sinä kirjoitit äsken, näytä minulle.»

»Mitä se sinuun kuuluu.»
»Se oli vekseli. Täytyykö meidän tehdä jovekseleitä.»
»Niin kuin ei olisi ennen tehty.»
»Sinä olet sanonut, että ne ovat muiden asioita», sanoi Lea.
»Niin on nytkin.»
»Miksi sinä lampun varjostinta vasten kirjoitit nimeäsi?

Kenen nimeä kirjoitit. Ja miksi peitit paperin?»
»Jos et ole vaiti, minä lyön sinua», sanoi Eero ja nousi ylös.
»Lyö, minä tahdon tietää sen.»
»No», sanoi Eero ja naurahti väkinäisesti, »miksi en sanoi-

si, se oli Auliksen nimi vain. Minulla on siihen lupa.»
»Se ei ole totta. Sinä et saa. Sinä väärennät hänen nimensä.»
»Ole nyt jovaiti. Minä olen tehnyt sen ennenkin.»
»Onko Aulis tiennyt?»
»Mitenkä ei olisi tiennyt. Hän on maksanutkin», sanoi Eero

häikäilemättömänä. »Mitä hänelle merkitsee jokin viisi tahi
kymmenen tuhatta?»

»Eero, minä kiellän sinua.»
»Ja minä kiellän sinua sekaantumasta asioihini», huusi

Eero ja riuhtasi Leaa käsivarsista niin, että hän lensi kirja-
kaappia vasten. Raivoissaan sitten hän tuli perästä, otti Lean
molemmat kädet, nosti ne pystyyn Lean pään päälle, taivutti
niitä taaksepäin, pudisteli häntä, niin että leninki ratkesi
edestäpäin ja hiha risahti rikki ompeleesta, ja heitti hänet
menemään. Lean selkään ja kylkiluihin koski ja hän voih-
kaisi kivusta. Se kiihdytti Eeroa ja hän väänsi uudelleen Lean
käsiä toisella kädellään jatarttui toisella hänen kurkkuunsa.

»Älä kurista minua, tule järkiisi», sai Lea sanotuksi. Lea
tunsi itsensä tukehtuvaksi, mutta koetti katseellaan hillitä
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Eeroa. Eero näytti miettivän. Hän löi vain Leaa ja puristi
hänen ylhäällä olevia käsiään yhä lujemmin, sylkäisi sitten
hänen silmillensä ja heitti hänet luotansa.

Lea ei kaatunut, hän löi otsansa ovenpieleen, hän suoris-
tautui japyyhkimättä silmiänsä katsoi Eeroon. Hänen silmän-
sä olivat suuret ja kuivat ja hänen kasvonsa olivat valkeat.
Hänen suurten silmiensä syvyydestä kuvastui tuska ja kau-
hu, joka lamasi Eeron.

Eero koetti päästä tuon katseen vaikutuksesta ja sanoi
röyhkeäksi tekeytyen:

»Suoriudu siitä. Haudo otsaasi.»
»Ei niin, Eero. Ei niin enää», sanoi Lea.
Eero kävi namillensa ja oli neuvoton.
»Ei tällä tavoin. Itsesi tähden. Tämä on vaarallista», sanoi

Lea.
»Tiedän sen.»
Lea meni kylpyhuoneeseen ja pesi silmänsä. Joka veden

huuhtaisulla hän sanoi: »Hän on mennyttänsä, hän on men-

nyttänsä. Miten pelastan hänet?» Ja hän jäi miettimään
katsoen pesuveteen,kuin sieltä ratkaisua löytääksensä.

Ja pyyhkiessään silmiänsä, sanoi hän: »Hänet on pelas-
tettava. Hänet on saatava tajuamaan, mitä hän tekee.»

Kun hän oli kuivannut silmänsä ja meni ruokasaliin, istui
Eero siellä pää käsien varassa ruokapöydän ääressä ja tuli
namillensa, kun Lea astui sisään.

Lea otti ompelukoristaan neulan jarihmaa ja sanoi:
»Sinulta irtosi päällystakistasi nappi, kun tappelit, se riip-

puu rihman varassa, riisupas päällystakkisi, minä ompelen
sen tässä kiinni.»

»Kaikki sinä näet», sanoi Eero ja riisui vastenmielisesti
päällystakkinsa pois ja antoi sen Lealle.



Lea ompeli napinkiinni javei takin eteisen naulaan.
»Tämä ei käy päinsä», sanoi Lea. »Väärennätkö sinä Aulik-

sen nimen?»
»En väärennä. Hän on luvannut, että saan käyttää sitä.»
»Mutta ei tuolla tavalla. Anna pois se vekseli.»
»En anna.»
»Minä soitan silloin Aulikselle», sanoi Lea. »Lyö minua,

mutta älä harjoita väärennystä.»
»Kuule, älä puhuttele minua tuossa äänilajissa, se on vaa-

rallista. Minä varoitan sinua», sanoi Eero. »Nyt neuvon minä
sinua, että on parasta, jos pysyt minun asioistani erilläsi.»

»Ymmärrän. Mutta on asioita, joissa minun mahdolliset
etuni eivät saa olla esteenä. Tässä on kysymys sinusta ja
asioista, jotka ovat meidän yläpuolellamme.»

»Helvetti.» Eero suuttui, mutta hän otti taskustansa vek-
selin jarepi sen suutuksissaan ja asetti palaset Lean eteen.

»Tuossa on. Se ei ollut mikään väärennys. Meillä oli puhe
Auliksen kanssa, että saan asettaa hänen nimensä. Hän tun-
nustaa sen omakseen.»

Lea kaatoi teetä lasiin, asetti sen Eeron eteen ja työnsi
voileipälautasen lasin viereen:

»Juo nyt teetä.»
»En juo.»
»Juo kuitenkin», Lea asetti sokerit lasiin ja katseli ulos

ikkunaan päin, jolloin hän huomasi, että Eero heilutteli lu-
sikkaa lasissa ja otti voileivän, haukkasi sitä ja söi.

He istuivat äänetönnä Eeron teetä juodessa. Lea ymmärsi,
että heti, tässä yhteydessä puhuminen oli vaarallista ja hyö-
dytöntä, se ärsyttäisi vain Eeroa ja hän lähtisi kotoa pois.
Eero tiesi muuten kaikki, mitä hänellä oli sanomista, hänen
täytyi tuntea se.
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Ja Eero tunsikin. Se nöyryytti häntä. Ja häntä ärsytti se,
että Lea hallitsi häntä ja nytkin oli jotenkin voitonpuolella.
Mutta tahtomattaan hän ihaili Leaa. Oikeastaan Lea oli hä-
nelle sopiva. Eikä hän ollut tällä kertaa aikonut nostaa tap-
pelua. Se tuli itsestään. Nuo lyönnit eivät olleet mitään, sen
näytti Lea tajuavan. Tuo pikku nainen oli oikeastaan rohkea

pelokkaisuudestaan huolimatta. Parasta, jos pysyisi hänessä
kiinni. Mutta hän oli tullut sotkeutuneeksi pahoin. Taitaisi
olla vaikeata selvitä enää. Viime tingassa voisi sitä koettaa.

Se merkitsisi täyskäännöstä, joka hänestä tuntui alentavalta
ja vastenmieliseltä sekin. Häneltä puuttui kokonaan usko
siihen. Eikä tahto häntä enää tottelisi. Elää ulkopuolella
itseänsä, ei, siitä ei tullut mitään.

Hän eli kuin usvassa ja mitä sitten? Ei kannattanut sitä
ajatella. Kun sitä ajatteli, korvissa alkoi soida. Se oli veren

kohinaa, se ei tiennyt hyvää. Veri? Mikä sana. Kaikki asui

veressä, himot, halut, pahuus, koko helvetti. Ja se oli elämää.

Oikeastaan sillä ei ollut alkua eikä loppua. Veri perittiin.
Kuolemaa ei siis ollut, yksilön vapautus taakastaan vain?

No, siellä hän kuuli taas tuon huminan korvissaan. Koko

orkesteri siellä soitti. Mitä ne tahtoivat menneet häneltä?

Eikö heille ollut tyydytystä kylliksi kaikessa siinä, millä
hän palveli orjana heidän ahneita halujaan. Heidän elämisen
himonsa oli inhottava. Hän oli kyllästynyt heidän kiusaansa.
He ajoivat takaa häntä. Kerran hän vapauttaisi itsensä heistä
ja nauraisi.

No, kaikki tuo oli houretta, jolla hän sotki asioita. Korkea
verenpaine, ei muuta. Mitäpä tuosta. Ei se edes lopettanut.
Vielä antoivat suonet perään. Kiihtymys jännitti. Rauhastoi-

mintaa, sitä sanoivat luonteeksi. Hänen verensä oli nyt sa-

keampaa. Hieno juttu tuo veren kemiallinen muuttelehti-
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minen. Itsessään ihmisessä asui puolustus- ja hävityshalu.
Niiden epätasainen liikehtiminen merkitsi elämää, se oli kah-
den eri vietin taistelua, ihminen oli vain kenttä, missä tais-
telu tapahtui. Lopuksi ehkä vain kemiallisia seikkoja kaikki
nuo sielunliikkeet. Veri? Jospa voisi lukea sen historian,
sehän vasta sisälsi kaiken olleen ja menneen. Kun hän
puhui yksilöllisyydestään, tarkoitti hän tätä veren mahtia
itsessään, oman verensä erikoisuutta. Kuka sanoi, pitikö sen
tuhota hänet? Näihin suoniin se oli ennenkin sopinut ja sa-
mantapaisiin sitä ennen. »Tuo nainen, mitä hän odottanee
minulta.» Eero väänsi suutansa inhosta ja tuijotti pöytään.
Hän lähestyi noita naisia viekkaana kuin eläin, kunnes
sai heidät valtoihinsa, ja sitten hän ärtyi ja kosti sen alen-
nuksen, mihin hänet oli saatettu. Ja kosti yhdelle, eikö se
ollut sama. Niin oltiin selviä.

»Olisi aika mennä nukkumaan», sanoi Lea. »Sinun on
mentävä huomenna työhösi taas.»

»Huomenna? Sehän on tänään. Minä lähden vielä ulos»,
sanoi Eero.

»Älä lähde nyt enää», pyysi Lea. »Minne sinä menisit?»
Eero nousi.
»Hyvien ihmisten luo.»
»Etkö voisi sanoa?»
»En sano, jotta pääsen toisenkin kerran, kun kotona ei

minulle kukaan arvoa anna.»
»Minähän annan», sanoi Lea kuin lapselle.
»En rukoile. Ole sinä vain ylpeä ja hieno», sanoi Eero oi-

kutellen. »Ja jos minä painun kurjuuteen, anna painua.
Itse siitä vastaan.»

»Me olemme yhteiskunnalle velkaa tilinteon», sanoi
Lea.
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»Onko tämä utelua, sitä tilintekovelvollisuutta taas», kysyi
Eero.

»Ei ole.»
»Valehtelet. Minä tunnen sinun salaiset ajatuksesi. Seinien-

kin läpine tunnen.»
»Niissä ei ole mitään salaamista», sanoi Lea. »Sinä saat

tuntea ne. En ole koskaan aikonutkaan pettää sinua.»
»Sinä häiritset niillä minua.»
»Sille en mitään voi. Miksi kierrämme aina samaa rataa?»
»Siksi, kun elämässä ei ole uusia ratoja sinulle. Se on sitä

samaa», sanoi Eero.
»Sen voi uskoa siis, siitä aina puhumatta.»
»Sinäkö minua neuvot?» Eero suuttui. »Et sinä niin hel-

polla pääse, älä kuvittelekaan. Minä en ole lääkärin tarpees-
sa, enkä pakkopaidan. Sinun ajatuksesi ovat pakkopaita,
niin, ne ovat pakkopaita. Siinä on sinun rakkautesi. Sinä
kavaltaisit minut. Luuletko, etten lue ajatuksiasi kuin kir-
jaa. Odotat, että minä tulisin siveelliseksi. Ei, ei kiitos.
Sinä hiivit tässä kuin marttyyri ja odotat. Paina, paina
vain päätäsi, se on noita katalia ajatuksia täynnä. Kavaltaja.
Paina, paina päätäsi, etteivät ne sieltä ulos tule. Mutta jos
minä tahdon, viillän pääsi irti ja otan sen käsiini ja luen
sitä kuin kirjaa, mitä, mitä siitä sanot.»

»Hyvä, minä sanon», sanoi Lea, »on aika sinun tulla
järkiisi jo.»

»Ja pääsi? Mitä siitäpidät?»
Lea astui askeleen Eeroa kohti ja sanoi lujasti:
»Ota vain minun pääni vaikka käsiisi ja katso silmiin ja

lue, mitä näet, en pelkää. Olen tavallinen ihminen, mutta
viekas en ole.»

»Siveys, pakkopaita, entäs ne?»
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»Mahdollista, ettet ymmärrä, mikä on velvollisuus, mikä
on siveys, etkä yleensä, mikä on toinen ihminen. Sinun älys-
säsi on vika.»

»Sinä tuomitset minut pakkopaitaan, että saisit tuntea ylem-
myytesi.»

»Ei ole kysymys alemmuudesta eikä ylemmyydestä. Minä
puolustan itseäni ja siihen minulla on oikeus.»

»Kuinka minä tahdon vetää sinua alas», kysyi Eero.
»Kun sinä tahdot, että minä hyväksyisin kaikki, mitä sinä

teet. Minä en hyväksy. Tee mitä tahdot, minä koetan kaikin
voimin säilyttää itseäni edes samana. Huonommaksi minua
etsaa.»

»Oletko siitä niin varma?»
»En ole. Minä koetan, sanoin minä.»
»Luuletko sillä olevasi turvassa. Älä sinä kersku. Pääsi ei

ole niin lujassa, kuin luulet», Eero näytti nauttivan sanojen-
sa sattuvaisuudesta.

»Puhua osaa moni», sanoi Lea
»Mutta tehdä paheesta hyve, kohottaa valhe taiteeksi, sii

hen ei moni pystykään», sanoi Eero ärsyttäen.
»Onneksi. Ja mitä varten joku siihen alentuisikaan.»
»Itsesuojelun vuoksi. Vallanhalusta, nautinnosta. Vain tai

de taiteen vuoksi.»
»Kirjallisuutta.»
»Sinun pääsi on täynnä vain apostolien tekoja, omahyväi

syyttä jakataluutta», sanoi Eero.
Lea astui Eeron luo:
»Minun pääni näkyy ärsyttävän sinua. Otapa se nyt käsiisi

ja tee sille mitä tahdot, no, ota se käsiisi», sanoi Lea lujasti
jakurottautui Eeroa kohti.

»Äh», voihkasi Eero ja huitasi kädellään.
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»Ota se käsiisi ja katso silmiin ja katso, mitä minä ajatte-
len, katso pohjaan asti.»

Eero perääntyi.
»Sinä näet vain tavallisen naisen pään, ehkäpä äidin pään,

tahi vaimon pään. Jos haluat leikata sen irti, leikkaa ja
lue ajatukset. Mutta älä kuvittele siellä olevan sitä, mitä
siellä ei ole.»

Eero tuli neuvottomaksi.
»Haudo otsaasi, ennen kuin se turpoaa», sanoi Eero. »Vai

pitääkö kaikkien saada tietää, että minä olen pahoinpidellyt
sinua. Mene, mene tuollaisena kadulle ja huuda koko maail-
malle, että sinun miehesi lyö sinua ja pitelee sinua pahoin.
Huuda, huuda toki.»

»Tämähän ei ole mitään. Kukaan ei saa tietää, älä pelkää.
Sinä lyöt. Sinun kai täytyy. Ja sinähän lyöt omaasi. Ei kai
ole vaarallista, jos omaansa lyö», sanoi Lea ja näki, että Eero
häpesi.

»Luuletko sinä sillä tulevasi omakseni», kysyi Eero.
»Ei tarvitse tulla, minähän olen omasi. Vierasta et löisi.»
»Ahaa. Tunkeudut. No, rakastatko sinä minua siis niin

paljon?»
Eero käveli voitonvarmana ja hänen kasvoilleen levisi ove-

la hymy. Lea ymmärsi, Eero odotti vastausta. Sitä ei tullut.
Se ärsytti Eeroa. Ja hän sanoi:

»Jos minä olisin Jumala, kieltäisin ihmisten puhumasta rak-
kaudesta. Minä ajaisin ihmiset vielä metsiin ja laitumelle
tuhansiksi vuosiksi. Ja sittenkin, minä kieltäisin heitä puhu-
masta rakkaudesta.»

»Hyvä», sanoi Lea.
»Sinä luulet rakastavasi minua», sanoi Eero. »Rakkautta

ei ole.»



»Hyvä», sanoi Lea.
»Vai onko sinusta?» Eero näytti uteliaalta. Hän ei ollut

moniin vuosiin puhunut Lean kanssa siitä.
»On», sanoi Lea.
»Ja muuttunut tällaiseksi?»
»Ei. Rakkaus on muuttumaton. Sillä ei ole kehitystä.»
»Mitä sinä tarkoitat», kysyi Eero hämmästyneenä.
»Sitä, mitä sanoin.»
»Eikö sinun pääsi ole selvinnyt vielä», kysyi Eero. »Eikö

joriitä?»
»Mitä tarkoitat?»
»Etkö tunne jo pettyneesi elämän suhteen? Minä, minä

olen palanut niin loppuun kuin palaa voi ja kyllästynyt. Jo
riittää, sanon. Tämä annos rakkautta, jo riittää. Elämällä
lisää hankkii vain vaikeuksia.»

Lea tunsi, että Eero puhui suoraan nyt, ja hän sanoi:
»Mitäpä täällä hemmottelemaan itseään. Mitäpä kiertämään

vaikeuksia, jos niitä on hankittu, selvitetään ne.»
»Haa, sinä et tunne elämää laisinkaan», sanoi Eero, »vä-

hällä sinä taidat läpi päästä.»
»Anna minulle osa kokemuksistasi ja osa taakastasi, niin

koetamme», sanoi Lea.
»Taitaisimme selviytyä», sanoi Eero pilkallisesti. »Sinä vaa-

nit minua. Olet utelias. Kyllä minä ymmärrän viekkautesi.»
»Sinä olet huono ihmistuntija, Eero», sanoi Lea. »Etkö

ala itsekin jo epäillä sitä?»
»Mitenkä ne hemmottelevat itseään nuo puolisivistyneet

luulotelluillatunteillaan. Naurettavaa», sanoi Eero.
»Minä en puhu lainkaan tunteista», sanoi Lea. »Kukahan

tässä tuhlaa tunteittensa tähden? Minä ajattelen, että voisim-
me koettaa sopeutua ja harjoittaa itsekuria. Tässä ei ole
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kysymys mistään ristiriidoista, ei onnettomuudesta. Me sel-
viydymme. Kun vain tahdot.»

»Houretta. Kun et tunne elämää, älä puhu siitä. Ei mikään
ole niin vastenmielistä kuin se, että ne, joilla ei ole ollut
tilaisuutta elää ja jotka eivät tunne elämää, runoilevat siitä
ija asettavat määritelmiänsä. Tuollainen se elämä on. Tuol-
lainen sen olla pitäisi. Tuollainen kun on ihminen, niin tuolta
sen näyttää pitäisi. Ja jos ihminen teeskentelemättömänä
näyttäytyy, syntyy kammo. Se on naurettavaa ja iljettävää.
Valhe, valhe, täällä ei vaadita muuta kuin valhetta. Maail-
ma ei halua muuta kuin pettyä. Hyvä. Valehdellaan sit-
ten, petetään sitten. Imarrellaan teidän sivistymättömyyt-
tänne.»

»Onko tämä minulle», kysyi Lea.
»On», sanoi Eero. »Puhdas ihminen, jalo. Hyvä. Mutta

missä on totuus? Minä huudan teidän mukananne juhla-
puheissani, olkoon, mutta uhallakin elän vain ihmisenä, tuo-
na tuomittuna raukkana, joka nyrkillä raivaa itsellensä oi-
keuden olla ja väkivallalla tukahduttaa sen arvostelun, jon-
ka te tekohurskaat ymmärtämättömyydessänne langetatte.
Minä en siedä sitä. En halua tuntea alemmuuttani. Tätä
ihmistä tällaisenaan on sinunkunnioitettava, niin, kunnioitet-
tava, ja jos et kunnioita, niin pelättävä, niin, pelättävä. Mi-
nulla on onneksi ruumiillista voimaa, jolla alistan sinut. Ja
onrahaa. Raha on valtaa, sillä kiristän sinua.»

»Se on turhaa työtä», sanoi Lea. »Etkö ajattele, että ymmär-
täisin sinua muutenkin?»

»En. Minä puolustan vapauttani niillä keinoilla, joilla tah-
don.»

»Oletko ollut tietoinen menetelmästäsi koko ajan?»
»Olen.»
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»Koko tämä aika, toistakymmentä vuotta, on ollut suurta
voiman haaskausta. Turhan tähden.»

»Olkoon. Luuletko sinä, ettei sukupolvittain kulu ihmisiä
muutenkin hukkaan turhan tähden», sanoiEero.

Eero meni huoneeseensa ja Lea jäi ajattelemaan hänen sa-
nojansa. Niissä oli jotakin perää. Sen jälkeen, kun oli raivon-
nut, puhui Eero välistä rehellisimmin ja hänestä sai kiinni,
hänet näki ja hän tuntui inhimilliseltä. Poissa oli hetken
aikaa se järjestelmällinen ilkeys, jolla hän kiusasi ja josta
hän nautti ja jolla hän asetti toisen valtansa alle. Noilla
tunnustuksenomaisilla sanoillaan Eero tietysti kokeili, tah-
toi nähdä, ymmärsikö toinen häntä. Tämä selkkaus, joka
tuntui niin sotkuiselta, oli pohjaltansa taistelua vallasta. Eero
tahtoi säilyttää koskemattomuutensa ja tulla hyväksytyksi
sellaisenaan, villinä ja siivoamattomana. Hänellä oli tieto ja
tunto siitä, ettei häntä voinut hyväksyä. Kysymys ei ollut
hänestä, Leasta, vaan koko yhteiskunnasta, mutta hän, Lea,
sai edustaa sitä. Samaa taistelua oli käyty aina milloin min-
kinlaisessa muodossa ja milloin minkin tähden. Eero taisteli
oikeudesta pitää monta vaimoa. Ennen avioliittoaan oli hän
tottunut naisiin. Avioliitto sitten oli hänestä ahdas, hän pa-
lasi entiseen elämäntapaansa, mutta hän peitti elämyksensä.
Ja tottuneena näyttelemään hän kevyesti sen avulla sivuutti
ne vaikeudet, joihin joutui. Ja hänen itserakkauttaan louk-
kasivat epäilyt. Hän kosti sen. Hän tahtoi pysyä ulkonaisesti
virheettömänä ja ihailtuna. Mutta hän kärsi alemmuuden-
tunnostaan ja kosti senkin jatkuvalla ilkeydellä sille, jossa
hän vainusi lujimman vastuksen. Hän löi, se oli vaaraton
tottumus ja näytti tyydyttävän häntä. Hän ei edes häven-
nyt. Hän maksoi sen ylläpidolla. Hän laski, että hänellä oli
siihen oikeus. Javarmasti lapset juuri siksi saivat elatuksensa,
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ajatteli Lea. Näin tulisi jatkumaan, sillä Eero ei pystynyt
katsomaan asioita toisten kannalta eikä muuttumaan. Hä-
nellä ei ollut sydäntä. Jonkinlainen tunnehtiminen, sekava
ja herpauttava, seurasi hänen raivonkohtauksiaan, siinä oli
itsesääliä ja hän kyynelehti silloin helposti kuin vajaamit-
taiset ihmiset ainakin. Samassa se oli ohi. Raakuus palasi.
Se oli hänen perusluontonsa.

Lea ajatteli, että tällainen ihminen tekee aina elämän vai-
keaksi kanssaihmisille. Hän tuhoaa suuren määrän elävää
voimaa. Hänen tahtonsa pahuudelle ei riitä mikään vas-
tuksena, se kulkee häikäilemättömänä ja levitteleikse. Se,
mitä hän, Lea, oli kokenut, oli ehkä vaaratonta vielä sen
rinnalla, mitä kenties oli tapahtunut ja mistä hän ei mitään
tiennyt. Olihan ollut hetkiä, jolloin hän oli luullut, ettei
hänellä ollut oikeutta sotkeutua Eeron asioihin. Enemmän.
Hänen velvollisuutensa olisi ollut nousta tuota miestä vas-

taan. Hän oli tässä harjoitellut vain itsehillintää ja alistu-
mista. Se ei riittänyt.

Piti odottaa, että aika kuluisi. Odottaa mitä? Loppua, kos-
ka ei selviydytty. Nämä vuodet olivat olleet pitkä odotusaika,
vaikeudet olivat tulleet ja menneet, mutta eivät kadonneet,
kun entinen oli mennyt, oli uusi tullut, kun se oli sivuutettu,
odotti uusi taas. Sai varoa, mitä sanoi ja teki. Ja siinä sai
tuntea kykynsä rajoitukset. Masentua ei saanut, oli vähään
tyydyttävä aina.

Nytkin oli voitto siinä, että Eero oli kotona. Ehkä hän jäi-
sikin kotiin. »Olkoon mikä tahansa, kunhan hän ei tee ri-
kosta, kunhan hän elää ja on terve.» Ja hän lisäsi: »Kunhan
ratkaisu, olkoon mikä tahansa, siirtyy tuonnemmaksi.»

Häntä kuitenkin pelotti. Hän tunsi sydämeensä koskevan.
Hänen rintaansa repi kuivasti. Hän hieroi tietämättään rin-



taansa. »Eihän tässä ole hätää», sanoi hän. Hän houkutteli it-
seään ajattelemaan valoisasti. »Taas kaikki on hyvin. Kohta
menee kipu ohi, aamu sarastaa, lapset nousevat ylös, jakaikki
paha tuntuu unennäöltä. Ehkäpä tämä tunto pahasta on hou-

retta, ehkä tämä on pingoittunutta väsymystilaa, eikä todel-
lista hätää tässä paljoa ole. Olen vielä vain tottumaton ym-
märtämään elämää.»

Kipu tuntui, säteili läpi rinnan, hän hieroi itseänsä.
»Mutta jospa vaara on lähellä? Täytyy olla varustautunut.

Todellinen vaaranhetki on lyhyt, se on silmänräpäys vain.
Se silmänräpäys, jolloin järki pimenee ja järjettömät vaistot
puhuvat.»

Ja yhtäkkiä Lean mieleen juolahti: »Mitä, jos hän tap-
paisi itsensä? Jospa löydän hänet sieltä kuolleena?»

Hän kuulosti. Ei mitään liikettäkuulunut.
Lea ei uskaltanut liikahtaa. Henkeä salpasi. Kaikki voima

ruumiista pakeni.
Hän kuulosti. Kuului kolahdus Eeron huoneesta. »Hän elää.

Siunattu asia, että hän elää. Hän on kotona ja elää. Niin,
miksi hän ei eläisi.»

Lea tunsi itsensä naurettavaksi ja lapselliseksi. Hän sai
kauhun oman mielikuvituksensa irrallisesta häilähdyksestä.
Pelkuruutta ja arkuutta ei hän itsestään millään voinut saada
pois.

Lea meni kylpyhuoneeseen ja valeli otsaansa ja joi vettä.
Hän hiipi hiljaa ja aikoi mennä sänkykamariin. Eeron ovi
kävi. Lea säikähti, niin kuin aina kun Eero ovissa kulki.

Eero tuli täysissä pukimissa ruokasaliin ja sanoi salape-
räisen näköisenä:

»Kuolleita kun lyö, ne eivät huuda.»
Lea ihmetteli, että mitä hän taas tarkoittaa, ja päätteli,
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että Eero tahtoo vain pelottaa ja näytellä mielisairasta.
»Voi olla», sanoi hän, jotta pääsisi vastaamasta tahi ky-

symästä.
»Et kai luule, että kuolleet eivät olisi kuolleita silloin,

kun ruumis kuolee, mitä», sanoi Eero kiihkeästi.
»Ajatteleeko hän, että jos minä kuolen, en kykene syyttä-

mään häntä. Vai ajatteleeko hän, että jos hän kuolee, ei
hän enää tunne, jos joku syyttää häntä», ajatteli Lea. Ääneen
sanoi hän:

»Eivät kuolleet puolusta itseään.»
»Kummittelisitko», kysyi Eero salaperäisenä.
»Miksi vainoaisin ketään», sanoi Lea. »Enhän vainoa nyt-

kään.»
»Mutta kuka sanoo, että ihminen kuolee silloin, kun ruu-

mis kuolee», jatkoi Eero. »Jotkut uskovat, että sielu elää.»
Lea hieroi vaistomaisesti rintaansa. Kipu rinnassa vaivasi

häntä.

»Mikä sinulla on», kysyi Eero. »Sinä näytät niin van-
halta. Taas hierot rintaasi.»

»En huomannut, rinnassa tuntuu, ehkä se on väsymystä.
Se on sitä vaivaa», sanoi Lea.

»Älähän, sitten ovat asiat huonosti», sanoi Eero elostuen.
»Ei se ole vaarallista», sanoi Lea, »se on jo ohi.»
Eero näytti miettivän. Kysyi sitten yhtäkkiä:
»Kauankohan isä on lain mukaan elatusvelvollinen lap-

sistaan?»
»Enpä tiedä», sanoi Lea.
»Jos sinä sattuisit kuolemaan ja minä sattuisin menemään

uusiin naimisiin, minä elättäisin näitä vain lain määräämän
ajan. En päivääkään kauemmin.»

Lea ei vastannut mitään. Mitäpä se olisi hyödyttänyt. Tuo
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puhe oli tarkoitettu kiusanteoksi vain. Mutta häntä vaivasi
oma saamattomuutensa ja pakollinen itsehillintä. Mutta jos
hän puhuisi, olisi nöyryytyksen tunto sen jälkeen vielä hä-
vettävämpi.

»Ja minä ottaisin vaimon kokonaan toista maata», sanoi
Eero ärsyttäen.

»Tietysti», sanoi Lea
»Minä naisin rahaa. Ei tämä rakkaus elätä. On siitä saa-

nut enemmän kuin tarpeeksensa. Sinä uskot tuohon lasten
satuun, että valhe turmelee ihmisen?»

»Uskon.»
»Ja valheesta luon minä koko maailman, jos tahdon.»
Lea oli vaiti. Hän istui kyyryssä ruokasalin tuolilla ja odotti,

että Eero lopettaisi. Jos hän läksisi sänkykamariin, tulisi
Eero perästä ja huutaisi ja herättäisi lapset. Niin oli ennen
tapahtunut. Parasta odottaa, että hän saa tarpeekseen sa-
nella, sitten pääsisi nukkumaan. »Noin hän puhuu, puhukoon,
minä kuuntelen. Minä istun kuin likaisessa kapakassa tahi
hullujenhuoneessa ja annan hänen puhua. Mitähän hän nyt
keksii?»

»Jumala», sanoi Eero, »mitä hän tietää elämästä? Vain
ihminen sen tuntee. Jumalan käskyjen mukaan ollakseen
täytyy ihmisen lakata olemasta tahi olla puupölkky vain.
Siinä on täydellisyys, ei tee syntiä. Sille Jumala voi antaa
anteeksi olemisen, eikä kostaa. Olepas ihminen, niin saat
tuntea, mikä kirous siitä seuraa. Pois, pois päiviltä, täällä ei
saa elää muita kuin tekohurskaita.»

Eero käveli kiihkeänä jayli lattian.
Lean korvia väsytti, tuo nostettu ääni vihloi: »Hän käyt-

tää nyt koko varastonsa tarpeettomasti. Hänellä on vielä pois-
lähtö mielessä, sitä se on.»



»Meidän pitäisi ottaa nuo ulkonaiset ilmiöt joustavammin.
Mikä meillä on hätänä», sanoi Lea.

»Sinä olet saita tunnoissasi», sanoi Eero.
»Kuinka niin?»
»Sinä säästät kiukkuasikin.»
»Minua ei lainkaan kiukuta.»
»Ja kiroustasi?»
»Ei, sitä en tunne. Älähän puhu noin. Mikä minä olisin,

jos minä vain vaatisin muilta. Minulle ei ole kukaan mitään
pahaa tehnyt», sanoi Lea.

»Mitä, mitä?» Eero hämmästyi ja hämmentyi. Sitten luuli
hän keksineensä. »Ahaa, teeskentelijä.»

»Niin.»
»Ja minä sanon, etten minä siedä tuota. Mene helvettiin

näyttelemään, mene helvettiin. Jos sinä et teeskentele, jos
sinä olet puhdas, minä inhoan sitä vielä enemmän, inhoan
puhtautta kuin ruttoa. Kun on astunut erään rajan yli, ei
sieltä enää rajan toiselle puolelle palaa, ei palaa. Älä odota.»

»En odota.»
»Surisitko, jos minä kuolisin», kysyi Eero sillä äänellään,

jossa ei tuntunut vilppiä.
Lea katsoi häntä kauhuissaan. Hän ei osannut vastata,

hän jäi tuijottamaan Eeron silmiin. Eero rypisti otsaansa ja
mietti ja sanoi sitten:

»Luulen, ettet teeskentele.»
»En teeskentele», sanoi Lea hiljaa.
»Jos minä olisin vajonnut alemmas kuin luulit, mitä

mitä, surisitko?»
»Eero, sinä tiedät.»
»Jos sinä et olisikaan minun ainoa vaimoni, jos olisi useita,

vieläkö surisit?»
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»Sinä tiedät.»
»Jos olisi joku lapsi, vieläkö omanasi surisit?»
»Sinä tiedät. Jos sinulla olisi joku lapsi, minä ottaisin sen

tänne ja hoitaisimme sen, enkä sanoisi sanaakaan. Eero, jos
niin olisi, niin me selviytyisimme.» Lea ei uskaltanut sanoa

enempää, hän ajatteli, että niin olikin. Tässä oli se paikka, jota
Eero oli peitellyt. Hänen täytyi hoitaa asiansa ja selviytyä.

»Etkö nyt utele?»
»En», sanoi Lea.
»Hyvä on. Ei ole mitään lasta. Jopa taisit uskoa.» Eeron

ääni oli ivallinen. »Tuo ei ole mitään hyvyyttä edes. Et tunne
itseäsi. Olet itsekäs, typerä nainen. Vai ottaisit tähän äpärä-
lapsen muka näyttääksesi, mikä minä olen ollut, nolataksesi
minua. Onneksi lasta ei ole. Enkä sitä tähän toisi. Olin
utelias vain. Ei sinun tarvitse teeskennellä. Minulla on tosi-
huolia, miten pystyn täyttämään ammattini, jos panevat
pois, mitä sitten, millä eletään?»

»Älä kuluta itseäsi valvomalla niin paljon. Käy nukku-
maan», pyysi Lea. »Koeta levätä enemmän.»

»Ei siitä tule mitään näissä oloissa.»
Mikä näillä oloilla on vikana», sanoiLea.

»Hyvä sinun on sanoa. Minä en koetakaan enää, minä an-

nan mennä, kestäköön, minkä kestää. Minut saa pyyhkäistä
pois elävien kirjoista.»

»Älä puhu aina siitä.»
»Minä olen tehnyt jo henkisen itsemurhan.»
»Koetetaan vielä.»
»Naisen sana, naisen usko. Tiedot asioista puuttuvat», sa

noi Eero.
»Minä olen miettinyt», sanoi Lea, »että jospa koettaisin

jollekin ammattialalle vielä.»
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»Mihinkä sinä pystyisit?»
»Konttoristiksi tahi myyjättäreksi vaikka. Ajattelehan vä-

hän. Emmehän siinä mitään menettäisi», sanoi Lea.
»Älä puhu. Minä voin suuttua.»
»Sitten minä panen palvelustytön pois jo. Minä olen terve.»
»Kyllä sinun terveytesi tiedetään», sanoi Eero. »Et sinä

kestä, huohotat vain.»
»Tasaisissa oloissa minäkestän.»
»Eivätkö olot tässä ole sitten tasaiset. Häiritsenkö minä

ehkä», sanoi Eero suuttuneena. »En ole pyytänyt sinua näin
valvomaan. Sinä vain valvot. Sinä vahdit minua. Luulet,
että minä tuon raajarikon luo menen. Sitä se on, sinä suo-
jelet sitä. Niin kuin minulta voisit ketään suojella. Ja sitten
tahdot panna tytön pois, näyttääksesi maailmalle, että mies
ei voi elättää perhettänsä tahi että mies on niin epäsiveellinen,
vastuunalaisuutta vailla oleva lurjus, ettei tuollainen kun-
nan hoidokkikaan ole turvassa siltä. Sitä sinä tahdot. Sinä
epäilet jo. Ja jos sinä sitä tahdot, minä näytän, että olen
lurjus, mutta toisin keinoin. Minä itse näytän. Olipa se löy-
tönen, sinä tapaat tuon lapsen minun sylistäni. Jo, jo oli ri-
kos, ihan aviorikos. Sepä jäi kummittelemaan sinun aivoihisi.
Turmelee lapset. Kuritushuoneeseen pitäisi saattaa, kuritus-
huoneeseen.»

Eero huusi jo ja käveli yhä edestakaisin lattialla. Ja Lea
ajatteli, että nyt hän on taas lähellä raivotilaansa. Ei, tässä
eivät olot koskaan selviäisi. Tästä oli uskallettava lähteä
pois. Ja kun hän lähtisi, ei Eero hänen lähtöään ratkaisisi.

»Ahaa, vai jatketaanko uskontotuntia, avataanko herätys-
kokous samalla», Eero irvisti, »ja veisataanko 'koko maailma
iloita mahtaa'.»

»Sydämestään, sielustaan», veisasi Eero karkeasti



»Jätä.»
»Jätetään sitten.» Eero meni omaan huoneeseensa ja pais-

kasi oven lujasti kiinni.
»Lapset heräävät», ajatteli Lea. Hän kuulosti, sänkykama-

rissa oli hiljaista. Poju siellä vain kääntäytyi. »Niin», ajat-
teli hän, »lähteä tästä pitää, ennen kuin on liian myöhäistä.»
Hän tunsi olevansa kuin syvän meren pohjalla. Jonkinlainen
muodoton merenpeto, kuin mustekala mikä, kietoi hänet
lukemattomine käsivarsineen ja väkevine ulottimineen ja
kuristi häntä niin, että pinnalle pääsy näytti toivottomalta.
Mutta hänen oli päästävä. Muu maailma, elämä, vapaus oli-
vat siellä meren syvyyden yläpuolella, kuin saavuttamatto-
missa. Piti olla ajattelematta tuota välimatkaa, piti olla vielä
pelkäämättä tätä syvyyden elämää, piti pysytteleidä hengissä
eikä säikkyä mitään. Hän ei ollut menettänyt kokonaan ta-
juaan, kun hän oli pudonnut järveen ja kävi pohjassa. Hän
ei menettäisi sitä nytkään. Oli ajateltava tätä, oli työsken-
neltävä. Oli sisäisesti vapauduttava. Ja sitten kohottava, ko-
hottava. Ei mitään harkitsematonta päätöstä vielä. Olivat
kysymyksessä lapset. Jos tätä jatkui ja lapset tulivat suuriksi,
synkistäisi tämä koko heidän elämänsä.

Lea säpsähti. Eeron ovi kävi. Eero tuntui lähtevän ulos. Lea
meni eteiseen:

»Älä lähde nyt enää. Minne menet?» Lea tarttui Eeron
hihaan. »Älä lähde, käy nukkumaan nyt.»

Eero riuhtaisihe irti, nykäisi ärsyttävästi Leaa hatullaan
kasvoihin jameni, paiskasi ulko-oven kiinni mennessään.

»Hän meni. Me emme selviydy.» Lea istahti väsyneenä
ruokasalin pöydän ääreen ja risti kätensä, jotka lepäsivät
hänen sylissänsä.

»Nyt on minun vuoroni», sanoi hän itsellensä. Hän ei oi-
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kein ymmärtänyt, mitä hän tarkoitti. Tarkoittipahan vain
suunnilleen sitä, että hänen voimiansa nyt koeteltiin. Päätä
painoi, väsytti. Hän kangistui paikoillensa, sulki silmänsä
ja oli kuin kokonaan kivettynyt elottomaksi ja ajatuksetto-
maksi.

Hän tajusi sitten, että sänkykamarin ovi avautui. Hän kat-
soi ja näki Pojun, joka yöpuvussaan hiipi hänen luoksensa.
Lapsi katsoi häntä arasti, silmät kysyvinä jasuurina.

»Äiti, menikö hän pois?»
»Meni.»
»Älä siitä ole huolissasi. Hän tulee huomenna».
»Oletko valvonut?»
»Minä heräsin isän puheluun. Sitten taisin nukkua ja sit-

ten herätä.»
»Jos kuulet puhelua, et saa jäädä kuuntelemaan.»
»Ei, äiti. Saanko hetkeksi istahtaa syliisi, saanko?»
Poju istahti Lean syliin ja pani toisen käsivartensa Lean

kaulalle. Lea otti huivinsa tuolin selustalta ja kääri sen
Pojun hartioille.

»Ei puhella nyt, uni menee», sanoiLea.
»Ei puhella. Oletko sinä ajatellut, mitä Poju tekee isona,

oletko, äiti?»
»Enpä nyt ole.»
»Äitiseni», sanoi Poju hellästi.
»Niin, kultaseni.»
»Poju ajatteli, että Poju rupeaa lääkäriksi niin kuin Aulis-

setä. Mitä äiti sanoo. Minä voin auttaa ihmisiä. Onko se hyvä,
äiti?»

»On, se on hyvä.»
»Ja me asumme äidin kanssa yhdessä ja otetaan pienet

mukaan. Aulis-setä lupasi silloin, kun olimme kesällä ajele-
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massa, että hän opettaa minua isona, mitä, äiti, saahan hän
sitten opettaa minua janeuvoa?»

»Saa. Mutta lue sinä nyt ensin vain, että saadaan koulu
käydyksi.»

»Minä luen. Tahtoisin olla jo iso.»
»Kultaseni, pienenä on parempi olla. Eikös sinulla ole

hyvä olla näin äidin luona. Isona tulee paljon huolia, kulta-
seni.»

»Minä en niitä pelkää, ethän sinäkään pelkää?»
»Jos pelkää, ei pääse eteenpäin. Tietysti minä pelkään. Mi-

nä en ole rohkea. Sinun on oltava rohkeampi. Tee vain
työsi, äläkä ajattele turhia, siitä tulee lopulta kaunis jälki.»

»Minä koetan tehdä niin, oletko nyt iloinen, äiti?»
»Olenhan minä. Jos näyttää, etten aina ole iloinen, olen

minä pohjaltani iloinen sittenkin. Joka ihmisellä on pienet
vaikeutensa. Se ei ole vaarallista, kun sen tajuaa.»

»Ei se ole pahasti vaarallista», koetteli Poju myöntää pikku-
vanhan tavoin, »se on vain tuhlausta.»

»Siinä näkyvät ihmisen rajoitukset. Ei puhuta enää. Päi-
vä on huomennakin. Nyt käydään nukkumaan.» Lea laski
Pojun sylistään lattialle ja he läksivät käsikkäin sänkyka-
mariin. Lea peitti Pojun ja siunasi mielessään päivän, joka
taas oli kulunut.

Mutta uni ei tahtonut tulla. Hän lepäsi liikkumattomana
ja katseli niitä valojuovia, joita katulyhty heitti huoneeseen
uudinten raoista, ja ajatus kierteli samoja ratojansa. »Vielä
on onnellista elämä, koska elämme.» Hän tiesi, että siihen
vakuutteluun sisältyi itsepetosta ja uskottelua, jolla hän hou-
kutteli itseänsä rohkeammaksi. Väärää sääliä itseä kohtaan
ei pitäisi antaa syntyä. Jos on heikko, niin kuin hän on, on
tämä ihminen ruoskittava lujemmaksi. Jos se ei ole tarkoitus,
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se on tehtävä tarkoitukseksi. Kunnes olisi kypsä ja hätään-
tymätön. Elämä oli karkea voimainkoetus, jos kaatui maahan,
sai nousta, antaa haavojensa parantua, koettaa uudelleen
jatkaa matkaansa. Ei mitään muuta, siihen sisältyikin kaikki
tuo, mikä ulkonaista koski. Sai kaatua ja nousta, kunnes mit-
ta oli täysi.

Mitä se Eero sanoikaan, kun hän tämän edellisellä kerralla
läksi yöksi pois kotoa. Hän sanoi, että 'riihtä tappavan har-
jan suuta ei ole suljettava.' Ja kun Lea kysyi, mitä hän
sillä tarkoitti, oli hän sanonut, että se, joka kuorman kan-
taa ja huohottaa, ansaitsee huoahduksen ja levon. Eikö mui-
den laita ollut samoin?

Lea puristi sormet nyrkkiin, niin että kynnet painoivat
kirvelevät jäljet kämmenlihaan, hän tunsi jännittyvänsä ja
jäykistyvänsä, mutta ei huomannut vähäistä kipua käsissänsä.

Hänen täytyi selviytyä tästä.
Ja hänen mieleensä johtuivat nuo sanat: 'Jos minä vuo-

teeni helvettiin rakennan, niin sinä olet sielläkin.'
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XXVII

Silja oli oppinut tekemään pientä askaretta, vähälahjaisuu-
destaan huolimatta sai hän päähänsä monta asiaa, kun her-
paantumatta häntä opetti ja neuvoi. Mutta yhtä hän ei op-
pinut, ettei saanut varastaa. Hän oli hyvin kätevä siinä.
Lea sanoi, että kaiken syötävän sai hän ottaa rehellisesti.
Koti oli hänenkin kotinsa, ei tarvinnut pelätä. Mutta Silja
tyydytti mielitekonsa salaa, ja näytti, että hän nautti siitä
jännityksestä, minkä salaa ottaminen tuotti. Lea arveli, että se

menisi ohi, kun Silja tottuisi ja saisi kylliksensä. Lapsi-
parka oli ollut nälässä ja tottunut näpistelemään. Mutta sit-
ten Lea huomasi vähitellen, että lapsi varasteli aina ja hänelle
tarpeetontakin tavaraa. Milloin oli Tytin hiusnauha, Pian
kynä, Pojun kynäveitsi, milloin mikin pieni tavara poissa. Lea
huomasi kerran sattumalta, että hän piilotti niitä patjansa
alle. Kun Lea sitten otti pois tavarat ja neuvoi Siljaa, näytti
hänestä, ettei Silja ollut täysijärkinen, ettei hän tajunnut
edes, ettei saisi ottaa. Kun Lea kysyi, oliko hän rahaa-
kin ottanut, niin Silja vastusteltuaan ensin tunnusti, että
hän oli rahaakin ottanut. Jonkin markan asioilla käydes-
sään ja jonkin markan Eeron taskusta. Lea kysyi, mihin
hän ne aina pani. Ja Silja sanoi, että hän säilytti niitä keit-
tiön ulkokäytävässä sen maton alla, johon ihmisen pyyhki-
vät jalkansa pihalta tultuaan. »Sieltähän toiset voivat viedä
ne», sanoi Lea. »Eivät keksi», sanoi Silja ja naurahti. »Ilta-
silla otan pois ja aamusilla, kun talonmiehen palvelija on
pudistellut maton, panen ne päiväksi sinne taas.» »Lähde-
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täänpäs nyt katsomaan», sanoi Lea ja Silja läksi ja näytti

kätkönsä. Siellä hiekkaisen, märän maton alla oli rahaa. Ja
Silja näytti sitä iloisena: »Eivätpäs keksi», sanoi hän ja kat-

soi Leaan naurussa suin. Leaa säälitti. Hän taputti tyttöä,
otatti rahat pois ja puhui hänelle niin kuin lapselle puhu-

taan ja lasta neuvotaan: »Kun sinun mielesi tekee, pyydä
minulta rahaa, otetaan säästölaatikko, pannaan rahat sinne.
Koetetaanpas yhdessä, eikö tuosta tavasta päästä. Jos sinun

mielesi tekee silkkinauhaa, minä ostan sinulle samanlaisen
nauhan kuin Tytilläkin on. Niinkö?» »Ei minun mieleni enää
tee», sanoi Silja jo pahoillansa. »Eikö sinua ole neuvottu ja
sanottu, että se on hyvin paha». »Ei ole», sanoi Silja. Lea

näki, ettei se ollut totta. »Muistelehan, ovat kai sinulle sa-

noneet.» Lea jätti aikaa miettimiseen, ja mietittyään Silja
sanoi: »On siitä sanottu, on toki piiskattukin, monta kertaa.»

»Eivät ne huviksensa ole sinua piiskanneet, eiväthän? Ne
ovat tahtoneet sinulle hyvää, jotta sinä jättäisit sen tavan.
Nytpä koetetaan jättää se, koetetaanko?» »Koetetaan.» »Sano
siis minulle aina, mitä mielesi tekee ja sitten tuumataan.
Ja jos voidaan, otetaan, niinkö?» »Niin.» »Ja jos nyt otat-

taa jotakin, sano edes jälkeenpäin, että otatti, ja sano, missä

tavara on. Koetetaanko alussa näin?» »Koetetaan.» »Kas,
minäpä luulen, että sinusta tulee kunnon tyttö. Ei viitsitä
salailla tuollaisia joutavia asioita. Niistä tulee ikävyyttä. Toi-
sille tulee paha mieli.» »Niin tulee.» Lea näki, ettei Silja
ajatellut, vastasi vain. Mutta monta kertaa sitten mainitsi

Silja, ettei hän sitä ja sitä ollut ottanut. Ja hän tekeytyi
avomieliseksi, koska hän oli muuta ottanut ja peitti sen sillä

tavoin. Kuitenkin tuntui Leasta, että harvemmin jo tavaraa
katosi. Ja sattui joka kerta, että Silja itsestänsä toi tavaran
paikoillensa. Lea ajatteli, ettei häntä saanut säikähdyttää,



460

vaan antaa hiljallensa parantua taudistansa. Jo kokeiluna
hän tahtoi nähdä, kuinka lujassa tuollainen tauti oli. Lea
koetti terästää taitoansa ja tahtoansa kuin olisi opettanut
omaa lastansa. Ja joskus hänestä tuntui valoisalta ja jo jälki
näkyi.

Mutta Siljan perille ei päässyt. Silja pysyi usein suljettuna
ja salaperäisenä. Hän ei ollut kuin oikea lapsi, lapsi hän
ei ollut kai koskaan ollut. Ja kuitenkin hän oli kehitykseltään
ainoastaan lapsi ja vajaamittainen ja vaillinainen. Ja säälistä
antoi Lea hänen olla toistaiseksi heillä. Ja siinä vähitellen
kävi niin, että Eero sai Siljan käsiinsä ja hänen vaikutusval-
tansa Siljaan oli määräävin. Siljassa kehittyi nopeasti viek-
kaus, joka Leasta oli ilmiömäinen. Lea ei enää kohta saa-
nut selvää, milloin Silja teeskenteli lapsellista vajaamittaista
ja milloin hänen oikea itsensä sinä näkyi. Lea tunsi häm-
mästyksekseen olevansa vailla ihmistuntemusta tämän seka-
van, sokean, hänelle kuin vasten kasvoja nauravan luonnon-
vietin pettämänä. Tämä mitä yksinkertaisin tyttö, joka leikki
Tytin kanssa, oli taitava peluri ja häikäilemätön juonten
punoja. Eikä häntä saanut siksi laskelmallisuus eikä taito,
vaan synnynnäinen vaisto. Oli kuin hänen vielä heräämättö-
män sielunsa pohjalla olisi ollut varastoituneena sukupolvien
keräämää oveluutta, joka heräsi nyt eloon. Hän ei ollut niin
vähälahjainen kuin oli luultu, hänen lahjakkuutensa oli vain
aivan oudoilla aloilla. Synnynnäisen taipumuksen rikolli-
suuteen näki Lea ensi kertaa lapsessa. Se muodosti nyt
kuin uuden kysymyksen. Hän oli ajatellut, että rikollisuus
oli enemmän satunnaista, tilaisuuden luomaa kasvattamat-
tomuutta, ja että se oli usein ulkonaisin keinoin pois hoi-
dettavissa. Tämän lapsen kautta oppi hän näkemään, että
asia ei ollut niin yksinkertainen. Muutamissa tapauksissa sitä
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ei voinut ehkäpä millään kasvatuksella pois hoitaa. Vika
oli aivokoneistossa. Nämä rikolliset olisivat tarvinneet oman
työlaitoksensa ja oman suljetun yhteiskuntansa, jossa oli
omat lakinsa ja oma elämäntapansa, niin kuin eri sairaat
tarvitsivat eri sairaslaitoksensa. Sekoittuneina terveiden jouk-
koon nämä sairaat, joita ei sairaiksi ymmärretty, raskautti-
vat kanssaihmistensä oloa, heihin haaskautui suunnattomat
määrät tervettä voimaa, ja kaikki oli hyödytöntä. He li-
sääntyivät ja söivät toisia. Vain se, jonka ei ollut tarvinnut
elää vierivierellä heidän kanssansa, vain se, joka ei rakas-
tanut kipeästi ihmistä, vain se voi keveästi sivuuttaa tämän
kysymyksen: mitä näille tehdä? Ei riittänyt, että uhrasi heil-
le itsensä, itse asia ei sillä parantunut.

Kun Lea oli ennen ajatellut, että Eero oli rikollinen, oli
hän tarkoittanut sillä, että Eero oli olojen hemmottelema ja
käytökseltään kasvattamaton. Kuitenkin Eerossa ja Siljassa
oli samaa tuo tuulien vaihtelu ja nuo villit puuskat, jotka
syntyivät jotenkin ruumiin epävireisyydestä, vaikka ne il-
menivät sitten ikäänkuin hengen ilmauksina. Silja oli viime
aikoina ärsyyntynyt, hän voi yhtäkkiä sanoa oudon ajatuksen,
ilman ymmärrettävää syytä. Se hipoi hulluutta, mutta siinä
oli jonkinlaista järkeä myös. Eräänä päivänä sanoi hän Leal-
le yhtäkkiä leikkiessään Tytin kanssa lattialla palikoilla ja
rakentaessaan niistä kotia Tytille: »Kun jokumuu on morsian,
ollaan iloisia, mutta kun minä olen morsian, ei kukaan ole
iloinen.» »Kenen morsian olet», oli Lea kysynyt. Silja säi-
kähti ja hänen silmänsä rupesivat pyörimään ja hän sanoi
sitten kireän leikkisästi: o>Ettepä arvaa?» »Jos jokuon sanonut,
on leikillänsä sanonut. Älähän usko sellaista puhetta. Älä an-
na narrata itseäsi.» »Olettehan tekin antanut narrata itseän-
ne.» Sehän oli totta ja hämmästytti kuulla sitä tuollaisen lap-
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sen suusta. Tajusikohan hän, mitä hän sanoi. Eräänä pak-
kasiltana taas, kun lapset oli pantu nukkumaan ja Lea pesi
astioita keittiössä ja pyysi, että Silja menisi nukkumaan, pu-
gahti Silja ruokasaliin ja avasi ikkunat ja jätti ne mitään
virkkamatta auki. Lealla oli itsellään tapana tuulettaa huo-
neet. Kun Lea kysyi sitten, että miksi avasit ikkunat, vaikka
huone oli jotuuletettu, sanoi Silja karskisti:

»Luulitte varmasti, että tahdoin tappaa teidät?»
»Mitenkä niin?»
»Luulitte varmasti, että minä ajattelin, että te vilustuisit-

te, kun jäätte ompelemaan vielä ja sairastuisitte ja kuo-
lisitte?»

»En mitenkään luullut. Ja miksipä sinä niin ajattelisit?
Ethän sinä minua tahtoisi tappaa, olemmehan me ystäviä»,
sanoi Lea.

»Siksi kai, että jos te kuolisitte, olisi tässä vähemmän ih-
misiä ja enemmän mukavuutta», Silja katsoi viekkaasti, ja
näytti kuin hän koettaisi arvailla, mitä Lea ajatteli. »Kyllä
luulitte», väitti hän. »En ole sellaista ajatellut, lapsi-kulta.
Jos minä kuolisin, niin sinuthan lähetettäisiin pois ja ottaisivat
ison palvelijan.» Silja tuli alakuloiseksi ja oli suutuksissaan
sitten seuraavan päivän. Lea ei ollut sitä huomaavinaan. »Jos
rikollisuus olisi kuin suuri puu», ajatteli Lea, »joka pimittää
taivasta ja estää valoa, olisivat sen salaiset, maanalaiset imu-
juuret näissä pienissä tekijöissä nähtävinä ja havaittavina.
Mutta puu se ei ole eikä yhtenäinen, se on kuin loiskasvi,
jota on siellä täällä, kaikkialla piiloutuneena, tervettä kasvua
estämässä jakoko ihmiskunnan elinvoimaa kalvamassa.» Eikä
oikea sekään määritelmä ole. Mikä on rikollista, mikä ei
ole rikollista? Tultiin pelottaviin päätelmiin ja hulluuden
rajoille tarkasti määritellessä. Oli turvauduttava tavalliseen
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ja ehkäpä syyllisyyden tunto liian painavaksi kasaan-
tuisi. Tässä oli tekemistä muutenkin, oli koetettava säilyt-
tää terve järkensä jatavallisen arkipäiväisen ihmisen arvoste-
lukyky.

Lea oli taas odottanut Eeroa kotiin tulevaksi jo kaksi päi-
vää. Hän oli soittanut toimitukseen, Eero oli ollut siellä ja
lähtenyt pois. Oli toisen päivän ilta jo. Talo oli rahatta ja
laskuja oli käynyt. Leaa hävettivät laskunkantajat. Hän oli
neuvoton ja hätääntynyt. »Mistä johtuu tunto», ajatteli hän,
»että olemme rajalla kohta? Kenties juuri nyt. Ja mikä
on se raja?» Se ei ollut tämä hänen raha-ahdinkonsa, eikä
se johtunut näistä kotioloista. Tuntui vain, että Eero ei koh-
ta jaksaisi selviytyä asioistansa. Väliin pelkäsi sitäkin, että
Eero hautoo jotakin pahaa mielessänsä. Kuka tietää, jos
hän yhtäkkiä tulisi salaa kotiin, hiipisi piiloon ja vaikka
pelottelisi aseella. Ja jospa ase laukeaisi. Lea katseli nurkat
ja ovien taukset yöllä. Yö nostatti noita aaveita kaikki-
alta. Ja ajatukset työskentelivät hätäisinä ja hulluina, kun
unta ei tullut.

»Jospa Eeroa ei enää ole? Jospa hän on tehnyt jotakin
itselleen.» Eero oli pelkuri. Hän ei sellaista tekisi. Ihminen,
joka ei uskalla pienintäkään tilitystä tilittää, ei uskaltaisi
tuota ratkaisua tehdä. Ja kuitenkin se mahdollisuus yhä
kummitteli Lean mielessä. »Mitä siellä ei kummittelisi», sanoi
hän itselleen. Välistä tuntui hänestä, kuin hän olisi ollut
kytketty yhteen hullujenhuoneen hoidokin kanssa ja he tais-
telisivat olemisesta syvän kuilun partaalla, joka kuilu am-
mottavana uhkasi niellä heidät. Se ei ollut niellyt heitä vie-
lä. Eero oli onneksi kunnianhimoinen. Hän oli vielä kiinni
ulkonaisessa. Puhuja!

463



Eero puhui rauhasta puukko taskussansa ja sivistyksestä
palvelustyttö polvillansa. Miksi ei niinkin, kukapa sitä kysyi.
Lea ei ollut kertaakaan kuullut hänen julkisesti puhuvan.
Kerran sanoi Eero lähtiessään kuin piloilla: »Lähde mukaan.»
»Enhän minä voi lähteä ja jättää lapsia yksin», sanoi Lea.
Eero tiesi hyvin, ettei Lealla ollut vaatteita. »Jotkut ne ovat
niin hienoja, että niiden pitäisi muuttaa maasta pois. Ei
tämä maa kelpaa, huono maa.» »Tarkoitatko minua?» »Sinua
ja muita, jotka eivät viitsi vaivautua meidän maalaisten mu-
kaan.» »Tottahan ymmärsit, ettei minulla ole vaatteita. Mutta
älä ole pahoillasi, vaikka en pääse.» »En toki ottaisikaan
mukaan. En minä sinne arvostelijoita ota, en niin hienoja
kuin sinä. Maasta pois, maasta pois sellaiset.» »No, älähän.
Tarkoitit kai maan alle sellaiset.» »Ei, kitukoot, mutta ilman
tovereita, ilman vaatteita. Tuhlata en anna. Jolla on raha,
sillä on valta. Jolla on ase, sillä on voima», oli Eero lausuil-
lut ivaten kävellen voitonvarmana niin kuin hän käveli loisto-
tuulellansa suurmiehenä lantio ja pää eteenpäin työntynee-
nä notkistellen itseänsä ja huitoen nyrkillänsä.

Tähän osaan Eeroa oli turvauduttava. Hän tulisi kotiin,
koska hänellä oli nytkin puhe valmistettavana. Häntä piti
innostaa työhön, ei kajota tähän poissaoloon nyt.

Lea odotti jännittyneenä.Puoliyön tienoissa tuli Eero kotiin.
Hän tuli suoraan ruokasaliin, käveli paltto päällä horjahdel-
len. Hän oli juovuksissa.

»Heitetään paltto pois, anna se minulle, vien sen naulaan»,
sanoi Lea jo. Eero antoi hänen riisua palttoonsa ja viedä sen
pois. Hän käveli levottomana, hänen jäsenensä nytkivät
kuin näkymättömien kahleiden painosta. Hän alkoi puhua
kuin itsekseen:

»Sama se, sama se, olen elänyt ainakin aikani, sama se.
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Yhden asian niin loppuun kuin ihminen voi elää, palanut
loppuun.»

Lea seurasi häntä syrjästä. Säälin sekainen inho täytti
hänen mielensä.

»Jos minä kaadun», sanoi Eero, »yksin kaadun. Ja se on
minun asiani.»

»Ethän sinä mihin kaadu», sanoi Lea.
»Minä kaadun. Ja omaan itseeni minä kaadun. Ja siksi

elän minä aikani niin kuin tahdon. Ei kenelläkään ole sii-
hen mitään sanomista.» Eero löi rintaansa niin että kumahti.
»Minulla on oma helvettini täällä.»

Lea tunsi hänen eleensä. Siinä oli jo vaikutuksen hakua.
Hän rauhoittui. »Hänen tilansa ei olekaan niin huono vielä»,
ajatteli hän. »Hän on kohta entisellään. Parasta antaa hä-
nen raivota itsensä väsyksiin ja saada hänet nukkumaan sit-
ten.»

»Olen raakalainen, jota sinä inhoat.»
»Annahan olla nyt», pyysi Lea.
»Olen avionrikkoja, murhamies. Kaikkea, mitä vain ha-

luat.»
Eero oli jo lämmennyt, hän koukisteli polviaan, ponnahteli

suoraksi. Ja hän ojensi sormella itseään ja hammasta pur-
ren huusi:

»Pahahenki, perkele, saatana, se, se olen minä.»
Hänen kasvonsa vääristyivät niin, että tuli näkyviin kuin

uudet kasvot. Hän oli kalpea, silmänalukset mustat ja raivo
paloi silmissä. Hän heilutti nyrkkiä kyyristyessään ja pon-
nahdellessaan suoraksi kuin jonkinlaisessahelvetillisessä tans-
sissa tuudittaen itseään jakertasi:

»Tapan itseni, tapan. Jos olisi ase, tappaisin kaikki.»
Lea ajatteli, ettei hän saa liikauttaa itseään nyt, ei kat-
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soa hänen menoaan, ei olla huomaavinaan, on vajottava kuin
maan alle, jottei Eero kiinnitä huomiotaan siihen, että toinen
on läsnä, niin se menee ohi. Eeron raivo oli nyt välitön,
se oli sisäisen tuskan ilmaus, ja näyttelyä ei siinä tuntu-
nut. Lea painoi silmänsä alas, eikä seurannut Eeron liikeh-
timistä. »Hän ei ole niin huono», ajatteli hän, »koska hän
tuntee häpeää. Hänen arkinen kylmyytensä on epäinhimilli-
sempää.»

Eero reuhtoi itseään ja jatkoi
»Täytyy tehdä pahaa, tehdä pahaa, ääh, tunnen alemmuu-

dentuntoa. Tiedätkö, mitä se on? Se on helvettiä, tätä, tätä
helvetin piinaa. Jos minä lyön, rikon, raivoan, helpottaa se,
sillä silloin ansaitsen minä tämän vielä paremmin. Mitä te
tiedätte ihmisestä, te sileät jakelvolliset, te katsotte vain pu-
kua ja näköä. No, mikä on ihminen? Ihminen on luotu helve-
tin liekeistä jamaan likaisimmasta mudasta.»

Lea katsahti häntä. Väri oli palannut Eeron kasvoille. Hän
on kohta entisellään, ajatteli Lea. Hän kävelee jo toisin.

»Käy nukkumaan nyt. Sinulla on puheesi valmistettava.»
»Se on totta.» Eero muuttui kuin toiseksi, arvokkaammaksi,

samalla. »Se on totta.»
»Käy nukkumaan», sanoiLea ja teki itse lähtöä.
Eero totteli kuin lapsi. Hän viittasi kädellään mennessään

ja Lea kuuli, miten hän viskasi kengät jaloistansa ja meni
vuoteelleen.

Hyvä oli taas. Hän oli kotona. Ei hätää mitään. Aina tässä
selviäisi. Jospa hän pysyisikin kotona, ei hätää olisi. Että hän
kärsi alemmuudentunnostaan, sen Lea oli ennenkin ymmär-
tänyt. Eeron tila ei ollut toivoton. Hän piti taas, että hän,
Lea, edusti jonkinlaista siveellistä maailmanjärjestystä, jota
hän, Eero, oli loukannut ja loukkaisi, eikä se raivo, jolla hän
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kohteli Leaa, ollut muuta kuin vihaa tuota maailmanjärjes-
tystä kohtaan. Tuo äskeinen raivohan oli vain itsearvostelua.
Ehkä Eero haki turvaa hänestä eikä aliarvioinutkaan häntä.

Jokinkäymistila tuo raivo oli. Se teki työtä hänessä. Hänellä
oli hätä itsestänsä. Ja nuo inhimilliset piirteet hänessä syn-

nyttivät myötätuntoa. Murhan uhka ei ollut nyt kateuden
eikä pahansuopaisuuden synnyttämä pelotuskeino, jolla hän
kiristi itselleen vapauksia. Se oli sisäistä levottomuutta ja
ehkä oikeaa hätää. »Kehitys», ajatteli Lea, »on kuin korkeam-
man käsi, joka muovailee meitä, painellen alkusaveamme
niin, että ote tekee kipeää ja sormien jäljet tuntuvat sielus-
samme ja ruumiissamme. Kunnes muoto on löydetty ja

olemme levossa, jossa ilmenee jokin ehkäpä kauneus.»
»Jospa Eero ja minä olemme sen muodostelun alaisia vain.
Epäselvästä suurempaan selvyyteen.»

Lea paneutui nukkumaan. Hänen mielensä oli keventynyt
jahän oli onnellinen siitä, että tiesi Eeron nyt olevan turvassa.
Hämärät, väsyneet ajatukset, kuin pehmeät pilvimassat, so-

vinnollisina ja hyväätekevinä, tuudittivat häntä kuin jossakin
sumumeressä. Myrskyn tunto oli kadonnut ja vähitellen
häipyi tunto ruumiista ja koko olemisesta jossakin määrä-
tyssä muodossa olemattomaksi, muuttui pehmeäksi usvaksi
ja lopulta vaipui kuin olemattomaksi syvään, hyväätekevään
uneen.

Aamulla hän heräsi keventynein mielin. »Houretta nuo

yölliset pelot», ajatteli hän. »Kaikki on hyvin. Me elämme.»
Se oli siunattu asia. Se oli aina voitto, kuin palkinto kaikesta.

Kun lapset olivat lähteneet kouluun ja Lea huomasi Eeron

heränneeksi, vei hän itse teen Eeron huoneeseen.
»Nukuitko hyvin», kysyi hän jakatseli Eeroon iloisena.
»Nukuin», sanoi Eero.



Eero näytti nyt niin terveeltä ja hyvältä. Hänellä oli vielä
uniset silmät, joita hän availi kuin pieni lapsi. »No, ihminen
on lapsi aina», ajatteli Lea.

»Minäpä kerron sinulle uneni», sanoi Eero ja kohentihe
vuoteellaan. »Näin sellaista unta, että minulla oli käsissäni
pieni lapsi. Minä sanoin Siljalle: 'Sahaa sen pää pois'. Ja sit-
ten me Siljan kanssa sahasimme lapsen pään irti. Verta tuli
käsivarrelleni ja rinnalleni ja sen pään toinen silmä jäi auki
ja se silmä katsoi minuun syyttävästi. 'Mihinkä minä sen
panen', arvelin, 'ettet sinä sitä löydä'. Käärin sen sitten sano-
malehtipaperiin ja panin kirjahyllyn taakse ja läksin pitä-
mään sitä puhettani, joka oli tilattu. 'Tästä tulee oikeus-
juttu', ajattelin. 'Jospa pitää paeta maasta pois', ajattelin.
'Silloin ne huomaavat, että olen maankavaltaja ja luulevat,
että olen salaisia tiedonantoja myynyt viholliselle. Ei kuin
kuula otsaan', päättelin. 'Jos pakenen, se sama siellä-
kin odottaa', ajattelin. 'Mitenkäs minä tällaiseen olen sot-
keutunut', ihmettelin, 'minähän olen sivistystyön tekijä
ja niin edespäin', mietin kirkkaasti ja siihen herä-
sin.»

»Mitäpä tuosta», sanoi Lea, häntä sykähdytti hämmästyk
sestä.

»Siinä olisi psykoanalyytikolle selvä uni», sanoi Eero.
»Ei tuo minusta ole mitään», sanoi Lea, jottei näkyisi, että

hän oli hämmästynyt. »Mitä Siljakaan siinä unessa teki? Ei
merkitse mitään.»

»Sehän siinä päähenkilö olikin.»
Lea ymmärsi Eeron alitajunnallisen hädän. Pahempi hä-

nestä oli siinä tuo kavallus.
»Ja kavallus? Mitä sellaisesta unta näet?» Lea ihmetteli,

että Eero kertoi koko unen.

468



469

»Sinä olet todella yksinkertainen, kokematon vielä», sanoi
Eero.

»Eihän tarvitse kaikkea kokea. Mitä hyötyä siitä on», sanoi
Lea jotakin sanoakseen.

»Että mennä vain niine kokemuksineen suoraan hautaan.
Mitä hyötyä? Hyödystäkö tässä onkysymys. Mitä hyötyä koko
ihmiskunnasta on? Ei mitään hyötyä. Se voisi mainiosti olla
olematta. Mitä hyötyä on yksityisestä? Se tuhoutuu, kun
sattuu. Mitä hyötyä monesta oli? Vahinkoa vain ko-
konaisuudelle. Mutta kun kokonaisuuskaan ei ollut hyö-
dyksi millekään, ei tuhoyksilöstäkään ollut vahinkoa mille-
kään.»

»Sinä puhut vasten vakaumuksiasi nyt. Harjoitellaksesi
puhetta», sanoi Lea pehmeästi.

»Mene, mene syvemmälle alaspäin. Jos ihmistä ajattelet,
mene pohjakerroksiin asti. Mitä sieltä tapaat? Hyödyllistäkö?
Ääh. Hirviön siellä tapaat. Ikivanhan, aikojen takaisen, se ei
ole kuluttanut itseään vielä. Alkusolu, siinä oli kirous. Ihmi-
sen juuret ulottuvat kauas taaksepäin kuin kuolemattoman,
raatelevan petokasvin, joka alkusolusta läksi. Mitä? Elämä
on uhmaa kuollutta luontoa vastaan. Vain kirous. Mitä hyö-
dystä tai hyvästä ja pahasta, se on pientä. Luontoa ei häpäise
millään, vaikka koettaisi.»

Lea näki, että Eero nautti puhumisestaan ja kuunteli
ääntänsä. Yhtäkkiä kysyi Eero:

»Miksi sanovatkuoleman majesteetti?»
»Monella tavalla sanotaan, ehkä sanovat pelosta tahi niiden

kuvien vuoksi, joillakuolemaa ilmennetään.»
»Miksi ilmennetään kuvilla siten?»
»Koska kuolema on kai ainoa oikea majesteetti», sanoi Lea

kuin lapselle.



»Se on erehdys. Tälläpuolen on koko elämä, silläpuolen ei
ole mitään hallittavaa, hänen valtakuntansa on tyhjyys.»

»Minun täytyy nyt huomauttaa sinulle rahasta», sanoi Lea.
»Olemme velkaa kauppoihin ja laskuja on käynyt.»

»Minä soitin sinne sähköliikkeeseen, ei lämminvesikeittiötä
oteta. Sähköjohtoihin meni kuusisataa —»

Lea näki, että nyt Eero erehtyi ja ymmärsi heti, että Eero
puhui väärälle henkilölle, heillä ei sähköjohtoja ollut laitettu.
Lämminvesikeittiöstä ei ollut puhuttu. Hän vaikeni. Eero ei
vielä huomannut itse erehdystään.

»Pahuksen sähkömiehet, laiskoja.»
»Eihän meillä ole sähköjohtojen korjausta ollut», sanoi Lea

heikosti.
Nyt Lea näki, että Eero ymmärsi. Eero sulki silmänsä ja

katsoi sitten ylös ja oli muistelevinaan ja katsoi viattoman
näköisenä.

»Olihan meillä puhetta, minä muistelin, että minä olisin jo
soittanut miehet.»

»Täällä ei ole mitään laittamista», sanoi Lea.
»Ei, en minä sitä tarkoittanutkaan. Toimituksessa siitä oli

puhetta. Erään toverin luona piti laitattaa.» Eero katsoi re-
hellisen näköisenä Leaa silmiin.

»Taitava», ajatteli Lea. »Hänellä on toinen asunto, jonne
sähköjohdot on laitettu.» Nyt hän ymmärsi, missä Eero oli
ollut öitä. Hänellä oli toinen vaimo jatoinen koti.

Eero joi teetänsä rauhallisena ja sanoi:
»Nyt minua ei saa häiritä, minä nousen ja teen puheeni

loppuun, se on odottanut tuossa loppunousua.»
»Merkitseeköhän se sitä, että rahasta ei saa enää puhua»,

ajatteli Lea ja sanoi:
»Syötkö kotona aamiaisen?
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Tottahan.»
»Ikävä kyllä, minä olen ihan rahatta, en voi enää lihakau-

pasta velkaa pyytää.»
»Kyllä sinä olet kiinni tuossa rahassa. Anna sitten kukkaro

tuosta pöydältä tänne», sanoi Eero ärjähtäen.
Lea ojensi kukkaron Eerolle, joka otti siitä satamarkkasen

ja viskasi sen lattialle.
»Minä sinuna alkaisin jo itse ansaita, enkä aina pyytäisi ja

pyytäisi», sanoi Eero suutuksissaan.
»Hyvä.»
»Nyt mene pois, mene pois siitä silmieni edestä. Mene pois

ja jätä minut rauhaan. Tämä on minun huoneeni. Enkö saa
yhtään rauhassa olla.»

Lea meni. Eero pysyi iltapäivään asti huoneessansa, kävi
vain syömässä ja valmisti suurta puhettansa rauhanaatteesta.
Hän luki sen iltapäivällä Lealle. Lea kuunteli sitä surullisena.
Siinä oli suuria sanoja, korkeita aatteita, onttoa pauhinaa, ei
ainoatakaan tosisanaa. Mitä rauhasta Eero osasi sanoa, oli
valhetta. Kaikki oli valhetta. Lea istui äänetönnä ja kuin
piestynä. Ja kun Eero kysyi, mitä hän puheesta piti, sanoi
Lea:

»Minä sinuna en noita puheita enää pitäisi.»
»Ja miksi et?»
»Ne ovat valhetta.»
»Sinä olet kateellinen.»
»En ole. Täytyy edes seistä sen takana, mitä sanoo.»

»Sitäkö kansa kysyy. Sille on sama, mikä minä olen. Se ei

kaipaa kuin valhetta, valhetta, sievistelyä ja valhetta, se nu-

kuttaa sen ajatukset sopivasti. Kansa on roskaa. Ei se ansaitse

tosisanaa, ei se ottaisi sitä vastaankaan. Se kivittäisi toden-
puhujat. Tämä on minun paras puheeni. Ikävä, että kotona ei
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ole minulla ymmärtäjää. Että minun täytyy hakea ymmär-
täjät muualta. Sinä ehkä pidät, että olen rikollinen, etten saa
puhuakaan enää?»

Lea ei vastannut mitään.
»Älä sinä ota elämää niin juhlallisesti», sanoi Eero. »Tästä

huijauksesta on sinulle juuri etua. Älä ole niin arkanahkai-
nen.»

Lea oli aina ymmärtänyt sen, että tämä yhteiskunnallista
ihmistä näyttelevä Eero oli turvannut perhettä, toisten voi-
mien hänessä halutessa tuhota sitä. Tiesipäs Eerokin sen.
Eeroa suututti. Hän osoitti sormellaan Leaa kuin ärsyttääk-
seen jasanoi:

»Kapitalisti. Jos sinulla olisi rahoja, asetehtaaseen neuvoi-
sin niitä kiinnittämään, ole hyvä.»

Kun Lea oli vaiti, jatkoiEero:
»Minä vihaan kapitalisteja. Ihanteellisuus on naurettavaa.»
»Sinun puheesi oli korkeanihanteellinen», Lea ei voinut

olla sitä sanomatta.
»Minä petankin tietoisesti.»
»Puhut rauhasta jarakastat sotaa.»
»Ja minun pitäisi elättää perhettä? Sinä olet epämoraalinen,

kun otat tällaiselta elatuksesi vastaan. Laki, laki, se on saata-
nallinen juoni, kiristys. Tehdäänpäs elinkeinorakkaudesta. Ja
mistä rakkaudesta? Siveyttä, se on sitä siveyttä. Näkisitpä
sen oikeassa valossa. Hullunkurista.» Eero koetti nauraa,
vaan naurua ei tullut, hän ähkyi jakiristi hampaitansa.

»Jokaisen on suojeltava lapsiansa», sanoiLea.
»Vedenpaisumus meidän jälkeemme», sanoi Eero.
»Olen puheesi kannalla», sanoi Lea. »Velvollisuutemme

maatamme kohtaan on pyrkiä eteenpäin rauhallisessa työssä.»
»Vaiti, vaiti. Minä voin jättäytyä työttömäksi milloin tah-
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don. Ja teenkin sen. Lapset? Onhan niillä äiti, pitäköön huolta
lapsistansa», sanoi Eero, »kerjätkää, jos tahdotte.»

»Hyvä on», sanoi Lea.
»Laki. Mitä se tietää ihmisestä? Minuun ei se pääse kiinni.

Ja jos rehellisesti sanon, minua ei voisi rangaista kuin yh-
destä kavalluksesta», sanoi Eero uhallakin välittömästi.

»Kavalluksesta ? »

»Niin, varkaudesta», Eero mietti ensin, ennen kuin sanoi
sen. »Jos itseni ilmiantaisin. Vaan annankos, älä luule.»

»Eikö muusta», kysyi Lea.
»Mistä muusta», Eeron silmät välähtivät pahaenteisesti.
»Ei kai mistään», sanoi Lea.
Eero kulki vihaisena käsivarret ristissä rinnalla, pingoittu-

neena ja suorana, suupielet olivat vääntyneinä alaspäin ja
silmäluomet iskivät hitaasti tahdissa ja hän aukaisi aina sil-
mänsä suuriksi. Hän koetti saavuttaa luonnollisen vihan
astetta ja näytteli itsevaltiasta.

»Samaa, samaa», ajatteli Lea.
Eeron housunkannattimet riippuivat alhaalla ja muodosti-

vat heilahtavat lenkit hänen kupeilleen. Sukat olivat valu-
neet vyyhdille nilkoissa. Hän oli alkanut pukeutua juhlaa
varten, vaan oli sen jättänytkesken.

Lean suupielissä värähti hymyntapainen, kun hän katseli
housunkannatinten heilahtelua. Eero ehti huomata sen, hän
pysähtyi, ojensihe ja löi nyrkillään tuolin selustaa.

»Se, jonka pitäisi olla kiitollisuudenvelassa, nostaakin pää-
tänsä.»

Lea ajatteli, että Eero tarkoitti häntä, mutta Eero osoitti
sormella rintaansa. Sitten Eero asettui kuin puhujanasentoon,
otti kädellänsä tuolin selustasta ja lausui:

»Täällä maailmassa on niin, että kiitollisuus synnyttää
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vihan ja viha nostattaa salaisia, hävittäviä intohimoja.»
Lea näki, että Eero kuunteli ääntänsä. Tämä oli harjoitusta

siis vielä. Hän ihailee itseänsä, ajatteli Lea.
»Tämä hävityshalu on luonnollinen yksilön asenne, luon-

nollinen itsensä tehostus, se on väkevimpiä luonnonviettejä.»
»Vaarallista tuo puhuminen», ajatteli Lea. »Se johtaa asen-

noitumiseen ja lauseiden helppoon ja helppohintaiseen käyt-
töön.»

»Hävittää, hävittää, se on luomista sekin», jatkoi Eero.
»Tehostaa yksilöllisyyttään, astua lain sallimien rajojen yli.
Jakaikista ovelin rikollinen on se, joka ei koskaan vankilassa
istu. Suurimmat rikolliset eivät siellä istu.»

»En usko», sanoi Lea.
»Petos asuu siellä, missä et aavistakaan», sanoi Eero.
Lea ymmärsi, että Eero olisi mielellään paljastautunut vain

nolatakseen häntä.
»Kahlekoiria», huusiEero.
Mitä tarkoitat», kysyi Lea.

»Kahlekoiria, me olemme kahlekoiria. Rakkaus, hah, minä
annan sen ilmaiseksi kenelle tahdon, joka siihen tyytyy,
mutta sieluani en. Minun sieluni on likainen, antaa sen olla.
Ei sitä puhdisteta eikä kiilloiteta eikä tarjottimella sinulle
kanneta. Varo silmiäsi, älä katso noin. Onpa naama taas pitkä
kuin rikoslaki, täynnä tuomioita japykäliä. Sinä et ole minun
tuomarini.»

Yhtäkkiä saavutetussa raivossaan löi Eero Leaa nyrkillä
niskaan.

»Sinä, sinä», ähki hän.
»Rauhoitu», pyysi Lea ja suojeli päätään ylöskohotetulla

kädellään.
»Pyhä nainen. Minä olen ollut naimisissa pyhän naisen
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kanssa. Äh, näin minä pyhyyttä kohtelen», Eero potkaisi ja
Lea koetti hengittää salaa syvempään, että hallitsisi itsensä.

»Silja on alaikäinen ja holhouksen alainen», sanoi Lea ja

tunsi olevansa kalpea. »Hän ei saa joutua huonoille teille. Me
olemme vastuunalaisia hänestä. Me emme palvelijaa tarvitse,
minä lähetän hänet pois.»

»Sepähän nähdään.»
»Lähetän pois.»
»Minunko tähteni?»
»Itseni myös.»
»Vie minut sitten hullujenhuoneeseen tahi paneta vanki-

laan», huusi Eero.
»Sinun pitäisi jättää lyöntisi. Se voi koitua kerran rikos-

asiaksi. Sinä vahingoitat sillä enemmän itseäsi kuin minua.»

»No», sanoi Eero nolona venyttäen sanaa. »Säälitkö sinä
minua. Paneta kiinni.»

Lea ei ollut kuulevinaan eikä ymmärtävinään.
»Tämä koti ei saa olla mikään katutyttöjen koulu», sanoi

Lea. »Sinä et voi kaikkia meitä elättää. Ja minne tytöt jou-
tuvat? Riittää jo.»

»Mikä on himomurhaaja», huusi Eero. »Sano, mikä on
himomurhaaja.»

»Älä puhu tyhjää.» Lea ajatteli, että se oli taas temppu,
jollaEero koettaa pelottaa japujahtaa asiasta pois.

»Himomurhaaja on arvoitus. Sellaisilla ihmisillä kuin si-
nulla ei ole niistä aavistustakaan. Ette te tiedä elämästä mi-
tään. Ja minä sanon, että minä en rupea enää teidän juoksu-
pojaksenne, minä jätän ammattini ja koetan elää ilman
työtä, sellaisella keinolla, jossa älyä ja rohkeutta vain kysy-
tään.»

»Mikä on se keino?»



»Sitä minä en sano. Se on minun salaisuuteni.»
Lea näki, että hän tarkoitti totta, että hän oli ajatellut

jotakin toista elinkeinoa, joka oli jotenkin yhteydessä noiden
hänen salaisten hankkeittensa kanssa.

»Ole varovainen», sanoiLea.
»Olen johdonmukainen», sanoi Eero. »Ihminen luulee,

että hän itse määrää tekonsa, olen tullutkin siihen aja-
tukseen, että teot ovat kuin ketju, toinen teko johtaa toiseen
tekoon.»

»Älä ole järjetön. Missä on sinun vapaa tahtosi sitten ja se
yksilöllisyytesi, josta olet puhunut?»

»Puhutaan kaikkea.»
»Minä varoitan sinua, mitä lieneekin se, mitä olet ajatellut»,

sanoi Lea. »Kiiruhda, mene pukeutumaan.» Eero meni huo-
neeseensa. Lea tiesi, että Eero nykyisellään pystyisi suun-
nittelemaan vaikka mitä. Päähänpisto, joka oli vaarallinen,
voisi muuttua teoksi., Ja hän olisi tehnyt enemmän huonoja
tekoja, ellei tämä vapaasti purkautuva raivo olisi kuluttanut
häntä ja estänyt siten teoista, jotka ehkä olisivat olleet kohta-
lokkaita. Tuntui, että hänellä oli liika lataus pahuutta sielus-
saan. Tässä ympäristössä se ei ollut kenties vaarallista. Ja
totta oli, ajatteli Lea, että niin yksinkertainen kuin Eero oli,
oli hän välistä kuin arvoitus tutkimattomine ja hirveiltä
näyttävine mahdollisuuksineen. Voi myös olla, että hänen
vähäpätöisyytensä näytti hirveämmältä kuin se oli. Hänen
kuvitellut rikoselämyksensä uursivat varmoja latuja. Mutta
jos samalla kuluisi pois se pelkuruus, joka muodosti hänen
suojansa, ja hän kerta vaikka sattumalta syöksyisi harkitse-
mattomaan väkivallantekoon tahi kavallukseen, mitä sitten?
Eerolla oli ollut onnea. Hän leikki. Niin kauan kuin hän
palveli vielä sovinnaisuutta, nimeä, mainetta, eikä ulkopuoli-
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nen tuomio tuntunut, niin kauan ei ollut mitään vaaraa. Niin
kauan kuin hän oli huvittunut suurista sanoista, näyttelemi-
sestä, sinne tänne heittelehtivistä ajatuksista, narrasi itseänsä
sanojen helpolla kuohulla, suurilla maailmoilla ja laajoilla
ajatusvaltakunnilla, jotka olivat yläpuolella tämän näkyvän
ja ulottuivat maan uumenista taivaiden tuolle puolen, niin
kauan ei mitään muutosta tapahtunut. Hän oli itsevaltias,
maan ja taivaan luoja. Vasta kun hänet pudotettiin alas
näistä korkeuksista, tuli tosi eteen. Ja todesta hän ei tahtonut
tietää, ei mistään suhteellisuuksista. Oli kuin sivistys ei olisi
pystynyt häneen, se oli tehnyt hänet vain sairaaksi ja kuu-
meiseksi, kun sitä oli koetettu istuttaa häneen. Ja tuo raivo
oli sen kuumeen ilmausta.

Eeron mieleen ei juolahtanut, että hän, Lea, oli ihminen
myös. Se oli puute, joka johtui Eeron kehittymättömyydestä.
Siihen ei tarvinnut takertua. Se ei loukannut edes. Lea osasi
katsoa asiaa hänen silmillänsä ja sivuuttaa turhana tilinteot
siitä. Mitä merkitsi, mitä joku jostakusta piti tahi jostakusta
ajatteli tahi eikö ajatellut mitään? Perusasioihin se ei koske-
nut. Eihän täällä oltu pyytelemässä itselle siinä suhteessa
mitään. Samantekevää, tunsiko joku sydämelle arvoton ih-
mistä vai eikö. Hän ei kieltäytynyt avautumasta, mutta sitä
ei tarvittu. Sitä ei siis tunnettukaan. Se voitiin sivuuttaa
vähäisenä välttämättömämpien asioiden tieltä.

Lea oli pyytänyt Siljaa asettamaan Tytin vuoteelle, ja
Silja meni sänkykamariin riisumaan Tyttiä. Lea kutsui Pojua
jaPiaa syömään illallisvoileipänsä ruokasaliin.

Lapset pälyivät ympärilleen.
»Isä on pukeutumassa», sanoi Lea.
»Onko hän pahalla tuulella», kysyi Pia kuiskaten

»Ei», sanoi Lea.
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»Kun hän pukeutuu, hän keikaroi», sanoi Poju. »Hän on
nähtävyys.»

»Poju», varoitti Lea. »Syökää nyt nopeasti ja menkää
sänkykamariin, ettei isä teitä huomaa. Olkaa hiljaa.»

»Ettei hän muista meitä», sanoi Poju.
»Ettette häiritse häntä», sanoi Lea.
»Niin, ärsytä», sanoi Pia.
»Ei saa olla lapsia, pitää muuttua ilmaksi», sanoi Poju

kapinan tuntu äänessään. »'lsä? Ei kiitos, minä kieltäydyn
olemasta isä'», matki Poju Eeroa.

»Poju, sinä teet minut sairaaksi», sanoi Lea.
»'Pakkoko sinun on elää, kuka sitä on pyytänyt'», sanoi

Poju yhä matkien Eeroa äänessään nuoren katkeruutta. Lea
ymmärsi sen niin hyvin ja häntä pahoitti se, että lapsen mie-
leen olivat Eeron merkityksettömät sanat pysähtyneet. Hän
viittasi kädellänsä ja pudisti päätänsä pyytäen sillä Pojua
vaikenemaan. Poju näytti tarkkaavaiselta, hän kuulosti Eeron
liikehtimistä, ettei olisi yllätystä tullut. Ja hän jatkoi yhä
syödessänsä:

»'Elämä on pirullista, se on pahanhengen keksintöä kaikki.
Minä, minäkö olen luonut itse itseni, vastaapas siihen? Ähää.
Ei ole siveyttä, ei rakkautta. Olkoon siis olematon tämä avio-
liitto. Olkoon, niin kuin sitä ei olisikaan'.»

»Poju, mene heti pois. Ota voileipäsi, mene sänkykamariin
syömään», sanoi Lea hätäisesti.

Poju katsoi suloisesti äitiinsä.
»Äiti, älähän nyt. Se oli leikkiä.» Hän ojensi kätensä.

»Rankaiseeko äiti Pojuansa niin kovasti?» Ja huomat-
tuaan taas äidin voitetuksi, ei hän malttanut pidättyä, vaan
jatkoi:

»'Sinä et ole minun tuomarini'.»



479

»Sinä olet huonosti kasvatettu poika», sanoi Lea ja työnsi
Pojua sänkykamariin päin.

»Äiti», sanoi Poju mennessänsä. »Älä ole vihainen. Mutta
miksi hän on aina niin julma! Muilla on isä, meillä ei. Me
elämme kuin vankilassa rikoksentekijät.»

»Poju leikkii», sanoi Pia kuiskaten.
»Äiti ymmärtää sen. Mutta nyt ei ole leikin aika. Tuo leikki

on sopimatonta.»
»Milloin leikin aika on», kysyi Pia.
»Joskus. Eikä tuo leikki ole huvittavaa», sanoi Lea jataputti

Piaa.
»Äiti, olemmeko joskus sitten iloisia?»
»Olemme varmasti.»
Pia pujahti pois. Samassa tuli Eero jo huoneestaan pukeu-

tuneena, kulki suorana ja jäntevin askelin ja salli ihailla
itseänsä frakissa. Lea ei ollut huomaavinaan hänen komeut-
taan ja se suututti Eeroa.

»Jos sinä menet toimituksen kautta, on sinulla kiire», sanoi
Lea.

»Ahaa, sinä tahdot päästä minusta», sanoi Eero. »Kun olen
poissa, sinä odotat kotiin. Kun olen kotona, sinä odotat, että
läksisinpois.»

Kun Silja kulki keittiöön, ei Eero voinut olla katso-
matta erikoisesti, alta kulmien häneen. Silja katsoi säi-
kähtyneenä Leaan, huomasiko tämä sitä. Lea ei ollut näke-
vinään, ja nauruaan pidättäen kääntyi Silja syrjäkarin ja
puikki pois.

Eero käveli huoneen ympäri ja äkkiä pujahti hän Siljan
perästä keittiöön. Kun hän tuli takaisin, kysyi Lea:

»Etsitkö jotakin?
»Annoin Siljan harjata vielä pukuani», sanoi Eero.
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»Harja on täällä eteisen laukussa», sanoi Lea. »Minähän
harjasinpuvun.»

»Jahaa», sanoi Eero ja jatkoi kulkuaan. »Odotat, että minä
lähtisin. En toimitukseen enää kerkiä. Luuletko, etten tiedä,
mitä ajattelet. Luulet ymmärtäväsi kaikki, olevasi kuin Ju-
mala. Sinä tuomitset.»

»En minä tuomitse.»
»Et muka. Et sinä sillä ihmiskuntaa paranna. Mitä parempia

te olette olevinanne, sen vaarallisempia te olette, sen saata-
nallisempia. Koko elämä on siveetöntä alusta loppuun asti.
Milloin siveys on elämää lisännyt? Minä vain kysyn. Sinä
ajatuksissasi arvailet, toivonko sinun kuolemaasi, saadaksesi
sitten minut rikolliseksi. Hyvä. Mitäpä jos toivon? Laki ei
voine määrätä, mitä minä ajattelen tahi ajattelematta jätän.
Vedä oikeuteen vain, näet, mitä aikaan saat.»

»Jätä.»
»Sanonpa, että minulla on haluja, joita te ette hyväksy.

Menköön maailma vaikka nurin. En ole vastuunalainen, en
kenellekään, en mistään. Minä narraan maailmaa aikani ja
kuolen, jos tahdon jamilloin tahdon.»

»Älähän. Lapset valvovat», kuiskasi Lea.
»Lapset. Mitä minä niistä, niissä on sinun autuutesi. Niiden

tähden riiput sinä vaikka ristinpuulla», huusi Eero. »Sinä
olisit jo aikoja jättänyt minut, mutta lasten tähden et uskalla,
mitä?» Eero toi sormensa Lean silmien eteen ja pyöritti sitä
ärsyttäen siinä. Lea katsoi levollisena Eeron kiukkuisiin sil-
miin ja näki, että Eero vain näytteli. »Te ryöstätte lain puit-
teissa, minä omien lakieni puitteissa. Mikä siinä on ero? Minä
maksan velkani takaisin, annan vaikka koko elämäni pois.
Kaipa se sillä kuittautuu. Ja kun kuolen, anna olla arkkuni ja
käteni kukittamatta», Eero irvisti ja se oli olevinaan naurua.
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»Älä puhu aina samaa», sanoi Lea ja vilu kävi läpi ruu-
miin.

»Ääh huh», Eero huitoi kädellään ympärilleen kuin
tehden tilaa. Hän käveli pingoitetuin hallitsija-askelin, pää
luonnottomasti kurottuneena kuin vainukoiralla. Häntä har-
mitti, ettei hän saanut järkytystä aikaan.

»Sinä olet saanut, mitä olet ansainnutkin», sanoi Eero.
»Niin olen», sanoi Lea. »Se on oikea sana.»
»Sinä lähdet siitä todistamattomasta asiasta, että minä olen

uskoton. Näytä toteen, milloin ja missä olen ollut uskoton.
Minä olen lyönyt sinua ja tehnyt väkivaltaa, sitä en kiellä.
Muun kiellän jyrkästi. Se on sinun mielikuvitustasi», Eeron
silmät iskivät teennäisen harvasti.

»Anna olla jo», pyysi Lea.
»Syytä sitten uudelleen, kun minä olen krematoriossa.

Naura, naura sitten, kun makaan siellä. Tuli ei vierone mi-
nua.»

»Onko tämä puhe tarpeen?»
»Mutta kukkia älä pane käteeni, muista se.»

»Mitä minäteen laskuille», kysyi Lea yhtäkkiä,
»Ei naisen pitäisi mennä naimisiin, ellei pysty elättämään

itse itseänsä ja lapsiansa», sanoi Eero.
»Kysymystä koko laajuudessaan on myöhä ottaa enää poh-

dittavaksi. Sinä kai et ole rahaton, koska nostit palkkasi.»
»En ole rahaton», ärjäsi Eero. »Kaikkiko minun pitäisi

teille antaa. Ala nyt jo itse toimia ja vastata itsestäsi.»
»Sanotko sen vakavissasi», kysyi Lea.
»Sanon.»
»Hyvä on», sanoi Lea. »Otaksutaan, että voisin toimia, tä-

hän hätään minä en mistään saa. Ajattele nyt itse.»
»Pysy hädässäsi.»
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»On kaasu- ja sähkölasku, lasku maito- ja lihakauppaan ja
lasku sinun vaatteistasi, vuokra ja verot.»

»Eivät kuulu minuun», ärjäsi Eero, meni eteiseen ja läksi
juhlaansa. Lea arveli, että Eero antaa huomenna, kun hän
on puhuttuaan paremmalla tuulella. »Mutta jospa ei anna-
kaan ja meiltä kaasu ja sähkö suljetaan, eikä kauppaan enää
ilkiä mennä. Eikä Eero tulisikaan taas kotiin, niin mitä minä
lapsille annan. Ja jos hän lakkaa tukemasta perhettänsä, mitä
sitten?» Pelko kouristi Lean sydäntä. Se oli tuo vanha pelko,
kymmeniä kertoja koettu. Se jännitys muodosti kuin oman
tulisen säikeensä läpi näiden harmaiden vuosien. Kerran se
tapahtuisi. Oliko hän laskenut liian pitkälle jo? Lapset olivat
kuitenkin isoja jatänne asti saatetut.

Eero palasi juhlasta yöllä kotiin. Lea kuuli hänen liikehti-
misensä, mutta ei uskaltanut mennä tapaamaan, ettei Eero
suuttuisi siitä. Ja Lea nukkui rauhallisesti, kun tiesi Eeron
olevan kotona. Noustuaan Lea laittoi lasten aamupuuron,
herätti lapset ja Siljan ja laittoi lapset kouluun.

Keittiössä sanoi hän Siljalle:
»Liikutaan hiljaa.»
»Ei siellä ole ketään kotona, meni ulos», sanoi Silja.
»Mistä sinä sen tiesit?»
»Kuulin vain.»
»Milloin meni?
»Yöllä.» Siljaa nauratti.
»Olitko ylhäällä yöllä?
»Heräsin.»
»Herättikö hän sinut?»
»Herätti. Laitoin teetä.»
»Mutta teeastioita ei ole esillä.»
»Pesin astiat pois.»



»Teehän oli lopussa.» Lea muisti sen nyt ja Silja hämmäs-
tyi, hänen silmänsä harhailivat ja pyörivät. Sitten sanoi hän
julkeasti. »Laitoin kahvia.»

»Kahvi oli myös lopussa. Sinä et puhu totta. Miksi valehte-
let? Minä olen pahoillani.»

»Mitäs rouva sitten luulee», kysyi Silja uteliaana.
»Kerro minulle kaikki», sanoi Lea.
Silja oli neuvoton. Sitten hän naurahti julkeasti ja sanoi

nopeaan:
»En minä ollut hänen luonaan yöllä.»
Lea katsoi häntä äänetönnä. Tuohan ei ollut enää mikään

lapsi, hän näytti vanhalta, ovelalta naiselta.
»Minä luulin, että kaupungissa ihmiset ovat parempia»,

sanoi Silja. »Ei tämä ole mukavaa.»
»Onkin sitten parempi, että sinä lähdet maalle», sanoi

Lea.
»En tahdo», sanoi Silja. Hän seisoi keittiön ikkunan vie-

ressä ja oli vihaisen näköinen. Kohta hän naurahti.
»Mikä sinua naurattaa», kysyi Lea.
»Tuolla ulkona leikkii hännätön kissa, se minua nauratti»,

sanoi Silja. Lea nousi katsomaan, keksikö Silja sen. Ei, siellä
leikki hännätön kissa pienemmän kissan kanssa.

»Kun meillä maalla oli kissanpoikia, niin minä upotin niistä
neljä jokeen ja ne niin somasti pyristelivät vastaan ja minä
puristin kaulasta minkä jaksoin.» Silja nauroi mielipuolen
naurua javenytti toista suupieltänsä auki.

»Miksi kissoille niin teitte», kysyi Lea.
»Eivät tahtoneet elättää, käskivät tappaa. Ja sanoivat, että

tuo vähämielinen tyttö tappakoon.»
Lea taputti Siljaa olalle.
»Sekö sinua vieläkin hymyilyttää», kysyi Lea.

483
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»Se.»
Lea istuutui tuolille halkolaatikon vierelle ja puristi lujasti

laatikon kantta.
»Sinä menit siis sinne», Lea osoitti taaksensa tarkoittaen

Eeron huonetta.
»En mene sinne käskemättä», sanoi Silja
»Sinua käskettiin?»
»En käy käskemättä.»
»Mitä sinä sait siellä?»
»Karamellia.»
»Oletko ennenkin saanut karamellia?»
»Olen.»
»Missä niitä on siellä?»
»Kirjahyllyssä, kirjojen takana tietenkin. En ota käske-

mättä, en varasta.»
»En sitä luulekaan.»
Silja katsoi Leaa silmiin ja pyöritteli kättänsä hellatangon

ympäri. Silja tuli levottomaksi, hän vainusi vaaraa. Hermos-
tunut, punainen käsi vavahteli ja jalat liikkuivat levottomasti.
Pää oli taas kuin vanhan vaimon ja pieni, vaivainen lapsen-
vartalo oli köyryssä ja näytti säälittävältä. »Miksi häneltä
kyselen?» Leaa huolestutti ja hävetti. Oli niin sanomattoman
surullista kaikki.

Tyttö tarkasti Leaa ja näki, että vaara oli ohi, häntä alkoi
naurattaa.

»Kas», ajatteli Lea. »Hän ymmärtää kaiken.» Ääneen sanoi
hän: »Pelkäätkö minua?»

»En, en minä pelkää. Tahi kyllä minä pelkäänkin.»
»Mitä pelkäät?»
»Jos nousee pauhu.»
»Mistä nousee?»
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»En minä tahdo pahaa», sanoi Silja ja näytti taas hätäiseltä
japyöritti kättänsä hellatangon ympärillä.

»En minäkään tahdo pahaa. Älä pelkää minua», sanoi
Lea.

Tyttö nauroi taas vapautuneena. »Jokin hänen muistonsa
huvittaa häntä», ajatteli Lea, »ja voittaa pelon.» Päätään pois
kääntämättä nauroi tyttö hänelle vasten silmiä ja mutisti
suutansa niin kuin lapsi, jolla on salaisuus. Sitten muuttui hän
epäluuloisen näköiseksi. Tyttö vaaneksi nähdäksensä, mitä
hän, Lea, ajatteli jamietti, mitä ja minkä verran olisi edullista
sanoa.

»Mistä luulisit nousevan pauhun», kysyi Lea uudel-
leen.

»Kaikesta», sanoi Silja.
»Tiedät, ettei nouse.»
»Kyllä nousee.»

»Me emme puhele tästä enää», sanoi Lea väsyneesti.
»Pesepäs nyt kätesi jamene Tytin luo ja pane hänen päällen-
sä ja lähtekää ulos. Minä siivoan huoneet sillä aikaa ja käyn
asialla.»

Lea istui paikallaan vielä. Hän katsoi, miten Silja pudisti
märkiä käsiänsä pestyään ne vesihanan alla. Tuo pudistus,
hermostuneet sormienliikkeet, oli hyvin tuttu. Sehän oli
Eeron käsien liike. Miten tyttö oli oppinut sen? Sehän oli
kummallista. Oli hyvin erikoinenLeasta ollut aina tuo Eeron
rento sormien heiluttelu. Ettei hän ollut ennen huomannut,
että Silja samoin sormiansa liikutteli. Ja kun Silja läksi sisä-
huoneisiin, pani Lea merkille, miten hän astui jalkasyrj äl-
lään ja väänti jalkojansa ulospäin. Se myös muistutti Eeron
astuntaa. Tyttö matki häntä. Tahi olivatko he muuten saman-
tapaisia? Tytön silmät katsoivat välistä avonaisesti ja rehel-
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lisesti niin kuin Eeronkin. Kuitenkin hän oli epäluotettava ja
ovela. Mitä merkitsi katse? Sillä taitavampi petti aina vähem-
män taitavaa.

Niin, selvää. Tämä elämä ei saanut jatkua enää näin. Täytyi
tapahtua muutos.

Kun Silja ja Tytti olivat lähteneet ulos ja Lea siivonnut
huoneet, puki hän päällysvaatteet yllensä ja katsoi, että ne
kaksi raitiolippua, jotka hänellä oli tallessa, olivat laukussa
vielä. Siellä ne olivat. Hän oli säästänyt niitä kauan. Hän ajoi
raitiovaunulla kaupungin laidalle, sinne, missä entinen koti
oli. Hän oli miettinyt tätä kauan ja tunsi nyt mielensä vähi-
tellen rauhoittuvan.

Hän laskeutui alas entisen kodin lähipysäkillä.
Siinä se oli, koti, vanha puutalo, maali oli sama harmaa

kuin ennenkin, aitaa oli vain korjattu ja uudet tikapuut
rakennuksen päähän hankittu. Hän katsoi liikuttuneena tuo-
ta puodin ovea, jossa yläpuolen lasi näytti pesemättömältä ja
likaiselta, ja katsoi ovenvierasikkunaa, jolle oli asetettu
virvoitusjuomapulloja ja lasiin liimattu saippuailmoituksia.
'Sekatavarakauppa' luki lasioven päällä. Mitäpä katsoa oven-
kahvaa, joka liikutti häntä, mitäpä katsoa noita portaita, joilla
hän oli istunut ja leikkinyt pienenä, istunut ja odotellut os-
tajia kasvavana tyttönä. Hän meni suoraan pihaan ja kysyi
joltakin vaimolta, millä puolella talonomistaja asui. Vaimo
osoitti entistä vuokralaispuolta.

Ei saanut arvella. Hän meni ylös noita tuttuja, vanhoja
puuportaita ja koputti ovelle. Oven aukaisi tanakka, vanha
mies, joka ei hämmästynyt vieraan tulosta. Lieden ääressä
seisoi lihava emäntä ja hämmensikattilaa.

Lea kysyi, oliko puotipuoli ensi vuodeksi vielä vuokratta-
vana.
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»Siinä ovat nyt nuo asukkaat. Vuokra-aika loppuu ensi
kesäkuussa», sanoi mies.

»Mahtavatko jäädäsiihen vielä», kysyi Lea.
»Se on, tuota, sillä tavalla», selitti mies, mutta vaimo kes

keytti.
»Ei, eivät ne jää.»
»Vähän niin kuin epäsäännöllistä väkeä», sanoi mies.
»Muille ne pitää koettaa vuokrata», sanoi emäntä, »ei

näiltä vuokraa tahdo saada. Niitä huoneitako rouva kat-
soisi?»

»Niitä minä ajattelin.»
»Voinhan minä lähteä niitä näyttämään», sanoi mies.
»Antaahan olla. Pääasia, että saan tietää, milloin ne vapau-

tuvat, niin minä ajattelen asiaa.»
»Vuokraa on niistä kahdeksansataa ollut», sanoi mies.
»Niin, ei niitä alle sen voi antaa», sanoi emäntä. »Tämä

paikka on hyvä, jos osaa oikein järjestää puodin. Mutta mitäs
nämä, nämä vain elämöivät ja juovat.»

»Annahan olla», sanoi mies vaimolleen.
»Mitä, jos on oikea ottaja, saa nämä häädetyksi sinä päi-

vänä, jona tahtoo», sanoi emäntä tyytymättömänä isännän
huomautuksesta. »Niinpä minä olen katsonut tuota heidän
elämäänsä, ettei siinä raha vuokraan säästy. Nytkin kahden
kuukauden vuokra saamatta. Saako sen sieltä milloinkaan
vai eikö saa, mene tiedä. Mutta tämä meidän ukko se ei vain
irtisano ihmisiä.»

»Mitäpä rettelöimään», sanoi mies. »Ei heitä kesken vuo-
den viitsi pois ajaa, lapsiakinkun on.»

»En minä ennen kesäkuuta tulisi», sanoi Lea.
»No, katsos», sanoi mies tyytyväisenä.
»Huoneet minä tunnen ja tämän paikan», sanoi Lea. »Minä
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vain pyydän, ettette niitä muille lupaa. Kuukauden kuluttua
minä tulen jatehdään sopimus.»

»Hyvä on», sanoi mies. »Kun minä lupaan, etten niitä muille
anna, niin se sana seisoo, pantiinpa se paperille tahi ei. Rouva
puolestaan jos peruutuu, niin käy vain sanomassa, se riittää.»

»Rouva näyttää säännölliseltä ihmiseltä», sanoi vaimo tar-
kastellen Leaa, ja Lea näki, ettei hän säikähtänyt hänen
kuluneita vaatteitaan. Mistäpä he tänne rikkaita vuokralaisia
saisivat. Näitä tällaisia ne olivat toisetkin.

»Enköhän minä säännöllinen liene», sanoi Lea. »Mitä tulee
huoneiden laittoon, niin minä kyllä pyytäisin vielä saada
tarkastaa huoneet, sitten kun tulen.»

»Sanon suoraan», sanoi mies, »että ne ovat laiton tarpees-
sa.»

»Jos on oikeita ihmisiä, laitetaan», sanoi emäntä. »Näille ei
olisi kannattanut. Mitä lienevät joutavaa joukkoa.»

»Annahan olla», sanoi mies. »Tietää sen tällaisen vanhan
talon, mitä vuokralaisia tähän saa, eivät ne parempiosaiset
tänne tule, ne vaativat niitä uudenaikaisuuksia.»

»Pitäkää nyt huoneet minulle», sanoi Lea.
»Jos joku kysyy, niin ei anneta», sanoi emäntä, »jos rouva

varmasti tulee.»
»Sopii peruuttaa, ei tarvitse pelätä», sanoi mies.
Lea kätteli isäntää ja emäntää ja tunsi, että jonkinlainen

ystävyys heidän välilleen oli sillä sidottu. Lea huomasi mie-
hen kädessä ankkurin. Vanha merimies siis. Ja hän huomasi
myös, että emäntä oli suopea hänelle ja toivoi hänestä vuok-
ralaista. Nämä ihmiset miellyttivät häntä. Tänne hän muut-
ti. Eero voi, jos tahtoi, tulla mukaan. Hänen oli hankittava
puodin irtaimisto tahi ostettava se näiltä. Ja vanhat takaus-
miehet hän tarvitsi saadaksensa tavaraa. Hän ehkäpä saisi
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Paasion jaAuliksen. Nyt osaisi hän puodin hoitaa. Nyt ei enää
saisi pelätä. Lapset oli pelastettava. Olivatkohan käyneet
kaasun sulkemassa kotona? Hänen täytyisi siihenkin lainata
rahaa, lapsia ei voinut jättää ruuatta. Sen järjestäminen tun-
tui nyt pieneltä asialta. Hänen piti olla luja japyytää ihmisten
apua. Jos häneltä näinä vuosina olisi joku apua pyytänyt, hän
ei olisi voinut auttaa ketään. Oli kurjaa ja väärää tuollainen
voimaton eristäytyminen, se valmisti vain syvän nöyryytyk-
sen. Sen ulkonaisen nöyryytyksen, jota hän oli pelännyt, sen
läpi hänen oli kuljetettava vielä itsensä. Hänen oli aloitettava
jälleenaakkosista.

Lea ajoi kotiin. Hän katseli uusin silmin sinne tänne hyö-
riviä ihmisiä. Hän kuuluisi kohta tänne, tähän kiirehtivään
jatoimivaan maailmaan.

Hänen mielessänsä väikkyi toinen koti, tuo, jota hän
nyt yksin suunnitteli. Ennen olisi hänestä tuntunut mah-
dottomalta tämä askel, nyt, kun Eero jätti asiat vastaamat-
ta, oli hänen vastattava niistä. Ja Eeron elämä kauhistutti
häntä.

Kotiin tultuaan otti hän Tytin syliinsä ja hyväili häntä,
niin kuin olisi ollut kauan erossa ja koko ajan kaivannut hän-
tä. Hän asetti Tytin eteensä ruokapöydälle istumaan, otti
hänen kätensä, asetti sormet vastakkain ja leikki:

»Äiti meni metsään, koti tuli vastaan, äiti tuli kotiin, Tytti
tuli vastaan. Kenen Tytti?»

»Äidin Tytti.»
»Äidin Tytti, isän Tytti.» Lea painoi Tytin kädet poskillensa.

Sitten otti hän Tytin syliinsä, kantoi häntä ympäri ruoka-
saha ja ajatteli: »Antakoot minulle anteeksi nämä lapset,
tämä koti, etten ole voinut olla muuta kuin olin, en voinut
karkoittaa täältä sitä henkeä, mikä tänne pesiytyi. Epäinhi-
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listä, hymähti hän itsellensä.
Lea vei Tytin Siljalle keittiöön. Silja sanoi, että oli käyty

sulkemassa kaasu. Lealla ei ollut rahaa päivällisruokaa var-

ten. Hän soitti toimitukseen ja kysyi Eeroa. Eero ei ol-
lut tullut sinne. Lea istui ruokasalissa kädet ristissä ja miet-
ti. Ei ollut muuta keinoa kuin pyytää Esteriltä. Laskuja oli
monta.

Hän soitti Esterille ja pyysi tuhatta markkaa. Kaiken va-

ralta täytyi niin tehdä. Ester oli ystävällinen ja lohdutteli ja

sanoi, että ainahan sattui, että rahaa puuttui. Lea sanoi, ettei

hän voisi selittää mitään, eikä vielä tietäisi, milloin voisi

takaisin maksaa. Ester pyysi olemaan huoletta. »Ja vielä yksi
pyyntö, voisitko lähettää jonkun palvelijasi tuomaan sen

tänne», kysyi Lea. »Lähetän heti», sanoi Ester ja jatkoivälit-

tömänä: »Kuule, onko Eero joutunut kiinni?» »Mitä, kuinka

isanoit, en kuullut?» »Oh, en ajatellut, että ehkä et tiennyt,
Eeron epäillään sotkeutuneen johonkin kavallusjuttuun. Se-
hän ei tietysti ole totta. Minä en tullut ajatelleeksi, että ehkä
et tiedä.» »Minkä lajiseen», Lea ei tahtonut voida hengittää.
»Kerro minulle kaikki.» »Ovat nähneet hänet usein epäiltä-
vien henkilöiden seurassa. Poliisi on seurannut jälkiä..Älä nyt
ota sitä noin», Ester oli kuullut Lean hengenvedon puhelimes-
sa, »ne henkilöt, joista puhuin, on vangittu maankavallukses-
ta. Joutuuhan joskus kaikenlaisten seuraan. Eero liikkuu pal-
jon.» Lea muisti Eeron kesäisen puheen helposta ansaitsemi-

sesta. Siinä oli perää. Se ei voinut olla aivan tuulesta temmat-

tu juttu. Eero rakasti rahaa ja nautintoja, hän oli saita ja sot

kea ja hän oli rappeutunut, hän pystyi petokseen, häntä ken-

ties kiristivät nuo naiset, hän oli sisäisesti valmis vaikka
maansa myymään. Minkälaisena välikätenä hän siis oli? Ei,
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eihän se voisi olla mahdollista. Ester puhui, mitä kaikkea ta-
vallista hän puhui, sitä Lea ei kuunnellut, tajusi vain, ettei
tarvinnut vastata. »Hyvästi nyt», sanoi Lea. Ester vastasi:
»Minä en usko, että mikään vaara uhkaa häntä.» »En minä-
kään», sanoi Lea. »Luulin», sanoi Ester, »että Eero itse olisi
puhunut. Ehkä hän ei itse tiedäkään. Ole nyt reipas. Olinko
epähieno, anna anteeksi.» »Ei mitään», sanoi Lea. »Kiitoksia
rahalainasta.»

Lea sulki puhelimen. Häntä kauhistutti tuo mahdollisuus,
että Eero olisi sekaantunut johonkin maankavallusjuttuun
tahi että häntä oli epäiltykään. Hän istui viluissaan, kyyryssä
tuolilla ja kaikki kauhu, mitä hän oli ennen tuntenut, ei tun-
tunut miltään sen epätoivon rinnalla, joka raateli häntä. Nyt
hän vasta tunsi, mitä häpeä oli.

Ei, sehän oli mahdotonta. Jo pelkuruudesta ei Eero sellaista
tekisi. Eero oli pelkuri. Näki, minkälaisissa naisissakin hän oli
kiinni. Ja mitenkä hän suojeli mainettansa ja kunniaansa.
Kaiken täytyi olla erehdystä. Enintään on joku voinut epäillä
häntä, kun on muistanut nähneensä hänet noiden syyllisten
seurassa. Ja siitä on jokin huhu saanut alkunsa. Niin sen on

täytynyt olla.

Jonkin hetken perästä Esterin palvelija toi kirjekuoren,
jossa rahat olivat. Lea lähetti Siljan ostamaan maitoa ja lei-

pää lapsille. Pojun lähettäisi hän maksamaan kaasulaskun.
Kohta tulisivat lapset koulusta.

»Syöpä nyt, Silja, ja pane tavarasi kokoon, minä lähden
saattamaan sinua linja-autolle, niin pääset maalle», sanoi Lea
Siljalle.

Silja hämmästyi ja pelästyi:
»En minä lähde», sanoi hän.
»Nyt ei ole aikaa, lapsi-kulta. Syöhän nyt.»
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»En syö. Siksikö rouva panee minut pois, kun minä valeh-
telen. Minä en valehtele enää», sanoi Silja.

»En siksi.»
»Siksikö, että minä varastan. Minä otin rahaa laukusta

kerta herran käskystä. Hän lupasi. Ja rouva lupasi antaa
anteeksi, jos koetan olla varastamatta. Ja minä olen koetta-
nut.»

»Niin, se on hyvä.»
»Minä sanon kaikki. Mutta miksi ei sanota niille, jotka

pahaa tekevät ja miksi ei kaikkia pahoja ajeta pois kaupun-
gista, minut vain. Miksi ei muita?»

»Ei ketään ajeta. Minähän suojelen sinua, senhän tiedät.»
»Ketä vastaan suojelette», kysyi Silja ovelasti taas.
»Enpä tiedä. En taida pystyäkään suojelemaan sinua», sanoi

Lea.
»Saanko minä maalla sanoa, mistä minua epäillään. Ja jos

epäillään, ei kai minua yksin epäillä. Sanonko, kuka on toi-
nen, sanonko?»

»Sano.»
»Teidät voi vetää oikeuteen, minä annan vetää ja teidät

pannaan kiinni.»
Lea ymmärsi, että hänelle oli opetettu tuo uhkaus ja se

kuulosti hullunkuriselta.
»Ne olivat luvanneet, että ottavat sinut taloon takaisin

asiatytöksi milloin tahansa. Ajattelepas, miten se on hyvä
nyt, kun meille ei enää sovi.» Lea oli pahoillansa itsekin,
että hänen täytyi lähettää tämä turvaton tyttö pois Eeron
tieltä. Tässä oli selviydyttävä.

»Tämä on huono paikka», sanoi Silja uhkamielisenä.
»Sittenhän on hyvä, että pääset pois», sanoi Lea. Lea otti

Siljan säästölaatikon ja pani siihen rahaa. »Katsohan, tässä



493

ovat rahasi. Noin, sinne meni palkkasi. Ja tässä on vähän
lisää, noin, sinne meni. Ja käteesi saat tämän matkarahan.
Onko nyt hyvä?»

»Ei. En lähde.» Silja teki jo itkua.
Lea taputti Siljaa olkapäälle. »Mutta ole nyt reipas.»
»Eikö rouva anna anteeksi?»
»Tämä ei ole mikään rangaistus, älä sillä tavalla ajattele»,

pyyteli Lea.
»Minä puhun kaikki, voi-voi, se on niin ikävää.»
»Ei sinun tarvitse puhua.»
»Minä olen luvannut vaieta.»
»Vaikene siis», sanoi Lea.
Silja näytti epäröivän. Sitten hän sanoi: »Minä kirjoitan

teille, kun lupasin, etten puhu.» Silja otti kynän, joka oli
astiakaapin hyllyllä ja kirjoitti käärepaperipalalle: »Viekas,
vanha kettu, pettää kaikkia ja opettaa pahuuteen, hyi häpeä
kun valehtelee», hän ojensi paperipalan Lealle ja viittasi suu
yhteen puristettuna ja vihaisen näköisenä Eeron huoneeseen
päin.

Lea repi paperin pieniksipalasiksi.
»Enkö nyt saa jäädä»,kysyi Silja.
»Minä en voi enää pitää», sanoi Lea.
Silja rupesi itkemään.
Lea otti pois kädet Siljan silmiltä, »älä nyt itke, ei kannata».

Vaistomaisesti Lea hyväili Siljaa kuin lasta, hän tunsi kätensä
alla kumaraisessa selässä epämuodostumat ja häntä säälitti.
»Katsos, saathan sinä sielläkin ruokaa, etkö saa.»

»Saan.»
»Ja kasvat sielläkin isoksi tytöksi, kunnon tytöksi, eikö

niin. Opit puhumaan totta ja olemaan varastamatta.»
»Niin. Vaan minulle tulee ikävä.»
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»Ketä sinulle tulee ikävä?
»Tyttiä. Tyttiä niin kovasti ikävä.»
»Onko se ihan totta?»
»On.»
Lea ei ollut tullut ajatelleeksi, vaikka hän oli huoman-

nutkin sen, miten Silja oli kiintynyt juuri Tyttiin. Kun he
yhdessä leikkivät, avautui Silja täydeksi lapseksi. Häntä
tyydytti kaikki se, mikä Tyttiäkin. Hän oli sielultaan saman-

ikäinen Tytinkanssa.
»Mutta jos teemme niin», sanoi Lea, »että sinä tulet sitten

takaisin, kun minun sopii ottaa sinut takaisin. Teemmekö
niin?»

»Teemme. Minä en sitten hukuta itseäni», sanoi Silja.
»Mitä sinä tyhmyyksiä puhut, älä nyt ole lapsellinen. Ei

sellaistasaa ajatella.»
»Kun minä olen huono tyttö.»
»Et sinä ole mikään huono tyttö. Sinusta tulee kunnon

tyttö. Nytpä minä odotankin, että saan sinut takaisin ja Tytti
odottaa toveriaan.»

»Odotatteko varmasti», kysyi Silja epäillen.
»Odotan, no, puetaan nyt päällesi, pese ensin silmäsi ja

lähdetään. Lapset tulevat koulusta, niin saat sanoa hyvästit.»

»Jos ne arvaavat, Poju ja Pia, että minut pahuuden tähden
pannaan nyt pois», sanoi Silja hätäisenä, »niin minua hävet-
tää.»

»Eivät ne arvaa ja minä sanon, että sinä tulet takaisin, jos
sopii.»

»Jos ei sovi, minne minä joudun? Sitten minä rupeankin
vasta huonoksi.»

»Sinä pahoitat minun mieltäni. Et sinä rupea huonoksi

enää. Huonojen ihmisten on vaikea elää. Sinä opit näkemään,
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että parempi on koettaa olla hyvä ja tehdä oikein. Eikö niin?»
»Niin.» Silja pesi silmänsä. Mutta kun Tytti tuli keittiöön,

alkoi hän itkeä taas ja kääntyi seinää vasten eikä liikahtanut
siitä.

»Silja, Silja», Tytti nyki Siljaa, »älä itke, Silja.»
»Silja lähtee käymään maalla», sanoi Lea Tytille, »sitten

Silja tuo kukkia Tytille, kun tulee.»
»Tuo, Silja, kukkia Tytille», sanoi Tytti ja nyki Siljaa.
»Tuon», sanoi Silja itkunsa lomassa ja yhtäkkiä otti hän

Tytin syliinsä ja painoi päänsä Tytin syliin ja Tytti taput-
teli häntä päähän.

Poju ja Pia olivat palanneet koulusta ja tulivat keittiöön.
»Eikö isä ole tullut vielä kotiin», kysyi Poju.
»Ei ole tullut.» Lapset kävivät vakaviksi jahiljaisiksi.
»Silja lähtee nyt maalle toistaiseksi», sanoi Lea.
»Kesällä tulen takaisin», sanoi Silja jo reippaasti.
»Kun te olette syöneet, menepäs, Poju, kaasulaitoksen kont-

toriin ja maksa meidän laskumme. Pia on kotona Tytin kans-

sa, ja keitä isälle kahvia, jos hän tulee, tahi anna leipää ja
maitoa.» Lea antoi Pojulle rahat ja Pialle rahan kahvinostoa
varten.

Lea oli laitellut Siljan vaatteet matkakoriin ja Pia toi

Siljalle muistokuvan jasanoi:
»Muista minua jatule takaisin.»
»Heti, kun äiti kutsuu», sanoi Silja jakatsoi Leaan.
»Saanko ottaa makeiset mukaani», kysyi Silja.
»Saat. Mistä sinä olet niitä saanut?»
Silja viittasi Eeron huoneeseen.
»Herra antoi minulle makeispussin, nyt te suututte siitä»,

sanoi Silja ja katsoi kysyvästi, että oliko tämä vaarallinen
asia. '
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»Saitko rahaakin?»
»Viisi markkaa.»
»Montako kertaa?»
»En muista.»
»Miksi sait?»
»Kun kirjoitin kirjeitä.»
»Mitä kirjoitit?»
»Kaikenlaista. Miten paljon

kin.»
rahaa meni ja häpeällistä-

»Mitä häpeällistä?»
»Valhetta vain.»
»Mitä varten teit sen?
»Hän kuritti rouvaa ja minulle hän antoi karamellia ja

suojeli minua.»
»Suojeli?»
»Niin, otti syliinsä. Minä luulin, että hän huomasi, että minä

valehtelin. Ja minä lisäsin juttua. En minä pahaa tahtonut,
mutta minä mieliksi, leikilläni, se on ihan totta. Ja kerran hän
löi teitä minun valehtelemiseni takia.»

»Ja mitä sinä hyödyit siitä», kysyi Lea.
»Hän kun pitää elämöimisestä», sanoi Silja.
Lea kuulosti, kävivätkö ovet, olisiko Eero tullut kotiin.
Silja huomasi sen ja hän jännittyi, hän tiesi, että jos herra

tulisi kotiin, ei hänen tarvitsisi lähteä. Ne eivät selviäisi
häntä lähettämään. Hän päätti viivästää lähtöä, eikä liikah-
tanut paikoiltaan.

»Nyt on jouduttava», sanoi Lea ja nousi ylös.
Silja tarttui hellatankoon ja sanoi itsepäisesti:
»En lähdekään.»
»Ole nyt viisas», sanoi Lea.
»En, en lähde.» Tyttö näytti villiltä ja raivoisalta. Lea ei



tajunnut, mitä olisi tehtävä, millä saatava tyttö houkutelluk-
si. Hän ymmärsi, että Silja odotti Eeroa ratkaisijaksi. »Hä-
net on saatava heti lähtemään.» Lea koetti panna hänen
päällensä palttoota, niinkuin itsepäiselle lapselle pannaan,
onnistumatta. »Tämä on häpeällistä, mutta ei auta.» Tyttö pot-
kaisi häntä jalkaan ja näytti hullulta, riuhtoi itseään.

»Älä ole hullu», sanoi Lea. Lea haki lapset ruokasalista ja
pyysi heitä auttamaan.

»No, Silja, lähdepäs nyt», sanoi Poju ja ojensi Siljalle palt-
toota.

Silja pudisti päätänsä japiteli rautatangosta.
»Lähde, Silja», sanoi Tytti ja pyrki Siljan syliin. Silja otti

Tytin syliinsä ja itki.
»Älä itke, Silja», sanoi Tytti.
Pia otti Tytin Siljan sylistä pois jaLea puki palttoon Siljan

päälle.
Lea kiirehti nyt. Jos hän jää, sotkeutuu Eero tähän. No-

pealla liikkeellä tarttui hän Siljan käsipuoleen, veti hänet
ovelle, otti mennessänsä käteensä tytön tavarakorin ja niin
he läksivät.

Kun keittiön ovi oli kiinni, hymyili hän Siljalle ja sanoi:
»No, Silja-kultani, älä ole pahoillasi, näin on parempi, eikö

ole?»
»On.»
»Tässä on kirje emännälle», Lea antoi kirjekuoren Siljalle,

»ja todistuksia. Mainitsin, ettei nyt sopinut pitää.»
»Onko siinä, että minä olen huono tyttö?»
»Ei ole.»
Linja-autossa ei vielä ollut muita. Lea istui Siljan vie-

ressä ja puheli ja neuvoi vaikka tiesi, että neuvot olivat
tyhjää. Ne liikuttivat Siljaa ja hän sanoi:
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»En minä vedä teitä oikeuteen.»
»Jätetään nyt ne puheet, katsos, ihmisiä tulee», Lea otti

Siljan käden omaansa ja taputti sitä toisella kädellään. Vau-
nuun tuli väkeä ja Lean täytyi nousta ylös. Hän huiskutti
vielä hyvästiksi Siljalle, kun linja-auto läksi.

Lea kääntyi kotiinsa. Koti? Täällä kadulla, raikkaassa il-
massa sitä ajatellessa ihmetteli hän heidän elämänjärjeste-
lynsä järjettömyyttä. Eiväthän nuo toiset kodit noissa lu-

kemattomissa kivitaloissa olleet paljon suuremmille edelly-
tyksille perustetut. Kun monet nuoret perustivat kodin, oli-

vat edellytykset varmasti usein yhtä tilapäistä laatua, kuin
heidänkin oli ollut. Erehdykset monta kertaa samantapaisia.
Ja he onnistuivat varmaan paremmin. Vika ei ollut siinä

vielä, mistä lähdettiin, vaan vika oli siinä, miten sitten kul-

jettiin. Ilman rehellisyyttä ja täyttä keskinäistä avonaisuutta,
ei sitä matkaa tyydyttävästi tehty. Ilman vastuunalaisuutta
ei monista vaikeuksista suoriuduttu. Etsiä vain onnea ja

tyydytystä, oli samaa kuin lähteä väärästä päästä. Vaadit-
tiin kuntoa, järkeä ja itsekuria.

Hän sivuutti puiston, joka oli lähellä kotia. Puiston puut
olivat paksussa huurteessa. Talviauringon kylmät säteet tait-
tuivat lumikiteistä kimalteleviin oksiin ja saivat ilman nii-

den ympärillä kuin väräjämään ja elämään. Elämä oli kau-
nista. He vain olivat kaikki nämä vuodet eläneet kuin so-

keina. He olivat tuijottaneet omaan syntiseen itseensä, aja-
tus oli kiertänyt samaa rataa. Syytöstä, pauhua. Ja tulosta ei
mitään.

Koti. Siinä se oli. Lapset hiiviskelivät hiljaisina, mykkä
kysymys kasvoillansa, hätä painoi leimansa heihin, he tun-
sivat, että he olivat tiellä. He kuulivat sen, he kuulivat pal-
jastuksia, jotka myrkyttivät heidän lapsenmieltänsä. Jou-
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tuisiko heidän elämänosuutensa ja heidän uskonsa elämään
kärsimään? Hän itse oli myös vastuussa tuosta samasta
lastensa edessä. Hänen rakkautensa lapsiin ei riittänyt. Sil-
lä ei ollut käypää arvoa itse käytännöllistä elämää varten.

Lapset olivat ruokasalissa jakatsoivat kysyvinä Leaan.
Ei, isä ei ollut tullut.
Äiti, onko se paha, ettei isä ole tullut», kysyi Pia.

»Hän kyllä tulee», sanoi Lea.
»Minusta olisi parempi, ettei hän tulisi», sanoi Poju.
»Sinä et tiedä, mitäpuhut», sanoi Lea.
»No, lasku on maksettu, tulevat avaamaan kaasun. Saam-

me ruokaa, jos on rahaa, millä ruokatarpeita ostaa. Äiti, eikö
ole aika, että minä menisin työhön, ennenkuin on liian myö-
hää.»

»Ei. Älä kiinnitä nykyhetkeen kaikkea huomiota», sanoi
Lea.

»Ei ole kuin nykyhetkiä», sanoi Poju.
»Joitakuita varten. Meitä varten voi olla tulevaisuus.»

»Äiti, saanko minä nyt auttaa sinua», kysyi Pia.
»Kultaseni, mene ulos Tytin kanssa, siellä on kaunis ilma

ja sitten luet läksysi, minä laitan jotakin kylmää ruokaa. Ja,
Poju, pidä huoli töistäsi ja itsestäsi, äläkä aina arvostele
asioita, se on pahan merkki. Jos tarvitaan, on unohdettava
ympäristö, missä eletään.»

»Miten päästään huomiseen, siitä on kysymys, ei vuosisa-
dasta eteenpäin. Ne kyllä hoitavat asiansa. Meitä on neljä,
äiti.»

»Toisen kerran sitten puhutaan, minä olen nyt mielelläni
puhumatta.»

Lea meni keittiöön. Hän muisteli yöllistä untansa. He olivat
menevinään lautalla alas kohisevaa virtaa. Lautalla oli jon-
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kinlainen suoja, talo, joka huojui, kun virran vesi kuohuissa
löi lauttaa. Eero hoiti peräsintä ja hän, Lea, piteli Tyttiä
sylissänsä ja koetti vahtia, etteivät lapset putoaisi virtaan.
He syöksyivät eteenpäin vinhaa vauhtia, metsät ja kalliot vir-
ran molemmin puolin vilahtelivat heidän sivuitsensa. He syök-
syivät synkkään koskeen, jossa vesi korkeina, uhkaavina ryöp-
pyinä uhkasi kaataa heidät. Lautta vapisi, talo huojui, se irtosi
liitoksistaan. Yhtäkkiä he syöksyivät kuin nielevään kui-
luun. Eero viskasi pois peräsimen ja hyppäsi veteen ja ka-
tosi. Lea piteli Tyttiä lujasti, toiset lapset olivat tarrautuneet
häneen kiinni, heillä oli enää vain jokin lauta jalkojensa
alla. Hän nosti oikean käsivartensa ylös kuin merkkiä an-

taakseen ja huusi. Ja siihen hän sitten olikin herännyt.
Hänen oikea kätensä oli ollut ylhäällä nukkuessa. Ja vapau-

tuneena kauhustaan hän ajatteli, että luonnollisesti sellaisia
unia näki. Näki nyt, kun Eero, perämies, oli pois. Se oli

unta vain. Mitä siitä. Oli pysyttävä tasapainossa. Parasta
tehdä työtä ja odottaa. Ja parasta, ettei painu yhteen kohti,
vaan asettaakiirettä itsellensä.

Hän otti esille sukkapesun. Nyt ei tarvinnut neuvoa toisia,
ei pyytää. Nuo tuollaiset vieraat apulaiset tulivat ja menivät
ja jättivät likaisen autiuden jälkeensä. Olkoon. Hän ei saanut
nyt ajatella heidän kohtaansa, ei masentua. Ei tainnut mitään,
että elämä pystyi vain kauhistuttamaan pelottavalla kesken-
eräisyydellään. Tuntui näin, täältä ajatellen, kuin elämä olisi
kuin muodoton jättiläiseläin, jokin samea värähtelevä kaaos,
joka laiskana lepäsi ja sulatti jotakin ainaisessa nälässään ja

näennäisessä horrostilassaan. Mutta sen jättiläissolustossa ta-
pahtui kiihkeätä luomistyötä. Eikä se nukkunut. Sen pää
oli hereillä, se uneksi väkeviä uniansa ja kerran se nousisi
ja eläisi yhtenäisenä javaltavana.
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Kun Lea seuraavana aamupäivänä jatkoi suursiivoustaan,
jonka hän oli Siljan lähdettyä aloittanut, sattui hänen kä-
teensä lipastonsa ylälaatikkoa siivotessa pieni pahvirasia. Hän
jätti Tytin leikkimään sänkykamariin ja vei rasian keittiöön.
Hän kantoi sitä hellävaroen ja istuutui halkolaatikon päähän
tuolilleen ja avasi rasian. Siinä oh silkkipaperiin käärittynä
hänen myrttiseppeleensä, joka oli hänen päässänsä ollut vi-
hittäessä. Se oli ravistunut pahasti, suurin osa lehtiä oli pu-
donnut pois, toiset murtuneet vihreäksi pölyksi, kukkaset
olivat hävinneet, vain jokin oli hämäränä merkkinä ja pelok-
kaan näköisenä kuin kyyristynyt lehden suojaan. Lea piteli
rapisevaa seppelettä kädessänsä ja puristi sitä sitten hitaasti
kokoon, niin että siinä ei ollut enää kuin jokin runko ohues-
sa rautalangassa. Hän väänsi sen kokoon, kääri sen lehti-
murujen kanssa samaan silkkipaperiin ja avasi keittiön ik-
kunan ja viskasi sen lumihankeen. Kylmä, talvinen ilma,
joka tulvahti ikkunasta sisään, teki hyvää hänen häpeästä pu-
nastuneille kasvoillensa. Hän sulki ikkunan ja sanoi, Eeroa
tarkoittaen: »En hylkää häntä.»

Pahvirasian pohjalla oli valokuvavedos. Sen oh Aulis otta-
nut silloin kun he olivat juhannuksena maalla kokkoa lait-
tamassa. Se oli siitä omituinen, että sille levylle oli vahingos-
sa tullut kaksi eri valokuvaa. Aulis oli ottanut ensin Eerosta
kuvan ja unohtanut poistaa sen ja ottanut samalle levylle
hänet, Lean. Siinä oli Eeron suuri pää profiilissa, tukka
kuin tuulessa hulmuten, katse hiukan villi jasuussa jotuo vä-

kevä puristus, ja siinä oli profiilissa hän, pienemmässä koossa
Eeron olkapäätä vasten, kainona ja arkana. Kaksi profiilia,
joiden erimittaisuus tuntui mystilliseltä nyt. Niinhän oli
ollutkin, niin oli käynytkin, hän oli Eeron varjossa pieni
ja vaatimaton. Ja niin kuin heidät vahingossa valokuvattiin
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samalle levylle, niin ehkä he vahingossa olivat joutuneet

seisomaan vieretysten, taivaltamaan vieri vieressä tämän
pitkän polun, erimittaisina, vieraina toisillensa, kaikki nämä
harmaat vuodet.
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XXVIII

Kun lapset olivat päivällistä syömässä ja Lea meni hake-
maan keittiöstä lämmintä ruokaa japalasi sitten takaisin lie-
mimalja käsissänsä, näki hän lasten pelästyneistä kasvoista,
että jotakin oli tapahtunut. Poju katsoi merkitsevästi Eeron

huoneeseen päin. Eero oli siis palannut kotiin. Lea viittasi

kädellään Pialle, että Pia jakaisi vellin toisille, meni eteiseen.
Eeron ovi oli auki. Hän näki Eeron kumartuneena avatun
kirjoituspöytälaatikkonsa yli ja työntävän taskuunsa paperei-
ta. Jokin kiiltävä esine vilahti hänen kädessänsä, hän työnsi
sen sisätakkinsa taskuun. Olikohan se revolveri vai puukko,
Lea ei ehtinyt sitä huomata. Häntä alkoi pelottaa ja hänen
sydämensä alkoi löydä.

»Olipa hyvä että tulit, ruoka on valmista», sanoi hän.
»En minä syö», sanoi Eero.
»Tänne ei kuulu erityistä», sanoi Lea. »Siljan minä lähe-

tin pois.»
»Hyvä on. Tyttö oli suuri valehtelija.» Eero näytti mietti-

vän. Lea ajatteli, ettei Eero ilmianna itseään, ei hän nosta
tappelua tällä kertaa. Ja Eero sanoi kuin sivumennen: »Mi-
nusta oli väärin, että sinä asetuit suojelemaan tuollaista
tyttöä, sinulla ei ole vaistoa yhtään. Sinä liehakoit palveli-
joita, tuollaisia hylkiöitä, likaisia roskia. Viskata pois jokaiki-
nen, ne vain kiristävät rahaa.»

Lea tunsi noista sanoista, ettei Eeron tila ollut huono, hän
oli entisellään. Ja Eero jatkoi:

»Minä tiedän, mitä sinä luulet. Jos tuollainen tyttö puhuisi



mitä hyvänsä, sinä uskoisit häntä enemmän kuin minua.
Luuletko sinä, että minä tekisin tuollaisia hulluuksia, mitä
sinä kuvittelet. Ajattelehan nyt vähän. Olisin koko lurjus.
Sinä alennat minua epäilyksilläsi. Jos minä olisin sinuna, en
olisi huomaavinani sellaista likaa, jos sitä ympärilläni olisi.
Mitä se sinua haittaa, mitä ihmiset ovat. Anna olla. Minä vaa-
din vain oikeutta itselleni, vain oikeutta.»

Lea näki, että tytön poismeno, kun se oli tapahtunut,
eikä Eero saanut sitä tapahtumattomaksi enää, olikin hänen
mieleensä. Hän voi pujahtaa asiasta pois ilmaiseksi. Nuo
tutut sanat ja tuo äänen pauhu tekivät nyt niin hyvää.
Eero oli entisellään eikä ollut pahimmalla tuulellaankaan
edes.

»Minäkö olen luonut itse itseni, vai kuka? Jos minä olen
itse itseni synnyttänyt, niin minä istuudun itse syytetyn
penkille. Mutta jos minä olen vaimosta syntynyt ja olen tois-
ten syntien seuraus, älä sitten enää puhu. Naiset eivät saa

minua enää kiusata, ei kiusata, sen vannon.»

»En tahdo kiusata», sanoi Lea.
»Sinä vaikenet. Se on asenne sekin. Ja viisasta se on tällä

kertaa. Sinä luulet, että minä olen epäjohdonmukainen. En
ole. Minä olen parempi kuin luulet. Kuka panee minut teke-
mään sellaista, mitä sinä et hyväksy? Jokin saatana minus-
sa. Jos puhun sen puolesta, jos vannon mustan valkeaksi,
jätän kaikki ajatusteni veräjät auki, niin että joka paha kul-
kee ylitseni omalla voimallaan. Äh, mikäs minä silloin olen?
Tyhjiö, kuollut. Mutta teon hulluus elää, jatkuu,koska minulla
on ruumis, minkä se lainaa. Minähän tässä olen menetetty.

Muille ei ole tapahtunut mitään.»
Lea tunsi, kuinka Eero nautti äänenpainoistaan. Ja hän

ajatteli, ettei Eerolla ollut kenties tällaista kuulijaa muualla.
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Hän, Eero, kuunteli itseään ja hahmotteli itseään itselleen
esteettömästi hänen seurassaan ja puki itseään suuruudella.
Se oli hänen nautinto jaan. Kukapaties ei mikään ollut niin
vaarallista kuin Lea oli kuvitellut. Ehkä olot kääntyivät vielä
parempaan päin.

Lea kuuli, miten lapset nousivat pöydästä ja menivät sän-
kykamariin, etteivät häiritsisi isää. Eero oli järjestellyt pa-

pereitaan kasaan, pistänyt joitakin taskuunsa ja lukitsi laa-
tikkonsa.

»Lähde nyt syömään», pyysiLea.
Eero ei virkkanut mitään, riisui sitten päällystakkinsa ja

viskasi sen tuolille ja läksi ruokasaliin ja istuutui syömään.
Lea korjasi pois lasten lautaset. Lea odotti, että Eero kysyisi,
mistä hän oli saanut rahaa ruokaan. Eero ei kysynyt. Hän
näytti nyt ärtyneeltä ja tyytymättömältä. Lean kädet vapisi-
vat ja hän ponnisti kaiken voimansa, ettei Eero olisi sitä

huomannut, mutta Eero ei katsonutkaan häneen.
»Äh, täällä on ihmisiä liikaa maan päällä», sanoi Eero.

Lea ymmärsi, että hän tarkoitti, että heillä oli liian monta
lasta.» Muutama miljoona maan rakoon, hyvä tulee. Täällä
pitäisi voimakkaampien olla aina ase ja lapio kädessä. Lyhyt
toimitus ja ihmiskunta alkaisi olla vähemmän vähäverinen.»
Lea ymmärsi, että tämä tarkoitti häntä. Eero oli nyt huoman-
nut hänen kätensä vapisemisen.

»Ihminen ei näe mitään, ei omaa parastansa», jatkoi Eero.
»Me tarvitsemme kärsimyksiä kukapaties», sanoi Lea.
»Kärsimys, kärsimys, ei mikään ole niin inhottava sana

kuin kärsimys. Ja risti. Isä antaa tappaa ainoan poikansa,
että toiset saisivat anteeksi häneltä syntinsä. Mitä kauppaa
se on? En huoli anteeksi syntejäni. Minä rankaisen itse it-
seäni jos niikseen tulee.»



Lea painoi alas päänsä.
. »Miksi ihmiskunta ei saisi kuolla sukupuuttoon, minä vain

kysyn. Ei kai avaruus huokailisi sen tähden?» Eero kat-
soi sanojensa vaikutusta.

Lea hymyili hänelle.
»Minulla on hyvät hermot», sanoi hän. »Ymmärrän, että

puhut hienoa leikkiä.»
»Minä olen katkera», sanoi Eero kuin oikutellen.
»Ei ole syytä. Mitä sinulle on sitten tapahtunut, kerro mi-

nulle.»
»Pitäisikö sinulle olla jokin rikosasia ehkä? Minä kiroan ko-

ko elämän.»
»Ei ole syytä.» Tämä oli Eeron tavallista asioiden kertausta,

ei muuta. Ehkä hän koetti estää sillä kajoamasta rahakysy-
mykseen.

»Harvennusta, harvennusta, ei muuta. Tuhannen vuoden pe
rästä tarvitsevat tilaa.»

»Ei meidän tarvitse sellaisia ratkaista», sanoi Lea. »Mistä
me tiedämme, mikä on hyväksi tuhannen vuoden perästä?

Kunhan tämänkin päivän olot selvitetään.»
»No?» Eero jäi villinä tuijottamaan Leaan, hänen silmänsä

välähtivät ja hän jäi katsomaan Lean otsaa, hän aikoi estää
Leaa puhumasta rahasta. Ja hän sanoi kiirehtien:

»On ihmisiä, joille avioliitto on mahdoton. Jo yksilöllisyy-
den tähden.»

»Hyvä», sanoi Lea. »Epäonnistumisen syy ei ole siis niissä,
jotka sellaisten kanssa avioliittoon joutuvat.»

»Ei. Mutta humaanisuutta voi kaikilta vaatia.»
»Se on oikein», sanoi Lea. »Mutta molemmin puolin. Avio-

liitto on yhteiskunnallinen laitos. Vaikka rakkaus loppuisi,
jäävät sopimukset jäljelle. Perhettä ei voi hävittää.»
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»Voi perustaa uuden», sanoi Eero ärsyyntyneenä.
»Nykyisillä palkoilla ja järjestelyillä ei elätetä monta per-

hettä.»
»Onko tämä opetusta? En tarvitse. Minä kyllä tiedän, mitä

tiedän.»
»Jos sinä olisit moniavioinen», sanoi Lea, »olisiko sinulla

edes velvollisuutta sanoa sitä minulle.»
»Ei ole velvollisuutta. Se olisi minun asiani eikä sinun.

Älä puhele lastenkamarijuttuja, älä siveellisestä maailman-
järjestyksestä. Ihminen on luontoa, vaikka meidät on sul-
jettu häkkeihin, näihin koteihin, ja teeskentelemme palve-
levamme toisiamme. Me raatelemme vain. Meidän vaistomme
ovat samat kuin eläinten. Sinä haluat minulta rahaa. Älä

heittäydy viattomaksi, älä kiellä sitä.»
»En mitenkään kiellä. Saitko palkkasi? Täällä on laskuja,

vuokrat, verot, pukusi. Lainasin Esteriltä tuhat markkaa,
miten muuten olisimme saaneet ruokaa. Mitä tehdä», sanoi
Lea.

»Katsos, enkös arvannut. Jos voisit, viimeisenkin veripisa-
ran minun suonistani imisit. Elämä on keinottelua toisten
elämällä, häikäilemätöntä sotaa. Minä panen vastalauseeni.»

»Hyvä, älähän kiihdy. Tämä on tätä jokapäiväistä elämää.»
»Kyllä minä teidän jokapäiväisyytenne tiedän. Jos minä

voisin, viskaisin ruumiini eteesi ja sanoisin, siinä on, ota, ota.»
»Mitä minä olen tehnyt sinulle sitten», kysyi Lea.

»Minä, minä olen kuin hullu koira, puren oikeaan ja pu-
ren vasempaan, siinä se. Mitäs muuta. Katso minun ruumis-
tani, nytkähteleviä jalkojani, etkö näe mitään. Katso minun
keljuja silmiäni, elähtänyttä ukonpäätäni, joka nyökkyy pit-
kässä kaulassa kuin kuihtunut kurpitsa. Teloittajan se niska
tarvitsisi. Raadolle minä haisen kuin vanha koira. Joka katu-
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tyttö on puhdas minuun verraten. Minä en ilkeäisi sinuna
istua tuon miehen pöydässä ja katsoa kasvoista kasvoihin.
Minä pakenisin pois», Eeron ääni värähteli raivosta, johon

sekoittui hellyyttä. »Sinä, sinä istut siinä», sanoi hän kuin
salaisuuden, ja hiljaa käheästi kuiskasi: »Sinä, sinä, minähän
rakastan sinua, mutta vain omalla tavallani.»

Leaa paleli. Hän katsoi maahan jahäpesi.
»Ha-ha-haa», nauroi Eero. »No, taisit uskoa? Pilaa. Ei

kiitos. Ilman alennusta ei mitään nautintoa. Se on se hinta.
Kuolema kolmantena.»

»Turhaa uhkapeliä ja turhaa puhetta. Sinä haaskaat voi-
miasi suotta minun vuokseni. Pysy asiallisena edes.»

»Mitä?»
»On aika jo selvittää asiat. Turhaa peittää ja näytellä.

Asiat näyttävät uhkaavilta», sanoi Lea.

»Minä, minä», Eero nousi ylös, »minä kostan.»

»Lyö ilman esipuheita. Ja puhellaan sitten», sanoi Lea.

»Sinä olet ylpeä, minä kuristan sinut.»
»Sinulla on enemmän ja tärkeämpiä tekemisiä muussa.»

»Parasta sitten, että lähden pois. Sinä neuvoisit kai, että
olisi tehtävä itsemurha, olen muka niin alhaalla, etten muu-

ten selviäkään.»
»Minä olen kyllästynyt noihin tyhjiin puheisiin. Eivät ne

herätäkauhua enää. Älä leiki sanoilla.»
»Näen silmistäsi, että sinä ymmärrät, etteivät ne ole leik-

kiä», sanoi Eero.
»Mistä sinua epäillään?Puhu siitä.»
»Minuako epäillään», Eero oli tullut kalpeaksi. »Kuka sitä

on sanonut. Mitä, mistä epäillään? Jos sanaakaan sanot, läh-
den pois.»

»Mitä siitä hyödyt?»
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»Kun minä lähden, niin sinä kadut sanojasi.»
Lea huomasi Eeron katseessa pelottavan uhkan, hän oli

kuin hurmioitunut ja outo hymy levisi hänen kasvoilleen.
»Jospa hän on sittenkin mielipuoli», ajatteli Lea.

»Miten maksan verot ja vuokran», sanoi Lea.
»Ne saat nyt maksaa sinä», sanoi Eero.
»Kuinka minä maksan, minulla ei ole omaa rahaa.»
»Saavat ryöstää.»
»Eero, ole järkevä, selvitetään asiat», pyysi Lea ja tarttui

hänen käsivarteensa.
»Olet saanut, mitä olet tahtonut. Syytä itseäsi. En lankea

enää sellaiseen heikkouteen kuin hyvyyteen», Eeron polvet
notkahtelivat, hän kohosi varpailleen ja huusi kuin lavalta
katsomoon: »'Huono isä, huono aviomies, maan kavaltaja', niin
sinä ajattelet. Hyvä. Olkoon niin. Minä pyydän anteeksi,»
Eeron ääni värähteli liikutuksesta ja ilkeydestä, »että olen
joskus ollut sinun miehesi. Ja pyydän anteeksi, että olen
tullut olleeksi isä sinun lapsillesi. Minä pyydän anteeksi.»

Se, mitä hänen sanoissaan oli tunnetta, häipyi jo lopussa
pois ja muuttui näyttelemiseksi. Lean kasvot pysyivät liik-
kumattomina, se ärsytti Eeroa, hän suuttui ja sanoi:

»Anteeksi? En, en ikinä pyydä anteeksi.»
Koko tahdollaan oli hän, Lea, ponnistellut, että he pysyisi-

vät koossa. Hän oli pidellyt jotakin toivottoman epämääräistä
ja hajoavaa. Se kenties hajoaisi nyt.

»Penniäkään et minulta saa, et penniäkään», huusi Eero.
»Annetaan rahan olla. Minä koetan hoitaa sen», sanoi Lea

jotyynesti.
»Sormus anna pois», huusi Eero, kun näytti, ettei mikään

järkyttänyt Leaa.
Lea veti sormuksen sormestaan.
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»Tässä on.» Lea ojensi hänelle sormuksen. Eero pisti sen

liivintaskuunsa.
»Jos sairastutte, älkää tulko minulta apua pyytämään», sa-

noi Eero.
»Lapset ovat sinun.»
»Minä kiellän ne. Minä en ole niitä rakastanut, minä olen

ne irtisanonut. Tappakoon nälkä ne tahi tauti», ja mahti-
pontisesti jatkoi hän: »Koska sinä olet kyllästynyt minuun.»

»Eihän siitä ole kysymys», sanoi Lea. Hän tajusi, että Eero

aikoi peruutua, ettei hän ollut aikonut muuta kuin kiusata
ja nöyryyttää häntä. »En opi koskaan tietämään, mitä sinä
tahdot.»

»Minun elämäni on ollut niin köyhä», sanoi Eero säälien

itseään, »että siinä olet ollut vain sinä, vain sinä.»

»Sitä ei ole näkynyt», sanoi Lea.
»Vaikka olen kurja, on minulla oma ylpeyteni minullakin»,

sanoi Eero.
»Jos sinä olisit rehellinen, kaikki selviytyisi.»

»Vaikka olisin paheellinen?»
»Koettaisimme selvittää asiasi», sanoi Lea. »Kaikki sel-

viytyy, olemme nuoria ja terveitä. Jos tahdot, erotaan.»
»Älä kuvittelekaan, eroa en anna, et pääse vapaaksi. Minä

tarvitsen sinua. Kun tauti puhkeaa tahi makaan mielipuolena,
kuka minua hoitaa, kuka kerjäisi minulle. Sinun kurjuutesi ei
ole vielä puolivälissäkään, sen minä lupaan. Sinä nautit kär-
simyksistä, saat tarpeeksesi, odota, odota.»

Leaa pöyristytti, niinhän voi käydä. Eero ei näytellyt, hän
kai näki sen.

»Vanhana, kurjana sitten huudan sinua luokseni», jatkoi
Eero. »Ja tulekin.» Hänen äänensäkorahteli jo ilkeänä.

»Miksi en tulisi. Tulen.» Se inhimillisyys, joka Eeron äskei-



sissä sanoissa hämmästytti Leaa, sai hänen sydämensä vavah-
telemaan. Ei Eero jaksaisi elää tätä tällaista paljon pitem-
mälle. Hän katseli Eeron kasvoja, ne olivat harmaat, silmät
olivat verestävät ja silmänalukset mustat.

»Käy lepäämään, minä laitan vuoteesi», pyysi Lea.

»En, en», huusiEero.
Poju tuli kalpeana sänkykamarista ja asettui ovenpieleen.
»Siinähän on nulikka», sanoi Eero ilkeästi. »Mitä sinä siihen

tulet, mikä asia? Kyllä minä tuon katseesi ymmärrän. On
äänetön kuin kala, mutta kun minä selkäni käännän, kyllä
suu käypi.»

»Se ei ole totta», sanoi Poju lujasti. »En panettele paljoa.»
»Ole vaiti, Poju», sanoi Lea, »kun sinulta ei kysytä.»
»Minä kysyn vain, antaako isä koulumaksun», kysyi Poju.
»En, en.»
»Minä eroan sitten koulusta.»
»Eroa, se on hyvä», ärjäsi Eero. »Et siellä ole mitään op-

pinut.»
»Olen, puhumaan totta», sanoi Poju uhmamielisenä ja

seisoi taisteluvalmiina.
»Seisotko sinä siinä äitiäsi vartioimassa. Sinustahan oikea

naisten sankari tuleekin. Sinä viettelet vielä tyttöjä. Muistapas
silloin isääsi.»

»En muistele», sanoi Poju. »Ei sinun tarvitse puhua tuol-
laista minulle.»

»Sinäkö minulle opetat?»
»Minä. Minusta ei sinun tapaistasi tule», sanoi Poju luja-

na.
»Poju», huusi Lea varoittaen, »ole vaiti.»
Eero löi Pojua korvalle, niin että hän horjahti seinää vas-

ten.
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»Lyö vielä», sanoi Poju ja suoristautui, »niin äiti pääsee
vähemmällä.»

Eero löi uudelleen.
»Kiusaaja», sanoi Poju halveksien.
Lea veti Pojua pois, mutta Eero oli kiihtynyt, hän työnsi

Lean syrjään jalöi Pojua nyrkilläänkäsivarsiin ja olkapäähän.
»Jätä», huusi Lea.
»Anna sen lyödä», huohotti Poju. »Näinhän isä tekee, oikea

isä.»
»Ulos», huusi Eero. »Ulos, pois heti», Eero työnsi Pojua

ovea kohti. Lea koetti häntä pidättää. Eero löi Leaa käsivar-
siin.

»Ihmispeto», sanoi Poju ja tarrautui Eeron käsivarteen es-
tääkseen häntä.

»Eero, tule järkiisi», pyysi Lea.
»Anna hänen tapella, ei hän muuta kunnolleen osaakaan»,

huohotti Poju.
»Minun sydämeni revitte», valitti Lea.
»Ulos, poika!» Poju oli tarrautunut kiinni ovenpieleen ja

Eero repi häntä siitä pois. He joutuivat eteiseen, jossa Eero
aukaisi ulko-oven ja viskasi Pojun ulkokäytävään. Poju oli
saanut kiinni ovenpielestä. Eero potkaisi häntä ja veti oven

kiinni. Kuului kiljahdus käytävästä. Pojun käsi oli jäänyt
oven väliin.

»Hänelle tapahtui jotakin», Lea koetti riistäytyä irti Eeron
käsistä japäästä ulos. He painivat.

»Päästä», pyysi Lea.
»Minä tapan hänet muuten, anna hänen olla.»
Lea pääsi sitten oven ulkopuolelle. Poju kääri siellä verta-

vuotavaa kättänsä nenäliinaan. Pojun nenästäkin vuosi ver-
ta ja hänenkasvonsa olivat kokonaan veriset.

512



51333 Huojuva talo

»Tule sisään», pyysi Lea.
»En tule. Ei tämä ole mitään», sanoi Poju.
»Poju. Minä olen luottanut sinuun, ja näin sinä teet. Sinun

käytöksesi on hirveä. Miksi et ole vaiti?»
»Kuka hänelle sanoo, kun sinä et uskalla», sanoi Poju.
»En ole pyytänyt sinua sanomaan. Te tapatte minut. Miksi

et hillitse itseäsi. Mitä tämä hyödyttää. Sinä teet vain mi-
nun oloni mahdottomaksi. Mihin näin joudumme», Lea tun-
nusteli Pojun kättä. »Ei tämä sormi ole poikki.»

»Ei se ole.»
»Tule sisään, minä pesen sinut, verta vuotaa tänne käy-

tävään.»
Poju totteli. He menivät sisään. Eero oli mennyt huonee-

seensa, ja Lea vei Pojun kylpyhuoneeseen. Kun hän oli lait-
tanut Pojun kuntoon ja pannut hänet pitkälleen, että nenästä
lakkaisi verta vuotamasta, meni hän Eeron luo ja sanoi:

»Muista, Eero, että itsekin olet ollut nuori poika. Älä välitä
hänestä. Poika-parka, nenästä vuotaa verta ja käsi louk-
kautui.» Lea tiesi, ettei Eero uskaltanut puuttua enää asiaan.

»Sinun kasvattisi», sanoi Eero ja irvisti. »Heti oppii hyp-
päämään silmille. En ikinä anna hänelle anteeksi.»

»Älähän nyt. Pahempaakin anteeksi annetaan.»
Lea meni katsomaan Pojua.
»No, Poju, onko niin vaikeata hillitä itseänsä, eikö voi

oppia sitä.. Elämä tulee yhä sotkuisemmaksi, mitä hillittö-
mämpi on. Ajattele sitä.» --

»Hän inhottaa minua», sanoi Poju. »En anna anteeksi.»
»Tälläkö sinä sitä parannat. Inhottaako hän nyt sinua

vähemmän?»
»Minä lähdenkin pois.»
»Mitä maailmalla tapaisit? Samanlaisia ihmisiä, pahempia



ehkä. Sinun olisi nöyrryttävä olemaan heidän kanssansa. Ei,
et sinä sillä maailmaa parantaisi, et ketään muuttaisi.»

»Työhön. En ilkiä mennä kouluun, kun koulumaksut ovat
maksamatta», sanoi Poju.

»Se selviää, älä huolehdi, se on pieni asia. Sinun on kas-
vatettava itseäsi, että sopeutuisit tähän maailmaan, etkä täy-

delliseen maailmaan, sitä ei ole. Ihmisiä ne ovat täällä kaik-
ki ja vaillinaisia, muista se aina.»

»Anna anteeksi, äiti», sanoi Poju jakatsoi äitiin.

»Turhaa. Minä ymmärrän sinut. Totuuksien lausuminen
on hyvä, on vain katsottava, missä ne lausuu ja kenelle ne

lausuu ja miten ne lausuu. Ihmisen oikea arviointi on mah-
dotonta. Epäile siksi itseäsi. Jokin näyttää joltakin, eikä sitä

ole. Me emme tunne isää. Hän ei ole tuossa kaikki. Mikä

myllertää hänen sielussansa, mikä tekee hänet sairaaksi? Jos

hän on sairas, onko se hänen syytänsä.»
»Hänellä ei ole oikeutta lyödä sinua», sanoi Poju.
»Jospa minä annan sen oikeuden.»
»Sinulla ei ole oikeutta antaa sitä oikeutta.»
»Jos hän on hullu.»

»Hän on viisaampi kuin kaikki me muut yhteensä», väitti
Poju. »Hän on ilkeä vain. Tekee toiset onnettomiksi.»

»Älä valita. Onko se miehekästä. Kuka sanoo, että täällä
onnellinen olla pitäisi? Ja mitä se on, se onnellisuus? Minä

olen onnellinen, jos sinä opit näkemään, ettei kysymys ole

meistä, vaan isästä itsestään. Meidän on autettava häntä.
No, koskeeko sormeesi kovasti.»

»Eipä juuri.Ei se mitään.»
»Ei se mitään. Nenästäkään ei vuoda enää verta. Voit nous-

ta jo. Mitä tekisit, jos putoaisit likakaivoon?»
»Minä nousisin sieltä ylös.»
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»Ja mitä sitten?»
»Minä puhdistaisin kai itseni.»
»Niin. Ja sitten sinä koettaisit unohtaa, että olet siellä käy-

nytkään. Muuttaisiko se sinun arvoasi, jos olisit likakaivossa

käynyt?»
»Eipä kai.»
»Niin ei mikään ikävä elämyskään muuta, kun mielensä

koettaa puhtaana pitää. Tätä et kai ymmärrä.»
»Ymmärrän.»
»Älä siis sano, ettet koskaan unohda etkä anteeksi anna.

Silloin sinussa ei tapahdu kehitystä. Turha sääliä itseänsä,
luulla tietävänsä kaikki, tämän näin tunnen, tämä vain on

oikein.»
»Jospa onkin oikein?»
»Opi epäilemään omia tuomioitasi.»
»Pitäisikö minun olla jo viisas kuin Sokrates», kysyi Poju.
»Kultaseni. Ei ole leikin aika.»
Lea meni hädissään katsomaan, jäikö Eero nyt kotiin.

Eeron huoneen ovi oli auki, hän näytti etsivän vielä paperei-
taan, penkoi laatikoltaan. Oli hyvä, että hän oli kotona, kun-
han nyt pysyisi, oli vain vähitellen sitten puhuttava suoraan

hänen kanssaan niin, ettei puhe tappeluun hukkuisi.
»Häiritsenkö», kysyi hän ja tuli Eeron huoneeseen.
»Et.»
»Mitä sinä etsit?»
»Siivoan laatikoltani.»
»Tuo Poju. Se on totta, etten ole osannut oikein kasvattaa

noita lapsia. Valmista ei missään näy. Olisi sinun pitänyt
auttaa.»

»Ei maksa vaivaa. Ne ovat, mitä ovat. Nulikka, kyllä minä
sitä vielä opetan», sanoi Eero uhaten. Leasta tuntui, ettei
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Eero kiinnittänyt huomiota koko tapaukseen, ja hyvä olikin.
Eero oli jo kiinni muussa. Ja hyvä, että Eero sanoi noin.

Se oli kuin lupaus jatakaus eteenpäin menosta.
»Saanko laittaa sinulle kahvia», kysyi Lea.

»Laita», sanoi Eero. »Mistä sinä kuulit, että minua oli epäil-
Ty?»

»Esteriltä. Kun lainasinhäneltä rahaa, hän mainitsi.»
»Sinä et saa lainata vierailta rahaa. Mitä he ajattelevat

meistä? Ja millä maksetaan? Mistä minua oli muka epäilty?»

»Eero, sano minulle suoraan mistä?»
»Kuinka minä tietäisin? Se on häpeällistä. Nuo tuollaiset

Paasiot, minä näytän vielä. Minä lähden sinne heti», sanoi
Eero uhkaavasti.

»Älähän mene.»
»No, annetaanko sitä kahvia vai eikö?»
»Heti», Lea läksi, hän ymmärsi, että Eero tahtoi hänet

pois huoneestaan ja tahtoi siirtää asioiden selvittelyn. Lea

näki, että hänellä oli rahaa iso tukku, ehkä hän tahtoi rau-

hassa laskea niitä ja katsoa, minkä verran hän talouteen voisi

antaa. Mitä parani, jos asiat jätti maksamatta. Näin oli ollut

ennenkin, Eero piti rahoja takanansa mahdollisimman kauan,
nyt velkoja oli kerääntynyt enemmän, kun Eero oli niin pal-
jon poissa, ja alkoi näyttää, että Eero ei halunnutkaan vas-

tata asioistaan. Eiväthän ne asiat olleet suuria, mutta mikäs

heidän elämässään oli suurta. Pienissä seikoissa vain pyö-
rittiin. Pientä oli kaikki, hätä, tuska, huolet. Ja tulokset?
Vähäpätöinen voitto kaikesta. Niin, hän puolestaan ei aset-
tanutkaan muita vaatimuksia kuin sen, että lapset saisi suu-

remmiksi. Olipas totta se sana, että 'kun se paras on ollut,
on se tuska javaiva ollut'.

Lea haki lapset keittiöön ja otti Pian ja Tytin päällys-
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vaatteet eteisestä. Parasta pitää lapset loitolla, jos Eero her-

mostuisi. Hän näki silmiensä edessä Eeron kädet, miten ne

vapisivat, kun hän lajitteli papereitaan. Kaikki ei ollut ihan
tavallista. Mitä hän mahtoi etsiä?

»Lähtekää, Pia jaTytti, ulos nyt vähäksi aikaa», sanoi Lea.
»Jospa hän tappelee», kuiskasi Pia ja tarttui äitinsä kä-

sivarteen.
»Iso tyttö», sanoi Lea toruen.
»Miksi hän ei tappelisi. Hän tappelee ja sitten karkaa»,

sanoi Poju. »Mutta äidille hän ei saa tehdä pahaa, minä
vahdin.»

»Voisitteko olla jo vaiti», sanoi Lea hiljaa. »Hae, Poju, isäl-
le yksi wienerleipä maitokaupasta.» Lea antoi rahan.

»Tytille myös», sanoi Tytti.
»Tytille pieni pulla, eikö niin, se on sievä kuin pienen lin-

nun pesä, otahan Tytille pieni pulla», sanoi Lea Pojulle.
Lapset läksivät ulos keittiön ovesta. Lea laittoi kahvin,

asetti pienen valkean liinan ruokasalinpöydälle ja toi siihen
kahvipannun ja odotti keittiössä Pojua.

Poju tuli hengästyneenä.
»Ellen minä erehdy, niin isä hyppäsi raitiovaunuun tuolla

pysäkillä», huohotti Poju.
Lea meni katsomaan. Eero oli poissa. Hän oli siis hiljaa

karannut ja pannut eteisen oven vastoin tavallisuuttaan hil-
jaa kiinni, niin etteivät he olleet sitä keittiöön kuulleet.

Eero oli poissa.
»Hän on poissa», sanoi Poju ja katseli ympäri huoneita.

»Se oli hän. Minä kyllä arvasin, että hän karkaa.»
»Poju», sanoi Lea hädissään, »kun sinä olet iso, älä ke-

nellekään tee näin, olkoon kuinka huono ihminen tahansa,
älä menettele näin.»



»En äiti.»
»Muista kohdella ihmisiä miehen tavalla, katsomatta, an-

saitsevatko ne sitä vai eivätkö ansaitse.»

»Niin, äiti.»
»Meidän on odotettava taas. Luepa siis läksysi ja minä

jatkan töitäni. Sinä saat juodanyt isän kahvin.»
»En, äiti.»
»On turha kieltäytyä. On elettävä. Pane wienerleipä kah-

tia, Pialle toinen puoli. Kas niin, Pojuseni. Ole mies.» Lea

kaatoi Pojulle kupin kahvia.
»Etkö sinä siis itse halua, äiti?»

»Kultaseni, tällä kertaa en.»
Poju joi kahvin ja oli vaiti. Otti sitten kirjansa ja painau-

tui lukemaan. Hän ymmärsi, ettei äiti jaksanut nyt puhella.
Piti antaa hänen olla rauhassa.

Eeroa ei kuulunut koko iltana. Lea arveli, että hän tulisi
vasta yöllä. Kun lapset nukkuivat, istui hän ja odotti. Sii-
henhän hän oli tottunut, siitä huolimatta hän ei päässyt
kauhustaan. Hän sanoi itselleen, että näin on ennenkin ollut,
samaa, samaa. Mutta taas kun hän ajatteli, että ehkä Eero te-
kisi itsellensä pahaa, alkoivat hänen polvensa vapista, hänen
täytyi kulkea huoneissa ja keksiä askarehtimista. Väliin ta-
pasi hän itsensä ääneen voihkimassa. Tuska oli kipua, joka
lävisti koko ruumiin, sai jäsenet hervottomiksi, viilti kuin
aseella rintaa ja koski sydämeen. Hänen ahdistuksensa oli
suuri. »Ota pois minulta tämä kalkki.» Hän ymmärsi nyt
tämän lauseen. »Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon.» Hän

ymmärsi senkin. Yksinkertaisuudessaan ne sisälsivät kaiken
lohdun ja niissä oli hengen tasapainon salaisuus. Mutta hän
ei saanut itseään myöntymään tuohon jälkimmäiseen osaan.
Häntä ei ollut kylliksi koeteltu.
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Kun ahdistus kävi suureksi, otti hän päällysvaatteensa,
puki ne yllensä ja läksi kadulle asunnon eteen kävelemään.
Ilma tuntui kylmältä ja se oli kuin lääkettä hänen kipeälle
mielelleen. Katu merkitsi hänelle maailmaa ja ihmisyh-
teyttä ja tuntui turvalliselta, siinä ei ollut sitä raskasta
yksinäisyyden painostusta, mikä seinien sisässä oli niin ma-

sentavaa.
Hän toivoi, että Eero tulisi nyt ja he menisivät yhdessä ko-

tiin. Ehkä Eero ei tule. Joskus, niin, joskus voi tapahtua
onnettomuus. Miten vähästä riippuu uhatun teon toteutumi-
nen! Voi riippua pienestä seikasta, epäsuopeiden tapah-
tumien yhteensattumasta, väsymyksestä tahi vain siitä, että
on kevytmielisesti antanut ajatustensa uurtaa tien tuon teon
toteutumiselle, kuluttanut pois esteet, elänyt ennakolta pois
pelon, ja ennen kaikkea hävittänyt itsestään kaiken vas-

tuunalaisuuden ja kunnon. Sillä teolla ei tilitä mitään, sillä
ei vapaudu, suhde eläviin ja oloihin ei muutu. Eero oli sama,
kuolleena tahi elävänä, hän oli vain tekojensa kokoinen.

Ei Eero uskaltaisi tehdä mitään. Eero oli kuin uskoton
rakastaja. Elämä oli hänen rakastettunsa. Ajatuksissaan ja
sanoissaan hylkäsi hän sen aina. Mutta millä keinoin hän

lähestyi sitä taas, mitä valhetta hän käytti, ja mitä alen-
nusta hänen olisi pitänyt tuntea keinotellessaan osaansa suu-

remmaksi! Hän oli saita ja koetti maksutta päästä. Ei, ei
ikinä hän antaisi pois mitään niin kokonaista kuin elämänsä.

Nämä vuodet olivat olleet sellaisia kuin olivat siksi, ettei-
vät he olleet olleet avonaisia keskenänsä. Se pitäisi sanoa

Eerolle. Nyt oli kiire korjaamaan virheitä, joita oli tehty.
Lea meni sisään kadulta. Keittiössä istuutui hän halko-

laatikon päähän tuolillensa. Häntä väsytti. Kohta näytti
kuin keittiö hämärtyisi, seinä keinui hänen silmissänsä, kat-



tilankansirivi hiukan nousi ja laski. »Taitaa nukuttaa», ajat-
teli hän. Tietämättään vaipui hän puolihorroksiin ja heräsi
siihen, että hän valitti ääneen.

Hän ihmetteli, mitä oli tapahtunut, ja muisteli. Eihän ol-
lut tapahtunut mitään entistään enempää. Hän pelkäsi vain,
kuten ennenkin. Missä oli hänen päätöksensä, että piti koet-
taa ottaa elämä lujasti. Hän tahtoi tehdä kaikkensa, että
he selviäisivät. Tuo kauppa-ajatus oli hyvä. Se oli jo vuosia
askarruttanut häntä ainoana mahdollisena. Sen hän toteut-
taisi. Monet saivat siten alkaa kesken kaiken, arvioida uudel-
leen olot ja panna voimansa liikkeelle. Alku ehkä olisi vai-
keampaa, mutta kun ne vaikeudet olivat voitetut, uusiin
oloihin tottui. Niin, Eero sai tehdä nyt mitä tahtoi, tulla

mukaan tahi olla tulematta. Mutta tulla toisena. Eero ei tulisi
mukaan. Asia ratkeaisi siten. Ja lapsilla olisi oikea koti. Ei-

köhän tämä, kun kokonaisuudessaan heitä ajatteli, ollut ainoa
oikea ratkaisu. Eero sai vapautensa ja lasten ei tarvitsisi tun-
tea kironalaisuuttansa. Heidän tulevaisuudelleen se oli tär-
keätä.:

Erehdys oli alun perin siinä, että hän oli ottanut täytenä
miehenä Eeron. Ja heidän onnettomuutensa oli siinä, että

Eerolla oli onnea kaikessa. Hän ei päässyt kehittymään eikä

miehistä kuntoaan koettelemaan. Tuo kunto, se oli kaiken
todellisen menestyksen salaisuus. Kunnon mies oli kaatuma-

ton, kunnon ihmistä ei onni eikä onnettomuus pilannut.
Oli puhuttava näistä, kun Eero tulisikotiin.

Ja ettei pelko taas tarttuisi, alkoi Lea siivota huoneita,
laittoi kaiken kuntoon aamua varten, kävi ulkona harjaa-
massa lasten vaatteet, puhdisti kengät, laittoi sitten las-
ten voileivät.

Oli puhuttava Eerolle suoraan nyt. Ei pelättävä enää sitä^
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että hän tappaisi. Piti puhua asiat kohdallensa, niin kuin
heidän avioliittonsa alkaisi nyt vasta. Ja pelko pois, sydän
pois pelistä. Se oli pettänyt häntä kaikki nämä vuodet.

':!



522

XXIX

Siiri Keravainen, joka oli joutunut pois Lean ja Eeron

luota, oli mennyt maalle äitinsä luo ja oli synnyttänyt siellä
pojan. Hän oli harmissaan siitä, että niin oli käynyt, ja syyt-
teli siitä Eeroa. Kun Eero ei ollut maksanut hänelle kuin
viisi tuhatta sovitun kymmenen tuhannen sijasta, tuli hän

kaupunkiin ja ahdisteli Eeroa kirjeillä ja puhelinsoitoillaan.
Hän oli korottanut vaatimuksiaan ja uhkasi oikeuden kautta
hakea eläkettä lapselleen. Eero oli vastannut hänen uhkaus-
kirjeisiinsä, ja Eeron kirjeet kelpaisivat todistuksiksi häntä

itseään vastaan. Siiri vaati nyt, että pitäisi saada kolme-

kymmentäviisi tuhatta, jos Eero tahtoi maksaa kerta kaik-

kiaan. Kun he sitten tapasivat toisensa hyvällä sopiakseen,
lupasi Eero ilman oikeudenkäyntiä hyvittää hänet. Eerolla oli
keittiö ja kamari syrjäkadulta, asunto, josta Lea ei mitään
tiennyt. Siiri muutti nyt siihen asumaan. Lapsen oli Siiri jät-
tänyt maalle äidillensä, Eero puolestansa ajatteli tätä järjes-
telyä vain tilapäisenä, siksi kunnes Siiri etsisi työtä ja
sijoittuisi jonnekin. Huoneet pitäisi hän itsellänsä. Täällä

tapaisi hän Siiriä hänen vapaailtoinaan. Mutta Siiri ei ollut
enää entinen Siiri. Hän oli tullut kovaksi ja varmaksi ja
osasi pitää puoliansa. Nyt hän tunsi olevansa tasa-arvoinen
Eeron kanssa eikä luottanut enää häneen. Hän ei viitsinyt
hakea työtä, hän jäi Eeron laskuun asumaan ja kiristi hänel-

tä rahaa. >Antaa sen maksaa, vanhan ketun», ajatteli hän.

Ja rahasta heillä oli ainainen riita. Kun Eero hyökkäsi hänen

kimppuunsa, löi Siiri vastaan. Hän oli taitava nyrkin käyttäjä.
Sillä taltutti hän Eeroa.



»Älä luule, että minua kohtelet niin kuin rouvaasi kohtelit»,
sanoi hän. »Tuollaiset miehet minä pidän kurissa aina.»

He olivat alkaneet yhdessä juoda. Se oli Siiristä mieleen.
Hän tiesi, että hän sillä pitää Eerosta kiinni. Se maksoi ja se
harmitti Eeroa, mutta hän tottui siihen.

»Älä sinä luule, että kunniallinen tyttö ilmaiseksi tällai-
seksi tehdään. Maksa pois vain. Näissä asioissa kuljetaan tätä
tietä», sanoi hän.

Eero ei riittänyt hänelle sanasodassa. Siiri oli tullut suu-

laaksi ja julkeaksi. Ja kun hän oli juovuksissa, voitti hän
Eeron häikäilemättömyydellään. Eero oli hänen käsissään
kuin koulupoika. Kun hän alkoi kyllästyä Siiriin, koetti hän
päästä irti viekkaudella, mutta Siiri huomasi sen ja uhkasi
taas oikeudenkäynnillä. Kun Siiri makasi juovuksissa, etsi
Eero kirjeitänsä, mutta ei löytänyt. Siiri oli varmuuden
vuoksi piilottanut ne ullakolle, kattohirsien väliin. Eero koetti
sovitella ja lupaili maksaa vähitellen, mutta Siiri ei uskonut
hänen lupauksiinsa.

»Tuo pois rahat ja asia on selvä», sanoi Siiri, »minä katoan
näkyvistäsi. Poika on sinun, sinun näköisesikin on. Ei tarvitse
verikoettakaan ottaa. Otapas huomioon, että elätän sinun
lastasi. Voisin antaa kuolla sen, mutta en anna, elätän
vain, tappelen tässä ja sodin sen puolesta kuin paras ken-
raali.»

»Itsesi puolesta sodit», sanoi Eero. »Kyllä ymmärrän. Sinä
kiristät luonnottomia.»

»Lain mukaan. Onhan teillä lakipykälänne. Kuka käski
sinun laittaa toista perhettä. Etkö liene ensimmäinen mies
huutamassa joka torilla kaula pitkällä 'oikeutta, oikeutta'. No,
älähän suutu.»

»Ei minun ole sinua pakko elättää», sanoi Eero. »Sinun
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asuntosi maksan ja ruokasi maksan ja joka kuukausi on po-
jalle pitänyt lähettää. Laskepas, mitä se tekee.»

»Oikein. Sinuna minä maksaisin kerta kaikkiaan. Tätä
minun oloani älä pojan eläkkeeseen sotke.» Siiri ajatteli, että
jos hän ottaisi pojan eläkkeen kuukausittain, voisi jäädä saa-
matta. Eihän tiennyt, pystyisikö Eero kauan maksamaan, voisi
kuoliakin. Hän koetti ennen saada kertakaikkisen maksun. Ja
hän arvasi, ettei Eero oikeuteen asiaa laskisi.

»Suoritan sen vähitellen», sanoi Eero. »Pannaan muistiin,
mitä annan.» ■ - r

»Ei, poikaseni, älä minua petä. Minä tiedän, että sinulla on
rahaa. Ei, ei täällä aina ilmaiseksi päästä. Älä ole siitä pahoil-
lasi. Mitä tuli siihen teillä oloon, niin siellä minä viisastuin.

Älä vääntelesuutasi, muista, minun kanssani ei leikitä.»
Kyllä Eero sen alkoi ymmärtääkin. Ja hän toivoi, että Siiri

veltostuisi ja rappeutuisi. Kovuus ei Siiriin pystynyt. Siiri
sanoi:

»Tappele, mutta mitä se hyödyttää. Et minua murhaa jou-
tavan rahan tähden, niin hullu et ole, kun vähällä irti pääset.»

»Älä sano.»
»Älä pelottelekaan, en usko. Totuta vain itsesi siihen

tukseen, että maksettava on.»
»Mitä sinä yhtäaikaa niin paljoilla rahoilla teet? Vähitellen

maksan.»

»Ei, ei tule mitään. Kun minä saan rahat, menen maalle ja
naitan itseni. Näetkös, pilalle en vielä mene. Siveellinen elämä
on kannattavampi. Ja aina on joku, joka minut ottaa, kun
tietää rahoja saavansa.»

Siiri pysyi lujana. Houkutukset ja pelottelut eivät autta-
neet. Ja Eero luuli pitkittämällä ja viekkaudella voivansa
päästä vähemmällä.



Eräänä iltana, kun Eero tuli Siirin luo, oli Siiri punaisessa
trikooleningissään, kaulassa hänellä oli koru jakäsissä ranne-
renkaita, joita hän oli ostanut rohdoskaupasta. Ja huulet oli-
vat maalatut ja kynnet punaiset.

Pienellä valkealla pöydällä, joka oli leposohvan vieressä,
oli tyhjä madeirapullo, kaksi lasia ja hedelmäntähteitä lauta-
silla,. ■ . - . ;.;;; :..-.■ .' )„•'

»No», sanoi Eero, »täällä on ollut vieraita. Enkö ole kieltä-
nyt.»J ,' ■ . . .■:■'.:.:

»On ollut», sanoi Siiri ja haukotteli.
»Ketä on ollut?»
»Kysy siivommalla äänellä, muista, että en ole rouvasi»,

sanoi Siiri laiskasti. •■'-
»Sinä et saa tuhlata», huusi Eero.
»Hiljaa, Jos olet siivolla, kerron kaikki. Ja sanon jo edeltä-

päin, että jos elämöit ja suutut tahi tappelet, kutsun poliisin.
Et sinä koko maailman keisari ole, älä luulekaan. Minun
elämäni on kai minun elämäni, eipä vihkisormusta ole näissä
käsissä.»

Eero istui synkkänä.
»Katso nyt minua, mitä? Nuori, sievä tyttö. Olenko sievä,

mitä? Jostakusta toisesta olen sievä.»
»Sinä olet juovuksissa», sanoiEero.
»Se on vähäinen asia. Juovuksissa sitä paitsi en ole. Ota

huomioon se. Asia on sillä tavalla että mutta minäpä ker-
ron alusta. Mutta ennen sitä sanon, että tämä juopottelu on
jätettävä, usko se, me menemme piloille.»

»Se on sinun syytäsi», sanoi Eero.
»Asia on sillä tavalla, että läksin eräänä iltana jaloittele-

maan, oli juopoteltu sinun kanssasi, ja sinä menit kotiisi. Taisi
olla, että minua horjutti. Kun siinä kuljen, tulee poliisi ja
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sanoo: 'Taidetaan olla juovuksissa, lähdetäänpäs yhtä mat-
kaa'. 'Juovuksissa ei olla, herra konstaapeli', sanon minä,
'mutta ei minulla ole mitään sitä vastaan, että yhtä matkaa
kuljettaisiin'. Minä isken sille silmää ja sitä naurattaa. Sattui
tuollainen nuori poliisi, vastaleivottu, sen minä heti näin.
'Minä nyrjäytin jalkani', sanon, 'saanko tarttua käsivarteen-

ne', sanon. No, antaahan se käsivartensa. 'Missä neiti asuu',
kysyy hän. Ja minä sanon. Ja ovelle tultua pyydän minä

sisään, 'tule, saat ryypyn'. 'En minä ryypystä välitä', sanoo

hän. Tullaan sisään ja minä tarjoan ryypyn. 'Minä luulin,
että neiti on tuollainen jonkun lajin nainen', sanoo hän. 'Ei,
ei sinnepäinkään', sanon minä. Minä en ole eläessäni tuntenut
kuin yhden miehen', sanon. 'Ja minulla on poika sen miehen
kanssa', sanon, 'ja minä saan sille pojalle eläkkeen kolme-
kymmentäviisituhatta', sanon, 'ja tämä mies, sen pojan isä,
on kunnon mies, mutta nyt erotaan', sanon.»

»Sinä», Eero nousi.
»Hiljaa. Istu.»
Eero istuutui jaSiiri jatkoi.
»Näes, se poliisipoika miellytti minua kovasti. Sievä maa-

laispoika, mitä minä sitä kainostelemaan. Saan kai minä
asioistani jutella kenelle tahdon, vai mitä? No, minä kerroin
koko elämäkertani, ja hän kertoi omansa.»

»Mainitsitko sinä minun nimeni», huusi Eero.

»Mitenkäs, senhän minä toki mainitsinkin. Sehän oli rek-

laamia minulle, minun osakkeeni heti nousivat», sanoi

Siiri.
Eero kimposi ylös, tarttui Siirin tukkaan, väänsi hänen

päätänsä alas, mutta Siiri iski häntä nyrkillään rinnan alle,
jaEero hellitti otteensa.

»Hiljaa, sanon minä», huusi Siiri. »Pahus, käypi tukkaan.
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kun minä sen juuri kampaajalla laitatin. Täällä et tappele,
muista se. Tahi poliisi on kimpussasi. Äläkä tule tänne, pysy
kotonasi. En minä ole mikään huono nainen enkä tarvitse
sinua. Maksa asiasi ja mene, mene. Minä kyllä saan sinulta
saatavani, usko pois. Joka penni tulee. Mikä pakko minun on
tässä sinua säästää ja varjella.»

»Ole nyt hiljaa», huusi Eero.
»Kuka aloitti.»
»Älä sotke minua asioihisi», huusi Eero.
»Oletkos sinä ollut minua sotkematta asioihisi, mitä! Enkö

ollut kunniallinen palvelustyttö, mitä! Ja mikä olen nyt?
Vastaapas. Älä luule, että sinä jokaiselle saat tehdä mitä
tahdot. Eihän teillä säily kukaan. Joko olet keksinyt sen
raajarikon? Tiesin, että olet keksinyt.»

»Mustasukkainen.»
»Oh, älä luule. Minä kiitän, kun sinusta irti pääsen. No, jos

et rahaa anna, niin nämä osakkeet voit siirtää minulle, kuita-
taan näillä kaksikymmentätuhatta.»

»Ei niitä voi siirtää.»
»Myydä voit.»
»Millä sinä ne maksat?»
»Niillä rahoilla, joita sinä minulle annat, lyhennän saata-

viani.»
»Älä petä.»
»Luuletko sinä, että kaikilla on halu pettää?»
»Sinä kalastat miestä itsellesi niillä», sanoi Eero.
»Jos minä jotakin teen, niin teen selvät kaupat. Onko se

kalastusta? Poliisia en petä. Minä sanon, mitä minulla on ja
mihin minä pystyn. Hän sanoo, mitä hänellä on ja mihin hän
pystyy. Mitä? Onko se kalastusta? Minä lasken, mitä talou-
teen menee. Hän laskee, mitä tuloja tulee. Minä sanon, mitä

527



minä mieheltä vaadin. Hän sanoo, mitä hän naiselta vaatii.

Onko se kalastusta? 'Näin mukavaa tyttöä olisi mukava ra-
kastaa', sanoi hän. 'Ja näin kunnon miestä en tiennyt löyty-
vänkään', sanoin minä. 'Jos olisi lyödä kaupat lukkoon', sanoi
hän. 'Odotetaan ensin maksua', sanoin minä, 'etten tule pet-
turiksi'. Niin sanoin. Ettäs sen tiedät. Niin rehellistä ja kun-
non kauppaa ei monta kertaa tehdä. Päästä poliisin rouvaksi
tämän jälkeen, tiedätkös, miltä se tuntuu. Nuori mies, joka ei
ole turmeltunut, joka on puhtaalla maalaiskannalla vielä,
ymmärrät, ja hyväluontoinen mies, kunnon mies ja virka-
mies, senhän minä otan vaikka kiviä taivaasta sataisi. Kat-

sopas siitä näkökulmasta, että minä olen vielä ihminen; enkä
kokonaan noille teille joutunut, ja kaipaan tulla paremmaksi
ja haluan lapseni luokseni, olkoon, että se on vain sinun lap-
sesi. Ja hän lupasi ottaa sen, jos maksu järjestetään.»

»En järjestä, älä kiristäkään.»
»Jäse on varma, että järjestät. Nämä huoneet otan ja loput

suoritat rahassa. Tahi suoritat koko summan rahassa.»
»Minä noidun sinut alimpaan helvettiin», huusi Eero. »Sie-

lusi on pimeä kuin tylsän eläimen.»
»Mitenkäs sinun sielusi on? Onko siellä kämmenen leveyttä

hyvää? Kun ajattelen, tyrmistyn. Mutta mitä noista sieluista,
olkoot, mitä ovat. Näissä kaupoissa ei niitä tarvita, rahaa väin.
No, minä en ole pikkumainen, minä odotan huomisiltaan,
ellet osakkeita tuo tahi rahaa, ylihuomenna annan asian
asianajajalle. Päätetty. On jo aika, että sinäkin havahdat ja
alat elää ihmisiksi. Kyllä riittää. Jos minä olisin mies ja mi-
nulla olisi sellainen vaimo kuin sinulla, en totta vie, pettäisi
sitä. Etkös häpeä jo. Ei, älä nousekaan, et minua lyö, täällä ei

tapella, täällä et minua voita kuin aseella. Eikä se kannata,
minusta pääset muutenkin.»
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»Älä kiristä», pyysi Eero jo sävyisästi. »Ollaan niin kuin
ennenkin.»

»Otapa huomioon, että joka päivä ei ole poliiseja tarjolla.
Ja kuka minun kanssani uskaltaa yrittää, jos minä kädestä
käteen kuljen. Nyt minä näen selvästi, mitä on tehtävä. Kään-
nös vain. Ja kunniallinen kauppa.»

Siiri ei antanut itseään suostutella. Hän sanoutui kokonaan
irti Eerosta. Hän antoi Eeron juoda, mutta itse kieltäytyi
juomasta ja oli taipumaton. Seuraavana päivänä lähetti hän
Eeron hakemaan osakepapereita ja pankkikirjan, että asia
saataisiin järjestymään. Eero ajatteli, ettei hän luovuta niitä
eikä maksa paljoa, mutta hän oli väsynyt ja tahdoton ja Siiri
oli luja vaatimuksissaan. Penkoessaan sitten laatikoltaan
kotona, pisti Eero revolverin taskuunsa, oikeastaan ensin
ajattelematta mitään, mutta sitten keksien, että hän uhkaisi
sillä ja pelottelisi ja pakottaisi siten Siirin suostumaan vä-
hempään. Ehkä se onnistuisi. Jos Siiri suostuisi ottamaan
vain huoneet eikä rahaa vaatisi; saisivat mennä. Hyvä, jos
hänestä sillä pääsisi. Se ajatus virkisti häntä ja hän alkoi
uskoa, että onnistuisi.

Hän läksi kotoa tämän ajatuksen innostamana, kävi toi-
mituksessa ja palasi iltasilla Siirin luo. Siiri nukkui jo. Eero
heitti päällystakkinsa tuolille ja viskasi hattunsa oven vieres-
sä olevalle peilipöydälle, mutta se ei osunut, vaan vierähti
lattialle. Huone tuntui kylmältä, ilma ummehtuneelta ja
raa'alta. Hän joi viinaa lämpimikseen. Lämpö levisi yli ruu-
miin ja tuli kevyt hyvinvoinnin tunto. Nukkukoon nyt siis
Siiri hiukan, mikä kiire tässä oli. Siiri oli vuoteessa selin hä-
neen. Hän näki vain pään peiton alta. Kiharat olivat sekaisin
ja pystyyn joutuneet, niin että paljas niska näkyi. Eipä tuo
niska ollut kauneudella pilattu, levinnyt oli ja lyhyt ja tukan
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juuri ruma, harva ja sekava. Mutta mitäs tuosta. Hän taisi
olla juovuksissa. Eero naurahti itseksensä ja painautui lepo-
sohvalle sohvatyynyä vasten janukahti.

Aikaisin aamulla hänelle tuli kylmä ja hän heräsi. Häntä
harmitti, että Siiri nukkui vielä. Häntä puistatti, hän kaatoi
itselleen ryypyn ja joi, ja kiireesti toisen ja se auttoi ja läm-
mitti jo. Sitten hän nousi ylös sohvalta, tuli sängyn luo ja
potkaisi Siiriä ja sanoi:

»Nouse siitä ylös jakeitä kahvia.»
»Mitä», Siiri käännähti ja katsoi häneen. »Mitä sinä potkit

ihmisiä.»
»Minä sanon, että nouse ylös ja keitä kahvia, täällä on

kylmä.»
»Pysyisit kotonasi», sanoi Siiri.
»Eikös tämä ole minun kotini», kiivasteli Eero.
»Anna nukkua, on vielä yö», sanoi Siiri laiskasti.
»Kun olen sanonut, että nouse, niin nouse.»
Siiri nousi istualleen vastahakoisesti. »Toitko paperit», sanoi

hän haukotellen.
»Mitä sitten? Anna minulle kirjeeni takaisin, niin sanon.»
»Älä usko.»
»Jos minä käsken antamaan kirjeeni takaisin, niin sinä an-

nat», huusi Eero.
»Ei, selvä vaihto. Sinä olet juovuksissa, käy nukkumaan

Kun heräät, selvitetään asiat.»
»Minä olen hereillä nyt. Täällä on niin kylmä, että palel-

tuu», Eero kaatoi itselleen ryypyn taas ja joi.
»Älä juo, sinäkiihdyt vain», pyysi Siiri.
»Pue päällesi ja laita kahvia edes», sanoi Eero.
»Miksi 'pue päällesi'», kysyi Siiri. »Minä aion nukkua vielä.»
»Ja sitten menet asianajajan luo, niinkö?»



»Vaikkapa niinkin.»
»Minä sanon, ettet sinä mene», huusi Eero
»Senkai minä itse päätän.»
»Hae kirjeet esille japian.»
»Minä keitän kahvia ensin. Enkä anna niitä, sinä et sitten

maksa.»
Eero oli kiihdyksissä, hän tarttui Siiriin. »Kirjeet tänne.»
»Älä tappele. En anna. Kyllä minä sinut tiedän.»
Eero raivostui ja löi Siiriä poskelle, Siiri horjahti ja kaatui

sänkyyn. Sitten hän nousi ylös, suoristihe ja oli vihainen.
»Minä kutsun poliisin japanetan sinut kiinni.»
»Katunainen.»
»Lurjus. Varas. Sinä varastat omiltasikin. Suurvaras, las-

tenraiskaaja, moniavioinen, kuritushuonevanki.»
»Ole hiljaa, tahi minä ammun.»
»Et sinä uskalla, pelkuri.»
Eero otti revolverin taskustansa ja ojensi sen Siirin rintaa

kohti.
»Kyllä minä nuo temput tiedän. Älä pelottelekaan. Panetko

aseen pois.» Siiri yritti tarttua Eeron käteen, mutta ei ehti-
nyt.

Revolveri laukesi samassa. Siiri kaatui vuoteelle selälleen.
Eero näki, että rinnasta pulpahti verisuihku yöpaidalle ja
levisi peitolle. Siirin toinen käsivarsi jäi riipuksiin vuoteen
laidalta ja hänen suunsa jäi auki.

Hän oli kuollut.
Eero meni oven vieressä olevan peilin eteen, painoi revol-

verin suun oikealleohimolleen ja laukaisi.
Hän kaatui selälleen lattialle. Rikkoontuneesta takaraivos-

ta valahti verisuihkun mukana aivoja hänen lattialla olevan
hattunsa viereen.
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xxx
Kun Lealle soitettiin, että oli tapahtunut onnettomuus, oli

hän selvillä heti, minkätapainen onnettomuus se oli. Hän oli
lähettänyt lapset juuri kouluun ja vei Tytin talonmiehen
puolelle ja ajoi hänelle ilmoitettuun asuntoon. Hän työnsi
kaikki ajatukset mielestänsä pois, tahi työnsikö hän, niitä ei

tullutkaan, hän ei osannut ajatella mitään. Hän ei tajunnut,

että Eero oli kuollut. Oli oudon tyhjä 010.
Hän tuli syrjäkaupungin kasarmimaiseen taloon, kohosi

likaisia portaita ylös, ummehtunut ilma oli raskas. Täällä
Eero oli siis asunut.

Hän joutui pieneen eteiseen, josta ovet aukenivat keittiöön,
toinen kamariin. Ovet molempiin olivat auki ja ihmisiä seisoi
huoneissa. Hänestä kaikki oli epätodellista.

Lattialla näki hän Eeron ruumiin. Eeron ruhjoutunut pää
oli sivulle kallellansa. Kasvot olivat valkeat ja verilammikko,
jossa oli valkeaa, veristä ainetta, teki hänet pahoinvoivaksi.
Hän kuuli kuin kaukaa äänen sanovan:

»Rouva pyörtyy.» Kun hän avasi silmänsä, huomasi hän
istuvansa tuolilla javieraita miehiä oli hänen ympärillään.

»Juokaa vettä», sanoi joku ja hän joi.
»Rauhoittukaa nyt.»
»Minä olen rauhallinen», sanoi hän hiljaa ja nöyrästi. »Eikö

häntä voi auttaa parempaan asentoon?»
»Odottakaa.»
»Lääkäri tuli», kuuli hän sanottavan. Hänelle antoivat jo-

takin, hän nieli lääkkeen ja tunsi itsensä tylsäksi ja vieraaksi
itsellensä.



Kun poliisit, jotka olivat seisoneet vuoteen luona, väistyi-
vät, näki hän Siirin, joka makasi selällään vuoteella, jalat
riippuen vuoteen ulkopuolella, toinen jalka tohvelissa, toinen
paljaana, kädet levällänsä, toinen laidan ulkopuolella, pää
taakse päin taipuneena ja suu auki, paita ja vuode verisenä,
ja näky sai hänen ruumiinsa vapisemaan. Hän risti kätensä
ja koetti puristua kokoon ja katsoi nurkkaan, johon ruumiit
eivät näkyneet.

Paarit oli tuotu sisään ja miehet nostivat ruumiit paareille.
Eräs vanha poliisi laski kätensä Lean olkapäälle ja kysyi,
sanoiko hän jotakin.

»Viedäänkö hänet kotiin?»
»Tämä oli hänen asuntonsa», sanoi poliisi
»Vai niin», sanoi Lea.
»Suorittavat tutkintoa», sanoi poliisi. Joku kirjoitti muis-

tiin ja jokutarkasti vielä Eeron taskuja.
Sitten kyseltiin häneltä. Milloin Eero oli kotoa lähtenyt,

tunsiko hän tämän naisen? Kauanko nainen oli palvellut
heillä, tiesikö missä hän oli ollut sen jälkeen, tiesikö, että
hänen miehensä kävi tämän naisen luona? Mitä hän oli huo-
mannut Eeron elämästä? Epäsäännöllinen? Oliko kiihtynyt?
Oli. Ärtyikö usein? Kyllä ärtyi. »Ettekö tullut ajatelleeksi,
että se olisi mielisairautta?» »Kyllä tulin.» »Hän kohteli teitä
pahoin?» »Siitä en ole puhunut.» »Tämä on asia, joka ei tähän
kuulu», huomautti joku. »Piditte siis häntä mielenvikaisena?»
»En pitänyt.» »Sanoitte kuitenkin, että tulitte ajatelleeksi,
että ärtymys oli mielisairautta.» »Niin tulin. Mitäpä ei ajat-
telisi. En minä tiedä, missä on raja terveen ja mielenvikaisen
välillä.» »Oikein. Tiesittekö, milloin hän hankki aseen?» »Sitä
en tiennyt.» »Hänen taskussaan oli nämä avaimet, näiden
huoneiden osakekirjat, rahaa kuusi tuhatta ja pankkikirja.
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Te saatte periä nämä poliisilaitokselta ja todistaa henkilölli-
syytenne.»

Ruumiit makasivat paareilla. Lea nousi ja lähestyi Eeron
paaria. Hänestä näytti nyt, kuin Eero olisi nauranut, suu oli

raollaan, oli kuin ylimielinen, vimmautunut hymy olisi ka-
rehtinut hänen suupielissään. Tuntui, kuin siinä olisi sala-
peräistä voimaa ja ilkuntaa ja kuin Eero olisi kuullut kaikki
ja tajunnut kaikki, mitä hänen ympärillään nyt tapahtui. Ja
että hän haluaisi nousta siitä ylös, nautittuaan tästä kauhusta,
minkä toisille oli tuottanut. Mitä Eero halusi sanoa hänelle?
Hänhän oli sivutekijä Eeron elämässä. He olivat aviopuoli-
soita ja niin kaukaisia keskenänsä. Eilen vielä kiisteltiin.
Ja tänään lopussa kaikki. Jokapäiväinen tuskittelu oli
tauonnut.

Jäinen, ivallinen hymy Eeron kasvoilla ikäänkuin myönsi
sen. Häntä ei tavattu enää, hänen luoksensa ei tultu, hän oli
saavuttamattomissa. Tuohan oli kuin voittajan hymy.

Lea ojensi arasti kättänsä Eeron kättä kohti. Jokin tunto
siitä, että se olikin hän, joka määräsi liikkeen, sai hänet epä-
röimään Eeron edessä. Hän ei tarttunut käteen. Tuo käsi ei
kuitenkaan enää löisi häntä, tuo suu ei avautuisi sanomaan
enää niitä sanoja, jotka pahoittaisivat ja raatelisivat häntä,
eikä uhalla olisi äänetönnä. Ei hän, Lea, tuntenut enää mitään
kaunaa eikä syytöstä. Oli erehdytty. Se tuntui enää mitättö-
mältä.

Katsellessaan Eeroa hän nyt väkisinkin tempautui jonne-
kin rajattomille ajoille, ulkopuolelle ihmistä, jossa eletyt
suhteet eivät merkinneet enää paljoa ja jossa ihmiselämä
tuntui huonolta pilalta. Eero oli päässyt pakoon ja oli tavoit-
tamattomissa, ja tuntui, kuin elämän loppu olisi varannut

hänelle vielä yhden riemun, epäinhimillisen ilon. Kummalli-



nen suupieli, jäinen irvistys, jossa oli vain ylenkatsetta ja
uhmaa.

»Sinä olet väärässä», oli Lea sanovinaan ja tietoisena lujitti
rajansa. »Minä hyvästelen sinua.»

Lean käsi asettui hiljaa Eeron kylmälle kädelle. Vapisevat
sormet rauhoittuivat, mieli valahti pelottomaksi ja sydän
tyyntyi kuolleen käden kylmästä kosketuksesta. Eeron hymy
lämpeni, he ehkä yhtyivät, ainaiseksi erotakseen. Lämpenikö
hymy? Ei. Hän erehtyi vain.

Käsi laskeutui Lean olkapäälle: »No, rouva, ehkä kiiruh-
damme», sanoi vanha poliisi.

Siirin paarit olivat joovessa menossa.

»Tällaiset asukkaat, kun niitä sattuu», sanoi joku, joka
näytti talonmieheltä, »eivät tee muuta kuin häiriöitä. Ensin
melutaan ja juopotellaan, sitten vielä pitää saada tappaa it-
sensä.»

»Ole hiljaa, hän kuulee vielä», kuiskasi talonmiehenvaimo,
joka seisoi vesisankko kädessä.

»Mitenkä kuulisi, ei kuule enää.»
»Onhan hänellä kuolematon sielu. Hän on täällä vielä»,

kuiskasi vaimo miehelleen. »Ja kasvoista näkee, että hän
ymmärtää.»

»Ilman aivoja», sanoi mies. »Älä ole lapsellinen.»
Eeron paari peitettiin ja kantomiehet läksivät viemään

sitä pois. Vanha poliisi tarttui Lean käsipuoleen ja saattoi
hänet ulos.

»Saatanko minä teidät kotiin», kysyi hän ystävällisesti.
»Niin kuin te tahdotte», sanoi Lea.
He ottivat auton ja ajoivat kotiin.
»Saanko tulla sisään», kysyi poliisi.
»Tulkaa.»
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»Tämä on vaikea aika», sanoi poliisi. »Mutta ihmisellä on
paljon voimia. Ehkäpä on ollut vaikeuksia jo ennenkin. Onkos
monta lasta?»

»Minulla on kolme lasta.»
»Ja kaikki terveitä?»
»Niin ovat.»
»Eikö ole kuollut yhtään?»
»Ei ole, paitsi yksi syntynyt kuolleena.»
»Se on hyvä. Kaikista vaikeinta on nähdä lapsensa kuole-

van. Sille surulle ei vedä vertoja mikään. Minulta on mennyt
kaksi poikaa, tietääkös rouva? Toinen meni sodassa ja toinen
kuoli tautiin. Ja kunnon poikia olivat. Eikä minulla ole lapsia
muita. Minä tiedän, mitä suru on. Katsokaas, kun nuori ote-
taan pois ja vanha jääpi, se tuntuu kohtalon järjettömyy-
deltä.»

»Kyllä ymmärrän», sanoi Lea.
»Vaimoni makaa halvattuna ja odottaa poispääsyä. Pois ei

pääse. Kaikki on kestettävä.»
»Niin.»
»Ajatelkaa lapsianne, rouva. Aina valmiissa maailmassa

toimeen tullaan, vaikka tiukalle ottaa. Pitää toimia vain.»
»Niin. Kunpa minä ymmärtäisin tämän», sanoi Lea.
»Katsokaas, rouva, paljonhan jääpi sellaista, mitä emme

ymmärrä. Eikä ole tarpeen edes ymmärtää, alistua vain tosi-
asiaan ja menetellä oikein omalta kohdaltaan. Sehän täällä
on pääasia. Jos kaikkea painuu ajattelemaan, niin sairaaksi
tulee. Kyllä tästä vielä elämään selvitään», sanoi poliisi loh-
duttaen.

»Minä tunnen itseni avuttomaksi», valitti Lea.
»Se menee ohi. Ajatelkaapas, että se on heidän kohtalonsa,

joidenkuiden, tuo aikaisempi kuolema. Se on jo heidän ruu-
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miissansa ja se on edeltäpäin määrätty. Tässä toimessa näkee
sellaista niinpaljon.»

»Minä luulen, että hän vahingossa kuitenkin ampui.»
»Ajatellaan niin, jos se on helpompaa. Ja ajatellaan, että

se on vaikka sairautta. Sairas ei näe, hillittömyyden vallassa
kun on. Täällä tarkastetaan autot, ettei vaaraa tule. Samoin
pitäisi olla jokin turva, ettei perhe-elämä noin turvattomaksi
tulisi. Olenko oikeassa? No, minä vain sanon.»

Poliisi ojensi kätensä hyvästiksi.
»Parasta, ettei painuta ajattelemaan sitä, mitä enää ei voi

auttaa», sanoi hän. , .

Poliisin mentyä jäi Lea istumaan ristissäkäsin paikoillensa
ja hänestä tuntui, että koko elämä oli pysähtynyt. Hän unoh-
tui ja painautui kaikkeen olleeseen ja menneeseen ja se hau-
tasi hänet allensa. »En olisi voinut estää. Mikään hyvyys ei
olisi riittänyt. Tuskin mikään taito auttaisi. Kun ihminen
kulkee ulkopuolelle ihmisyyden, ei toisten apu ulotu häneen.»

Kun Lea kuuli lasten tulevan, meni hän heitä vastaan
eteiseen. Lapset näkivät, että oli tapahtunut jotakin, he kat-
soivat Lean itkettyneisiin silmiin, mutta eivät kysyneet mi-
tään.

»Syökää aamiainen nyt yksin ja tulkaa sänkykamariin
sitten», pyysi hän hiljaa.

Kun lapset tulivat, sanoi hän hartaana:
»Isä on kuollut.»
Lapset katsoivat pelästyneinä ja tyrmistyneinä häneen

ymmärtämättä oikein, mitä se oli.
»Isä ampui vahingossa itsensä», sanoi Lea.
»Ei vahingossa, äiti», sanoi Poju.
Lea ei vastannut mitään. Pia itki ja Poju pani kätensä hä-

nen kaulallensa ja lohdutti häntä.
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»Eroanko minä nyt koulusta», kysyi Pia arasti.
»Ei, lapsi, sinä luet, mekoetamme mennä eteenpäin.»
»Minä sain kymmenen ainekirjoituksessa. Eikö se ilahduta

sinua, äiti, oma Poju sai kymmenen.» Poju tuli Lean luo ja
painautui häntä vastaan. Lea ymmärsi, että hän tahtoi loh-
duttaa. »Vain äidille kehun, siksi, että luotat minuun, siksi

kai. Eihän se ole mitään tietysti.»
»Onhan se. Se ilahduttaa.»
»Poika, niin äiti.» Poju ei tiennyt, mitä hän sanoisi, sydän

oli niin täysi. »Poika suojelee äitiänsä», Poju katsoi arasti
että ymmärsiköhän äiti, ettei sekään mitään merkinnyt, hä-
nen ei niinkään olisi pitänyt sanoa. Lea arvasi, että hän oli

hädissänsä hänen puolestansa ja sanoi:
»Me laitamme kaupan kesäkuussa. Sinä saat jatkaa kou-

lussa.»
»Kyllä minä myyn kaupassa mielelläni», sanoi Pia. »Saanko,

äiti?»
»Ja minä», sanoi Poju.
Lapset olivat arkoja, he eivät tahtoneet kysyä isästä, vaan

koettivat johtaa Lean ajatukset muualle. Kaiken ymmärsi
Lea, tuon kömpelyyden, joka johtui sydämen hyvyydestä, ja
heidän halunsa johtaa hänen ajatuksensa muuhun.

»Sanonko sinulle salaisuuden», sanoi Poju. »Kohta on äidin

syntymäpäivä. Olen tehnyt äidille lahjan, en maltakaan pitää
sitä piilossa», Poju otti taskustaan pienen paperikäärön ja
ojensi sen äidilleen. »Avaa.»

Lea avasi, siellä oli pieni puuveistos.
»Äiti jalapsi», sanoi Poju. »Poika ei osaa tehdä parempaa.»

»Se on kaunis. Ja maalattukin.» Lean oli vaikeata puhella.

»Sitten poika on tehnyt äidille runon ja säveltänytkin sen»,
sanoi Poju. Hän tahtoi vain johtaa äitiä muihin ajatuksiin ja



luuli, että se onnistuisi. Äiti katsoi epätoivoissaan häneen.
Mutta Poju ei hellittänyt. »Minä laulan sen sinulle.»

Ja seisten kädet selän takana alkoi Poju laulaa ja katsoi
äitiään silmiin, ettei äiti pääsisi pois. Pojun suloinen ääni kos-
ki sydämeen, kaikki tuo liikutti niin, että kyyneleet valuivat
pitkin Lean poskia. Pojun ääni katkeili, hän koetti pidättää
nyyhkytystään, mutta hän sai laulunsa loppuun lauletuksi
kyynelten valuessa pitkin hänen poskiansa. Lea ymmärsi
hänen lahjansa, kun Poju arkuudestaan huolimatta pakotti
itsensä näkyville eikä hävennyt näyttää, mitä hän sydämes-
sään tunsi. Hän ei ollut laulanut muiden kuullen enää viime
vuosina. Se synkkyys, mikä painosti kotia, oli vaientanut lau-
lun. Lapsen sisin, arin tunne, tuo rakkaus, liikutti Leaa sisim-
pää myöten. Hän syleili poikaansa.

»Poju, oma Poju.»
»Oma äiti. En sinua jätäkoskaan.»
»Niin, Poju. Sydämessäsi.»
Ja Lea ajatteli, että olkoon Eero erehtynyt, hän ei työntäisi

pois sydämestään. Eero makasi ruumishuoneella toverinsa
kanssa, pää ruhjoutuneena ja käsittämätön hymy huulillaan.
Ja tämä pieni poika-parka tässä oli saanut ajatella aikaihmis-
ten pahuutta ja loukkaantua jatkuvasti sellaisista seikoista,
joita tällä iällä ei vielä tunneta, ja oli tullut araksi ja sulkeu-
tuneeksi. Hän kantoi lapselle liian raskasta kuormaa, heidän
syntitaakkaansa.

»Meidän on jaksettava tämä isku kestää», sanoi Lea lapsille.
»Me yhdessä kestämme, äiti», sanoi Poju ja asetti kätensä

äidin olkapäille ja katsoi häntä silmiin. »Minä kohta olen iso
mies.»

»Ja minä, äiti, olenko kohta iso tyttö», kysyi Piakin
»Olet, kultaseni, äidin apu.»

539



»Meidän on ostettava olemisemme kalliimmalla kuin mui-

den», sanoi Lea.
»Mitä siitä», sanoi Poju. »Kaikki tämä, mitä on ollut, ei tule

enää», Pojun silmät suurenivat hänen oman ajatuksensa
näystä. »Ei tule enää.» Hänen lapsenmieleensä astui kuolema

ensi kertaa sellaisena tekijänä, joka ehdottomasti ratkaisi ta-
pahtumien kulun.

Pia istui kädet ristissä ja näytti miettivän. Hänen silmänsä
katsoivat jokirkkaina äitiin.

»Eihän äiti kuole vielä», ääni väreili jo itkusta.
Lea otti ison tytön syliinsä ja Pia pani käsivartensa äidin

kaulalle ja alkoi nyyhkyttää.
»Pia», sanoi Poju. »Lähde hakemaan Tytti pois. Sinun pitää

nyt olla äidin apuna, näytäpäs.»
Lea askarehti nyt lasten kanssa, hän tahtoi paeta lasten

luo. Mutta Eero oli aina hänen mielessään, hän näki Eeron

silmiensä edessä sellaisena, kuin hän oli ollut tuossa vieraassa

kamarissa, ruhjottuna, käsittämättömänä, kipeästi rakkaana

ja lopullisen tuskan tuottajana. Ja hänellä oli sielun pohjalla
suuri hätä. Piti etsiä selitys kaikkeen. Ja hän tiesi, ettei kos-

kaan, ei koskaan selitystä tullut. Miten hänen, Lean, olisi

pitänyt olla, ettei tuota olisi tapahtunut? Mikä oli hänen
syynsä?

Poju ymmärsi sen ja seurasi äitiä vieri vieressä ja puheli
paljon. Hän vaati Leaa vastaamaan puheisiinsa, hän ei hellit-

tänyt. Hän ymmärsi äidin epätoivoisen katseen ja kuin väki-

sin veti häntä pois sen synkän taikapiirin sisältä, joka ympä-
röi äitiä ja johon äiti vajosi, niin ettei kuullut, mitä hänelle

sanottiin tahi mitä häneltä kysyttiin. Poju taisteli äidistä.
Äiti ymmärsi tuon ponnistuksen, ja rakkaudesta, mitä hän

tunsi lapsiinsa, imi hän uutta voimaa ja rohkeutta. Heidän
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elämänsä sekavuus jäi kuin selvittämättä ja koko taakka
kevennyksettä hänen kannettavakseen.

Kun Lea oli seuraavana päivänä käynyt Pojun kanssa os-
tamassa isälle arkun, joka oli viety ruumishuoneelle, ja isä
kuljetettu krematorion holviin, jossa ruumiit einen siunausta
säilytettiin, vei Lea Pian jaPojunkatsomaan isEä.

Harmaan holvikammion keskellä lepäsi arkku korokkeella.
Tuntui, kuin he olisivat hautaan astuneet ja häirinneet nuk-
kujaa. Vahtimestari avasi arkun ja nosti kannen seinää vas-
ten. Eero lepäsi siinä pää sivullepäin kääntyieenä, käärin-
liina verhosi otsaa japeitti rikkoutuneen ohimoi. Kasvot eivät
olleet enää kuultavan valkeat, niissä oli outo, vhreä vivahdus
ja ne näyttivät Leasta vierailta. Suu, joka oli ollut hymyssä
ja auki, oli nyt lujana viivana ja kiinni ja toimn suupieli oli
vetäytynyt alas niinkuin eläessä silloin, kun hän oli ollut
vihainen ja kironnut. Kädet olivat peitteellä ja oikea käsi oli
jäänyt nyrkkiin.

»Muuttunut», sanoi vahtimestari. »Ne muuttivat niin pian
toiset.»

Lea ei uskaltanutkaan asettaa kukkiaan arkkiun. Tuo ilme,
joka Eerolla oli, oli kuin se vastalause ja se irtisanoutuminen,
jota Eero eläessään tehosti. Lea asetti kukkansa arkun jalus-
talle.

Lapset katsoivat isää ja heidän silmänsä näyvtivät kuumei-
silta ja tuskaisilta. Lea hyvästeli Eeroa mielessinsä. Nyt saisi
Eero sen rauhan ja levon, jota oli kaivannut. Ei, hän, Lea, ei
syyttäisi, ei tuomitsisi, ei pysyisi kiinni, ei häiritsisi millään
suhtautumisellaan.

»Äiti, lähdetään», sanoi Poju hiljaa ja nykiisi äitiä käsi-
varresta.

»Lähdetään.»
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Vahtimestari kiinnitti arkun kannen paikoillensa.
He kulkivat hiljaa kotiin päin.
»Äiti», sanoi Poju. »Isä oli juuri sen näköinen kuin hän oli

eläessäänkin.»
»Joskus oli tuollainen», arveli Pia.

»Usein oli hän tuollainen», sanoi Poju, »ja minä pelkäsin
pienempänä aina, kun hän oli tuon näköinen.»

»Ja minä luulin», sanoi Pia, »että hän tahtoi tappaa meidät.»

»Hänellä oli vain vaikea olla», sanoi Lea.

»Onko hänellä nyt vaikea olla», kysyi Pia.

»Lapsi-kulta», sanoi Lea, »paljonhan sinä kysyt.»

»Sellaisessa kodissa kuin meidän», sanoi Poju, »ei voinut
muuta kuin pelätä aina. Tulin juosten kotiin koulusta, ja kun

näin sinut, olin iloinen siitä, että vielä elit.»
»Sinä liioittelit», sanoi Lea.
»Ja sitten tunsin toverien seurassa, että olin huonompi

kuin muut. Olin kuin varas, joka tunkeutuu oikeiden ihmis-

ten sekaan.»
»Sellaista tuntoa vastaan on taisteltava. Eihän teillä niin

huonoa ole ollut. Ja tokkopa niin vaarallista oli tuo, mitä

tunsit», sanoi Lea. »Arkuutta ja itsekeskeisyyttä.»
»Myydäänkö meiltä nytkaikki tavarat», kysyi Pia.

»Ei kai kaikkia myydä», sanoi Lea. »Osa vain.»

»Äiti, aurinko paistaa», sanoi Pia, »vaikka on talvi.»
Puhtaat hanget, sinertävät varjot lumella, kimaltelevat

lumikiteet, ne merkitsivät olla elävä, kuulua tänne, saada
nähdä, saada elää. Elää. Niin yksinkertainen asia ja niin

suurenmoinen. »Sinä erehdyit, Eero. Sinä olit sokea, raukka-
ni.»

Lea oli jonkun kanssa kulkenut kuin pimeän tunnelin läpi,

riidellen ja tapellen, oli kompastellut maahan, noussut ylös,
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kaatunut. Lika oli tahrannut hänet. Sitä ei voinut pyyhkiä
pois. Tehtyä ei saanut tekemättömäksi. Ja kuitenkin hän oli
koettanut panna peliin kaikkensa. Suurta se ei ollut, tavalli-
nen ihminen, jolla oli sitkeä halu, että hänet laskettaisiin
mukaan, että elämä kulkisi hänen ylitsensä, menisi eteenpäin.
Ei muuta.

Kotona epätavallinen olotila, hautajaisvalmistukset tekivät
päivät kiireisiksi. Aulis tarjoutui auttamaan ja Ester tuli
Lean luokse ystävänä kuten ennenkin. Se rohkaisi häntä.

Oli ajateltava kaikkea, saatava lapsille ja itselleen vaatteet,
saatava huoneet kuntoon ja monet pienet käytännölliset
asiat järjestykseen. Jos Lea ei osannut ratkaista jotakin, ky-
syi hän itseltään, miten äiti olisi tässä menetellyt. Ja hänelle
selvisi asia. Hän oli kuin tyhjä kuori, jonka hän sai työsken-
telemään ja kiiruhtamaan. Kuolema oli kummallinen, se vaati
toimintaa, rahaa ja järjestelyjä. Kaikki se oli jotenkin vas-
tenmielistä ja pelotti, mutta se oli pakollista ja välttämä-
töntä.

Pojulla oh yksi, ruskea koulupuku, joka oli jo vanha ja
korjattu. Lea tarjosi Pojulle isän mustaa pukua, jonka voisi
pienennyttää. Poju punastui ja sanoi:

»Tarvitseeko mustaa pukua? Ei kukaan katso minua.»
»Siitä tulee muutenkin hyvä puku», sanoi Lea.
»Ei, en minä voi, äiti. Saanko olla ilman», sanoi Poju.
»Ja miksi et voi? Älä ole turhamainen. Tuollaiset turhat

tunnesyyt on voitettava», sanoi Lea.
»Minun ihoani kylmettää, kun sitä ajattelen. Sinun poskesi

on vielä mustelmalla.»
»Meidän täytyy säästää ja alistua», sanoi Lea.
»Saanko myydä tämän puvun tai vaihtaa juutalaiskaupas-

sa», pyysi Poju.



»Tee kuin tahdot.»
Poju kääri puvun pakettiin, meni kaupungille ja toi" sieltä

mustan, karkean puvun, joka istui huonosti.

»Vanha puku tämäkin», sanoi Lea.

»Niin, siistitään ja korjataan sitä. Se kelpaa. Ei tiedä, ke-
nen se on. Se on hyvä siksi.»

Lea ratkoi vanhaa pukuansa, josta hän ompeli Pialle le-

ninkiä.
»Ovikello soi, mene avaamaan», sanoi hän Pojulle,
Poju meni.
»Siellä on vanha mummo», kuiskasi hän.

Mummo, pieni lapsi sylissään tunkeutui jo ruokasaliin. Lea
viittasi Pojua poistumaan.

»Minä olen sen meidän Siirin äiti», sanoi mummo ja niiasi.

»Sen SiiriKeravaisen, joka tapettiin.»

Lea huomasi heti, että lapsi, jota mummo piteli sylissään,
oli Tytin näköinen, niin, Eeron näköinen.

»Käykäähän istumaan», sanoi Lea.

»Onhan se itse rouva? Onpa kuin onkin. Niin hento vielä
ja nuori.»

Lea nousi ja nosti mummolle tuolin ja mummo istuutui.
»Niin, tapettiin tyttö. Tietäähän rouva sen minun sanomat-

tanikin. Sellainen suru. Eikä vain suru, vaan häpeäkin. Kun

oli asiaa kaupunkiin, niin ajattelin, pistäydynpä rouvaa kat-

somassa, että ihmetellään tätä asiaa yhdessä. Vaikka mitäpä
se enää tällä ihmettelemisellä paranee.»

»Tämäkö on Siirin lapsi», kysyi Lea.
»Tämähän se on. Tämänhän se jätti, pojan.»

»Sievä poika», sanoi Lea.
»Eihän pojassa mitään vikaa. Vaan ei mummosta ole enää

tämän pojan mieheksi saattajaa. Olisi ollut pojalle parasta,
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että olisi saanut seurata äitiään. Sielläpähän olisi tallessa
ollut poika.»

»Tämähän on terve lapsi.»
»Terve, terve. Vaan voipihan sattua, että Luoja hänetkin

pois korjaa. Kun ei ole tietoa, mitenkä eteenpäin päästä. Ke-
hui se Siiri, tämä vainaja, että hän eläkkeet tälle hankkii.
Vaan hankkikos. Jo minä sanoin, että eivät ne herrat itseään
puijata anna, älä usko. Nytpä uskoisi, jos pystyisi näkemään.
Ei siltä penniäkään jäänyt, ei muuta kuin turhia vaaterie-
puja, tuonne ne myyskentelin vanhojen vaatteiden kaup-
paan ja sen verran sain, että juuri arkun maksetuksi. Kun-
nan kyydillä se Siiri viime matkansa tekee. Maatakaan kun
ei ilmaiseksi, ei suon laidastakaan saa. Mistä ne rahat köyhä
kuollutta varten ottaa, kun ei elävääkään varten kerry. Yh-
teishauta, kyllä siinä sellaisten maata kelpaa. En minä huo-
noutta puolusta, vaikka, tuota, en itsekään parempi ole.
Vaan tyhmä minä en ole ollut, se piti sanoa. Niin kuin tämä
Siiri esimerkiksi. Uskopas kaikenlaisten herrojen sanoja.
Elävät niin kauan kuin huvittaa. Ja kun ei huvita, ei muuta
kuin silmät kiinni ja kuole pois. Siinä on sitten voitot ja
perinnöt. Vaan niinpä ne talonpojatkin, varansa ne pitävät, ei
saa vaikka oikeutta myöten eläkettä hakisi. Etenkin, jos ei
ole lapsen oikea isä, vaikka olisi maksukykyinen muuten.
Saa sitä kaikenlaisella työllä itseään eteenpäin viedä, niin-
kuin sillä viinakaupalla ja muulla. Eivät ne taivaan tuulet
ruoki. Sanoi se Siiri-vainaa, että siinä onkin niin hyvä rouva,
että sopii sitä narrata, vaan minä sanoin, että se se nauraa,
joka viimeksi nauraa. Niinpäs kävi.»

Mummo katsoi pienillä silmillään Leaan ja kuiskasi kuin
salaisuuden:

»Tietääkös rouva, että se Siiri kun puhui, että on muka



sellaista kuin 'rakkautta', hee, tämä sana on virsikirjassa
kyllä, mutta onhan Jumalan pilkkaa puhua pyhillä sanoilla
noista syntisistä menoista. En minä ole ennen tuota kuullut
ja täällä on henget. Niinpä ei Jumala jätäkään rankaise-

matta.»
Lapsi kävi levottomaksi.
»Päästetään tätä lasta vähän kääreistä», sanoi Lea ja otti

lapsen mummolta.
»Sellainenhan se on, isätön, äiditön poikaparka. Minnehän

minä sen kanssa nyt joudun? Maantiellekö minä sen heitän?

Jos heitän, laki rankaisee. Pitänee köyhäintalolle viedä. Sieltä
minä saan itsekin avustusta. Jäikös rouvalle monta elätettä-
vää?»

»Minullaon kolme lasta», sanoi Lea.

»Niinhän se oli, nyt muistan. Eipä ne ajattele toiset. Jo
minä sanoin, kun tämä poika syntyi, että ajatella pitää, pa-
rasta olisi, jos tämä kuolisi. Vaan ihan se Siiri suuttui ja

haukkui minut. Enhän minä tappamaan tahtonut, muuten

vain. ehdotin. Lasipuuroa jos antaa, ei kukaan selvää saa.

Se on se keino. Mutta rikos on rikos. Enkä minä rikosta puo-
lusta.»

»Mitä se lasipuuro on», kysyi Lea.

»Näet», sanoi mummo, »lasia jos jauhaa ja puuroon sitä
jauhoapanee, niin lopun se tekee.»

»Sehän on kauheata.»
»Sehän on kauheata, se on tietty. Minkäs taitaa. Enkä

minä sitä laittamaan rupea. Vaan pienenä joskuolee, enkeliksi
pääsee. Suureksi jos kasvaa, linnassa vielä istuu. Niin se on.

Kukapa häntä viisauteen opetti. Poissa on mummo kohta.»
Lea antoi pojalle korpun javiihdytteli sitä.

»Mikä tämän pojan nimi on», kysyi Lea.
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»Eerohan se on», sanoi mummo. »Isänsä kaima kuuluu
olevan.»

»Minä asetan sen lattialle, viihtyy paremmin», sanoi Lea
jaasetti lapsen lattialle.

»Poishan tästä pitäisi lähteä», sanoi mummo ja kiristi hui-
vinsa nurkkia tiukemmalle solmulle.

Lea oli koko ajan katsellut lasta ja ihmetellyt sen yh-
dennäköisyyttäEeron kanssa. Ja hän sanoi:

»Jospa pitänee tämä poika tänne jättää?»
»Niin rouvalleko?»
»Niin.»
»Ettäkö kokonaan omaksi?»
»Niin kai.»
»Jos tulee vaikeaksi?»
»Jospa se siinä samassa menee.»

Mummo nousi ylös ja pyyhki vesiä silmistään huivin-
nurkkaan.

»Jos rouva sen ottaa, ihan minä Luojaani kiitän. Niin minä
ajattelinkin, etten minä riitele, en moiti, en rumaa sanaa sa-
no, enkä syytä herrasväkeä. Tietää sen, miltä se murhaa-
jan vaimostakin tuntuu, jos syytellään ja sanotaan, että jopa
minunkin tyttäreni pesään joutui. Olkoon. Ja näin hyvin
käypi, kun hyvin vain käyttäytyy. Minä korkeintaan viittä-
kymmentä markkaa toivoin.»

Lea antoi mummolle rahan.
»Kiitoksia, kiitoksia.»
Lapsi kitisi lattialla. Lea nosti sen syliinsä.
»Oletko siinä hiljaa», sanoi mummo lapselle,
»Sitä näkyy nukuttavan, minä pesen sen ja panen nuk-

kumaan», sanoi Lea.
»Tuonko minä vaatteet», sanoi mummo.
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»Ei tarvitse, minulla on täällä lasten entisiä vaatteita.
Mutta jos te olette hyvä ja siellä pappilassa tästä ilmoitatte
ja jos muuttokirjan tapaista tarvitaan, tuotte sen tahi lähe-
tätte tänne. No, sanopa, Eero, hyvästi mummolle. Älkää pe-
lätkö, minä koetan hoitaa sitä kuin omaani.»

»Sitäkös minä pelkäisin», sanoi mummo.
»Ja tulkaa sitten katsomaan, saa sitä käydä katsomassa»,

sanoi Lea.
»Sitä ei rouvan tarvitse pelätä. En minä tule. Paljon kii-

toksia», ja epäröiden, muistellen kuin läksyä, sanoi mummo

niiaten: »Jumala teitä siunatkoon ja varjelkoon.» Hänen ryp-
pyisille kasvoilleen nousi puna, hän ei ollut ikinä tähän ta-
paan puhunut. Ja ojentaen kättänsä sanoi hän hyvästit ja
läksi kiireesti pois. Häntä vähän pelotti, että jos lapsi hyvin-
kin annetaan vielä takaisin.

Leasta tuntui, että tämä oli hyvin tuttua. Hän oli kai tämän
tapaista usein ajatellut. Näin näistä Eeron veloista oli sel-
vittävä. Ei voinut pujahtaa pakoon. Ei tahtonutkaan. Siinä
ei ollut valinnan varaa.

Kun hän vei pojan kylpyhuoneeseen ja pesi häntä, tulivat
Poju jaTytti katsomaan.

»Äiti, mitä tämä on», sanoi Poju.
»Tämä on sinun veljesi.»
»Jääkö hän meille?»
»Jää.»
»Se ei ole oikein», sanoi Poju japunastui,
»Siitä puhumme sitten toisen kerran», sanoi Lea. Poju

meni pois.
Tytti ihmetteli lasta.
»Onko se meidän?»
»On.»
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»Mikä sen nimi on?»
»Se on Veikko.»
»Kuka Veikon toi?»
»Mummo toi.»
»Antoiko ilmaiseksi?»
»Antoi. Katso, sitä nukuttaa. Pannaanko nyt Tytin sän-

kyyn nukkumaan?»
»Pannaan. Se on Tytin oma Veikko.»
Veikko nukahti kohta Tytin sängyssä. Lea istui tuolille

vuoteen vieressä jaTytti kiipesi hänen syliinsä ja sanoi:
»Hyss, lapsi nukkuu.»
»Oma kultaseni», Lea katsoi hellästi tätä tyttöään, joka

myös oli Eeron näköinen.
»Äiti», sanoi Tytti, »Pia sanoi, että isä on kuollut. Ei ole

enää sairashuoneella.»
»Niin, kultaseni.»
»Senkö tähden lapsituli, kun isä kuoli?»
»Sen tähden.»
»Kuollutko lähettää lapsen? Onko kuollut kiltti?»
»On.»
»Onko Tyttikiltti?
»On.»
»Onko Tytti kuollut?»
»Ei ole.»
»Isä lähetti Veikon, että muistettaisiin olla hyviä. Eikö

muuten muistettu?»
»Ei muistettu. Hyss, lapsi herää.»
»Hyss. Lapsi herää.»
Tytti läksi varpaisillaan äidin perästä keittiöön. Lean täy-

tyi kiirehtiä. Kohta olisi raskain ohi. Hän oli pahoillansa,
kun Poju näytti murheelliselta. Kyllähän hän sen ymmärsi.
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»Poju, koeta nyt ajatella», sanoi Lea. »Eihän voi muuten
tehdä.»

»Tämä vielä puuttui. Nähdä tuota poikaa aina edessänsä»,
sanoi Poju.

»Hän on veljesi.»
»Ei ole. Taasko sama alkaa, koti ei ole koti. Äiti, äiti, sinä

et tiedä, mitä sinä teet.» Poju oli tuskaisena ja kiihtyneenä.

»Lapsi, rauhoitu.»
»Minä pystyn kohta vain vihaamaan.»
»Katkeruutesi menee ohi. Sallisitko, voisitko nähdä, että

sinun veljesi kerjäisi, tulisi ovellesi jakerjäisi.»
»Enhän minä tuntisi häntä. Se olisi sama. Kerjätköön.

Minä en ole kova muuta kuin tässä asiassa. Ja miksi en

olisi kova», sanoi Poju katkerana, »minä olen murhaajan
poika, kiduttajan poika.»

»Vaikene. Sinärevit sydämeni.»
»Eikö isä sitä jo kylliksi repinyt, mitä repimistä siinä

on. Minä en koskaan anna anteeksi isälle. Älä sitä tingi.
En koskaan. Tuomitse minua. On hyvä, että tiedät kaikki.»

»Sinä teet vääryyttä minua kohtaan. Vihaamaanko vain
minä olen opettanut? Toiste puhumme näistä», sanoi Lea.

»Ethän ole pahoillasi», kysyi Poju heltyen.
Lea syleili poikaansa.

»Sinun täytyy paljon oppia vielä. Se, mikä sinusta tuntuu
pahalta nyt, voi kääntyä siunaukseksi. Oliko isä mielestäsi
vastuussa meistä?»

»Oli.»
»Ja me myös hänestä. Jos hän jäi velkaa, kuka koettaa

maksaa sitä, kuka, ellemme me? Sinä olet nuori, et ymmärrä,

tulet ymmärtämään vielä.»
Iltasilla, ennen Eeron hautajaisia, tuli heidän entinen pal-
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velijansa Sanna tervehtimään Leaa. Lealla olivat ompelukset
nyt keittiössä ja Sanna pyysi saada tulla sinne. Lea lähetti
Pojun ja Pian ruokasaliin, pienet nukkuivat jo.

»Pyydän anteeksi, että häiritsen tällaisena päivänä rouvaa»,
sanoi Sanna nöyrästi.

»Istukaa, olkaa hyvä», Lea istuutui tuolilleen halkolaatikon
viereen ja Sanna toiselle puolelle laatikkoa.

»Minä en voinut muuta kuin tulla», sanoi Sanna.
»Sehän oli ystävällisesti», sanoi Lea jatkaen keskeytynyttä

työtänsä.
»Minä kysyisin nöyrästi, sallisiko rouva, että toisin kukkia

huomenna vainajan arkulle?»
»Tietysti, jos Sanna niin tahtoo», sanoi Lea.
»Ihmisten silmissä se voi näyttää oudolta. Luojan silmissä

on kaikki toisin.»
»Niin.»
»Tämä vainaja oli minulle niin rakas», sanoi Sanna pyyh-

kien silmiään.
»Niin.»
»Ihminen näkee, mitä näkee, Luoja näkee syvemmälle. Hän

katsoo sydämeen.»
»Niin.»
»Me, vainajan kanssa, salasimme rakkautemme. Ei rouva

mitään huomannut?»
»Niin, enpä tiedä», sanoi Lea.
»Se ei ollut petosta, se oli hienotunteisuutta vain.»
Sanna oli ristinyt kätensä ja huojutteli vartaloaan. Hänen

laihoissa, kellertävissä kasvoissaan kulki hermostuneita nyt-
kähdyksiä. Hän veti henkeä, eikä tahtonut voida puhua lii-
kutukseltaan.

»Hän, vainaja, oli niin minuun rakastunut, ettei syntikään



ollut hänestä synti. Mutta vaikka vainaja sanoi ja vannoi, että
minä olen hänen kohtalonsa, niin en minä ollut pyyteellinen.
Niin se on, ihminen päättää, Jumala säätää. Hän sai kut-
sun pois ennen meitä. Mutta mitä hän puhui rakkaudesta,
niin siten puhuu vain suuri henki. Minä olisin antanut vaik-
ka elämäni hänen edestänsä. Jolle arpa on langennut tässä
kauneimmassa, hän tietää, että yläpuolella kaiken muun ka-
toavaisen on rakkaus. Rakkaus ei katso muotoon, ei säätyyn.
Niin hänkin oli minun vertaiseni vain.»

»Sanna lainasi hänelle rahaa?»
»Mikä oli minun, oli myös hänen. Minulla oli vähän sääs-

töjä, ne minä annoin. Mutta mitä on raha? Rouva ei pahastu,
herrasväet olivat köyhiä. Joka paikka täällä herätti sääliä,
ne rouvan vaatteet, se ruoka, nuo lapsiraukat ja mies, joka
tekee työtä ja taistelee korkeimpien aatteiden puolesta. Aat-
teitten mies. En minä palkkaani ottanut, se jäi hänelle aina.»

»Jos Sanna kirjoittaa minulle osoitteensa, niin minä koe-
tan maksaa kaiken takaisin», sanoi Lea.

»Ei, ei. En minä ole huono nainen, vaikka itse sen sanonkin.
En minä myy rakkauttani, enkä minä tahdo olla ottavalla
puolella, minä tahdon olla antavalla puolella. Rakkaus on

antamista. Yhden minä häneltä sain, tämän sormuksen, jota
olen kantanut kädessäni siitä asti. Loukkaako se rouvaa?»

»Ei suinkaan», sanoi Lea.
»On kuin hän olisi luonani ja tukisi minua. Hän odottaa

minua siellä. Minä tulen, minä tulen», sanoi Sanna kaihoisasti
katsoen ylös. »Siellä sydän liittyy sydämeen, kun tämä ulko-
kuori on kadonnut ja hävinnyt ja esteet ovat poissa. Minä
saan palkkani, minä saan palkkani taivaassa.»

»Niin. Sanna on palveluksessa vielä?
»Vielä vain. Minä palvelen ketä tahansa, missä tahansa,
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sama se. Minä näen ihmisiä aina ja paljon. Mutta hänen
veroistaan en ole tavannut ketään. Pahoitanko minä nyt rou-
vaa?»)

»Ei mitenkään.»
»Rouva oli aina niin hieno ja hyvä. Toista sellaista rouvaa

ei ole. Kuitenkin lapsi vain näissä sydämen asioissa.»
»Pianhan Sanna läksi meiltä», sanoi Lea.
»Tämän tähden läksin. Minä olen rehellinen ihminen enkä

sietänyt peittelemistä. Hermoni eivät sitä kestäneet. Mihin-
kä ristiriitoihin minä jouduin. Jumala? Mitä Jumala ajatteli

minusta? Vainaja lohdutti minua ja sanoi, että Jumala on
kaikkialla, minussa, hänessä, maan ruohosessa, ja kaikki on
Jumalan käskyn täyttämistä. Mutta oliko oikein, että me,
henkisesti rikkaammat, syrjäytimme henkisesti vaatimat-

tomat elämän osallisuudesta? Sitä en tiennyt. Ja siksi pake-
nin.»

Sannan silmistä juoksivat vedet, ja hän pyyhki punastu-
neita kasvojansa ja itkusta turvonneita silmiänsä ja nyyh-
kytti.

»Hän, vainaja, ei sietänyt kahleita. Hän oli sankari ja sor-

tui. Jos minä olen syntiä tehnyt, voiko rouva antaa minulle
anteeksi?»

»Minulla ei ole mitään anteeksi annettavaa», sanoi Lea.
»Saanko huomenna laskea kukkia hänen arkulleen?»
»Tietysti. Kukat ovat siinä paikoillansa», sanoi Lea.
»Kiitos, rouva.»
Lea haki paperipalan ja kynän ja pyysi Sannaa kirjoit-

tamaan osoitteensa. Sanna kirjoitti.
»Rouva ei saa loukata minua lähettämällä rahaa», sanoi

Sanna.
Lea pani osoitteen keittiön kaapin hyllylle.



Saima nousi. Hän katsoi kysyvän tuskallisena Leaan.

»Olenko lisännyt suruanne», kysyi hän.
»Rauhoittakaa sitä sydäntänne», Lea pani kätensä Sannan

käsivarrelle, ja silloin Sanna syleili häntä.
Sannan käynti tuotti Lealle suuren mielenkevennyksen.

Hän oli Sannalle kiitollinen. »Tuollaistakin on elämä. Ja

rakkaus? Omalaatuista erehdystä. Miten monta väriä sillä
on. Mitä naurettavia kummallisuuksia ja näköhäiriöitä nuo.

Ja joka sydämessä sitä kasvoi omalaatuisekseen sadoksi. Ja
hän itse, paljon kummempiko hän itse oli?

Ja miten paljon tyhjää sisältyi elämään, joka niin pian

loppui.
Muutama päivä sitten oli Eero ollut täällä. Nämä huoneet

olivat vielä täynnä häntä. Hän vapisutti ympäristöään. Elä-
mä oli ollut kuin painajaisunta. Liioittelua? Ja kuitenkin,
oliko se liioiteltua? Tuo tekona mahdoton oli tapahtunut.
Tapahtunut hirveänä, ehkä sattumalta. Mutta että se voi
tapahtua. Mitä hirvittävää leikkiä elämä oli.

Tapaus olisi voinut sattua täällä ja toisin. Eiköhän hän
ollut liian vähäksi vaaraa arvioinut? Kenties se, että hän

sen vähäksi arvioi ja levollisena pysyi, pelasti hänet, ehkä
hänet ja lapset. Voiko elämä olla noin sattumanvaraista? Sitä

ei kyennyt näkemään. Totuus pysyi piilossa.
Hänen elämäntehtävänsä oli nyt yksinkertaistunut. Tois-

taiseksi oli kysymys vain tuosta arkipäiväisestä toimeentu-
losta. Kummallista, ettei se häntä enää pelottanut. Välttä-
mättömyyteen oppii ihminen alistumaan. Ei ollut enää mi-
tään vaihtoehtoja. Ei ratkaisua tarvinnut tehdä. Se puoli oli
selvä. Ja hänellä oli luja usko elämään.

Eeron hautajaiset olivat vaatimattomat. Yksinkertainen
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ruumiinsiunaus ilman laulua, jokin puhe ja seppeleiden las-
keminen. Seurat, joiden edustajana Eero oli pitänyt puheita,
olivat muistaneet häntä. Aulis toi kukkia äidin ja Matin puo-
lesta ja laski oman seppeleensä. Ester toi Toinin kukat ja
Matti Paasio heidän seppeleensä. Eeron tovereita ei Lea
tuntenut. Sanna laski itkien ja kainosti ruusukimppusensa.
Arkku peittyi kukista ja jäi paikoillensa yöllä poltettavaksi.

Seuraavana aamupäivänä hakivat he Pojun kanssa Eeron
tuhkan, joka oli peltirasiassa. Poju yksin tahtoi kantaa
rasian hautausmaalle. »Poika kantaa isäänsä», sanoi hän, eikä
luovuttanut rasiaa Lealle. Hän laski uurnan sille kaivettuun
hautaan ja hautausmaan vahtimestari loi haudan umpeen.
Poju otti lapion ja tasoitti kummun ja Lea kattoi sen ha-
vuilla ja asetti liljoja kummulle. Pieni kumpu näytti sää-
littävältä jayksinäiseltä.
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XXXI

Oli kulunut vuosi Eeron kuolemasta. Lea oli saanut kaup-
pansa pystyyn ja suurimmat vaikeudet oli voitettu. Hän oli
päässyt viime vuoden huhtikuussa muuttamaan entiseen koti-
taloonsa, huoneet oli laitettu puhtaiksi, edelliset vuokralaiset
olivat muuttaneet maaseudulle, missä mies oli saanut tehtaas-
sa työtä. Lea osti heidän entisen varastonsa, sisustutti puodin
uudelleen ja osti uutta varastoa lisää. Muuton aikana tuli
Matti-eno kaupunkiin, hän sanoi asioilleen tulleensa, mutta
Lea arvasi, että hän tahtoi auttaa häntä ja nähdä, miten
hän pääsisi jaloilleen. Matti lupasi hänelle rahaa ja takausta,
milloin tarvittaisiin. Matin kanssa he neuvottelivat käy-
tännöllisistä asioista, tekivät ostokset, möivät Eeron tavarat,
muut paitsi kirjat, ja vaihtoivat ruokasalin huonekalut ke-
vyempään ja sopivampaan kalustoon. Ja he laskivat, että
vaikka kauppa ei kannattaisi alussa, Lea voisi velkaa teke-
mättä päästä eteenpäin jonkin vuoden. Lea arveli, että hänen
olisi laajennettava kauppaa siten, että valmista ruokata-
varaa olisi saatavana, sillä tällä kulmalla ei ollut ruokata-
varakauppaa ja lähellä oli rakennusmaita ja tehdas, joista
hän saisi ostajia. Hän ajatteli, että hän alkaisi varovaisesti
kokeilla sillä. Tavaraa ei saisi jäädä pilaantumaan, eikä sitä
jäisikään, kun perhe oli suuri, he söisivät poispantavan ja
seisomaan jäävän varaston itse. Tätähän äitikin oli suunnitel-
lut ennen. Myytävän leivänkin voisi leipoa kotona. Joka
taikina tuotti kaksi leipää ilmaiseksi. Kotona voisi paistaa
kasvis- ja lihapihvit ja laittaa sillit. Se olisi sitä paitsi sellaista
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työtä, missä lapset voisivat auttaa jonkin tunnin ehkäpä
kouluaikanakin ja heidän pieni apunsa koituisi yhteiseksi
eduksi. Kun kauppahomma veisi hänen aikansa ja Veikko
jaTytti tarvitsivat vielä huolehtijaa, päätti Lea kutsua takai-
sin Siljan. Silja tuli kaupunkiin ja oli onnellinen siitä.

Matti ei puhunut sanaakaan Eerosta, ei kysellyt ja koetti
kiertää puhetta kaikesta menneestä. Lea huomasi, että äiti
oli antanut tehtäväksi tiedustella, haluaisiko Lea ottaa hänet
luoksensa. Matti ei sitä kysynyt eikä Lea uskaltanut ehdottaa.
Hän olisi sitten sidottu häneen. Ja jos hän epäonnistuisi, olisi
sietämätöntä kuulla äidin moitetta. Ja äiti puhuisi Eerosta.
Sitä hän ei jaksaisi ainakaan nyt alussa kuulla. Ei,
yksin hänen täytyi alkaa ja hänen täytyi onnistua. Paljon
huonommin olivat monet alkaneet ja onnistuneet.

Matti vei ne terveiset maalle, että suurta hätää ei ollut,
koetettiin tulla toimeen ja mennä eteenpäin. Lea oli kuiten-
kin hyvin kiitollinen Matin käynnistä. Lähtiessään vielä pyy-
si Matti lapsia tulemaan maalle kesäksi, mutta Lea ei tänä
kesänä uskaltanut luvata, hän tarvitsi suurempien apua ja
pienemmät olisivat siellä vain tiellä. Sydämessään ajatteli
hän, että hän tahtoi nähdä perheen kokonaisena ympäril-
lään, se oli kuin palkka kaikesta, eikä hän jaksaisi kaivata
lapsia nyt juuri. Hän tarvitsi täydet voimat ja täyden us-

kalluksensa. Ja sen voiman sai hän lapsistansa.
Ester, joka oli aina käytännöllinen, oli kehottanut aset-

tamaan puhelimen puotiin ja järjestämään niin, että väli-
kirjalla voi kuukausimaksuittani tilata tavarat, jotka kul-
jetettaisiin tilaajan kotiin. Sellaisia kuukausitilaajia oli Ester
hankkinut useita. Pojulle oli ostettu polkupyörä ja hän kul-
jetti tilattuja tavaroita. Leasta se oli terveellistä Pojulle,
joka oli liian arka vierasten seurassa. Ja hyvä oli, että lap-
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set oppivat näkemään, mitä toimeentulo oli. Vapaa, avonai-
nen toiminta oli tarpeellinen koulutus heille kaikille, jotka
olivat liiaksi aristuneita. Vielä ei ollut liian myöhää kehit-
tää lapsissa niitä ominaisuuksia, joita täällä ensi sijassa taiv
vittiin, ettei toisten jalkoihin tallautuisi, suoraa toimintaa,
tarmoa ja kuntoa. Kuntoa. Se loi ihmisen ja se loi kansan.

Lapset olivatkin kuin muuttuneet. He olivat tämän vuoden
aikana ruumiillisestikin voimistuneet, olivat iloisia ja täyn-
nä toimeliaisuutta. Leasta tuntui, että nyt he muodostivat
perheen ja kokonaisuuden. Se vapaus jo, että sai ääneen
puhella lapsillensa ja lapset saivat pelottomasti keskustella,
leikkiä ja nauraa, oli sellainen voitto, joka lämmitti ja yhä
velvoitti. Tuntui kuin lapsetkin vaistomaisesti olisivat sen

ymmärtäneet. Lea puhui avonaisesti käytännöllisistä asioista
lapsillensa, lapset ottivat osaa hänen huoliinsa ja elivät
mukana. Lapset tiesivät, miten kauppa oli mennyt, että alus-
sa oli hiljaisempaa ja että se tuotti huolta äidille, tiesivät,
että loppukesällä liikevaihto alkoi vilkastua ja elokuusta
asti oli liike ollut hyvä ja oli ollut kasvamaan päin ja että
vuosien vaihteessa oli äiti tyytyväinen.

Pikku-Veikko, jota Poju alussa vieroksui, oli toisten las-
ten lemmikki. Tytin aika kului leikkiessä hänen kanssansa.
Lea oli ottanut hänet omaksi lapseksensa, niin että hän ei
ollut enää Keravainen, vaan Markku. Enimmän kasvatus-
huolta tuotti Silja, monet hetket uhrasi Lea hänelle ja hä-
nestä tuntui, että hän olisi voinut saada näkyvämpiä tulok-
sia, jos hänellä olisi ollut kaksi, kolme pahankurista vierasta
poikaa eikä tämä yksi tyttö, jonka päähän ei tahtonut pys-
tyä mikään. Mutta se, mitä Siljalla oli ollut Eeron kanssa, oli
kuin poispyyhitty, sen tyttö oli unohtanut. Ja se olikin se

puoli, josta Lea tahtoi varmistua. Se, mitä Silja oli synnyn-
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näisesti, sinä hän pysyi. Näissä oloissa nyt se oli Siljalle
mahdollisimman vähän vaarallista. Hän oli turvassa ja häntä
pidettiin kuin lasta.

Kun Ester kävi Lean luona, olivat hänen käyntinsä kuin
juhlaa. Lea kokoutui sisäisesti, varmensi itseään, hänelle tuli
silloin kuin parempi kyky nähdä asioiden yhteys, hänen
henkensä lepäsi. Ester taas antoi hänelle monta hyvää käy-
tännöllistä neuvoa, joille Lea antoi suuren arvon.

»Minä olin luullut sinua kokonaan epäkäytännölliseksi»,
sanoi Ester, »ja sinä olet itse käytännöllisyys.»

»Minä itsekin olin luullut niin», sanoi Lea. »Koko minun
mennyt elämäni on todistus siitä. Pystymättömyydestä.»

»Ihmistä ei voi äkkiä arvioida. Nuo vaikutelmat ihmisestä
eivät merkitse mitään.»

»Ehkä sittenkin jonkin verran», arveli Lea, »vaikka tarpeen
vaatiessa voi ihminen kutsua jonkin hänessä lepäävän lisäky-
vyn esille tahi päinvastoin tilaisuuden houkuttelemana va-
jota yhden puolensa vietäväksi.» Hän ajatteli Eeroa, miten
Eero joutui viljelemään yhtä puoltansa kotona, kun estettä
ei ollut. Ja hän ajatteli itseään, miten hän näissä supistetuissa
rajoissa oli pakotettu olemaan vain käytännöllinen. Eihän
hän ollut kuin osiksi itseään. Oli kokonainen maailma,
jota hän kaipasi, kirjojen maailma ja haaveiden maailma.
Joka mahdollisimman hetken, kun lapset nukkuivat tahi työt
sallivat, painui hän lukemaan tahi antautui sitten haaveilui-
hinsa. Hän oli parantumaton pohjaltansa, niin kuin isäkin oli
ollut. Miten hän rakasti isää ja ymmärsi häntä nyt. Isä kaup-
pias? Ja hän kauppias? Kyllä hän tunsi tuon. Joka ihminen
loi hänelle tunnelman ensi näkemältä. Tuli köyhä mummo os-
tamaan. Lea olisi pyytänyt hänet sisään, tahtonut ilahduttaa
häntä, antaa ilmaiseksi. Sen sijaan otti hän rahat, antoi ta-



varan. Tuo lapsellinen isäparka menetteli tyhmästi, häneltä
sai velaksi ja hän antoi salaa ilmaiseksi. Isä oli tottunut
siihen, että häntä toiset turvaisivat. Mitenkäs oli hänenkin.
Toiminta häntä vaistomaisesti kauhistutti. Talouteen hän
vielä oli saanut pakotetuksi itsensä. Vasta sitten, kun näytti,
että turvaa ei ollut, hän alkoi monen vuoden epäröinnin
jälkeen saada selville, mitä oli tehtävä. Käytännöllinenkö
hän?

Se maailma, johon hän varustautui, oli ulkopuolella koko
käytännön elämän. Ja sieltä oli kotoisin tuo tahto taivuttaa
itsensä. Rakkaus, rakkaus ihmiseen ja kaikkeen olevaiseen,
sen ehkä harhauttava voima väkevöitti hänen sielunsa pi-
dättyväksi. Mitä käytäntöä se oli tätä maailmaa varten? Sillä
tehtiin myönnytyksiä, kunniaa ilmiöille, sillä kiellettiin oma
kipu, ruumiin oikeudet tuntea, ja palkaksi saatiin parhaim-
millaan hengen tasapaino, kieltäytyvä liikkumattomuus,
kuulaus, joka heijasti, mutta ei enää säteillyt. Mitä teki
sillä tässä hänen elämässään, jossa vain toimeentulosta oli

tapeltava. Hänen oli syrjäytettävä itsensä ja karaistuttava
toimintaa varten vain.

Ainoa ihminen, jota Lea olisi tahtonut karttaa, oli Aulis.
Aulis sai hänet sellaiseen vireeseen, joka häiritsi häntä, he-

rätti hänet kokonaiseksi, sai kaiken hänen sisässänsä elämään
ja houkutteli sen esille. Hän tahtoi rajoittua ja saada kan-
gistua. Hänen täytyi saada haudata osa itsestänsä tarpeet-
tomana.

Aulis oli useita kertoja tarjonnut apuansa Lealle; Lea oli
torjunut sen kokonaan. »Minä olen nyt varakas», sanoi Lea
iloisesti. »Ja minun kauppani menestyy.»

Aulis hymyili hänelle ja Lea huomasi epäilyn hänen sil-
missänsä.
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No, Lea näyttäisi hänelle. Sen täytyi menestyä. Koko las-
ten tulevaisuushan riippui siitä.

Lapset olivat riemuissaan Auliksen käynneistä. He odotti-
vat häntä aina. Eikä Aulis tullut tyhjin käsin. Hän toi lah-
joja ja milloin suklaata ja milloin hedelmiä lapsille. Siitä Lea
ei pitänyt. Mutta kun hän näki, minkä ilon se Aulikselle
tuotti, ei hän uskaltanut jyrkästi sitä kieltääkään.

Eräänä päivänä taas kevättalvella tuli Aulis paketteineen
keittiöön, missä Lea askarteli lasten kanssa.

»Sinä tunkeudut perhesalaisuuksiin», sanoi Lea leikilli-
sesti.

»Mitä salaisuuksia täällä taas on», kysyi Aulis.
»Äiti opettaa meille keittotaitoa», sanoi Poju javiittasi pöy-

dälle, jossa oli posliinialustalla rivi porkkanapihvejä. »Aulis-

setä, ne ovat minun paistamiani. Minä opettelen tekemään
niitä kauppaa varten.»

»Poju, salaisuushan se oli», sanoi äiti jakuivasi käsiänsä.
Aulis otti lautasen ja haarukan ja nosti rivistä pihvin lau-

taselleen ja söi sen.
»Mainioita, Poju. Sinä olet koko mestari jo. Enpä tiedä, jos

sinusta tulisikin keittiömestari oikein.»
»Ei. Tämä on välttämätöntä laboratoriotyötä. Osaan minä

lihaakin käsitellä. Eilen laitoin lihapihviä. Leikkasin ja pais-
toin. Kirurgiaa.»

»Se on kirurgiaa, vähän sinnepäin», sanoi Aulis. »Lääkäri
siis?

»Lääkäri. Tämä kasvispihvi kuuluu ravinto-oppiin. Alkeis-

kurssi», sanoi Poju.
»Oikein, Poju. Minä en ole näin perusteellista koulutusta

saanutkaan.» Aulis laski kätensä Pojun olkapäälle ja katsoi
häntä silmiin: »Poju, mitä jos vuokraisimme ensi kesäksi
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kalastusmajan, läksisitkö sinä minun toverikseni ja opettaisit
minulle tuon porkkanapihvin laiton? Läksisitkö?»

»Voi setä, niin mielelläni», riemuitsi Poju. Sitten hän kävi
vakavaksi ja jatkoi epäröiden: »Jos äiti tahtoo. Äiti oli aja-
tellut laittaa meidät mummon luo ensi kesänä.»

»Niin se käy. Kaikki, mitä minä toivon, epäonnistuu. Toisilla
on sukulaisia, perheet ja niin edespäin, mutta minulla ei ole
muuta kuin potilaita. Onko se oikein, Poju?»

Aulis puhui Lealle, mutta katsoi Pojuun.
»Eihän se ole oikein», sanoi Poju.
»Sinä voit tulla meille niin usein kuin tahdot», sanoi Pia,

»meillä on lapsia. Saat leikkiä.»
»Antaisitko tulla usein», kysyi Aulis.
»Antaisin.»
»Mutta minähän olen täällä tiellä. Katsokaapas äitiä, hän

vain puuhaa», sanoi Aulis.
»Minähän laitan sinulle kahvia, Aulis. Onko se puuhaa»,

sanoi Lea.
»Jos äiti tahtoo, tulen minä kalastusmajalle sinun kanssasi,

setä. Minä lähden mieluummin kalastusmajalle», riemuitsi
Poju. »Saanhan, äiti?»

»Kesään on matkaa, katsotaanhan», sanoi Lea.
Aulis viittasi salaa Pojulle, että hän aukaisisi paketit, kun

Tytti kävi levottomana koettelemassa niitä. Siellä oli Tytille
nukenmökki nukkineen ja kalustuksineen, Veikolle oli hevo-
nen jasuurimmillekirjoja ja makeisia.

Lea katsoi moittivasti Aulikseen.
»Ehkä sinä torut minua tuhlauksestakin», sanoi Aulis te-

keytyen pelokkaaksi.
»Ei hän toru», sanoi Pia, »äiti on paljon kiltimpi kuin miltä

näyttää.»
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»Minä pelkään äitiä», sanoi Aulis Pialle. »Pelkään, että jos
hengittää, se on tuhlausta hänestä.»

»Setä kun ei tunne äitiä», sanoi Pia. »Äiti leikkii itsekin.»
»Pia, sinä paljastat minun heikkouteni. Setä ei pidä minua

nyt minään.»
»Aina hän sinusta kuitenkin pitää, äiti», lohdutteli Pia

äitiään. »Eikö niin, setä, pidäthän äidistäkin. Kun sinulla ei
ollut hänelle tuomisia, luulee hän nyt, ettet rakasta häntä.»

Aulis suuteli Piaa liikutettuna: »Armas lapsi. Sinähän
puolustat minua aina, etkös puolusta?»

»Puolustan, aina.»
»Sittenhän minä en olekaan niin yksin.»
»Et ole. Meitä on monta ystävää. On äitikin, on. Minä näen

hänen silmistään.»
»Pia, autahan kahvin kattamisessa», sanoi Lea, että saisi

tuon puheen loppumaan.
Aulis jaLea siirtyivät Lean huoneeseen, joka oli ukon enti-

nen kamari.
»Kuinka äiti nyt maalla voipi»,kysyi Aulis.
»Kiitos, hyvin hän voi. Viime vuonna, tuntui minusta, olisi

hän halunnut tulla tänne, minä en uskaltanut pyytää, vaikka
hän kaipaa tätä paikka», sanoi Lea. »Nyt, kun liike menestyy,
hänet on kutsuttava tänne. Mitä neuvoisit?»

»Äitihän on mukava», sanoi Aulis.
»Pahin vuosi on mennyt. Niin, minä kutsun hänet syksystä.

Suurin onnettomuus hänen elämässään oli tämän talon
menettäminen», naurahtiLea.

»Minä en ole osoittanut äidille kiitollisuuttani», sanoi Aulis.
»Oli aika, jolloin sain olla äidin sukulainen.»

»Mistä olisit kiitollinen? Siitäkö, että Toini jätti sinut?»
»Ehkä siitä, että hän jätti.»



»No, vaikka pääsit irti meistä, olisi kenties hauskempi,
ettei kuulisi sitä.»

»Irti teistä? Minä en ole koskaan päässyt irti teistä, enkä

ole tahtonutkaan. Minä olen sydän juurillani teissä kiinni,
sinussa kiinni.»

»Toini», sanoi Lea kuin aiheettomasti ja nopeaan, »kirjoitti
minulle. Se ei ole niinkään hauska kirje. Etkö tahdo lukea
sitä? Ei, älä kieltäydy, lue se», Lea otti lipastoltaan kirjeen.
»Lue kovaa, minä mielelläni kuulisin, että sinä sen lukisit.»

Aulis luki ääneen:

Nizza.

Rakas Lea.
Usein muistelen sinua, rakas sisareni ja ajattelen sitä ras-

kasta surua, jota olet saanut kokea. Kuinka olet voinut sel-

vitä? Sinä kirjoitit, että laitoit kaupan entiseen paikkaamme.
Se oli ehkä hyvä, tiedän, että sinä siihen pystyt. Muistan,
miten sinä ennen olit keskeinen kotona ja pidit jo kasvavana
koossa koko perhettämme. Mutta sellainen lapsijoukko. Mi-
nua ihmetyttää, jos voit heidät yksin omalla työlläsi eteen-
päin viedä. Olen jo kirjoittanut ennen, miten mielelläni aut-
taisin sinua. Sen jälkeen, kun Stanislawin isä ja äiti kuolivat,
jäi meille melkoinen omaisuus. Minä sanon melkoinen, sillä
on seikkoja, jotka pidättävät minua käyttämästä suurempaa
sanaa. En sano sitä varausta siksi, etten tahtoisi auttaa sinua.
Tahdon ja voin. Kun et ole ennen vastannut tähän ehdotuk-
seeni, otaksun, että Eero jätti sinulle varoja. En näet luule,
että olisit turhan ylpeä. Sellainen karisee kyllä pois, kun on

lapsia ja on lasten toimeentulosta kysymys. Että et ole ollut
minulle avomielinen, johtunee pikemminkin siitä, että olen

muukalaisen kanssa naimisissa. Voi olla, ettet ole sulattanut
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sitä etkä anteeksi antanut erehdystäni. Silloin nuorena en

ymmärtänyt, että vieras kansalainen olisi muukalainen ja että
se merkitsisi mitään ihmisten välisissä suhteissa tahi miten-
kään estäisi ihmisiä olemasta läheisiä keskenänsä. Mutta aika
on toinen nyt. Jos syttyisi sota ja oma joutuisi omia vastaan.
Minun ei sitä tarvitse pelätä, mutta minä olen joutunut tätä
asiaa usein ajattelemaan. Eri kansojen tuntemistapa on eri-
lainen. Aina ei tietysti tule näin olemaan, mutta näinä kiih-
keinä aikoina saa väkevästi sen kokea. Olen liikkunut niissä
piireissä, joissa puhutaan sodasta. Joutuu olemaan kuin yk-
sin, kun toiset ympärillä huumaantuvat omasta kansallis-
tunnostansa. Tuntee muukalaisuutensa. Ehkä ei kenenkään
nykyään pitäisi tehdä sitä tekoa, että jättäisi oman maansa ja
koettaisi sulautua vieraaseen kansaan ja vieraaseen rotuun.
Onhan silloin kuin vieras oksa vieraassa puussa. Ja jos sen

tuntee, rakkaus entiseen maahan ja omaan kansaan voi muut-
tua kipeäksi kaipaukseksi. Minä rakastan omaa maatani ja
omaa kansaani. Nämä yksinkertaiset sanat sisältävät kaiken
salaisen kipuni. Minä kärsin. Minä kaipaan. Sinun ei ole tar-
vinnut tuntea tätä kaipausta. Jos minä voisin, kulkisin paljain
jaloin sinne kuin jokin pyhiinvaeltaja. Ja joka askel tuottaisi
lievennystä minulle. Kaivattu, rakas maa. Nuoruudessaan,
kun on kasvattamaton ja hemmoteltu, tekee usein sellaista,
mikä on peruuttamatonta.

Nyt sinä luulet, että minä kadun. Minä en kadu. Vaikka en
enää tekisi sitä, mitä silloin tein.

Nyt ajattelet, hän ei rakasta Stanislawia enää. Minä ra-
kastan. Rakastan häntä niin kauan kuin elän.

Minun kynäni pysähtyi. Minä ristin käteni ja ajattelin elä-
mää, yleensä elämää. Miten se on joskus liian lyhyt, joskus
liian pitkä.
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Minun pitäisi kirjoittaa kaikki sinulle ja suoraan. Miten
kirjoitan? Nämä sanat tuntuvat kovilta ja armottomilta. Ja
kun tämän olen kirjoittanut, on kuin olisin kirjoittanut
kuolemantuomion. Stanislaw makaa täällä sairaalassa huo-
nona. Lääkäri ei anna paljon toiveita. Luulen, että toiveita
ei ole yhtään. Hän muuttaa luotani pois. Olen maininnut
ennen, että hänellä on ollut yskää. Se oli tuberkuloottista,
hän on saanut verensyöksyjä. Ja kun sanoivat ilman täällä
olevan terveellistä, matkustimme tänne. Silloin hän oli vielä
jalkeilla. Viimeisen verensyöksyn jälkeen sai hän täällä
keuhkokuumeen. Kuume nousee korkealle ja laskee välistä.
Hän ymmärtää itsekin, mitä se merkitsee. Me istumme pojan
kanssa hänen luonaan päivisin, yöt nukumme täällä hotellis-
sa. Pojan olisi ollut parempi pysyä kotona, hän on heikko ja
yskii myöskin. Minä en uskalla ajatella tulevaisuutta. Mitä
kannatti minun olla onnellinen, jos minun lapsellani nyt ei
ole edes terveyttä? Sinä sen tiedät, että me emme elä yksin
itseämme varten, emmekä omaa onneamme varten. Näinhän
voi sattua vaikka missä, mutta se tuntuu minusta rangais-
tukselta. Minä olen kuulevinani sinun äänesi ja sanasi: 'sinä
liioittelet'. Tietysti liioittelen. Olen hyvin onneton sisimmäs-
säni.

Pääni on sekaisin valvomisesta. Avonaisesta ikkunasta
tulvahtelee lauha yötuuli. Se on täynnä kukkaistuoksua. On
onnellisia, jotka nauttivat siitä, miten kaukana he ovat hä-
dästä, kenties se joskus odottaa heitä, ehkä he luovat vasta
syitä hädällensä, tiedottomina ja liikuttavina yksinkertaisuu-
dessaan.

Kun Stanislaw jättää minut, minun on muutettava takai-
sin sinne teidän luoksenne. Ehkä pelastan sillä poikani. Juur-
tuuko poikani sinne? Hän saa oppia tuntemaan sen maan ja
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oppia pitämään sitä omanansa. Voi tulla aika, jolloin hän
moittii minua, jos hän ei sydämessään tunne, mihin kansaan
hän edes kuuluu.

Kun sinä kirjoitat, älä kirjoita mitään tästä sinne tulostani
äläkä Stanislawin sairaudesta, sillä luen kirjeesi hänelle, että
hän ilahtuisi ja saisi tuntea jonkin tuulahduksen elämästä
vielä. Suo anteeksi, että kerjään. Ja kun minä kirjoitan näin
salaa, tuntuu minusta, että pettäisin Stanislawia. Minä tai-
dan olla petturi. Ja onkin kuin minussa olisi aina jota-
kin keskeneräistä, en osaa ajatella mitään asiaa loppuun
ja kohdallensa. Me olemme, mitä me olemme ja miksi

me synnymme. Ei taida tapahtua suurtakaan kehitystä mo-

nessa.
Teitä kaivaten

sisaresi Toini.

»Hän kaipaa tänne», sanoi Aulis. »Se menee ohi.»
»Surullista. Mitä luulet tuosta keuhkokuumeesta», kysyi

Lea.
»Hiukan ikävää. Verta on jäänyt keuhkoihin. Se voi viedä

hänet», sanoi Aulis hiljaa.
»Ja poikakin?»
»Nuoret voivat voittaa sen», sanoi Aulis
»Toini, Toini ei ole onnellinen.»
»No niin, eihän vielä tiedä», lohdutteli Aulis. »Ja kukapa

täällä onnellansa voisi kehua. Kuitenkin toivoisin, olisin har-
taasti toivonut —»

»Tiedän, tiedän.»
Aulis istui äänetönnä, ajatuksiinsa vajonneena. Lea ei us-

kaltanut häiritä häntä ja jännitys kasvoi. Sitten Aulis piirsi
pystysuoraa viivaa alas pitkin pöytäliinaa ja samaa viivaa
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ylös hitaasti ja sanoi kuin muistellen ulkoläksyä tahi kau-
kaista seikkaa:

»Oli kirjoitettu 'astui alas helvettiin, nousi ylös kuolleista
ja on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita'. Eikö se ole
mahtavasti sanottu?» Hän katsoi Leaa kysyvästi.

»On, mahtavasti», sanoi Lea.
Aulis näytti työntävän pois ajatuksistaan jotakin ja kysyi

kuin heräten:
»Jos sinä tuomitset, tuomitsetko sinä oikein?»
»Minä en tuomitse», sanoi Lea.
»Joka sinun sanasi on minun tuomioni», sanoi Aulis.
»Sitäpä en olisikoskaan ymmärtänyt», naurahti Lea.
»Sinä naurahdit.»
»Niin, naurahdin.»
»Lapset ovat siis sinulle kaikki kaikessa.»
»Kaikki kaikessa.»
»Eikä vääryyttä tapahdu?»

>Ei tapahdu. Eikö sinulla ole kiirettä potilastesi luo», kysyi
Lea.

»Sinä ajaisit minut taas pois», sanoi Aulis jo kevyesti.
»Mutta minä olen ottanut nyt lomaa, sinun luvattasi, saa-

dakseni olla luonasi. Ja saadakseni vielä suorittaa erään teh-
tävän, joka on minulle uskottu. Ja saadakseni levätä. Enkö
ansaitse sitä?»

»Ansaitset kyllä», sanoi Lea.
»Minäpä koetan tehdä itseni säälittäväksi, jos se tehoaisi.

Kuvittelepa, mitä on kulkea potilasten luona, kuulla valitusta
aina ja nähdä kaikkialla sama kiihkeä halu saada elää. Joku
ostaisi yhden elämänpäivän pidennyksen mistä hinnasta ta-
hansa. No, minä koetan vointini mukaan pidentää heidän
ikäänsä, palvella tuota halua. Mutta itse? Koko elämäni on
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toisten palvelua, annan pois melkein joka hetkeni. En juuri
koskaan kuule iloisia ääniä ympärilläni. Elämän äänet, minun
korvani ovat tulleet ahneiksi niille. Kuuntele, miten siellä
nauretaan», Aulis viittasi keittiöön päin. »Rakkaita nuo lasten
äänet, mikä musiikki.»

»Sinä runoilet», sanoiLea.
»Ei se ole sitä. Se on terve, inhimillinen kaipaus saada olla

mukana.»
»Aulis, älä ole pahoillasi», sanoi Lea ja ojensi kätensä.
»Kas niin, almu tuli. Minä otan senkin», sanoi Aulis, otti

Lean käden ja asetti sen hellästi pois. »Sinun ylpeytesi on
suurenmoinen», sanoi hän sitten.

»Älä ole väärin ymmärtävinäsi», sanoi Lea. »Sanoitko, että
sinulla oli jokinasia suoritettavanasi?»

»Siis pois», naurahti Aulis. »Hyvä. Lähdetään siis.»
»Lähdetään? Molemmatko?»
»Molemmat.»
»Minnekä lähdetään?»
»Lähdetään potilaita lohduttamaan.»
»Älä ole leikillinen», naurahti Lea.
»Niin kuitenkin tapahtuu», sanoi Aulis eloisasti. »Saat

pysytellä minun mukanani.»
»No, joko vihdoinkinsaan tietää?»
»Minulla on eräs mukava potilas, vuorineuvos Larsen, ei

ihan nuori», Aulis katsoi Leaan ja Lea punastui, häntä mel-
kein hävetti entinen avunpyyntönsä. Aulis siis tiesi sen. No,
sille ei mitään tainnut. Ymmärtäköön Aulis miten ymmärtää.

»Hän kehui tuntevansa sinut», sanoi Aulis.
»Niin», sanoi Lea, »minä pyysin häneltä apua muinoin, kun

tämä kotitalomme joutui myytäväksi.»
»Minä tiedän. Hän on seurannut sinun vaiheitasi.»
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»Sehän melkeinpä imartelee minua», sanoiLea.
»Hän sanoi huomanneensa, että menit naimisiin», jatkoi

Aulis.
»Niinhän nuorina tehdään», sanoi Lea kevyesti. »Hänellä

on siis minun syntiluetteloni.»
»Eeron kuoleman huomasi hän lehdistä», sanoi Aulis.

»Niin», sanoi Lea ja synkistyi. Että Aulis näin kosketti
tuota kipeää kohtaa, he olivat kuin sopimuksesta karttaneet
mainitsemasta Eeron nimeä. Hän tunsi ahdistusta, jokin nyt-
kähdys kävi rinnassa.

»Hengitä paremmin», sanoi Aulis. Ja Lea häpesi ja sanoi
naurahtaen:

»Sinä. Minähän en tee muuta kuin hengitän. Olet esittänyt
tiedonjanoisen potilaan. Entäs sairaskertomus. Minäkin olen
utelias.»

»Jokin paikka ihmisessä ensiksi uhkaa tehdä työlakon.
Hänellä tulee sen tekemään sydän, jos hän aivohalvauksen
välttää. Sanotaan vanhuus, sehän sinulle riittää. Hän on

maannut vuoteessa jo toista vuotta, mutta on suhteellisesti
virkeä.»

»Minä olen pahoillani, että sanoin häntä tiedonjanoiseksi.
Jokainen on utelias jaon oikeus ollakin», sanoiLea.

»Hän on ollut sinusta melkeinpä huolissaan, sillä tavalla
tietysti kuin sellainen yksinäinen, elämästä vieraantunut voi

olla. Hän ei sanonut pitäneensä Eerosta, hän oli lukenut hä-
nen puheitaan ja saanut niistä jonkin vaikutelman. Viime
vuonna hän uteli minulta, kauanko luulin hänen elävän.

Sanoin, ettei ehkä ihan loputtomiin, mutta että hän oli luul-
lakseni luja vielä. Muutamia kuukausia sitten hän tahtoi
tehdä testamenttinsa. Hän sanoi, että suvusta oli jäljellä vain
hänen veljensä pojan tytär.»
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Lea istui liikkumatonna, kädet ristissä ja puristi sormiansa
lujasti yhteen.

»Testamentti tehtiin, minä olin yhtenä vieraanamiehenä,
testamentti tehtiin sinun hyväksesi», sanoi Aulis.

»Minähän olen —», koetti Lea sanoa.
»Hän ei epäilekään. Hän sanoi, että sinä olet hänen veljensä

ja hänen äitinsä näköinen. Kun hän kuuli, että minä tunsin
sinut, on hän aina kysellyt sinusta. Ja tänään minä lupasin
viedä sinut sinne.»

»Minutko?»
»Sinut. Selvä. Älä pelkää häntä, hän näyttää hiukan muu-

miomaiselta, mutta hän on täysi ihminen ja tajuaa kaikki.
Äskettäin hän sai pienen verenvuodon aivoihin. Hän on ollut
ennen vähäpuheinen, nyt hän tahtoo puhua aina. Ja aina hän
puhuu kokoelmistaan. Hän on ollut keräilijä, tauluja, vähän
norsunluuta ja niin edespäin. Saatpa sitten nähdä. Varmasti
kadehdin minä sinua joskus jonkin kuolleen esineen tähden.»

»Sinä, minua», naurahti Lea.
»Hän on udellut, oletko sinä saman näköinen kuin ennen,

oletko yhtä sisukas», kertoi Aulis.
»Ja sinä tietysti panettelit», sanoi Lea.
»Minä panettelin. Etenkin sisukkuuttasi. Hän oli hyvin

huvittunut kaupastasi ja sanoi, että oli suureksi kunniaksi
näille Larseneille, että joku pystyi ilman omaisuutta turvaa-
maan perheensä. Ja kun kerroin, että olit ottanut Veikon
hoidettavaksesi —»

»Omakseni.»
»Anteeksi, luulin, että se oh samaa. Niin, kun kerroin siitä,

hän nauroi niin, että minun täytyi kieltää häntä nauramas-

ta. Silloin hän syytti minua, että olin tehnyt hänet niin
heikoksi, ettei hän saanut edes nauruun kuolla. Tämä testa-
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mentti oli hänestä hyvä kepponen veljelle, joka oli tuhlannut
varansa vieraille naisille. Yksi ohje oli hänellä ollut elämäs-

sään, kertoi hän, että oli tehtävä aina päinvastoin kuin veli
teki. Kun veli kuoli nuorena, oli hänen elettävä pitkään, sanoi
hän.» Aulis katsoi kelloaan.

»Nyt voisimme lähteä», sanoi hän.
»Nytkö, tänään?»
»Lupasin tuoda sinut. Autoni odottaa kadulla.»
He sanoivat hyvästit lapsille ja läksivät. Aulis sijoitti Lean

vierelleen autossa jakääri hänet autovaippaan.
»Eihän nyt ole kylmä», vastusteli Lea. Auliksen hellyys,

kun hän kääri vaipan hänen ympärilleen, sai hänet jäykisty-
mään. Auliksen rakkaitten käsien liikkeet ja hänen silmänsä
jakatseensa kouristivat hänen sydäntään.

Aulis ajoi vinhaa vauhtia eikä puhunut mitään.
He tulivat Larsenin pihalle, jonka Lea muisti ennestään, ja

hän muisti vielä, miten hänen sydämensä oli sykkinyt silloin.
»Huomaa», sanoi Aulis heidän autosta noustuaan, »että

hänen oikea kätensä on halvaantunut. Hän ei saisi nousta
istualleen vielä. Älä ole huomaavinasi, jos hän sattuisi puhu-
maan sekavasti. Me emme viivy kauan.»

Sairaanhoitajatar tuli heitä vastaan ja johti heidät toiseen
kerrokseen. Avarassa huoneessa, jonka uutimet olivat melkein
alas lasketut, lepäsi potilas leveässä sängyssä. Hän viittasi
heille vasemmalla kädellään.

»Vihdoinkin», sanoi hän.
»Täsmälleen», vastasi Aulis. »Tässä on tohtorinna Markku.»
»Hyvä, hyvä, oikein hyvä. Istukaa, lapseni, istukaa.»
Aulis nosti tuolin vuoteen viereen jaLea istuutui siihen.
»Kiitos, että tulitte. Oletteko ollut minulle oikein vihainen»,

kysyi Larsen.
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»Enhän toki. Minä tunkeuduin silloin. Köyhä tyttö' tekee
hädissänsä ja lapsellisuudessaan sellaista, joka on outoa», sa-

noi Lea kuin puolustautuen.
»Johtuu idealismista», sanoi Larsen ja naurahti. »Minä en

usko ihmisiin, en voi silloin pettyä, tarkoitan, että en uskonut.

No, jos minä olisin ollut inhimillisempi, tuskin olisitte
mennyt naimisiin? Hee, ehkä saatte kiittää minua lapsis-
tanne? No?»

»Jos niin on, olenpakiittävällä puolella», naurahti Lea.

»Näettekös, tohtori, teki mitä tahansa tyhmyyttä, hyväksi
se kääntyy.»

»Sitä voi sanoa onnistumiseksi», sanoi Aulis.

»Tohtori, olkaa hyvä ja ojentakaa minulle tuo valokuva
tuosta pöydältä.Katsokaa itse ensin, katsokaa.»

»Tunnen tämän», sanoi Aulis ja ojensi Larsenille valokuvan,
joka oli hopeakehyksissä. Larsen katsoi sitä liikuttuneena ja

katsoi sitten Leaa. Hän antoi kuvan Lealle jakysyi:
»Kenen luulette tämän olevan?»

Lea katsoi kuvaa. Siinä oli kaunis nainen, kauniit kasvot,
joita ympäröivät riippuvat kiharat. Vaistomaisesti sanoi hän
ihastuneena: »Kaunis.»

Larsen nauroi kuin lapsi.
»Kenen näköinen? Ettekö ole koskaan katsonut peiliin, he-

hee? Suurenmoista, tohtori, hänellä ei ole ehkä ollut aikaa
katsoa peiliin. Onko sellaisia naisia vielä?»

Lea tuli hämilleen. Olihan, tottahan oli, kuva taisi muistut-
taa häntä.

»Se on minun äitini», sanoi Larsen hellästi. »Selvä, selvä»,
sanoi hän Aulikselle ojentaen sormellaan Leaan päin.

»Selvä», sanoi Aulis. »Mutta päätä ei pitäisi nostaa pieluk-
selta.»



574

»Noin hän pitää minua kuin pientä lasta», valitti Larsen.
»Ei saisi elää enää, nukkua vain.»

Hänen silmänsä olivat vilkkaat ja iloiset, vaikka kasvot oli-

vat kauttaaltaan syvissä uurteissa, riippuvat ja taudin keller-
tämät. Hänen vilkkautensa huolestutti Aulista. Aulis kaatoi

hänelle lääkettä ja antoi sen vedessä hänelle.
»Pidennystäkö taas? Hyvä, hyvä. Minkä näköinen isänne

oli», kysyi hän sitten Lealta.
»Sanoivat, että minä olin hänen näköisensä», sanoi

Lea.
»Äidin puoli jäi voitolle. Minä olen isääni. Ja yhäkö te sei-

sotte tiskin takana?»
»Se on minun ammattini», sanoi Lea.
»Rakastatteko taidetta», kysyi hän sitten kuin muistaen

tärkeän asian.
»Minulla ei ole ollut tilaisuutta —», alkoi Lea, mutta Larsen

keskeytti hänet.
»Tietysti, tietysti. Perehtymistä siihen ei saa laiminlyödä.

Muuten ei tule onnelliseksi. Taide», innostui hän, »on kuin
suurin yhteinen tekijä, siitä löydämme itsemme. Kun te alat-

te, älkää uskoko, mitä ovat kirjoittaneet, kulkevat toistensa
jälkiä. Nähkää itse, katselkaa kauan taulua, pyöritelkää
esinettä, noin», Larsen pyöritti kättänsä niin kuin olisi sor-

menpäillänsä kannattanut jotakin. »Kauneus odotuttaa, älkää
etsikö sitä luonnosta, etsikää sitä esineistä, noiden olleiden ja

menneiden töistä. Sormenpäät herkiksi, ne ovat meidän lisä-

silmämme. On tunnettava esine pimeässä jo, vaikkapa patinan

laadusta.»
»Tämä koskee vain luuta ja enintään norsunluuta», sanoi

Aulis.
»Tohtori, antakaa minulle tuo rasia», hän ojensi kättänsä
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uuninreunustaa kohti. Aulis antoi hänelle norsunluurasian,
joka oli täynnä kohokuvia.

Sairas hyväili vasemman käden peukalolla rasian pintaa,
hän käänteli sitä kädessänsä hellävaroen kuin pyhää esinettä.

»Minä rakastan tätä työtä, jota kohta en näe. Vahinko,
etten näe. Koko kolmastoista vuosisata on tässä kädessäni,
ristiretkineen ja madonnankaipuineen. Jos minä olisin bar-

baari, ottaisin tämän rasian hautaan mukaani. No, lapsi,
ottakaa tämä käteenne ja katsokaa sitä», hän ojensi rasian
Lealle.

Lea otti rasian ja katseli sitä. Siinä oli madonna lapsineen,
ristiretkeläinen, pyhä Benedictus Nursialainen ja Kosmas ja
Damianos. Se oli muinainen lääkerasia ja rikasta, täyteläistä
työtä.

»Katsokaa, miten hän pitelee sitä. Hän ymmärsi heti», ilos-
tui Larsen.

»Pyydän, älkää kohotko istuallenne», sanoi Aulis varoittaen.

»Kun olen kuollut», sanoi Larsen, »hakekaa tämä rasia
heti luoksenne, etteivät vieraat koskettele sitä. Lupaatteko
sen.»

»Lupaan», sanoi Lea.
»Kohta menen tapaamaan herroja Kosmasta ja Damianosta

ja voinpa kertoa heille, että heitä ei ole unohdettu maan

päällä», hän nyökäytti päätään Aulikselle.
»Meidän olisi nyt lähdettävä», sanoi Aulis.
Lea asetti rasian uunin reunustalle ja he hyvästelivät

vanhusta.
»Kiitoksia vielä, kun tulitte ilahduttamaan minua», sanoi

vanhus Lealle. »Älkää pelätkö minua.»
»Tulen mielelläni uudestaan», sanoi Lea.
»Hiukan unta nyt», sanoi Aulis kättä antaessaan.



»Sitähän saan kohta vuosituhansittain», sanoi vanhus.
Aulis soitti sairaanhoitajatarta ja he läksivät.
»Liikuttavaa», sanoi Lea Aulikselle auton luo tultua. »Sinä

uhrasit näin paljon aikaa minun tähteni.»
»Uhrasinko? Minä en ole tottunut tekemään mitään pal-

katta.» Aulis ajoi auton ulos pihalta. Aulis oli totinen ja ajoi
kovaa. Lea ei uskaltanut häntä häiritä. Tuo Aulis, mitä hän
noin mietti. Leaa melkein pelotti. Oikeastaan, tiesihän hän,
mitä Aulis tahtoi. Hän oli tiennyt Eeron kuolemasta asti ja

ennenkin sen, että Aulis piti hänestä. Ja hän, Lea, oli ponnis-

tanut koko ajan, ettei Aulis näkisi häntä, ei pysähtyisi häneen.
Hän toivoi, ettei Aulis ymmärtäisi, että he kuuluivat yhteen

ja olivat luodut toisillensa. Riittihän hänelle, Lealle, tieto

siitä, että Aulis oli olemassa. Hän rakasti Aulista. Ei voinut

sille mitään. Mutta ei kertaakaan mikään ajatus ulkonaisen

elämän muutoksesta ollut johtunut hänen mieleensä. Hä-

nen sielunsa oli häiriintymätön. Ainoastaan Auliksen salai-
nen kaipaus, jonka hän tunsi, aristutti häntä. Hän ikäänkuin

kyyristyi kokoon ja piilottautui. Kyllähän Aulis näki sen ja

ymmärsi. Ja olihan nyt samantekevää, jos hän näki. Että hän

rakasti, se oli asia, mikä ei hänen tahdostaan riippunut.
Lea huomasi, että Aulis ajoi ulkopuolellekaupunkia.
»Minne sinä viet», kysyi hän. »Lapset odottavat minua.»

»Minä olen odottanut sinua paljon kauemmin kuin lapset»,
sanoi Aulis päätään kääntämättä.

»Leikillistä», sanoi Lea.
Auto kiiti jäätyneellä tiellä. Lumiset metsät, vainiot ja

pellot jäivät taakse.
»Kaunista», sanoi Lea.
Aulis käänsi häneen päätänsä ja hymyili. Hän ajoi hiljaa

nyt.
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»Lumi sulaa, vesi tippuu puiden oksilta. Tulee kevät», sanoi
Lea.

»Eikö sinun sydämesi sula», kysyi Aulis.
»Sydän, senhän tiedät.»
Se ääni, millä Lea sen sanoi, oli lämmin ja avonainen. Siinä

oli uusi väri. Aulis pysähdytti autonsa.
»Minulla ei ole ketään muita maailmassa kuin sinä», sanoi

hän. »Minä rakastan sinua. Miten eksyimme silloin toisistam-
me. Me, me olemme toistemme, sinun on täytynyt tuntea se.»

»Olen tuntenut», sanoi Lea. »Senhän tiedät. Sinä olet ollut
minun tukenani koko ajan. Ilman sinua minun olisi ollut
vaikeata kestää sitä, mitä kestin.»

»Minun olisi pitänyt kyetä ryöstämään sinut ennen», sanoi
Aulis onnellisena.

»Eihän toki. En olisi tullut», sanoi Lea ja hymyili. »Mitä
niissä oloissa tunsin, ei olisi oikeuttanut muuhun kuin siihen
mitä oli.»

»Sinä tulet minun vaimokseni.»
»Minä tulen vaatimattomaksi toveriksesi.»
Hän aikoi sanoa, että hän oli vanha jo. Mutta mitä puhua

siitä, tiesihän Aulis sen. Ja mitä se enää merkitsi, muuttiko
se asiaa.

»Lea, armas.»
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