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Heinäsirkat

Kaukana Afrikan sydänmaassa, siellä missä neekerit
asuvat, hyppeli heinäsirkka eräänä päivänäruohis-

tossa ja söi.
Tulipa silloin pääskynen, istuutui pensaikkoon ja

katseli sitä.
»Mikäs mies sinä olet?» kysyi heinäsirkka.
Pääsky nyökäytti päätään. Se oli hyvällä tuulella,

sillä seuraavana päivänä se aikoi matkustaa. Sen
vuoksi se lauloi:

Mä olen pääsky pieni
kirrevit.. . kirrevit... kirrevirrevit!
Kun syksy pohjoinen
puut lehdettömiks riipi,
mun silloin kantoi siipi
etelän rannoillen.
Nyt täällä hätää eipä kirrevit!
on mulla täällä leipä. Kirrevit!

»Tervetultua», sanoi heinäsirkka. »Olipa hauska
tavata sinua. Niin, kuten näet, täällä on yllinkyllin
kaikkea.»

Mutta pääskynenpudisti päätänsä ja lauloi uudelleen:
Mä olen pääsky pieni,
tääll’ enää en mä voi
nyt viipyä, vaan tieni
vie kauas, kauas, oi.
Pian retkeni jo ohjaan
taas Pohjahan, oi Pohjaan.
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Suloist' on Pohjan mailla,
kun suli talven jää,
ei kunnas kukkaa vailla,
ja metsä vihertää.
Koht' oon jo sinne tiellä,
ei enää hätää siellä.

»Vai niin», sanoi heinäsirkka. »Sinä lähdet jälleen.
Sepä ikävää. Meistä olisi varmaankin ollut huvia toi-
sillemme. Sinä olet hyvin musikaalinen.»

»Niinhän väitetään», vastasi pääskynen. »Mutta
kukas sinä olet?»

»Sen saat kuulla lauluna», sanoi heinäsirkka.
Sitten se lauloi hienolla, kirkkaalla äänellä:

Olen heinäsirkka, mi hypin,
hypin ain', hypin ain' ain' ain'!
Joka korren ma puhtaaksi nypin,
nypin vain, nypin vain, vain, vain!
Voin olla täysi
mä lailla palkeen,
mut kesken heitä
en, vaikka halkeen.
Ja syötyäin kaikki näin ...kaikki näin
edespäin nelistäin!

»Sinäkin olet musikaalinen», sanoi pääskynen.
»Olenpa kylläkin», sanoi heinäsirkka. »Soitan ensi-

mäistä viulua Afrikassa, luvallanne. Muutoin sinulle
on kunniaksi se, että voit sitä kuunnella. On monia,
jotka eivät voi ollenkaan kuulla lauluani. Ihmiset esi-
merkiksi.»

»Ah, ihmiset», vastasi pääsky halveksivasti.
»Niin, he eivät voi kuulla eivätkä nähdä», sanoi heinä-

sirkka, »ja kuitenkin kuvittelevat olevansa parempia
kuin me muut. Minun sulhasellani on paljoa kar-
heampi ääni... Hänen viuluansa he voivat kuulla.»
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»Uskallanko kysyä, missä sinun soittokoneesi on?»
keskeytti pääskynen.

»Se on tässä», sanoi heinäsir' ka ja nosti toista taka-
ko peaan. »Koiven sisäpuolella. Ihanin viulu, mitä voit
itsellesi hank ia. Minä sivelen sitä siipisuonillani.»

»Varsin mielenkiintoinen», sanoi pääsky. »Ja tarkka
korva sinulla on, kuulen ma.»

»Minunkorvani ovat etukoivissani»,sanoi heinäsirkka.
»No, onkos mokomaa kuultu!» vastasi pääskynen.
Nyt kuului toinen viulu kauempaa ruohistosta.
»Pyydän anteeksi», sanoi heinäsirkka. »Rakastettuni

kutsuu minua. Me vietämme häitä tänään.»
»Toivotan onnea», sanoi pääskynen.
Mutta heinäsirkka ei kuullut sitä. Se oli yhtäkkiä

kadonnut.
»Sepä kummallinen kapine, jolla on soittokone kol-

vissaan», mutisi pääskynen.
Se istui pensaassa, sillä se tahtoi lähteä matkalle

pohjoista kohti heti pimeän tultua, se oli näet järjes-
tänyt kaikki asiansa Afrikassa.

Illalla heinäsirkka palasi.
»Nyt se on tehty», sanoi hän.
»Saanko toivottaa sinulle onnea?» sanoi pääskynen.
»Ei ole mitään onnittelemisen syytä», sanoi heinä-

sirkka. »Minulle ja minun vertaisilleni häät ovat lopun
alku. Nyt minä vain munin ja sitten minä kuolen.»

»Mitenkäs sitten miehellesi käy?»
»Hän kuolee aivan varmasti tänä yönä, jollei jo ole

kuollut», sanoi heinäsirkka.
»Herra Jumala», sanoi pääskynen. »Ja toisella kun

on pesä ja poikaset sekä mies, joka laulaa, kun ...»

»Anteeksi että sinua keskeytän», sanoi heinäsirkka.
»Se on tavallista lintujenlorua, enkä minä, suoraan
sanoen, voi sitä kärsiä. Sinähän olet matkustanut ja
nähnyt maailmaa, jonka vuoksi sinun mielestäni ei
tarvitse olla surumielinen. Toinen laulaa häittensä
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edellä, toinen jälkeen. Jokaisella on oma tapansa.
Ainoastaan tyhmyrit uskovat omansa ainoaksi oikeaksi».

Pääskynen ei vastannut mitään. Heinäsirkka söi,
niin että sen koko vatsa oli täynnä ruohoa, ja syötyään
minkä jaksoi se sylki pois kaikkityyni.

»Tuo ei ole siistiä», huomautti pääskynen.
»Taasko teet huomautuksiasi?» sanoi heinäsirkka.

»Minulla on oma syöntitapani. Nuo korret eivät so-
vellu minun vatsalleni. Minä imen niistä ainoastaan
mehun. Muutoin et kai sinäkään voi sulattaa kaikkea,
mitä suuhusi tunget?»

»En», vastasi pääskynen. »Mutta minä päästän hyö-
dyttömän toista tietä.»

»Sekö sinusta sitten on siistimpää», sanoi heinäsirkka
ja nauroi. »Mutta minä en tahdo väitellä kanssasi tuol-
laisista makuasioista. Sano minulle sen sijaan, kun
kerran istut ylempänä, onko paljon ruohoa?»

»Niin pitkälle kuin saatan nähdä on ainoastaan ruo-
hoa ja ruohoa ja ruohoa», sanoi pääskynen. »Siinä on
ruokaa varmaankin miljoonalle heinäsirkalle.»

»Niin, mihinkäpä se riittää», vastasi heinäsirkka
alakuloisena. »Säähän on suloisen lämmin, ja jos poi-
kastemme ilmoille tullessa on kuivaa, niin saamme
hyvän heinäsirkkavuoden. Silloin ei tuo ruohonrippu-
nen riitä.»

»Sepä pahinta», sanoi pääskynen. »Mitä sitten teette?»
»Silloin me vaellamme», sanoi heinäsirkka.
»Niin, j' osta sinä kyllä voit», sanoi pääskynen. »Sen

olen nähnyt. Mutta missään tapauksessa et varmaan-
kaan pääse kovinkaan pitkälle.»

»Vähitellen matka kyllä luistaa», sanoi heinäsirkka.
»Sano nyt minulle ... maa josta tulet... onkaiketikin
vihreä?»

»Niin, vihreäkö?» vastasi pääskynen iloisena. »Ke-
sällä on se maailman vihrein maa. Niittyjä ja vainioita
ja metsiä ja sammalia ...vihreää jakaunista kaikkialla».
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»Sen minä panen mieleeni», sanoi heinäsirkka.
»Voit tehdä sen, jos se sinua huvittaa», tuumi pääs-

kynen ja nauroi. »Mutta sinne sinä et koskaan pääse
lyhyillä läpinäkyvillä siivilläsi. Sinne on monta sataa
peninkulmaa.»

»Minä lennän paremmin kuin luuletkaan», sanoi
heinäsirkka. »Milloin en ole syönyt liikaa eikä ruu-
miini ole täynnä munia, voin lähteä liikkeelle melkoi-
sella vauhdilla. Minä olen täynnä reikiä, ymmärrätkö,
ja minä täytän itseni ilmalla, ja sitten sitä mennään.»

»Vai niin,» sanoi pääskynen. »Minua ilahduttaisi,
jos tapaisin joitakuita lapsiasi siellä ylhäällä.»

»Joitakuita?» huudahti heinäsirkka ivallisesti. »Sinä
et ole varmaankaan ymmärtänyt minua oikein. Milloin
on kysymys heinäsirkoista, silloin niitä on niin paljon,
että niitä on mahdoton laskea.»

»Se on pahinta», vastasi pääskynen.
»Näetkös», jatkoi heinäsirkka. »Sinulla on miehesi

ja lapsesi ja pesäsi, ja sinun mielestäsi se on jotakin.
Heinäsirkka taas ei katso merkitsevänsä mitään ...

yksinään, itsekseen. Mutta kun me tulemme kaikki-
tyyni, niin me olemme jokaista voimakkaammat.
Kukaan ei voi meitä pidättää, kukaan ei voi meitä
vastustaa. Kaiken, mikä tulee tiellemme, me tuhoam-
me. Tahdotko kuulla sotalaulumme?»

»Kah, miksipä en», vastasi pääskynen. »Mutta sinä
tunnut hieman kerskailevalta.»

»Kuule», sanoi heinäsirkka, laski jousen viululleen
ja lauloi:

Heinäsirkka hyppii, hyppii näin, näin, näinl
Nyt täyttä vauhtia näin nelistäin
maan me täytämme,
valtaamme käytämme,
jälkeemme heitämme
ruttoja veriin,
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auringon peitämme,
syöksymme meriin!
Näin nelistäin!
Miljoonat.. . biljoonat...
heinäsirkkamiehet ja heinäsirkkanaiset,
triljoonat... kvadriijoonat..,
Heinäsirkka hyppii, hyppii näin
nelistäin
halki maailman vihreäin äärten!

»Se ei kuulu enää varsin ylentävältä», sanoi pääsky-
nen. »Mutta jos nyt puheesi on totta, niin mitä teette
sitten, kun olette syöneet kaikkityyni?»

»Sitä minä en tiedä», sanoi heinäsirkka. »Minä en
tiedä mitään. Nyt minä munin.»

Se kaivoi reiän maahan, missä oli istunut, laski sii-
hen kotelon, joka oli täynnä munia.

»Niitä on kaksikymmentäviisi kappaletta», sanoi se.
Se kaivoi vielä reiän ja vielä toisenkin ja pisti kote-

lon jokaiseen reikään.
»Nyt tunnen itseni kevyemmäksi», sanoi se. »Nyt

minulla on ainoastaan kaksikymmentäviisi jäljellä.»
Kun nekin olivat lasketut paikoilleen, laski se päänsä

ja siipensä riipuksiin ja näytti aivan uupuneelta.
»Minä olen kuiskannut niille korvaan, että niiden

on mentävä pohjoista kohti», sanoi se. »Silloin ne
kenties tulevat sinun vihreään maahasi.»

»Jumala varjelkoon meitä siitä», huusi pääskynen.
»Nyt minä kuolen», sanoi heinäsirkka. »Viimeisenä

hetkenäni minä ajattelen miestäni.»
»Siinä sinä teet kauniisti», sanoi pääskynen.
»Minä ajattelen, miten lihava se oli kuollessaan, jollei

se vielä hyppele sinne tänne saadakseen ruokaa», sanoi
heinäsirkka. »Kaikki maailman naiset saattavat olla
yksimieliset siitä, että miehillä on erittäin hyvät päivät.»

Sitten se kuoli.



11

Toukokuun lopussa, siihen aikaan kun pääskynen
hautoi muniansa Suomessa ja joka päivä odotti, että
niihin tulisi reikiä, ilmestyivät heinäsirkanpoikaset
maasta.

Ne olivat aivan äitinsä kaltaisia, ainoastaan pienem-
piä, eikä niillä ollut siipiä. Ja ne olivat toisten lasten
kaltaisia siinä, että ne kaikkein ensiksi huusivat ruokaa.

Ne söivät päivän noususta laskuun asti ja suurim-
mat ahmatit yölläkin. Jos pääskynen nyt olisi istunut
pensaassa, niin se olisi ymmärtänyt heinäsirkkaemon
huolet. Oli näet tullut hyvä heinäsirkkavuosi, kuten
se oli ennustanut, ja niin pitkälle kuin silmä kantoi,
ei ollut mitään muuta kuin syömässä olevia heinäsir-
kanpoikasia.

Ne eivät saaneet koskaan kyllikseen. Ne söivät ja
joivat ja sylkivät pois jälleen, ja kahden päivän kulut-
tua koko vainiolla ei ollut ainoatakaan ruohonkortta.
Ne olivat hävittäneet lehdet myöskin pikku pensaasta.
Sen paljaat oksat törröttivät ikäänkuin talvella Suo-
messa.

Näky oli surullinen, mutta neekerit olivat iloiset.
Heillä ei ollut mitään viljaa eikä mitään elukoita lai-
tumella, niin että he eivät kärsineet mitään häviötä.
He luulivat myöskin, että heinäsirkat olivat pyhiä
eläimiä, Jumalan lähettämiä. Yksikään neekeri ei tallan-
nut niitä tahallaan jalkoihinsa. Mutta he söivät niitä.
Paahdetut heinäsirkat olivat parasta, mitä he tiesivät.

Kun poikaset olivat syöneet kaiken, mikä syötävää
oli, joutuivat ne raivoihinsa.

»Ruokaa, ruokaa, ruokaa!» huusivat ne, ja vihreä
mehu valui niiden suusta. »Ruokaa, ruokaa, ruokaa!
Me kuolemme nälkään!»

Sitten ne rupesivat vaeltamaan.
»Muutamat vetäytyivät pohjoista kohti... ne olivat

ne, joiden äiti oli niille kuiskinut pääskysen, vihreästä
maasta. Ja sitten toiset tulivat perästä*
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Ne kulkivat pitkissä, loppumattomissa riveissä, ja
rivit seurasivat toisiaan niin taajaan, että takaa tulevat
tallasivat edellä kulkevien kantapäille, ja niitä oli niin
monta riviä, ettei kukaan voinut niitä laskea. Joka
taholta tuli uusia parvia liittyen toisiin ja marssien
mukana. Siinä oli lakkaamatta vaihteleva joukko pie-
niä sotilaita, jotka tuhosivat maan tulivatpa ne mihin
hyvänsä.

Eikä mikään voinut niitä pidättää.
Tultuaan järven rannalle marssivat ne suoraan

veteen, rivi toisensa jälkeen, kunnes kuolleista heinä-
sirkoista muodostui yli koko järven peitto, jota myö-
ten seuraavat kulkivat. Mitään ei tehnyt, jos niitä
hukkui miljoona tahi pari, tahi kymmenen. Riittä-
västi oli jäljellä, ja joka päivä tuli lukemattomia uusia
joukkoja.

»Ruokaa, ruokaa, ruokaa!» ne huusivat ja riensivät
eteenpäin.

Linnut söivät niitä, minkä jaksoivat. Muurahaiset
purivat niitä kuoliaiksi, piikkisiat saivat niistä kelpo
kestit, ja monet muut nälkäiset eläimet nielivät niitä.
Suuret elefantti-,sarvikuono- ja antiloopilaumat juoksi-
vat niiden yli ja tallasivat niitä jalkoihinsa.

Ei ollut mahdollista nähdä samalla kertaa suurta
heinäsirkkalaumaa kokonaisuudessaan. Se vain suu-
reni suurenemistaan, tapahtuipa sille mitä hyvänsä,
ja samosi lakkaamatta pohjoista kohti.

Ja missä ne olivat kulkeneet, siellä maa oli tuhottu.
Elefantit, antiloopit ja sarvikuonot ulisivat nälästä,
sillä niille ei ollut ainoatakaan lehteä. Vettä ei ollut
myöskään, sillä järvet olivat täynnä heinäsirkkain
ruumiita, jotka mätänivät ja levittivät kauhean hajun
ympärilleen. Hyönteiset kuolivat, koska ei ollut mitään
lehtiä, joita ne olisivat saattaneet syödä. Linnut kuoli-
vat, koska ne eivät voineet saada hyönteisiä itselleen
eivätkä poikasilleen.
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Yhä kauemmaksi ja kauemmaksi eteni heinäsirk-
kojen lauma.

Vihdoin ne lepäsivät erään yön. Koko maa oli aivan
kuin lainehtiva ruskea peitto, sillä yksikään niistä ei
pysynyt hiljaa.

»Minä halkean», huusi eräs.
»Me haikeamme, me haikeamme», kuului joka ta-

holta.
Ja sitten ne halkesivat.
Ne olivat syöneet itsensä suuriksi ja paksuiksi, niin

että ne eivät saattaneet enää olla vanhassa kuoressaan.
Silloin ne halkesivat pitkin pituuttaan ja läksivät van-
hasta kuorestaan, ja sitten ne marssivat edelleen uu-
sissa, jotka olivat valmiina vanhojen alla. Se oli niiden
kasvamistapa, ja se saattoi olla yhtä hyvä kuin minkä
toisen hyvänsä. Aamulla, kun ne olivat poissa, oli koko
maa täynnä vanhoja kuoria.

Viisi kertaa ne halkesivat samalla tavalla, ja joka
kerta niiden ruuanhuuto kuului entistään voimak-
kaampana. Ja joka kerta ne marssivat yhä suurem-
malla vauhdilla pohjoista kohti.

Silloinpa, niiden haljettua viidennen kerran, tapahtui
eräänä yönä jotakin ihmeellistä.

Ne olivat asettuneet leiriin tai oikeammin sanoen
tuhansiin leireihin, sillä viime aikoina joukko oli kas-
vanut enemmän kuin koskaan ennen. Olisi saattanut
uskoa, että uudet joukot odottivat toisia tien varrella,
jollei odottaminen olisi ollut ainoa, mitä heinäsirkat
eivät osanneet. Asianlaita oli se, että kaikkialla oli
hyvä heinäsirkkavuosi, kuten heinäsirkkaemo oli en-
nustanut.

Mutta tänä yönä oli leirissä paljon suurempi levot-
tomuus kuin tavallisesti.

Niitä oli niin paljon, että ne tuskin voivat antaa
sijaa toisilleen. Ne tunkivat ja lykkivät toisiaan, mutta
nyt, ihmeellistä kyllä, ei ollut ainoatakaan, joka olisi
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huutanut ruokaa, kuten niillä muutoin oli tapana.
Yksikään ei myöskään sylkenyt ruohoa. Oli kuin ne
olisivat olleet valmiit johonkin tahi odottaneet jotakin
uutta alkavaksi. Ne katselivat toisiaan suurilla silmil-
lään, nojasivat päänsä toisiaan vasten ja kuiskailivat.

»Tänä yönä se tapahtuu», sanoi eräs.
»Tänä yönä se tulee», sanoi toinen.
»Tänä yönä,... tänä yönä ... tänä yönä ~,» kuu-

lui kohinana halki äärettömien, lukemattomien rivien.
Monien miljoonien parvessa ei ollut yhtäkään, joka

ei olisi sitä tuntenut. Kaikki olivat juhlallisiaja odotti-
vat jännityksellä sitä ihmeellistä, mikä oli tapahtuva.

Ja heti ennen auringon nousua se tapahtui.
Kuin komennuksesta kaikki heinäsirkat halkesivat

samalla kertaa, mutta se tapahtui aivan toisella tavalla
kuin viidellä edellisellä kerralla.

Sillä tällä kertaa ne läksivätvanhoistakuoristaan täysi-
kasvuisina heinäsirkkoina siipineen, viuluineen ja kaik-
kineen.

Jokaisella oli neljä kaunista, läpinäkyvää siipeä,
joillane räpyttelivät, ja ne katselivat toisiaan jaitseään,
janiiden ilo olirajaton. Oli loppumaton pörinä, suhina
ja surina. Ne hyppivät ja juoksivat jalensivät hieman
ja istuutuivat jälleen maahan. Kun ne levittivät sii-
pensä, näytti, kuin niitä olisi ollut kaksi kertaa niin
paljon kuin ennen.

Kun aurinko nyt nousi ja paistoi niihin, huusi eräs:
»Ruokaa!»
»Ruokaa, ruokaa, ruokaa!» huusivat miljoonat.
Ruokaa ei ollutyhtään, mutta sehän ei tehnyt mitään,

nehän osasivat lentää. Kaikkien vatsat olivat tyhjät,
niin kauan oli kulunut siitä kun ne olivat syöneet.
Ne rupesivat pumppuamaan itseensä ilmaa ja pumppu-
sivat pumppuamistaan, kunnes olivat aivan ilmapallon
kaltaisia.

Ja sitten ne kohottivat siipensä.
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Samassa eräs viritti viulunsa. Heti sen jälkeen mil-
joonat muut viulut yhtyivät siihen, ja parven koho-
tessa ilmaan kuului yli tuhotun maan:

Heinäsirkka hyppii, hyppii näin, näin, näin,
nyt täyttä vauhtia nelistäin
maan me täytämme,
valtaamme käytämme,
jälkeemme heitämme
ruttoja veriin,
auringon peitämme,
syöksymme meriin!
Näin nelistäin!
Miljoonat

.... biljoonat...
Heinäsirkkamiehet ja heinäsirkkanaiset,
triljoonat, kvadriljoonat...
heinäsirkka hyppii, hyppii näin
nelistäin
halki maailman viheriän äärten!

Ne nousivat yhä korkeammalle ja korkeammalle
ilmaan, eikä kukaan ollut koskaan nähnyt niin valtavaa
leijailevaa parvea. Ne lensivät auringan eteen kuin
pilvi, niin että kaikkialle tuli täysi pimeys. Neekerit
laskeutuivat kasvoilleen ja uskoivat, että aurinko oli
sammunut ja maailmanloppu lähestyi.

Mutta kaikellahan on aikansa. Kun parvi vihdoin
oli kadonnut pohjoiseen, tuli aurinko jälleen näkyviin
ja houkutteli uutta ruohoa tuhotuille vainioille.

Afrikan pohjoisimmassa osassa Välimeren rannalla
on maa, joka on maailman kauneimpia.

Sade ja päivänpaiste vaihtelevat siten, että vilja
kasvaa erinomaisesti, ruoho niityillä on miehenkor-
kuista, ja viiniköynnökset vuorilla nääntyvät rypäle-
terttujen painosta. Siellä ei ole mitään talvea, joka
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tekee elämän raskaaksi ja synkeäksi, ainoastaan ajan-
jakso, jolloin kaikki kasvullisuus lepää uuden kukois-
tuksen edellä. Siellä ei ole helteistä kesää, jolloin au-
rinko kärventää ruohon ja kuivaa veden, niin että ih-
misten ja eläinten täytyy kärsiä janoa.

Vilja antaa monta satoa, ja sitä on helppo korjata
latoihin. Kirkas- ja kylmävetiset lähteet solisevat ja
ihana on aurinko noustessaan yli vuorten tahi vaipues-
saan mereen. Metsä on täynnä hirviä ja iloisia lintuja.
Mehiläisiä ja kirjavia perhosia liihoittelee sinne tänne
tuoksuvissa kukissa.

Ja kaiken tämän keskellä elää päivän ruskeaksi paah-
tamia ihmisiä tyytyväisinä osaansa ja rauhassa keske-
nään.

Tässä maassa erään kylän kaikki ihmiset olivat ker-
ran sunnuntaina kokoontuneet talon edustalle, jossa
vietettiin häitä.

Iloisia he olivat, ja ilo oli varmaan lisääntynyt illalla
tanssin alkaessa nurmikolla. Äidit kantoivat pikku
lapsia käsivarsillaan, sillä kaikkien piti ottaa osaa juh-
laan. Soittoniekat jo virittelivät viulujaan, mutta
heidän täytyi vielä vähän odottaa, sillä muuan vanha
mies, kylän vanhin, piti puhetta morsiusparille.

»Täällä teillä saattaa olla parempi kuin missään
muussa maailman kolkassa», sanoi hän lopuksi. »Jos
te muutoin olette hyviä ja hurskaita, pitää Herramme
huolen lopusta. Maa antaa teille kylvönne takaisin
satakertaisesti, eikä mikään paha uhkaa ihmisiä meidän
onnellisessa maassamme.»

Sen jälkeen hän puristi kummankin kättä ja kaikki
huusivat: eläköön! Silloin nuori mies viittasi eteläi-
selle taivaalle ja sanoi:

»Kas ...kas ...millainen musta pilvi. Yöksi tulee
ukkonen.»

»Ukkosilmat eivät käy tähän vuodenaikaan», sanoi
vanhus. »Ja sadetta me emme ole sen tuulen mukana,
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joka tänään puhaltaa, saaneet sataan vuoteen, jotka
jo olen elänyt».

»Mitä tuo pilvi sitten merkitsee?» kysyi nuori mies.
Kaikki katsoivat sinne päin, ja kaikki saattoivat

nähdä pilven. Mutta kukaan ei saattanut sanoa, mitä
se merkitsi. ,

Se oli suurempi ja paksumpi ja raskaampi kuin pil-
vet tavallisesti ovat. Se oli lähellä maata, ja näytti
siltä kuin ulottuisi taivaanrantaan asti. Se läheni ja
kasvoi kasvamistaan. Niistä, jotka sen näkivät, tuntui
kuin heidän ympärilleen olisi tullut täydellinen pimeys.

»Mikä se on? Mikä se on?»
He vetäytyivät lähemmäksi toisiaan ja tuijottivat

ja kysyivät, mutta kukaan ei saattanut antaa mitään
vastausta. Pienet lapset huusivat, miesten kasvot oli-
vat vakavat ja naiset pelkäsivät.

Turhaan morsian kehoitti vieraitansa juomaan ja
olemaan iloisia. Turhaan pelimannit alkoivat soittaa.
He lakkasivat pian ja liittyivät toisiin ja tuijottivat
pilveä ja miettivät mielessään, mikä se mahtoi olla.
Juhla oli mennyttä. Kukaan ei saattanut sanoa, mitä
hän pelkäsi, mutta kaikilla oli pahoja aavistuksia.

Ja pilvi kasvoi kasvamistaan ja laskeutui yhä lähem-
mäksi. Nyt se peitti auringon. Maa tuli pimeäksi,
niin että linnut lakkasivat laulamasta ja ihmiset tart-
tuivat toistensa käsiin suuressa tuskassa.

»Hiljaa», sanoi vanhus. »Kuuletteko?»
Heinäsirkka hyppii, hyppii näin, näin, näin!
nyt täyttä vauhtia nelistäin
maan me täytämme,
valtaamme käytämme,
jälkeemme heitämme
ruttoja veriin,
auringon peitämme,
syöksymme meriin!

2
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Näin nelistäin!
Miljoonat... biljoonat...
Heinäsirkkamiehet ja heinäsirkkanaiset,
triljoonat, kvadriljoonat.. .

Heinäsirkka hyppii, hyppii näin
nelistäin
halki maailman viheriäin äärten!

Se oli heinäsirkkojen sotalaulu. He eivät voineet
sitä käsittää, hehän olivat ainoastaan ihmisiä. He
kuulivat ainoastaan lukemattomien siipien suhinan ja
kohinan ja näkivät pilven kasvavan kasvamistaan.

»Jotakin putosi pilvestä», huusi eräs pieni poika.
Hän piti kädessään heinäsirkkaa, ja kaikki juoksivat

sinne nähdäkseen, mikä se mahtoi olla. Mutta sa-
massa niitä putosi pilvestä yhä enemmän, ja yht’äkkiä
koko pilvi syöksyi alas ihmeellisestikahisten jarätisten.

He suojelivat käsillään kasvojaan ja pudistivat eläi-
met päältään. Naiset ja lapset kirkuivat, miehet hosui-
vat niitä sinne tänne kepeillään. He tallasivat heinäsirk-
koja jalkoihinsa niin että ne narskuivat heidän askel-
tensa alla, mutta niitä tuli yhä enemmän ja enemmän,
äärettömänä rankkasateena, jonka vertaista kukaan ei
ollut nähnyt.

Ihmiset töytäsivät toisensa kumoon, huitoivat käsi-
varsillaan, huusivat, eivätkä tienneet mitään neuvoa.
Jokainen juoksi omaan kotiinsa, mutta huomasi, että
siellä oli yhtä hullusti, jollei pahemminkin. Heinä-
sirkkoja syöksyi kaivoihin, uuninpiippuihin, sisälle
avoimista ikkunoista ...ei ollut pilkkuakaan, mihin
niitä ei olisi pudonnut.

Kaksi tuntia kesti sadetta. Sitten taivas oli jälleen
kirkas ja aurinko paistoi.

Mutta silloin kaikki oli täynnä viliseviä heinäsirkka-
parvia. Ne riippuivat puitten oksista, niin että nämä
taipuivat maahan jakatkesivat. Ne pureutuivat kiviin,
kun eivät voineet löytää mitään muuta purtavaa. Ne
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ryömivät ja hyppivät ihmisten, koirien ja kanojen
päälle, kupertuivat ja kapusivat jälleen. Ja missä vaan
oli ruohonkortta tahi lehteä, sielläne sen heti tuhosivat.

Kansa ei tiennyt minkäänlaista keinoa niiden hävittä-
miseksi.

He nousivat kukkuloille ja katselivat viljavia vai-
nioitaan ...jok'ikinen pilkku oli heinäsirkkalauman
peitossa. He katselivat taivaalle ja huomasivat kau-
kana taivaanrannalla uuden pilven, joka oli musta ja
uhkaava kuin edellinenkin.. Ja heidän sitä katselles-
saan se kasvoi ja läheni, ja ennenkuin he ehtivät aavis-
taakaan, tuli heidän niskaansa uusi heinäsirkkasade.
Näytti kuin koko jutulla ei olisi ollut alkua eikä loppua,
ja he sulkeutuivat asuntoihinsa ja olivat epätoivoisia.

Sitten he menivät jälleen ulos, taittoivat puiden
oksia ja alkoivat niillä huitoa elukoita, kunnes ne eivät
enäävoineet liikuttaa koipiaan. Miljoonia oli surmattu.
Biljoonat ja triljoonat ryömivät ja hyppivät ja söivät.

He sytyttivät ruohikon palamaan siellä, missä elu-
koita oli runsaimmin. Tuli ritisi, savu tuprusi, vihreä
ruoho, keltainen vilja hukkui liekkeihin. Heinäsirk-
kojen rätinä kuului roviosta. Mutta mikään ei aut-
tanut. Miljoonat ja biljoonat lensivät yli tulen sinne,
missä ei palanut, ja söivät syömistään.

Kahdeksan päivää sitä kesti. Sitten ei ollut mitään
syömistä. Parvi kohosi, liittyi ilmassa isoksi pilveksi
ja läksi kauvas ...pohjoista kohti, yli meren.

Ihmiset seisoivat ja tuijottivat niitä. Morsian ja
sulhanen itkivät kotinsa häviötä. Soittoniekat ripusti-
vat viulunsa seinälle, ja vanha mies kuoli harmista.

Koko onnellinen maa oli tuhottu.

Syksyllä pääskynen lensi tapansa mukaan Afrikkaan,
Se oli viettänyt häänsä ja rakentanut pesänsä, muninut
ja hautonut,kasvattanut lapsensa kunnollisiksi muutto-
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linnuiksi ja syönyt viimeisen hyttysen. Sitten sen työ
Suomessa oli loppunut täksi kertaa ja kesäkin oli lop-
puun kuulunut.

Se oli vanha pääskynen, ja monta kertaa se oli jo
tehnyt tämän matkan edestakaisin, niin että se tunsi
hyvin tien. Sillä oli myöskin lepopaikkansa, missä se
lepuutti siipiään päivän tahi pari, ennenkuin lensi
edelleen.

Tällainen lepopaikka oli kaunis pieni Välimeren
saari, jossa pääskynen aina kävi paluumatkallaan. Se
ei ollut niin suuri, että sitä olisi merkitty kartalle,
mutta silti se saattaa olla yhtä hyvä, etenkin pääsky-
selle. Se ei ole myöskään kenellekään kiusan aiheena
maantiedossa. Mutta kauniita puita siellä oli', ja vai-
nioita ja ihmisiä ja eläimiä, ja niiden joukossa pieni
keltasirkku, joka oli pääskysen hyvä ystävä.

Kun pääskynen nyt tällä kertaa tuli ja istuutui puu-
hun, missä sirkkusella oli pesänsä, katsoi se hämmästy-
neenä ympärilleen.

Se ei voinut enää tuntea koko saarta. Koko metsästä
ei kuulunut yhtäkään ääntä, ei näkynyt yhtäkään eläintä
eikä yhtäkään ihmistä. Mitään savua ei noussut talojen
savupiipuista, kaikki ikkunat ja ovet olivat selkoseläl-
lään. Viljasta ei ollut jätteitäkään,ruohoa ei ollut, puis-
sa oli ainoastaan muutamia lehtiä, monet olivat kaa-
tuneet kumoon, toiset seisoivat oksat kuolleina ja
kauhean näköisinä.

Pääskynen alkoi luulla lentäneensä harhaan, mutta
sitten sirkku tuli ja istuutui sen viereen. Se oli laiha
Ja viheliäinen ja näytti surulliselta.

»Mitä ihmettä tämä merkitsee?» sanoi pääskynen.
»Kysyppäs muuta», sanoi sirkku. »Minä olen saaren

ainoa elävä olento, ja minä kyllä kuolen myöskin ennen
päivän loppua, sillä minä en luule, että minulla on
voimia lentää sinun kanssasi.»

»Mitä sitten on tapahtunut?» kysyi pääskynen.
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»Se on heinäsirkkojen työtä», selitti sirkku. »Ne
tulivat juhannuksen ajoissa ja söivät koko saaren.»

»Sitä minä en voi ymmärtää», sanoi pääskynen.
»Puhelin kerran erään heinäsirkkarouvan kanssa kau-
kana Afrikassa. Hän soitti viulua ja söi ruohoa eikä
muutoin tehnyt mitään pahaa... niin odotappas
hieman ...nyt minä muistan, hän puheli jotakin,
että hänen lapsensa matkustaisivat pohjoista kohti...
miljoonia lapsia tulisi...»

»Niin niitä tulikin», sanoi sirkku. »Miljoonia ja bil-
joonia ja triljoonia. Ne laskeutuivat yllemme kuin
musta pilvi ja söivät kaikkityyni.»

»Olkoonpa niin, että söivät ruohon ja lehdet», sanoi
pääskynen. »Mutta missä lehmät, hevoset ja ihmiset
ovat? Niitä ne eivät kaiketikaan voineet syödä.»

»Eivät suoranaisesti», sanoi sirkku. »Mutta nyt
saat kuulla.»

Silloin pääskynen äkkiä pelästyi. Se tuli ajatelleeksi,
että heinäsirkka oli kysellyt hyvin tarkoin vihreän
Suomen oloja ja kuiskannut munissa oleville lapsilleen,
että he lähtisivät sinne.

»Herran nimessä sano minulle ensiksi, mihin
heinäsirkat läksivät?» sanoi se.

»Ne saivat surmansa», sanoi sirkku. »Moni niistä
ei päässyt täältä elävänä.»

»Kerro», kehoitti pääskynen rauhoittuneena.
Ja sirkku kertoi.
Miten ne olivat tulleet, kuten niiden tapa oli, mi-

ten ne olivat näyttäneet taivaalla suurelta mustalta
pilveltä, joka sitten oli laskeutunut saareen. Pilvi oli
suurempi kuin saari, niin että monet niistä syöksyivät
mereen joka puolelle. Eikä ollut kulunut päivää kau-
empaa, ennenkuin jok'ikinen vihreä korsi oli syöty.

»Entä sitten», kysyi pääskynen.
»Illalla tuli kauhea myrsky», jatkoi sirkku. »En

ole koskaan nähnyt sen myrskyn vertaista. Tuuli vei
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talojen katot, metsän puut katkesivat ja kaatuivat ku-
moon ja laineet vyöryivät rantoihin vuorenkorkuisina.
Myrsky hävitti koko heinäsirkkalauman. Sen tauottua
kuolleet heinäsirkat peittivät meren niin pitkälle kuin
saattoi nähdä. Ne olivat monissa kerroksissa kuin
paksu peite, joka nousi ja laskeutui. Ne täyttivät
kaikki rannat ja jokainen laine toi mukanaan uusia.
Vihdoin ne kohosivat korkeaksi ruumisvalliksi koko
saaren ympärille. Oli samantekevä mistäpäin tuuli
puhalsi, meri oli joka puolelta eläimiä täynnä, ja ne
ajelehtivat sinne tänne ja joutuivat kaikki saarelle.

»Se oli niille oikein», vastasi pääskynen.
»Olipa kenties», sanoi sirkkunen. »Mutta se ei ollut

hyvä meille, sillä rutto tuli perästä.»
»Kerro», sanoi pääskynen.
»Se on pian kerrottu», jatkoi sirkku. »Myrskyn jäl-

keen tuli täysi tyven, ja monta viikkoa oli niin kuumaa,
ettei kukaan ollut ennen elänyt sen kaltaista. Aurinko
lekotti aamusta iltaan, puitten lehdettömät oksat olivat

kaikki vesi kuivui, ja ihmiset ja eläimet
istuivat hiljaa ja läähättivät ja saattoivat tuskin liikut-
taa itseään.»

»Entä sitten?»
»Sitten tuli rutto», sanoi sirkku. »Kuolleet heinä-

sirkat mätänivät, ja siitä syntyi kauhea löyhkä, päivä
päivältä yhä pahempi. Myrkylliset höyryt peittivät
kuin sumu koko saaren. Eläimet sairastuivat ja ihmiset
sairastuivat. Kärpäset putosivat kuolleina ilmasta,
linnut vikisivät ja kuolivat ennen pitkää. Hevoset ja
lehmät suistuivat kuolleina maahan. Ihm set istuivat
ahdistuksessa, huokasivat kerran ja kaikki oli lopussa.
Rutto lisääntyi lisääntymistään. Minä olen ainoa elävä
olento koko saarella, ja minä kuolen ennen iltaa.»

»Se oli kauhea juttu», sanoi pääskynen. »Ainoa
hyvä asiassa on se, että heinäsirkat myöskin kuolivat.
Niin käy, kun haluaa liianpaljon. Ja päälle päätteeksi
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ne sylkivät pois ruuan. Jos ne olisivat syöneet niinkuin
muukin siivo väki, niin olisi sitä varmaan riittänyt
sekä niille että meille kaikille. Minä muistan sanoa
sen saavuttuani niiden asuinsijoille. Ja miten kau-
niisti tuo heinäsirkkarouva soittikaan viulua!»

Pääsky istui hetkisen hiljaa ja ajatteli tätä. Sitten
se kohotti siipensä.

»Nyt minun täytyy lähteä», sanoi se. »Tuletko sinä
mukaan?»

Sirkku ei vastannut. Se oli pudonnut oksalta ja oli
kuolleena maassa.

Sitten pääskynen lensi yksin.



Meritähti,

Kohtasivatpa kerran toisensa iso turska, vanha hum-
meri, meritähti ja »hietakäärmeen» puolikas erääs-

sä paikassa syväl ä meren pohjassa.
Turska oh syönyt liikaa ja loikoi nyt vedessä liik-

kumatta tuijottaen tyhmillä silmillään. Se ei jaksanut
hievahtaa paikaltaan.

Meritähti oli kietonut viisi käsivarttaan osterin
ympärille ja imi sitä par'aikaa tyhjäksi. Osteri oli
aluksi sulkenut kuorensa tiiviisti yhteen, mutta silloin
meritähti ruiskutti jotakin myrkyllistä sotkua siihen
paikkaan, mistä kuori sulkeutui, ja silloin tuo raukka
ei voinut enää kauemmin vastustaa. Se oli puoleksi
imetty, ja meritähti alkoi katsella lisää ruokaa. Sen
se saattoikin helposti tehdä, sillä kun oli silmä kunkin
käsivarren päässä.

Hummerin ei ollut yhtä hyvä olla.
Se oli vaihtanut kuortansa muutamia päiviä sitten,

ja uusi kuori oli vielä jokseenkin pehmeä. Siksi se
piiloutui ison kiven alle, ei syönyt ja oli jokseenkin
yrmeä, kun joku sitä puhuttelu

Mutta hietakäärmeen puolikkaan laita oli vielä
pahempi.

Sen takaosa oli edellisenä päivänä hakattu poikki.
Miten se oli tapahtunut, sitä se ei itsekään tiennyt.
Silmiä sillä ei ollut ollenkaan, mutta siitä sillä ei ollut
mitään syytä olla pahoillaan. Se näet ei tarvinnut
silmiä, koska sekaiket päivät kaivelehti hiekassa. Muu-
toin se oli mitätön ja surullinen olento, jonka täytyi
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ottaa elämä sellaisena kuin se tuli ja jonka päähän ei
myöskään pistänyt valittaa.

Nyt se vain kuljeksi ja etsi takaosaansa. Eihän
kukaan tahdo kadottaa omaansa. Ja mitä vähemmän
kukin omistaa, sitä suuremman arvon hän sille luon-
nollisesti antaa.

Juuri kun nämä kaikki olivat syvyydessä, ja kullakin
oli kylliksi huolta omasta itsestään, laskeutui suuri
pyöriäinen niiden luokse.

Syntyi suuri hämminki. Turska iski pyrstöllään
sivulle, hummeri hiipi kokonaan kiven alle ja meri-
tähti oli päästämäisillään irti osterin. Hietakäärme
kyllä huomasi veden liikkeestä, että jotakin oli te-
keillä, mutta se, tavallisuutensa mukaan, ei tiennyt
mitään.

»Hah! hah!» sanoi turska. »Mikäs kala sinä olet?»
»Minä en ole mikään kala, jos suvaitsette», sanoi

pyöriäinen.
»Sinä olet kuitenkin kalan muotoinen, vaikka näy-

tätkin hieman kömpelöltä», väitti turska.
»Minä tiedän kyllä, että muotoni on minulle hai-

taksi», sanoi pyöriäinen. »Se on minua suututtanut
monta kertaa. Onpa menty niinkin pitkälle, että
minua ja vertaisiani on kutsuttu valaskaloiksi. Ja kui-
tenkin minä itse asiassa olen aivan säännöllinen imet-
täväinen.»

»Millainen eläin se on»? kysyi turska.
»Ne ovat etevimpiä kaikista eläimistä», sanoi pyö-

riäinen. »Me emme voi hengittää vedessä, kuten
kalat ja muut matelijat täällä alhaalla. Meidän täytyy
nousta vedenpinnalle hengittämään.»

»Raukka», sanoi turska.
»Surkutteletko minua, tyhmä turska?» sanoi pyö-

riäinen suuttuneena.
»Niin, kaiketikin sinä olet surkuteltava», sanoi turs-

ka. »Sinuthan on määrätty elämään vedessä sen
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voin nähdä jo muodostasi. Miten epämukavaa mah-
taakaan olla, kun joka silmänräpäys täytyy nousta
vedenpinnalle hengittämään. Minä mielestäni olen
todellakin parempiosainen.»

»Niinkö arvelet?» sanoi pyöriäinen. »Niin, jokai-
sella on oma makunsa. Olisi tyhmää antautua keskus-
teluihin sinun kaltaisesi kanssa. Miten sinä voisit
ymmärtää ylhäisten elämää ja heidän tunteitansa. Nyt
minä jälleen lähden. Minä tulinkin tänne syvyyteen
aivan sattumalta.»

»Jää hyvästi», sanoi turska. »Äläkä tukehdu, ennen-
kuin pääset ylös ja saat uutta ilmaa.»

Pyöriäinen läksi ylöspäin, ja toiset nauroivat sille,
»Kas millainen», sanoi turska. »Miten typeriä yl-

häiset saattavatkin olla. Tuossa pyöriäinen ui edes-
takaisin ja kuvittelee mielessään olevansa meitä muita
parempi, koska se ei voi hengittää vedessä.»

»Niin, pöyhkeileminen ei todellakaan ole kaunista»,
sanoi hummeri. »Vanhemmaksi tultuaan tuntee kukin
kyllä parhaiten, minkä arvoinen hän on, ja Herramme
edessä me olemme kaikki samanarvoiset.»

»No, no», sanoi turska. »Tuo nyt kuitenkin minusta
menee hieman liian pitkälle. Olet itse kuullut, miten
minä kohtelin suurkehujaa, niin että ymmärrät minun
olevan viisaan ja oikeinajattelevan miehen. Mutta kaik-
kea eroitusta ei maailmasta kuitenkaan voi ottaa pois.»

»Eipä, ei», sanoi hummeri. »Minä en muutoin välitä
paljon siitä asiasta, niin kauvan kuin minun kuoreni
ei ole kunnossa.»

»Niin, sinäkin paraikaa vaihdat kuorta», sanoi turska.
»Se ei varmaankaan ole hauskaa.»

»Ei, siitä saatat olla varma», sanoi hummeri. »Eten-
kin minun iälläni. Tässä sitä nyt saa kuljeksia niin
sanoakseni paitahihasillaan ja joutua alttiiksi kaikille
ikävyyksille. Nyt jo saan kestää tämän saman jutun
seitsemännentoista kerran.»



27

»Herra Jumala», sanoi turska. »Ja sitä ei voi välttää?»
»Ei, mitenkäs se kävisi laatuun. Sillä tavallahan me

kasvamme.»
»Se on totta», sanoi turska. »Sen minä unohdin.

Minä en muistanut, että sinä kuulut alempiin eläi-
miin. Nyt näet itse, miten yksinkertainen ja suora
minä olen.»

»Olenko minä huonompaa lajia kuin sinä?» kysyi
hummeri.

»Epäilemättä», sanoi turska. »Sen näet kaikkien par-
haiten omasta kehityksestäsi. Alempien eläinten kehi-
tys tapahtuu ikäänkuin hyppäyksin. Ne muuttuvat.
Tahi ne jättävät myöskin koko verhonsa, kuten sinä
nyt teet. Korkeammilla eläimillä se tapahtuu tasaisem-
min. Me kasvamme joka päivä, huomaamatta, mutta
varmasti. Jos minä nylkisin itseni tuolla tavalla, kuten
sinä, niin minä kuolisin heti. Minä olen hienompaa
rakennetta, ymmärrätkö?»

»Mitä tyhmyyksiä se turska puhuu?» mutisi vanha
hummeri ja hiipi kiven alta, vaikka se vielä oli vallan
pehmeä ja tunsi jokaisen hietajyväsen, mihin se kos-
ketti. »Onko se hienomman rakenteen merkki, että
sinä kuolet, kun otat takin päältäsi?»

»Luonnollisesti», sanoi turska.
»Silloin onnittelen itseäni sen johdosta, etten ole

niin hienorakenteinen», sanoi hummeri. »Tuon hölyn-
pölyn veroista en ole ennen kuullut. Lorun lopuksi
sinä olet yhtä suuri narri kuin pyöriäinenkin.»

»Me emme varmaankaan ymmärrä toisiamme»,
sanoi turska. »Mutta sehän ei itse asiassa ole niin ih-
meellistä. Eri säätyihin kuuluvien henkilöiden yleensä
ei pitäisi keskustella keskenään muulloin kuin äärim-
mäisessä hätätilassa. Alemmalla kannalla olevat sie-
tävät sitä harvoin. Ne tulevat ylvästeleviksi ja ne-
näkkäiksi.»

»Onkos mokomaa kuultu», sanoi hummeri.
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»Jää hyvästi», sanoi turska, iski purstoaan vah-
vasti ja oli samassa poissa.

»Herra ties mikä tuo luuloittelee olevansa», sanoi
vanha hummeri.

»Oi, oi», sanoi hietakäärme.
»Kuka se on? ...Ah, sinähän se olet, hyvä hieta-

käärmeeni», sanoi hummeri.
»Niin, minä se kyllä olen», sanoi hietakäärme.
»Miten sinä voit?»
»Siinähän tuo menee», sanoi hietakäärme, »ei ole

mitään valittamista. Hietaahan on aina kylliksi, ja
kun syömisessä on täysi työ, niin olisipa ihme, jollei
jotakin jäisi vatsan varalle. Olen vain pahoillani,
kun olen kadottanut takaosani.»

»Mitä olet kadottanut?» sanoi hummeri.
»Olen kadottanut takaosani», toisti hietakäärme.
»Siunaa ja varjele», huudahti hummeri. »Elukka

parka! En siedä kuulla puhuttavan sellaisesta niin
kauvan kuin olen pehmeä. Miten sinä sitten sel-
viydyt ilman takaosaa?»

»Niin, niin ...saa selviytyä, miten voi», sanoi hieta-
käärme.

»Miten se on tapahtunut?» kysyi hummeri.
»Mistä minä tiedän», sanoi hietakäärme. »Minun

kaltaiseni raukan täytyy ottaa asia sellaisenaan ja olla
iloinen, että voi säilyttää henkensä. Kun nyt vaan
löytäisin takaosani!»

»Mitä ihmettä sinä sillä tekisit?» kysyi hummeri.
»Minä aion luonnollisesti kasvaa kiinni siihen,

sanoi hietakäärme. »Mitäpä sillä muuta tekisin?»
»Voitko sen?»
»Tietysti minä voin. Jollen minä löydä vanhaa,

täytyy minun kasvattaa uusi.. Mutta siihen menee luon-
nollisesti pitempi aika. Vanhahan olisi mukavampi.»

»Sepä ihmeellistä», sanoi hummeri. »Olen kyllä
kuullut, että saattaa kadottaa koipensa tahi tunto-
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sarvensa, ja että se saattaa kasvaa uudelleen. Mutta
koko takaosa?»

»Niin», sanoi hietakäärme, »se on runsas toinen
puoli minua, niin että mikään leikinasia se ei ole.
Mutta silti ei ole syytä menettää toivoa. Saattaahan
tapahtua, että sen löydän. Tahi kenties löydän myös-
kin jonkun toisen.»

»Mitä sinä sanot?»
»Minä sanon, että minulla saattaa olla sellainen onni,

että löydän uuden takaosan», vastasi hietakäärme. »Ei
ole mahdotonta, että jotakin toista hietakäärmettä on
sattunut kohtaamaan sama onnettomuus samakuin mi-
nuakin. Meitä on todellakin kyllin paljon, ja raukkoja
me olemme kaikki.»

»Mutta herra armahda», huudahti hummeri. »Jos-kin sinä löytäisit vieraan takaosan niin mitä hyötyä
sinulla siitä olisi?»

»Saatanhan kasvaa siihen kiinni», sanoi hietakäärme.
»Mikäpä minua siitä estäisi?»

»Nyt panet omiasi», väitti hummeri.
»Totta tosiaan, sitä en tee», vakuutti hietakäärme.

»Minunlaiseni ei tosiaankaan kykene omiaan pane-
maan. Minä sanon sinulle, ettei sekään takaosa, jonka
minä kadotin, ollut alkujaan minun omani.»

»Mitä sinä sanot?»
»Se ei ollut minun omani», toisti hietakäärme. »Sen

minä löysin, kun minua tätä ennen oli kohdannut
onnettomuus. Mutta edellinen, se oli minun. Se
oli se, joka minulla oli syntyessäni.»

»Sepä ihmeellistä», sanoi vanha hummeri. »Silloin
minä toivon itsesi vuoksi, että löydät oman takaosasi
tahi vaikkapa jonkun toisen sehän on sinulle aivan
sama, mikä se on.»

»Niin minä en juuri voi sanoa», sanoi hietakäärme.
»Omani oli jokseenkin kulunut; niin että jos voisin
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löytää jonkun, joka olisi nuorempi ja parempi, olisi
se kyllä hyvä.»

»Niin, onnea vaan», sanoi hummeri.
»Kiitoksia paljon», sanoi hietakäärme. »Tekee aina

hyvää, kun saa osanottoa. Olen myöskin hyvin iloinen
siitä, mitä sanoit äsken, nimittäin että me kaikki olem-
me samanarvoiset Herramme edessä. Hietakäärme-
paralle on hyvä kuulla jonkun kerran sellaista.»

»No niin», sanoi hummeri. »Sen minä tosin sanoin.
Mutta sinun ei pidä käsittää sitä liian sananmukaisesti.
Tuolle hullulle pyöriäiselle ja typerälle turskalle, jotka
olivat niin olevinaan, teki hyvää kuulla sellaista. Mutta
sinä kai et voi koskaan kuvitella mielessäsi, että esi-
merkiksi sinä ja minä olemme samanarvoiset?»

»Vai niin, onko asia siten», sanoi hietakäärme.
»Eroitustahan kyllä on», sanoi vanha hummeri. »Ei-

hän toki, Jumalan kiitos, kaikki ole valettu samaan
kaavaan. Miltä luulisit maailman silloin näyttävän?»

»Ei tosiaankaan», sanoi hietakäärme.
»Sinä sanot sen niin kummallisesti», sanoi hummeri.

»Tahdotko todellakin verrata itseäsi ylhäiseen humme-
riin, jolla on kynnet ja varrelliset silmät, tuntosarvet
ja neljätoista koipea, pyrstö uimista varten, panssari
ja kilpi ja monet muut ihanuudet? Ja sinä juoksentelet
vain sinne tänne ja etsit omaa takaosaasi, olisitpa vielä
iloinen, jos löytäisit toisen!»

»Enpä suinkaan», sanoi hietakäärme. »Sehän saattaa
olla totta. Ajattelen vain, mitä sinä sanoit turskalle, ja
mitä turska sanoi pyöriäiselle. Minä en voi ymmärtää
muuta, kuin että minulle täytyy olla eduksi se, että
voin kasvaa yhteen takaosani kanssa, jos minä sen löy-
dän, kun minä nyt kerran olen sen kadottanut. Eikä-
hän minua saata missään tapauksessa vahingoittaa
se, että voin käyttää toisen takaosaa, jollen löydä
omaani.»

»Elukka», sanoi hummeri. »Minä kadun, että an-
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tauduin kanssasi keskusteluun. Mene ja hoida taka-
osasi, miten itse haluat.»

»Kiitos», sanoi hietakäärme.
Sen jälkeen se hiipi matkoihinsa. Meritähti päästi

nyt osterin, siinä ei ollut enää mitään.
»Tuo hietakäärme antoi sinulle todellakin suoran

vastauksen», sanoi meritähti.
»Kenelle sinä puhut?»karjasi hummeriraivostuneena.
Se unohti, että se vielä oli pehmeä ja hyökkäsi

eteenpäin ja puristi meritähdeltä yhden käsivarren.
»Ai, ai», sanoi meritähti.
»Ai, ai», huusi hummeri. »Nyt minun oivallinen

kynteni on ehkä mennyt piloille koko elämäksi.»
»Ja minun käsivarteni on poissa», valitti meritähti.

»Mutta minä hankin kyllä itselleni uuden.»
Sitten se hiipi tiehensä. Hummeri hiipi myöskin

tiehensä, se oli ikävystynyt paikkaan. Nyt siellä ei
ollut enää muuta kuin meritähden poikkipuraistu
käsivarsi. Hetkisen kuluttua hietakäärme tuli takaisin.

»Etkö ole löytänyt takaosaasi?» kysyi meritähden
käsivarsi.

»Kuka siellä puhuu?» sanoi hietakäärme. »Minä en
näe mitään.»

»Minä olen meritähden viides käsivarsi. Hummeri
puri minut poikki, kun sinä niin suututit sen.»

»Herra Jumala, sinua raukkaa», sanoi hietakäärme.
»Niinpä sinun päiväsi ovat päättyneet.»

»E-ei», sanoi meritähden käsivarsi. »Niin hullusti
ei asianlaita suinkaan ole. Oletko löytänyt taka-
osasi?»

»En, sitä en ole», sanoi hietakäärme. »Enkä myös-
kään kenenkään toisen. Saan kyllä kasvattaa uuden.
Kunhan nyt vain en olisi liian vanha siihen. Sellai-
sessa tapauksessa saan selviytyä ilman.»

»Minä säälin sinua kovasti», sanoi meritähden käsi-
varsi.
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»Kiitos ystävällisyydestäsi», sanoi hietakäärme. »Muu-
toin olen sitä mieltä, että saatat tarvita kaiken säälin
itsellesi. Sinusta kai ei enää koskaan tule kalua?»

»Miksipä ei?» sanoi meritähden käsivarsi. »Ei ole
luovuttava toivosta. Se, johon minä kuuluin, saa
kyllä pian uuden käsivarren, eikä minullakaan toti-
sesti ole aikomus kuolla.»

»Siihen sinulla mielestäni kuitenkin on suuri syy»,
tuumi hietakäärme. »Sinulta puuttuu annappas
kun katson, sinulta puuttuu neljä käsivartta.»

»Ja suu ja vatsa ja kaikki», lisäsi meritähdenkäsi-
varsi.

»Toisin sanoen, sinusta puuttuu koko eläin, tuota
käsivarrenpätkää lukuunottamatta», sanoi hietakäär-
me.

»Niinpä kylläkin», myönsi meritähti. »Ja sehän on
juuri hankittava, mitä kaipaa. Jos voisit nähdä, näyt-
täisin sinulle, että olen jo alkanut hieman kasvaa.»

»Voitko sinä nähdä?»
»Voin kylläkin», sanoi meritähden käsivarsi. »Mi-

nulla on yksi silmä ...meillä käsivarsilla on kullakin
oma silmämme, ja minun silmäni, Luojan kiitos, on
uloimpana kärjessä. Ja suolenpala minulla on myöskin,
niin että alku ei suinkaan ole huono.»

»Niin, onnea vain», sanoi hietakäärme.
»Kiitoksia», sanoi meritähden käsivarsi. »Kyllähän

se menee. Kunpa vaan sinulla olisi takaosasi.»
»Kuule nyt, pikku ystävä», sanoi hietakäärme. »Etkö

sinä nyt hieman ylvästele huolehtiessasi minun asiois-
tani, silloin kun omat asiasi ovat tuossa kunnossa?
Anna nyt minun takaosani olla rauhassa, ja ajattele
koko meritähteä, joka sinulta puuttuu.»

»Herra Jumala», sanoi meritähdenkäsivarsi. »Oletko
sinäkin nyt olevinasi?»

»Olevinani», sanoi hietakäärme. »Ei, en minä todella-
kaan ole olevinani. Mutta minä en voi kärsiä, että
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joku ylpeilee. Ja on sitä nyt eroitusta myöskin ole-
massa.»

»Onko ?» sanoi meritähden käsivarsi. »Minä muutoin
arvelin, että sinä sanoit hummerille ...»

»Älä välitä siitä, mitä kunnon väki puhuu, kun et
voi ymmärtää sitä», sanoi hietakäärme suuttuneena.
»Eri asia on, mitä minä sanon hummerille, ja eri
asia, mitä sanon sinulle. Sinä olet ainoastaan viheliäi-
nen nilviäisen kappale, ja minä olen käärme .'.. kuu-
letko ...käärme, joskin hetkellisesti ainoastaan käär-
meen puolikas.*) Peninkulman mitan olen sinun ylä-
puolellasi, sinun, joka lepäät tuessa avutonna ilman
käsivarsia, ilman suuta jakaikkea, kunnes ne mahdolli-
sesti jonakin päivänä kasvavat sinulle tavalla tahi toi-
sella.»

»Älä ole suutuksissasi minuun», sanoi meritähden
käsivarsi. »Sinä voit saada jälleen takaosasi... mutta
jos minä nyt voin saada takaisin kaiken, mitä olen ka-
dottanut, niin on se kaiketikin varsin kelpo asia ...
vai miten? Minä arvelen, että mitä huonommin jolle-
kin on käynyt, sitä reippaampi hän on, kun kuitenkin
selviytyy ...etkö sinä sanonut jotakin sellaista hum-
merille?»

»Nilviäinen! Tomppeli!» huusi hietakäärme.
Sen jälkeen se mateli tiehensä.
Meritähti pysyi paikoillaan ja kasvoi, eikä kestänyt

pitkää aikaa, ennenkuin kaikkityyni oli kasvanut siihen
uudelleen. Nyt se oli yhtä hyvä meritähti kuin joku
toinenkin ainoastaan sillä eroituksella, että vanha käsi-
varsi oli paljoa suurempi kuin neljä uutta. Mutta se
kyllä korjautui ajan varrella.

Iloisena se meni maailmaan kohdatakseen jonkun,
jonka rinnalla se voisi ylpeillä.

*) Merikäärme on käärme ainoastaan nimeksi, se kuuluu
matoeläimiin ja sitä nimitetään myöskin hietamadoksi.

3



Viisi suurvaltaa.

Katri säteili.
Hän avasi kaikki ikkunat, räiskytti vettä lattialle

ja lakaisi. Hän piiskasi sohvan ja nojatuolit, niin että
pöly kohosi korkeina pilvinä. Hän kulki pölyriepu
kädessään joka paikassa. Ei ollut tuolinjalkaa, ei kir-
jaa hyllyssä, joka ei olisi saanut osaansa.

Kun kaikki oli kunnossa, sulki hän ikkunan ja meni
tiehensä.

Samassa silmänräpäykessä jokinylen mitätön olento
liiteli halki ilmojen. Se laskeutui kirkkaan mahonki-
pöydän kulmaan. Se oli niin pieni, ettei maksanut ol-
lenkaan vaivaa koettaa keksiä sitä paljaalla silmällä.
Suurennuslasilla katsottuna se oli lähinnä pilkun
näköinen.

Mutta se oli sitkeä joka tapauksessa.
Se lepäsi siinä, mihin se oli pudonnut, ei liikahtanut,

ei päästänyt hiiskahdustakaan, aivan kuin mikään ei
kuuluisi siihen. Pieninkin tuulenpuuska olisi puhalta-
nut sen pois, mutta tuulenhenkäystäkään ei käynyt,
ja niin se jäi paikoilleen ja oli hyvin olevinaan.

Hetkisen kuluttua toinen laskeutui aivan sen viereen.
Se oh yhtä pikkuruinen kuin ensimäinenkin, ja aivan

yhtä sitkeä. Mutta suurennuslasilla näki, että sen toi-
nen pää oli paksumpi, niin että se oli pienen nuijan
kaltainen.

»Terve mieheen», sanoi ensimäinen.
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»No, terve, terve», sanoi toinen.
Sitten oli hiljaista hetkinen. Ne saattoivat kuulla

toistensa äänensävystä, että olivat hienoa väkeä, ja
siksi ne tiesivät, että puhe kyllä sujui aivan itsestään.

»Täällä on kummallisen kuivaa», sanoi toinen.
»Minä olen aivan samaa mieltä», sanoi ensimäinen,

»jollei tule mitään muutosta kosteaan päin.»
»Tunnen suurta surua kuullessani sitä», sanoi toi-

nen.
»Kiitoksia paljon osanotosta», sanoi ensimäinen.

»Minulle on kunniaksi kuolla niin hyvässä seurassa.»
»Te olette ylen kohtelias», sanoi toinen. »Ehkä saan

esitellä itseni, koska täällä ei ole saapuvilla ketään
toista, jokavoisi sen tehdä. Minun nimeni on kurkku-
mätäbasilli.»

»Minua ilahduttaa erittäin suuresti tehdä teidän
persoonallista tuttavuuttanne», sanoi ensimäinen. »Ni-
mi on minulle luonnollisesti ollut kauvan tunnettu.
Kenties tekin tunnette minut. Minä olen kolera-
basilli.»

»Vai niin, oletteko te kuuluisa kolerabasilli!» sanoi
toinen.

»Kiitän kunniasta», sanoi kolerabasilli. »Mutta kukas
tuossa tulee?»

Vielä tuli pieni esine tanssien halki ilman ja asettuen
niiden viereen. Se oli yhtä suuri kuin nekin, mutta
kankea kuin tikku. Se näytti niin sitkeältä, että ne
ymmärsivät heti, että se kuului samaan perheeseen.

»Me puhelemme, että täällä on niin kuivaa», sanoi
kolerabasilli ja kumarsi.

»Siinä kyllä olette oikeassa», sanoi äskentullut.
»Mutta se ei haittaa minua pienintäkään. Minä voin
viihtyä kuivassa miten kauan tahansa. Minun nimeni
on tuberkelibasilli. Hyvää päivää!» ‘

»Minua ilahduttaa erinomaisesti. Minä olen kolera-
basilli, ja tämä herra on kurkkumätäbasilli.»
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»Ahaa», sanoi kurkkumätäbasilli. »Silloin voin toi-
voa saavani hauskan tarinahetken, kun lepäilen tässä
ja olen vapaa.»

»Me puhuimme kolerabasillin maineesta», sanoi
kurkkumätäbasilli.

»Siitä ei ole mitään puhumista», sanoi kolerabasilli.
»Minä olen saanut väistyä ylen paljon, sen jälkeen kun
minut keksittiin.»

»Ah niin», sanoi kurkkumätäbasilli, »niinpä on mi-
nullekin käynyt.»

»Minulle myöskin», sanoi tuberkelibasilli ja huokasi.
»Se johtuu näistä onnettomista suurennuslaseista»,

sanoi kolerabasilli. »Viheliäiset ihmisethän löytävät
aina, olipa sitten miten hyvässä kätkössä tahansa. Ja
niin ne alkavat ahdistaa toista mitä hurjimmin.»

»Täytyy toisinaan antautua», sanoi kurkkumätä-
basilli. »Kun vaan pitää vaarin, niin voi kyllä viek-
kaasti tunkeutua eteenpäin. Pitää vain pysyttäytyä
oikein hiljaa, ja sitten kun joukko on tarpeeksi lukuisa

on paras hyökätä kimppuun ja tukehduttaa.»
»Minä otan asian kernaammin levolliselta kannalta»,

sanoi tuberkelibasilli. »Minä en pidä kiireestä. Parasta
kun asettuu paikoilleen, on levossa ja rauhassa ja li-
sääntyy, kunnes kaikkityyni käy itsestään ja ilman sen
suurempaa vaivaa.»

»Levollisuus ei nyt ole minun ominaisuuksiani»,
sanoi kolerabasilli, »Minä tulen kernaimmin kuin
varas yöllä. Entisinä aikoina minä olin mahti. Sil-
loin minussa piili ihmisille jotakin peloittavaa, jota-
kin salaperäistä. He luulivat, että minä olin Herran
lähettämä rangaistus heidän syntiensä vuoksi, ja he
antoivat minun raivota miten parhaiten halusin. Minä
kaadoin heitä kuin kärpäsiä, ja he jäivät makaamaan
hautaamattomina kaikkialle. He joivat itsensä pata-
humalaan siten minun työni tuli niin paljon hel-
pommaksi, Minä piiloittauduin heidän jätekasoihinsa,
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joita oli kaikkialla, ja kun minä olin huvitellut itseäni
kokonaisen kesän ja kaikki luulivat, että vaara oli men-
nyt, olin minä seuraavana kesänä esillä jälleen ja tuotin
maailmaan tuhoa. Olenpa kerran lopettanut kokonai-
sen sodankin, minä surmasin kaikki sotilaat.»

»Niin, minä tiedän, minä tiedän», sanoi kurkkumätä-
basilli.

»Teillä on kunniakas historia», sanoi tuberkelibasilli.
»Minä olen, kuten sanottu, ottanut asiat levollisem-
malta kannalta, mutta yhtä ja toista olen kuitenkin toi-
mittanut. Minä olen pysyttäytynyt määrätyissä per-
heissä sukupolvesta sukupolveen, ja olen voinut erin-
omaisesti. Mutta minä en voi kieltää, että hyvät päi-
vät alkavat lähestyä loppuaan. Kaikkialla ihmiset ra-
kentavat parantoloita ja rettelöitsevät minun kanssani
kaikin mahdollisin keinoin.

»Niin, se on halpamaista», sanoi kolerabasilli. »Nyt
he tahtovat myöskin saada niin puhdasta kaikkialle.
Heti kun minä olen sijoittunut johonkin ihmiseen, lä-
hetetään hänet sairaalaan ja eristetään, ja silloin minä
en pääse pitemmälle. Ja milloin minä olen saanut
vakavan jalansijan maan toisella puolella, niin heidän
siunatut sähkösanomansa juttelevat siitä jo silmän-
räpäyksessä. Sen jälkeen se tulee heidän viheliäisiin
sanomalehtiinsä, ja seuraavana päivänä koko maailma
tietää, missä kolera liikkuu.»

»Niin, se on surullista», sanoi tuberkelibasilli.
»Niin, me taannumme todellakin», sanoi kurkku-

mätäbasilli.
Ne olivat hetkisen hiljaa murheissaan. Äkkiä kolera-

basilli sanoi:
»Enin minua suututtaa se, että meidän täytyy väis-

tyä sellaisten viheliäisten olentojen kuin ihmisten
tieltä.»

»Sen kummempia he eivät kumminkaan ole», sanoi
kurkkumätäbasilli.
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»Eivät, sen Luoja tietää», sanoi tuberkelibasilli.
»Ei ole epäilemistäkään, ettemme me basillit olisi

maailman täydellisimpiä olentoja», sanoi kolerabasilli.
»Kaikki nämä n. s. korkeammat eläimet ja kasvit ovat
kovin hullunkurisia, kun niiden liitteitä tarkastelee
hieman lähemmin. Ne luuloittelevat itselleen ja muille
päässeensä äärettömän pitkälle, mutta itse asiassa ne
tuhlaavat kolme neljättä osaa ajastansa turhanpäiväi-
syyksiin.»

»Mitä korkeammalla kannalla ne ovat, sitä hullun-
kurisempia ne ovat», sanoi kurkkumätäbasilli.

»Ihminen on hullunkurisinkaikista», sanoi tuberkeli-
basilli.

»Niin, eikö totta», sanoi kolerabasilli. »Ajatelkaapa
nyt vain sellaista asiaa kuin lisääntymistä. Minä en
tiedä, miten teillä nämä asiat ovat järjestetyt, mutta
minä oletan, että te menettelette samalla tavalla kuin
minä ja muu järkevä väki.»

»Minä jakaannun», sanoi tuberkelibasilli.
»Minä myöskin», sanoi kurkkumätäbasilli.
»Luonnollisesti», sanoi kolerabasilli ja kumarsi.

»Minä en ole silmänräpäystäkään epäillyt teitä mistään
muusta. Me kasvamme ja jakaannumme kahtia. Kas-
vamme ja jakaannumme jälleen, ja samoin rajatto-
muuksiin asti. Päivän kuluessa meitä on tullut mil-
joonia. Ihmiset eivät luonnollisesti voi olla yhtä
yksinkertaisia ja luonnollisia. Heitä täytyy olla kaksi.»

»Käsittämätöntä», sanoi kurkkumätäbasilli.
»Tarkoituksetonta», sanoi tuberkelibasilli.
»Ja millaisia poikasia näin luonnottomalla tavalla

syntyy!» sanoi kolerabasilli. »Ensiksihän niiden tu-
loon menee kauhistavan pitkä aika, eikähän niitä
sitten tule koskaan muuta kuin pari kerrallaan. Muu-
toinkin ne ovat viheliäisempiä elukoita, mitä ajatella
saattaa, ja aivan kykenemättömät selviytymään omin
neuvoin. Ne ovat kätkettävät pesään, niitä on ruokit-



39

tava ja palveltava ja kasvatettava ja hoideltava. Eikä
ihminen saa juuri koskaan enempääkuin yhden kerral-
laan. Jos heitä on kaksi, niin tulevat he jo sanomaleh-
tiin. Ja samoin kuin heidän syntyessään, käypi heidän
kuollessaan. Kun ihminen kuolee, aiheuttaa hän
vielä tarpeettomampaa puuhaa kuin syntyessään.
Silloin he itkevät ja valittavat ja pistävät hänet maahan
ja noudattavat monia tarpeettomia juhlamenoja
niin, kenties tuntuu naurettavalta, että vaivaan teitä
kaikella tällä. Mutta minä olen nyt meistä vanhin ja
tunnen ihmisen perinpohjin. Olen näet ollut erittäin
monissa hautajaisissa. Ha, ha, haa.»

»Hi, hi, hii», sanoi kurkkumätäbasilli.
»Ho, ho, hoo», sanoi tuberkelibasilli.
»Me olemme paljon hienompia», sanoi kolerabasilli.

»Kun me kuolemme, niin me kuolemme. Me olemme
poissa jakatoamme ilman hautajaisia ja turhia vaivoja.
Katsokaapa esimerkiksi minua. Minun on mahdo-
tonta elää enemmän kuin kolme päivää kuivuudessa.
Tänään on kolmas päivä. Tuleeko Katri huomenna
mukanaan märkä vai kuiva riepu se on minulle
elinkysymys. Itkisinköpä silloin! Vai kokoaisinko
perheeni vuoteeni ääreen!»

»Te olette täysin oikeassa», sanoi tuberkelibasilli.
»Se on aivan kuin minun omasta sydämestäni pu-

huttu», sanoi kurkkumätäbasilli.
»Ei, nuo hyvät ihmiset ovat enemmän kuin luval-

lisen viheliäisiä», sanoi kolerabasilli. »Ajatelkaapa vain,
miten pitkän ajan he ovat tarvinneet keksiäkseen
meidät. Vuosituhansia he kuluttivat mitä turhan-
päiväisimmissä toimissa. He taistelivat jalopeurain
ja tiikerien, käärmeiden ja krokotiilien ja muiden
mitättömien olentojen kanssa, ja saatuaan ne kukis-
tetuiksi, luulivat he olevansa luomisen herroja ja
maailman mahtavimpia. Meistä he eivät tienneet
mitään. Heidän erinomaiset silmänsä eivät saattaneet



40

nähdä meitä. Eivätkä heidän viisaat ajatuksensa ar-
vata meidän olemassaoloamme. ■ Eivätkä heidän terä-
vät aseensa iskeä meitä!»

»Mutta nyt he saattavat nähdä meidät», sanoikurkku-
mätäbasilli.

»Niin, nyt he tuntevat meidät», sanoi kolerabasilli.
Ja sitten ne kaikki kolme vaipuivat surumielisiin

ajatuksiin, ja niiden vielä siinä ollessa tuli kaksi uutta
olentoa liitäen ilmasta ja asettuivat jonkun matkan
päähän niistä.

Ne eivät olleet kolmea edellämainittua suurempia.
Mutta toinen oli paksu kuin tynnyri ja toinen niin
ohut, että oli uskomatonta, että se pysyi koossa, ja
sitäpaitsi kierteinen kuin korkkiruuvi.

»Luoja ties, mitä nuokin ovat», sanoi kolerabasilli
hiljaa tovereilleen.

»Minä en ole niitä nähnyt koskaan ennen», sanoi
kurkkumätäbasilli.

»En minäkään», sanoi tuberkelibasilli.
»Tunnustelkaammepa hieman noiden valtasuonta»,

sanoi kolerabasilli.
Sitten se kumartui jälleen tulokkaille, jotka ter-

vehtivät kohteliaasti vastaan.
»Uskallanko kysyä ovatko herrat sitkeitä?» sanoi

kolerabasilli.
»Olen kyllä», vastasi paksu ja pyörähti ympäri.
»Minun kestävyydelläni ei ole mitään rajoja», sanoi

korkkiruuvin muotoinen ja kiemurteli valtavasti.
»Minua ilahduttaa erinomaisesti», sanoi kolera-

basilli. »Ja kun te lisäännytte, niin menettekö te kap-
paleiksi? Neljäksi, kahdeksaksi kuudeksitoista
kappaleeksi?»

»Paljoa, paljoa useammaksi», sanoi paksu.
»Mitä arvelette meidän olevan?» sanoi korkkiruuvin-

muotoinen.
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»Minä arvelen teidän olevan basilleja, hyvät herrat»,
sanoi kolerabasiili ja kumarsi jälleen. »Toivotan tei-
dät tervetulleiksi meidän seuraamme. Minun nimeni
on kolerabasiili. Tuo jäykkä herra on kurkkumätä-
basilli nuijanmuotainen on tuberkelibasilli.»

»Hyvää päivää, hyvää päivää», sanoi paksu. »Toivon
että meille tulee hauskaa. Minun nimeni on hiiva-
sieni. Tuo herra, jonka minä tapasin ilmassa, on
mätänemisbasilli.»

»Se on minulle suureksi kunniaksi», sanoi korkki-
ruuvinmuotoinen. »Mutta hauska minä en ole.»

»Me puhuimme ihmisestä», sanoi kolerabasiili.
»Ah, nuo rakkaat, kelpo ihmiset», sanoi hiivasieni

ja pyörähteli ympäri ilosta ja hyväntahtoisuudesta.
»Sukkelia he eivät ole, mutta he ovat kilttejä. He
ovat minun kaikkein parhaita ystäviäni.»

»Minä, paha kyllä, en voi kehua niin hienoista suh-
teista», sanoi tuberkelibasilli jäykästi.

»En minäkään», sanoi kurkkumätäbasilli.
»Teidän sanannne loukkaavat meitä. Me olemme

juuri äsken tulleet yksimielisiksi siitä, että ihmiset ovat
meidän pahimpia vihollisiamme», sanoi kolerabasiili.

»Mitäpä se vihollisuus maksaa vaivaa», sanoi hiiva-
sieni. »Olkaamme hyvällä tuulella. Ette kai voi pyytää,
että minä olisin vihainen ihmisille, jotka ovat niin
verrattomia minulle. He oikein jumaloivat minua.
Hyvin kauvan tosin kesti, ennenkuin he minut keksi-
vät. Mutta kukaan ei voi tehdä itseään kyynärääkään
pitemmäksi, ja kukin saa olla tyytyväinen siihen ym-
märrykseen, jonka Herra on hänelle antanut. Ja kun
he vihdoin huomasivat minut, niin silloin uskokaa
se tuli täysi tosi.»

Kolerabasiili, tuberkelibasilli ja kurkkumätäbasilli
katselivat toisiaan.

»Vai niin», sanoi kurkkumätäbasilli. »Te olisitte
niin muodoin ainoa basilli, jota ihmiset rakastavat?»
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»Minusta tuntuu, kuin tässä asiassa olisi jotakin
salaperäistä», sanoi tuberkelibasilli.

»Omasta puolestani olen sitä mieltä, että sellaiset
lausunnot ovat basillille kokonaan arvottomia», sanoi
kolerabasilli.

»Epäilen, onko tuo herra todellakin basilli», sanoi
kurkkumätäbasilli.

»Minusta se heti näytti epäilyttävältä», sanoi tu-
berkelibasilli. »Sehän on valmis halkeamaan ylpeile-
misestä.»

»Jos minä halkean, niin meitä tulee kaksi», sanoi
hiivasieni hilpeästi. »Kaksi paksua. Olen pahoillani,
että herrat ovat minulle suutuksissaan. Mutta sille
minä en mahda mitään. Onnekseni minun kohtaloni
on nyt sellainen, että ihmiset voivat minua käyttää.
Minä myönnän olevani poikkeusasemassa virkavel-
jieni joukossa. Mutta minä vakuutan, että minä elän
basillielämääni täysin sopusoinnussa luontoni kanssa
vähimmässäkään määrässä mukaantumatta ihmisten
tahtoon. Sen vuoksi minulla on hyvä. Minä neuvon
herroja tekemään samalla tavalla, se vaikuttaisi teihin
paljoa paremmin. Jos te kaikki, korkeasti kunnioitettu
kolerabasilli, erinomainen kurkkumätäbasilli ja oivalli-
nen tuberkelibasilli, tahtoisitte ottaa elämän hieman
vähemmän juhlalliselta kannalta, niin saisitte nähdä,
että pääsisitte arvoon ja kunniaan.»

Aikaisemmin tulleet basillit vetäytyivät lähemmäksi
toisiaan ja näyttivät ylen loukkaantuneilta. Kukaan ei
vastannut. Pyöreä hiivasieni pyöriskeli ja nauroi koko
ajan ja oli yhtä iloinen.

Silloin kolerabasilli kumarsi korkkiruuvin muotoi-
selle ja sanoi:

»Hyvä herra, minä haluan kuulla teidän käsitys-
kantanne. Te olette tullut yhdessä tuon ylen paksun
herran kanssa, mutta tunnutte olevan totuuden mies.»

»Senpä luulisin», sanoi mätänemisbasilli.
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»Kenties tahdotte osoittaa minulle sen kunnian,
että lausutte ajatuksenne ihmisistä», sanoikolerabasilli.»

Mätänemisbasilli kiemurteli ja näytti ylen välin-
pitämättömältä ja korkeammalla kannalla olevalta.

»Niin, mitäpä kummia ihmiset ovat?» sanoi se. »En
voi huomata, että he olisivat toisenlaisia kuin kaikki
muut. Eläimet, kasvit, ihmiset minulle se on saman-
tekevä. Minä olen kaiken yläpuolella. Minä olen
mätänemisbasilli. Minä olen suurvalta.»

»Anteeksi», sanoi kolerabasilli. »Minä olen myöskin
olevinani suurvalta.»

»Niin minäkin», sanoi kurkkumätäbasilli.
»Minä myös», sanoi tuberkelibasilli.
»Hyvä on», sanoi mätänemisbasilli. »Minä myön-

nän, että te olette olleet suurvaltoja. On ollut aikoja,
jolloin te hallitsitte maailmaa, tulittepa mihin hy-
vänsä. Te peljästytitte luodut olennot ja sitten sur-
masitte ne. Kukaan ei voinut teitä ymmärtää, ei ku-
kaan vastustaa. Mutta nyt teidän aikanne on mennyt.
Teidät on keksitty, teitä vastaan taistellaan. Teillä
ei ole mitään ystäviä, jotka teitä puolustaisivat. On
helppo arvioida, että teidät ennen pitkää on hävitetty
maailmasta.»

Kaikki kolme basillia painoivat päänsä alas. Ne
olivat raivoissaan, mutta eivät voineet keksiä mitään
vastausta, sillä ne tiesivät, että mätänemisbasilli oli
oikeassa.

»Te ette sanoneet mitään minusta», virkkoi hiiva-
sieni ja näytti mahdollisimman loukkaantuneelta.

»Te kelpaatte vielä», sanoi mätänemisbasilli. »Te
olette valtanne kukkulalla. Kenties se kestää pitkän,
kenties lyhyen ajan. Mutta missään tapauksessa te
ette vedä vertoja minulle.»

»Onkos moista kuultu?» sanoi kolerabasilli.
»Se on jäykin», sanoi tuberkelibasilli.
»Sehän on hullu», sanoi kurkkumätäbasilli.
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»Anteeksi», sanoi hiivasieni, »Olen pahoillani, koska
minun nyt täytyy keskeyttää, mutta minun täytyy
tehdä se ilmoittaakseni teille, että nyt minä kuolen.

»Kuoletteko te?» sanoi kolerabasilli.
»Kuolen», sanoi hiivabasilli. »Monta päivää minä

olen liidellyt sinne tänne etsiäkseni jotakin, joka voi
käydä, ja sillä aikaa minä olen kuivunut arveluttavassa
määrässä. Jääkää siis hyvästi, hyvät herrat! Minä
kuolen, kuten hyvän basillin sopii, vakuutettuna siitä,
että miljoonat ja biljoonat jatkavat minun suurtyötäni
maailmassa.»

Ja samassa se kuoli.
Toiset näyttivät hieman hämmästyneiltä.
»Se puhui kuin gentlemanni ja kuoli kuin basilli»,

sanoi mätänemisbasilli.
»Onhan mahdollista, että se teki niin», sanoi kolera-

basilli. »Mutta minä en tiedä oletteko te pätevä lau-
sumaan mielipidettänne tässä kysymyksessä.»

»Ei, kuulkaa», sanoi tuberkelibasilli.
»Hyvä», sanoi kurkkumätäbasilli.
»Vaikka vainajalla olikin vähemmän luottamusta

herättävä ulkomuoto, niin teidän laitanne on vallan
hullusti», sanoi kolerabasilli. »Koskaan en ole nähnyt
basillin tuolla tavalla kiemurtelevan. Otan vapauden
lausuakseni teille, että minä epäilen, oletteko te oikea
basilli.»

»Sitä minä olen kauvan epäillyt», sanoi tuberkeli-
basilli, »Basilli on joko suora tahi käyrä, paksu tahi
ohut. Minä en uskalla kieltää, että hiivabasillioli oikea,
mutta korkkiruuvia ei ole meidän perheessämme.

»Pyydän herroja kiinnittämään huomionsa siihen,
että sillä on väryskarvoja kummassakin päässä», sanoi
kurkkumätäbasilli, »Mikä basilli se on? Se epäilemättä
koettaa matkia korkeampia eläimiä.»

Mätänemisbakteeri kiemurteli välinpitämättömänä
ja ylimielisenä.
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»Näettekös, hyvät herrat?» alkoi se, »kuten ennen
sanoin, tunnustan minä, että kullakin on merkityk-
sensä tässä elämässä. Mutta ei ole epäilemistäkään,
ettei minun tarkoitukseni olisi suurin. Ilman minua
koko maailma häviäisi. Minä se itse asiassa panen kap-
paleet liikkeelle.»

»Vaatisinkohan liikaa, jos pyytäisin lähempää seli-
tystä», sanoi kolerabasilli. »Kenties me ymmärtäisim-
me teitä paremmin, jos te hetkiseksi lakkaisitte kie-
murtelemasta noin kauheasti.»

»Olen pahoillani, etten siinä suhteessa voi tehdä
mieliksenne», sanoi mätänemisbakteeri. »Kiemurtele-
minen on minun luontoani, ja sen vuoksi minä teen
niin. Jos minä lakkaisin kiemurtelemasta, niin minä
lakkaisin elämästä, ja silloin lakkaisi kaikkityyni.»

»Onkos moista kuultu?» sanoi kolerabasilli.
»Se on verraton», sanoi kurkkumätäbasilli.
»Se on suuruushullu», sanoi tuberkelibasilli.
»Näettekös, hyvät herrat te puhuitte hetki sitten

ihmisistä», sanoi mätänemisbasilli. »Minä voin myös-
kin kernaasti puhua heistä, koska kuulostaa siltä, kuin
te antaisitte heille kovin suuren arvon. He ovat nau-
rettavia, pikkumaisia ja tyhmiä siitä ei epäilystä-
kään. Mutta luonnollisesti heillä on myöskin hyvät
puolensa, kuten hiivasieni vainaja huomautti. Minä
voin niinmuodoin myöntää, että minun merkitykseni
on tullut selväksi viisaimmille heistä. Mutta suurelle
yleisölle minä olen ainoastaan haju nenässä. Se on
minulle kuitenkin täysin yhdentekevä. Minä saatan
heidät hajaannustilaan, sekä viisaat että tyhmät, hen-
kilöstä välittämättä. Jollen minä heitä hajottaisi, niin
viimeinen sekamelska tulisi pahemmaksi kuin ensi-
mäinen.»

»Sekö on selitys», kysyi kolerabasilli,
»Onpa kylläkin», sanoi mätänemisbasilli. »Kaikki-

alla, missä on joku kuollut olento, olen minä läsnä ja
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muutan sen kädenkäänteessä hyödyllisiksi aineiksi,
joita elävät olennot voivat käyttää. Jollei minua olisi,
olisi koko maailma pian rikkatunkio. Olettakaamme
esimerkiksi, että kunnianarvoisa kolerabasilli on jos-
sakin paikassa surmannut joukon ihmisiä, joihin se
on suuttunut. Sitten minä tulen ja he mätänevät.
Minä hajoitan ihmiset, ja minä hajoitan kolerabasillit
henkilöön katsomatta, ja kun ihmiset ovat saaneet
kukistetuiksi kaikki täällä läsnäolevat herrat ja kaiken-
laiset taudit, niin eivät he kuitenkaan voi karttaa minua.
Kuolla heidän täytyy, ja kun he ovat kuolleet, alkaa
mätäneminen. Sentähden minua niin usein huvittaa
kaikki heidän huolehtimisensa ja touhuilemisensa.
Ne päättyvät kaikki minuun.»

»Vai niin», sanoi kolerabasilli miettiväisenä.
Molemmat toiset mietiskelivät myöskin. Kurkku-

mätäbasilli aikoi juuri sanoa jotakin, mutta silloin mä-
tänemisbasilli alkoi kiemurrella hurjemmin kuin kos-
kaan ennen.

»Anteeksi, että minä keskeytän», sanoi se. »Älkääkä
unohtako, mitä olette sanomassa. Minun täytyy, su-
rullista kyllä, seurata hiivasienen esimerkkiä ja kuolla.
Minä olen kauheasti kuivunut, eikä minulla ole täällä
mitään tekemistä. Minun virkatoverivainajani tuolla
on liian pieni ja liian kuiva. Muutoin minulle olisi
ollut sekä ilo että kunnia hajoittaa se. Niinmuodoin,
jääkää hyvästi, hyvät herrat.»

Sitten sekin oli kuollut.
»Jaa-ah», sanoi kolerabasilli. »Asia saa hiukan hul-

lunkurisen vivahduksen. Minä luulen, että se oli oikea
basilli.»

»Niin minäkin», sanoi kolerabasilli.
Ne olivat hetkisen ääneti rinnakkain. Äkkiä ko-

lerabasilli vetäytyi lujasti koukkuun.
»Miksi Katri ei tule märkine riepuineen?» sanoi se.

»Todellakin huono onni minulle, että jouduin tähän
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huolimattomaan taloon. Tämä tarvitsee tavattoman
hyvää pölyyttämistä.»

Tähän ei toinen vastannut mitään, ja kolerabasilli
vetäytyi yhä enemmänkoukkuun. Nyt se oli ikivanhan
kyttyräselkäisen ukon näköinen.

»Minä kuolen», sanoi se sitten. »Jääkää hyvästi,
hyvät herrat. Voikaa hyvin!»

Ja sitten se oli kuollut.
»Nyt meitä on jäljellä ainoastaan kaksi», sanoi tu-

berkelibasilli.
»Niin, niin se on», sanoi kurkkumätäbasilli.
»Se johtuu siitä, että me olemme sitkeimmät», sa-

noi tuberkelibasilli. »Sitkeys on basillin tärkeimpiä
ominaisuuksia.»

»Niin, niin se on», vastasi kurkkumätäbasilli. »Suu-
ruutta lukuunottamatta. Entä jos me olisimme ele-
fantin kokoisia!»

»Ha, ha, haa», nauroi tuberkelibasilli. »Niin, silloin
me olisimme pian lopussa. Tahi jos olisimme arkoja
kuin ihmiset!»

»Hi, hi, hii», nauroi kurkkumätäbasilli. »Niin, silloin
meistä ei olisi paljoa jäljellä.»

Samassa eräs ovi avautui. Huoneessa kävi veto.
Mutta niin heikko, että ihmisellä olisi pitänyt olla
hyvin vaikea hammastauti voidakseen sitä huomata.

Mutta molemmille basilleille se oli kokonainen
myrsky.

Myrsky tarttui heihin, pyörähytti ne ilmaan, ja
mihin ne sitten hävisivät, sitä en tiedä.



Näkymättömät

5e juttu, jonka nyt aion kertoa, tapahtui aivan ta-
vallisessa huoneessa, aivan tavalliselle pojalle.

Huone ei ollut varsin suuri eikä poikakaan. Siinä
oli tavallinen pieni rautasänky, jollaisen saa pienenä
ollessaan ja jonka voi tehdä suuremmaksi, mikäli itse
kasvaa. Lisäksi honkapöytä ja kaksi tuolia, jotkahyvin-
vointinsa päivinä olivat olleet arkihuoneessa. Kun
ne olivat alkaneet ränstyä, joutuivat ne tänne, ja täällä
ne olivat kyllin hyviä, sillä pienet pojat ylimalkaan
eivät pidä huonekaluja erikoisessa kunniassa. Sitä
he oppivat vasta sitten, kun tulevat itse suuriksi ja
saavat niistä maksaa. Ja sitten he saavat itse pikku
poikia, eivätkä voi ollenkaan käsittää sitä, että ne ovat
niin pahankurisia.

Niinpä siellä oli piironki, jossa oli pojan tavaroita
ja sen päällä hylly, jossa oli hänen kirjojansa. Seinällä
riippui pojan isän ja äidin valokuva, äidillä oli poika
itse polvellaan, ollessaan vielä hyvin pieni. Hänen
äidillään oli aina tapana sanoa, että hän oli silloin
paljon suloisempi kuin nyt, eikähän se ollut ihmekään,
sillä pienen pojan on paljon helpompi olla suloinen
kuin suuren.

Sitten siellä oli jousi, joka oli rikkonainen, ja torvi,
joka oli ehyt, mutta johon poika ei saanut koskaan
puhaltaa, koska se synnytti kauhistuttavan melun.
Lisäksi vanha lamppu ja häkki, jossa oli kanarialintu.
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Lintu oli ikkunan ääressä ja ikkunan ulkopuolella
oli takapiha korkeine, synkkine muureineen. Poika
ajatteli usein, että lintua oli sääli, mutta jos hän pääs-
täisi sen ulos, niin toiset linnut nokittaisivat sen heti
kuoliaaksi. Jos hän tahtoisi tehdä sille todellista hyö-
tyä, niin hänen täytyisi matkustaa Kanariansaariin,
ja siihen hänellä ei ollut varoja. Hänellä oli tasku-
rahoja ainoastaan 10 penniä viikossa, ja hänen piti
itse pitää itsensä kivi- ja lyijykynissä. Tosin hän sai
kaksi penniä jokaisesta kymmenestä, jonka hän sai
todistukseensa, mutta se tapahtui hyvin harvoin.
Minähän olen sanonut, että hän oli vain tavallinen
poika.

Poika lepäsi rautasängyssä ja oli sairas. Hän ei ollut
koulussa käynyt moneen päivään eikä saanutkaan mennä
kotvilleen. Sen saattoi nähdä siitä, että hänen vaatteen-
sa eivät olleet huoneessa. Myöskin hänen kapeista
kasvoistaan. Hänen poskensa olivat melkein aina
olleet yhtä paksut kuin toverienkin, mutta nyt niitä
tuskin oli ollenkaan. Hänen kätensä, jotka olivat pei-
tolla, olivat laihemmat ja valkoisemmat ja puhtaammat
kuin koskaan ennen.

Ei ollutkaan kummallista, että poika oli niin laiha
hän ei saanut nauttia muuta kuin maitoa, joka oli

tyynyn vierellä, sekä ilkeää, harmaata lääkettä, jota
hänen oli melkein mahdoton saada niellyksi. Lääkettä
hän sai ruokalusikallisen joka toinen tunti, ja maitoa
hän sai juoda niin usein kuin tahtoi. Mutta hän ei
tahtonut juurikoskaan, ja siitä tohtori ja hänen äitinsä
olivat niin pahoillaan.

Nyt hänen äitinsä tuli huoneeseen. Hänellä oli
mukanaan suuri, kaunis, tummanruskea pelargonia
ruukussa, ja sen hän asetti pöydälle, niin että poika
saattoi sen nähdä.

»Eikö se ole kaunis?» kysyi hän. »Olen ostanut sen
torilta. Sinä saat sen omaksesi, ja se kertoo sinulle,
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että pian on kevät. Silloin kaikki kukat puhkeavat,
ja silloin kaikki pienet pojat tulevat terveiksi. Eikö
se ole kaunis?»

»On», sanoi poika.
»Se oli kaunein, mitä siellä oli», sanoi äiti, »ja myös-

kin suurin. Tahdotko vielä jotakin muuta?»
»Eikö lintu saa myöskin tulla tänne?»
»Saa kyllä tulla.»
Ja sitten äiti asetti häkin pelargonian viereen. Ja

kun kanarialintu näki kauniin punaisen kukan, alkoi
sekin käsittää, että kevät oli tullut, jarupesi laulamaan.

Silloin poika hymyili. Ja äiti suuteli häntä ja meni
keittiöön, sillä hänen piti laittaa ruoka valmiiksi, siksi
kun isä tuli konttorista. Ja isä tuli ja meni sisään ja
tervehti pientä poikaansa. He söivät viereisessä huo-
neessa, ja hän kuuli veitsien ja lautasten kalinan. Hän
arveli melkein kysyä, mitä he saavat päivälliseksi, mutta
hän ei siitä välittänyt, hän oli niin väsynyt, ja se oli
samantekevä.

Tuli sitten iltapäivä, ja tohtori saapui.
Hän istuutui sängyn reunalle ja alkoi kysellä. Isä

ja äiti seisoivat vieressä ja näyttivät huolestuneilta.
Poika vastasi niin hyvin kuin voi, mutta paljoa hän
ei tiennyt, mitä hänen tuli vastata.

»Tämähän menee oikein hyvin», sanoi tohtori.
Hän ei tarkoittanut sitä, mutta jotakinhan hänen piti

sanoa. Äiti huokasi ja kyynelet nousivat hänen sil-
miinsä.

»Mutta kanarialintu on vietävä huoneesta», jatkoi
hän. »Eikä pelargonia saa myöskään olla täällä.»

»Ei saa viedä lintua pois», sanoi poika päättäväisesti.
»Ja kukan pitää myöskin jäädä minähän olen saanut
sen.»

»No niin», sanoi tohtori, »antaa sen siis Herran ni-
messä olla täällä.»
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Sitten hän meni. Mutta poika kuuli aivan hyvin,
miten hän ovessa sanoi, että heidän piti ottaa ulos sekä
lintu että kukka, kohta kun hän nukkui.

Ja sitten tuli ilta.
Rupesi hämärtämään. Salissa ei ollut ketään, mutta

ovi oli avoinna olinhuoneeseen, jossa vanhemmat
istuivat. Salin toinen ovi vei sänkykamariin, ja niin
kauan kuin hän oli sairas, oli se auki koko yön, jotta
he heti kuulisivat, milloin hän huusi. Hänellä oli
myöskin pieni kello, jolla hän soitti. Se oli huvittanut
häntä aluksi ylen suuresti, mutta nyt hän ei enää siitä
välittänyt.

Nyt he tulivat jälleen ruokasaliin ja söivät illallista.
Kun he olivat lopettaneet, laski äiti ikkunaverhot alas,
teki pojan tilan uudelleen ja laittoi sen yöksi kuntoon.
Hän sytytti vanhan lampun jakiersi sydämen pienelle.
Sitten hän sanoi hyvää yötä, ja sitten isä tuli ja sanoi
hyvää yötä, ja sitten pojan piti nukkua.

Hän lepäsi aivan hiljaa kädet peitolla ja tuijotti
pelargoniaa. Hänestä se näytti hämärässä äärettömän
suurelta ja ihmeelliseltä. Lehdet olivat aivan toisen-
laiset kuin päivällä, ja niitä oli myöskin äärettömän
paljon. Hän katsoi häkkiä, jossa kanarialintu istui
orrellaan. Muutoin sen yllä oli tavallisesti aina verho,
mutta poika oli pyytänyt, että se saisi olla ilman. Ja
niin se sai olla sairaana sai poika kaikki, mitä pyysi.

Kauan hän näin lepäsi.
Hän kuuli isän ja äidin menevän vuoteelle. He hii-

pivät varpaisillaan läpi ruokasalin. Isä jäi seisomaan
kynnykselle, äiti tuli perille ja kumartui hänen ylit-
sensä. Poika hymyili silmät kiinni.

»Hän nukkuu», kuiskasi hän isälle.
Ja sitten hän hiipi esille ja otti lintuhäkin ja pelar-

gonian, mutta silloin poika avasi suuret, vihaiset sil-
mänsä.

»Sinähän lupasit, että ne saisivat jäädä», sanoi hän.
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»Niin, niin, pikku poikani. Mutta sinähän kuulit,
miten tohtori tahtoi, että ne ovat muutettavat tästä pois.»

»Sinä lupasit, että ne saisivat jäädätänne minun luok-
seni», sanoi hän,

»Niin, anna niiden olla», sanoi isä, »se kai nyt ei
todellakaan tee hänelle mitään pahaa.»

Sitten he nyökkäsivät päätänsä ja sanoivat, että
hän koettaisi nukkua, ja sitten he menivät. Hän saat-
toi kuulla heidän liikkuvan sisällä sänkykamarissa.
Valonsäde levisi yli salin lattian hänen ovellensa asti.
Hetkisen kuluttua lamppu sammutettiin. Valonsäde
katosi, ja kaikkialle tuli hiljaisuus.

Mutta yks, kaks, kolme, poika kuuli äänen, joka
sanoi:

»Kunpa vain selviytyisin tänä yönä, kunpa vaan
selviytyisin tänä yönä.»

Hän nosti päätään tyynyltä ja kuunteli, mutta kaikki
oli jälleen hiljaista. Suurella vaivalla hän kohotti
kyynärpäätään ja katseli ympärilleen.

Huone oli tyhjä.
Tuossa oli kanarialintu ja tuossa oli pelargonia.

Tuossa riippui isän ja äidin muotokuva ja hän itse oli
äidin polvella tuossa piirongilla oli englannin luku-
kirja ja historia ja maantieto ja suomen lukukirja

ja tuossa oli jousi ja torvi.
Siellä ei ollut yhtään ihmistä. Mutta hän oli aivan

varma siitä, että hän oli kuullut jonkunpuhuvan. Sit-
ten hän laskeutui jälleen levolle, sillä hän ei osannut
olla pystyssä, ja lepäsi hetkisen ummessa silmin. Ja
sitten ääni sanoi jälleen:

»Kunpa vain selviytyisin tänä yönä kunpa vain
selviytyisin tänä yönä.»

Ja poika alkoi vimmatusti soittaa kelloa.
Seuraavassa silmänräpäyksessä äiti seisoi paljain

jaloin ja yönutussaan hänen sänkynsä ääressä.
»Mitenkäs on sinun laitasi, pikku poikani?» sanoi hän.



53

»Äiti, minä en uskalla olla täällä! Täällä joku puhuu!»
»Eihän täällä ole ketään», sanoi äiti ja silitti hänen

otsaansa, joka oli tuskasta märkä. »Se johtuu vain
kuumeesta. Tahi sinä olet nähnyt unta. Täällä ei ole
keitään muita kuin sinä ja minä ja sinun pikku lintusi.
Muutanko linnun pois?»

»Älä, älä», sanoi hän.
Äiti jäi istumaan hetkeksi ja puhui hänen kanssaan,

kunnes hänestä poika näytti jälleen levolliselta. Sitten
hän kiersi lampun hieman suuremmalle, niin että sai-
ras voisi nähdä paremmin, jos hän jälleen peljästyisi.
Ja sitten hän meni.

Mutta poika ei ollut tullut ollenkaan levollisem-
maksi.

Hän ainoastaan vaikeni, sillä hän oli tullut selville,
ettei maksanut ollenkaan vaivaa puhua tästä äidin
kanssa. Äiti ei ymmärtänyt häntä. Joskus äiti ei ym-
märrä, ja silloin pieni poika tuntee itsensä kauhean
yksinäiseksi ja onnettomaksi.

Oli hyvä, että kanarialintu oli täällä. Kunpa se vaan
heräisi! Hän toivoi, että hänellä olisi ollut keppi, niin
että hän olisi voinut sitä kosketella ja herättää sen.
Hän antaisi kernaasti sekä torven että jousen, jos se
alkaisi laulaa tahi ainoastaan hieman piipittää ja hyp-
piä orrellaan.

Mutta se nukkui raskaasti eikä liikuttanutkaan.
Ja pelargonia seisoi ja näytti kamalalta aavemaisine
lehtineen.

Nyt ääni kuului jälleen.
»Olipa hyvä, että hän meni», sanoi se. »Muutoin

minulla olisi ollut hänestäkin huolehdittava. Ja sitten
nuo tyhmät ihmiset kiersivät ylös lampun. Hänen
olisi sen sijaan pitänyt avata ikkuna. Kunpa vaan
selviytyisin tänä yönä, kunpa vaan selviytyisin tänä
yönä.»

»Kuka puhuu?» kysyi poika.
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Hänen äänensä vapisi tuskasta. Hän tahtoi soittaa
äitiä, mutta ei uskaltanut kohottaa kättänsä, niin kau-
heasti hän pelkäsi. Hän koetti kohota, mutta ei jaksanut,
jakatseli ympärilleen niin hyvin kuin päätään kohotta-
matta saattoi.

»Kuka puhuu?» kysyi hän jälleen. »Kuka täällä on?
Hänen täytyy sanoa se, tahi minä soitan, ja silloin isä
tulee suuri keppi mukanaan.»

»Ei olisi niinkään hauskaa, jos hän tulisi», sanoi ääni.
»Ei kepin vuoksi, sillä sitä minä en pelkää. Mutta
meitä on täällä riittävän paljon. Jos hän kuitenkin
tulisi, niin minä pyytäisin häntä kaikin mokomin avaa-
maan hieman ikkunaa.»

»Kuka sinä olet?» sanoi poika. »Minä pelkään sinua.
Minä en voi nähdä sinua».

»Kukaan ei voi nähdä minua», vastasi ääni. »Kukaan
ei ole koskaan minua nähnyt, minä olen näkymätön

minä olen ilma.»
»Mikä sinä olet?» sanoi toinen ääni, joka oli kar-

heampi kuin edellinen. »Oletko sinä ilma? Sinä olet
oikea tyhmyri, se sinä olet. Jos jokin on ilma, niin
minä kai se olen, luulisin minä.»

Lapsi pani ristiin pienet kätensä ja oli melkein
suunniltaan säikähdyksestä.

»Älä, poikani, välitä siitä, mitä hän sanoo», sanoi en-
simäinen ääni. »Minun nimeni on happi ja minä olen
ilman kaikkein tärkein osa, ainoa, mitä sinä voit käyt-
tää.»

»Sinä höpsäkkö, sinä suurkerskuja!» sanoi toinen
ääni. »Kuule nyt, pikku poikani, minun nimeni on
typpi, ja minä olen neljä viidettäosaa ilmasta. Kuuletko

neljä viidettäosaa. Happi on ainosataan yksi viides-
osa. Nykyisin ei sitä ole edes niinkään paljon, ja aa-
mulla se on luultavasti kokonaan poissa.»

»Sitä minä juuri pelkään», sanoi happi. »Mikä ka-
pine typpi on, sen voit jo kuulla paljaasta nimestä.
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Jollei tässä huoneessa olisi muuta kuin paljasta typpeä,
niin sinä muitta mutkitta kuolisit.»

»Kun käytkin uskottelemaan pojalle jotakin tuon-
laista», sanoi typpi. »Eihän hän itse asiassa voi olla il-
man minua. Hänhän saa minua kaikessa, mitä hän syö
ja juo. Onhan jok'ikinen pala, jonka hän pistää suu-
hunsa, täynnä typpeä.»

»Ei maksa ollenkaan vaivaa puhua siitä nyt», sanoi
happi. »Ilmasta hän ei sinua saa missään tapauksessa.
Ja jollei hän saa happea, niin sinä tukehdutat hänet.
Ei hyödytä ollenkaan selittää liian paljon kerrallaan
tuollaiselle pienelle pojalle, ja paljoa parempi olisi,
että hän kuulisi, mitä minulla on sanomista. Jos hän
on ymmärtäväinen, niin hän soittaa äitiään ja pyytää
hänen avaamaan ikkunan. Yö on pitkä, ja täällä tar-
vitsevat minua useammat kuin hän.»

»Kutka sitten?» kysyi poika.
»Tuo pelargonia», sanoi happi. »Ja sitten tuo kana-

rialintu, ja sitten tuo lamppu.»
»En ymmärrä hituistakaan koko jutusta», sanoi poika.

»Mitä minun on tekeminen? Minä olen sairas, ja sitä-
paitsi minä niin pelkään.»

»Sinussa ei ole riittävästi typpeä», sanoi typpi. »Siksi
sinä olet tuollainen rääpys.»

»Kun minä olen terve, en minä pelkää», sanoi poika.
»Voit itsekysyä Fransilta. Hän on kolme vuotta minua
vanhempi, ja minä kuitenkin nipistelin häntä aika-
lailla viime kerralla. Mutta teitä minä en voi nähdä,
ja sen vuoksi minä pelkään teitä.»

»Kun minä otan näkyvän muodon, niin minua ei
tunnekukaan muutkuin oppineet», sanoi happi. »Mutta
odota vähän, onko sinulla kynäveistä?»

»On kyllä», sanoi poika. »Oikein hieno neliteräinen.
Minä sain sen joululahjaksi Hannu sedältä. Se on
housuntaskussa. Mutta minä en tiedä, missä minun
housuni ovat.»
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»Onko missään terässä ruostetta?» kysyi happi.
»Oletko hullu?» sanoi poika. »Etkö luule, että minä

hoidan veitseni paremmin. Frans, tuo jöröjukka, hän
pitää aina veitsensä ruosteisena. Hän on luokan ensi-
mäinen, mutta oikea tyhmyri hän on joka tapauksessa,
ja sitten hän kantelee.»

»Minä en häntä tunne», sanoi happi, »Mutta näet-
kös, tuo ruoste Fransin veitsessä, se olen minä.»

»Mutta sittenhän sinä et ole ilmaa, kuten ensin sa-
noit», väitti poika vastaan. »Sillä ruoste tulee vedestä.»

»Se on kyllä totta. Mutta minua on myöskin vedessä.
Ja kun rautaan tulee vettä, niin minä hyökkään heti
esille ja teen liiton raudan kanssa, ja silloin minusta
tulee ruoste.»

»Sinun pitäisi pikemmin sanoa suoraan, miten asian-
laita on», sanoi typpi. »Sinä poltat rautaa. Sitä sinä
juuriteet. Sinä poltat myöskin poikaa. Kun sinä pol-
tat veistä, niin sinusta tulee ruoste, kun sinä poltat
poikaa, niin sinusta tulee hiilihappo. Hohoi —ss
hiilihappo, oletko täällä?»

»Olenpa kylläkin», sanoi kolmas ääni, hento jaheikko.
»Pitkiin aikoihin minulla tosiaankaan ei ole ollut niin
hyvä kuin tänä yönä. Minusta tuntuu kuin paksune-
mistani paksuneisin.»

»Sitä sinä teetkin», sanoi happi. »Ja jos poika on
ymmärtäväinen, niin hän soittaa heti ja saa ikkunan
avatuksi, muutoin asia päättyy siten, että lamppu
sammuu ja sekä hän että pelargonia ja kanarialintu
kuolevat.»

Poika tarttui kelloon ja soitti vimmatusti.
Äiti tuli sisälle. Hän aivan säikähtyi nähdessään

poikansa kuumat posket ja kiiltävät silmät.
»Äiti, äiti», huusi poika, ja sitten hän ei saanut suus-

taan sanaakaan paljaasta kauhistuksesta.
»Ovatko asiat jälleen hullusti, poikaseni?» sanoi hän

ja taputti häntä, »Puhuuko joku jälleentäällä sisällä?»
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»Niitä on niin paljon, äiti», sanoi poika ja tarttui lu-
jasti äitinsä käteen. »Äiti, sinä varmaankin pidät huo-
len minun veitsestäni, ettei se ruostu, sillä aikaa kun
minä olen sairas. Sano äiti?»

»Siitä kyllä pidän huolen», sanoi äiti. »Älä ole siitä
yhtään levoton.»

»Ja sitten paljon terveisiä hapelta, se pyytää että
sinä avaisit ikkunan», sanoi hän. »Muutoin se pelkää,
ettei se selviydy tänä yönä.»

Äiti pudisti päätänsä, rauhoitti häntä ja kääri hänet
uudelleen peittoon. Hän ymmärsi nyt, että kuume oli
korkea, niin että hän houraili. Sitten isä seisoi ovella.
Heidän äänensä olivat hänet herättäneet.

»Hän hourailee», sanoi äiti. »Minä en ymmärrä
sanaakaan siitä, mitä hän sanoo.»

»Isä», sanoi lapsi. »Kiiruhda avaamaan ikkuna,
muutoin happi ei selviydy. Täällä on liian paljon typ-
peä, jasitten täällä on hiilihappoa, josta minä en oikein
tiedä, mitä se on. Mutta aivan varma on, että lamppu
sammuu ja me tukehdumme kaikkityyni, jollet sinä
avaa ikkunaa.»

»Nyt hän haaveilee jotakin, jota on kuullut
koulussa», sanoi isä.

Äiti antoi hänelle antipyriinipulverin, ja isä meni
ikkunan ääreen ja veti ikkunaverhon ylös.

»Ei käy päinsä avata, poikani», sanoi hän. »Siitä
lääkäri kovin suuttuisi, kun nyt on niin kylmä. Katso,
miten kuu kumottaa sisään!»

Poika pyysi vielä kerran, että ikkuna avattaisiin.
Isä ja äiti istuivat sängynreunalle, hyväilivät hänen
poskiaan ja puhelivat hänelle rauhoittavasti.

Ja sitten hän vaikeni, kuten ennenkin. Hän odotti
vain, että he menisivät jälleen, jotta hän saisi puhella
hapen kanssa. Hän sulki silmänsä ja oli nukkuvinaan.
Kun he olivat istuneet hetkisen ja kuulleet hänen
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säännöllisen hengityksensä, luulivat he hänen todella
nukkuvan ja hiipivät hiljaa ulos.

»Happi», sanoi poika. »Oletko täällä?»
»Olen kyllä», sanoi happi. »Muutoin sekä sinun

että monien muiden laita olisi huonosti. Mutta huo-
not ovat kuulumiset.»

»Onko typpikin täällä»? kysyi poika.
»Olen kyllä täällä», sanoi typpi.
»Entä hiilihappo?»
»Minusta ei maksa vaivaa puhua», sanoi hiilihapon

pieni, hento ääni, »minä olen niin vähäpätöinen.»
»Sinä olet pahempi kuin typpi», sanoi happi. »Se

minun täytyy sanoa, vaikkakin olet minun oma lap-
seni. Kunpa vaan pian olisi päivä! Kun aurinko
vain tulee, niin pelargonia juo niin paljon hiilihappoa
kuin se suinkin voi saada.»

Poika lepäsi kuunnellen eikä sanonut mitään.
Hänen poskensa paloivat kuin tuli. Hänen otsansa

oli likomärkä hiestä ja hänen silmänsä luonnottoman
kirkkaat ja kiiltävät. Jano hänellä myöskin oli, ja hän
otti maitolasin ja joi siitä hieman.

Mutta hän ei enää peljännyt.
Hänen mielestään kaikki oli kuin saduissa, jolloin

äänen saavat nekin, joilla sitä ei muutoin ole. Hänestä
happi ja typpi ja hiilihappo olivat kolme noiduttua
prinssiä. Jospa hän vain löytäisi taikasanat, niin hän
voisi antaa niille niiden todellisen muodon. Miten
hullunkurista olisikaan, jos ne istuisivat tässä isän ja
äidin tullessa sisään tohtorista puhumattakaan!
Ja sitten koulussa! Sillä prinssit tulisivat luonnollisesti
hänen kouluunsa, joka oli kaupungin paras. He is-
tuisivat hänen vieressään no kenties olisi pa-
rasta hieman odottaa, hänhän oli luokassa jokseenkin
alhaalla, ja siellä prinssit eivät luonnollisesti voineet
istua. Mutta ensi kuussa hän kyllä olisi ahkera ja
ylenisi,



59

Hänen ajatuksensa kulkiessa tällä tavoin ei hän
ollenkaan hämmästynyt, kun kanarialintu äkkiä heräsi,
hyppäsi orsiensa välissä kolmasti edestakaisin se on
sama kuin jos pieni poika hieroo silmiään ja sanoi:

»Minusta tuntuu kuin täällä olisi tänä yönä niin
huono ilma.»

»Siltä minustakin tuntuu», sanoi pelargonia.
»Ahaa», ajatteli poika, »nekin ovat prinssejä. Nyt

tässä elämä tulee.»
Mutta hän ei edelleenkään sanonut mitään, jottei

peljästyttäisi niitä. Hän käänsi ainoastaan päätään,
niin että hän näki ne, ja iloitsi siitä, mitä tapahtuisi.

Mutta nyt tapahtuikin jotakin muuta, kuin mitä hän
oli odottanut.

Lampun tuliliekki pamahti äkkiä vähän ja sanoi:
»Minä olen tosiaankin ajatellut tätä kauan seisoes-

sani puolinukuksissa. Mutta ihmeellistä on, että poika
ei huomaa sitä. Ihmiset tavallisesti alkavat ennen muita
tulla levottomiksi, kun on kysymys ilmasta.»

»Pojat eivät ole oikeita ihmisiä», sanoi kanarialintu.
»Ei ainakaan tässä asiassa. He saattavat sietää usko-
mattoman huonoa ilmaa.»

»Eivät sairaina», sanoi pelargonia. »Ja poikahan on
sairas. Minä tiedän sen varmasti. Hänen äitinsä sanoi
sen torilla eukolle, jolta hän osti minut.»

»Enkö tietäisi, että hän on sairas, kun olen hänen
oma lintunsa», sanoi kanarialintu. »Tohtori sanoi,
että minut olisi kannettava ulos, mutta poika ei tah-
tonut sitä, ja siten minä sain jäädä. Minut olisi myös-
kin peitetty mustalla ilkeällä verholla, jommoisen
ripustavat minun ylitseni joka ilta. Mutta hän pyysi,
että minä saisin jäädä ilman sitä, jotta hän saisi nähdä
minut. Jollen minä tiedä, miten pojan laita on, niin
kukapa sitten tietäisi!»

»No minä», sanoi lamppu ja maiskautti jälleen tuli-
kieltään. »Pelargonia tuli eilen eikä tiedä, rnuyta. kuin
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torilla kuulemiaan juoruja.Kanarialintu on ollut täällä
ainoastaan pojan viimeisestä syntymäpäivästä lähtien,
mutta minä olen ollut ensimäisestä saakka.

»Oletko?» sanoi kanarialintu.
»Oletko niin vanha?» sanoi pelargonia.
»Olen kyllä», sanoi lamppu. »Minä seisoin makuu-

huoneessa sinä yönä, jona hän syntyi. Minä valaisin
hoitajatarta, sen minä tein. Ja minä valaisin häntä,
kun hän lepäsi pienenä punaisena pojanpallerona ja
päästi ensimäisen huudahduksensa. Sillä kertaa minä
olin hienompi kuin nyt. Minun jalassanioli enemmän
pronssia, eikä minun kuvussani ollut tätä rumaa hal-
keamaa. Alkaessani mennä alaspäin tulin minä tänne.»

»Herra Jumala», sanoi kanarialintu.
»Minä en valita», sanoi lamppu. »Tämä on hyvä

paikka vanhanpuoleiselle lampulle. Tässä ei ole yhtään
enempää tekemistä, kuin mitä minä hyvin voin kestää.
Kesällä ei minua koskaan sytytetä, ja talvella ainoas-
taan silloin kun poika lukee läksynsä ja menee nuk-
kumaan. Mutta läksyjään hän ei todella paljoa lue, ja
nukkumaan hän menee hyvin näppärästi, ja sitten
äiti sammuttaa minut. Joskus tapahtuu, että minut
sytytetään uudelleen, kun hän on pelastanut itselleen
keittiöstä muutamia tulitikkuja ja tahtoo levätä jalukea
hauskoja kirjoja. Se on hyvin suuri rikos ja senvuoksi
hirveän hauskaa. Jos se keksitään, niin toinen saa
läimäyksen jatoinen sammutetaan heti. Mutta nykyi-
sin minä olen tulessa jokayö ja saan palaa ilmi päivään
asti, vaikkakin vain pienellä liekillä.»

»Niin, juuri se on onnettomuus», sanoi happi.
»Mitä se on? Kuka siellä puhuu?» sanoi lamppu.

»Kuka uskaltaa nimittää vanhaa, kunniallista, velvolli-
suutensa täyttävää lamppua onnettomuudeksi?»

»En minä», sanoi pelargonia.
»En totisesti minäkään», sanoi kanarialintu.
»Se oli happi»; sanoi poika.
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»Juuri niin», sanoi happi.
»Kuka sinä sitten olet?» sanoi lamppu. »Minä en

voi sinua nähdä».
»Sitä sinä et voi», vastasi happi. »Mutta yhtä kaikki

sinä et voi olla minua ilman. Minä olen happi. Minä
olen ilma.»

»Oletko sinä ilma?» sanoi lamppu miettiväisenä.
»Niin, silloin sinä olet minun palamiselleni yhtä tär-
keä kuin öljy ja sydän ja tulitikku.»

»Se valehtelee, se valehtelee!» huusi typpi. »Se ei ole
muuta kuin vaivainen viidesosa ilmasta. Minä olen
ilma. Typpi on nimeni, ja teidän pitäisi hävetä, kun
ette minua tunne.»

»Ketä minun on uskominen?» sanoi lamppu. »Vii-
meisellä puhujalla on ruma nimi, enkä voi ajatella,
että tarvitseisin häntä.»

»Et tarvitsekaan», sanoi happi. »Ja meidän puhues-
samme vain aika kuluu. Tämä ei koskaan pääty
hyvin: hiilihappokasvaa jokaminuutti, ja se on typpeä-
kin pahempi.»

»Niin», sanoi typpi, »mutta happi unohtaa vain mai-
nita sen, että se itse synnyttää hiilihappoa. Se val-
mistaa hiilihappoa lampusta ja pelargoniasta ja ka-
narialinnusta ja sairaasta pojasta.»

»Sen minä kyllä teen», sanoi happi. »Minun ansioni
on, että lamppu palaa, ja toiset hengittävät. Jos minä
lopun, niin nekin loppuvat, ja ilkeä hiilihappo on yhtä
paljon niiden kuin se on minun.»

»Miksi nimität minua ilkeäksi?» sanoi hiilihappo.
»Minulla on tarkoitukseni tässä maailmassa yhtä hyvin
kuin sinullakin. Kysy pelargonialta! Koko päivän
se juo minua ilmasta. Se ei voi ollenkaan olla ilman
minua. Se oikein elää minusta.»

»Niin, sen minä teenkin», sanoi pelargonia.
»Niin, sen sinä teet», sanoi hiilihappo. »Niin pian

kuin tulee valoisaa, sinä alat juoda hiilihappoa ja jatkat
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sitä yön tuloon asti. Ja sen tekevät kaikki maailman
viheriät kasvit, suurimmasta pienimpään ruohonkor-
teen asti. Kaikkityyni ne juovat hiilihappoa ikäänkuin
olisivat hulluja, ja hengittävät happea ilmaan. Siksi
metsässä on niin suloisen raitista.»

»Kuuletteko, että minä teen sen raittiiksi?» sanoi
typpi tyytyväisenä.

»Niin, mutta minua ne juovat», sanoi hiilihappo.
»Niin, mutta minusta ne ovat tehtyjä! minusta ne

ovat tehtyjä!» huusi typpi.
»Piip», sanoi kanarialintu. »Minä en ymmärrä rah-

tuakaan. Minä olen niin pahoillani.»
»Minulla ei ole myöskään varsin hyvä olla», sanoi

pelargonia. »Enkä minä käsitä, mitä meidän pitäisi
tehdä.»

»Se käy myöskin yli minun ymmärrykseni», sanoi
lamppu. »Mutta sen minä huomaan, että ilma huo-
nonemistaan huononee. Minä lepatan. Minä sammun!»

»Et vielä», sanoi happi. »Mutta pian. Puhukootpa
nyt hiilihappo ja typpi mitä hyvänsä, niin se ei ollen-
kaan kuulu asiaan. Mutta huone on pieni, ja minä
olen ainoastaan viidesosa ilmasta, kuten olette kuulleet.
Lamppu ei voisi palaa, ettekä te voisi hengittää ilman
minua. Mitä useampia teitä on minun ympärilläni,
sitäpikemmin minälopun. Sen vuoksi tohtori tahtoi pois
kanarialinnun. Sen vuoksi pelargonia ei olisi miten-
kään saanut olla yötä täällä sisällä. Siksi sairaan pojan
äiti teki tyhmästi kiertäessään lampun suurelle. Ja
sen vuoksi ei ole mitään muuta neuvoa kuin soittaa
häntä, että hän tulisi sisälle ja avaisi ikkunan. Ulkona
on happea suuret määrät. Täällä sisällä sitä on ainoas-
taan rahtunen, ja kun se on loppunut, niin te tukeh-
dutte. Ja sen pituinen se.»

Poika lepäsi kuunnellen jatuijottaen. Nyt se hänestä
ei ollut enää satua. Hän veti syvään henkeä, ja kyyne-
let nousivat hänen silmiinsä, kun hän näki, miten ka-
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narialinnun ja pelargonian lehdet olivat riipuksissa ja
miten lamppu lepatti.

Sitten kanarialintu sanoi: »Minä en tahdo tukehtua.
Kunpa vaan pääsisin takaisin ikkunalleni. Siellä oli
paljoa parempi ilma. Kunpa vaan pääsisin häkistä
läpi ruudun silloin tyhmä harmaavarpunen tosin
hakkaisi minut kuoliaaksi, mutta se olisi joka tapauk-
sessa parempi kuin täällä tukehtuminen.»

»Minä tahdon kernaammin kuolla, kuin menettää
kanarialinnun», sanoi poika ja katsoi siihen hellästi.

»Minä tahdon kernaammin elää kuin kuolla», sanoi
kanarialintu.

»Minä en tahdo tukehtua», sanoi pelargonia. »Minä
olen niin nuori ja niin täynnä kauniita punaisia kukkia.
Olin niin iloinen seisoessani aamulla torilla, vaikka
siellä ei ollut likimainkaan niin hauskaa kuin puu-
tarhurin kukkalavassa, jossa minä olen kasvanut.
Mutta minä en tahdo tukehtua, minä en tahdo tu-
kehtua!»

»Tukehtua», sanoi vanha lamppu. Sehän on samaa
kuin sammuminen. Ja minähän olen tukehtunut
monta kertaa elämässäni yleensä kerran päivässä.
Se ei ole tosiaankaan niin vaarallista. Sytytetään sitten
vain uudelleen. Mutta minä en tahdo kernaasti sam-
mua ennenkuin minun täytyy. Sillä kun he näkevät,
että minussa on sekä öljyä että sydän ja minä kuitenkin
olen sammunut, niin silloin he luonnollisesti luulevat,
että minä olen aivan loppunut, ja heittävät minut
rikkatunkiolle.»

»Tälle asialle ei nyt mitään mahda», sanoi happi.
»Saattaako pienen pojan sytyttää uudelleen, kun

hän on sammunut?» kysyi poika,
»Ei», sanoi happi. »Kun poika on sammunut, niin

hän on loppunut. Ja aivan samoin on pelargonian
ja kanarialinnun laita. Lampun saattaa kyllä sytyttää,
mutta silloinhan sillä ei ole ketään, jota se valaisisi.»
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»Poika ojensi kätensä tarttuakseen kelloon. Hän
tuli sitä lykänneeksi, niin että se putosi lattialle ja vieri
vielä sängyn alle. Siitä syntyi kauhea melu, mutta
kukaan ei kuullut sitä. Hetkisen hän lepäsi ja kuun-
teli eikö äiti tulisi. Mutta hän ei tullut. Hän tahtoi
huutaa, mutta ei saanut huuliltaan sanaakaan, niin
kovasti hän pelkäsi.

Ja ilma huoneessa tuli yhä raskaammaksi ja ras-
kaammaksi.

»Mitä me nyt teemme?» sanoi poika.
»Nyt me tukehdumme», sanoi happi.
»Puh, puh», sanoi lamppu.
»Piip», sanoi kanarialintu.
Ja pelargonia tuoksui ihmeellisemmin kuin pelar-

gonia koskaan ennen on tuoksunut, sillä se luuli kai-
ken nyt olevan lopussa.

Poika lepäsi ja ajatteli, ettei hän kernaasti tahtoisi
tukehtua.

Ei saattanut kestää kauvan ennenkuin metsä tulee
viheriäksi. Toukokuun lopussa koululla on retki,
ja silloin hän tahtoo olla mukana. Hänellä on koko
laukkunsa täynnä voileipiä. Ja pullollinen mehua.
Ja markka taskussa.

Ryövärejä ja sotamiehiä —■ hän tahtoi olla ryöväri
ryöväripäällikkö .

Hän seisoi lattialla, ja hänen pienet laihat säärensä
vapisivat. Toisella kädellä hän piti kiinni pöydästä,
toisella sängystä nyt tuolista nyt piirongista
nyt hän seisoi ikkunan ääressä.

Hän ei saanut koukkua irti. Hän koetti koettamis-
taan ja oli vähällä kaatua, niin heikko hän oli.

Sitten hän iski nyrkkinsä läpi ruudun.
Hän kuuli lasinsirpaleiden kilinän niiden pudo-

tessa pihalle. Hän näki myöskin verta kädessään.
Mutta miten hän tuli sänkyyn ja sai peiton päälleen,
sitä hän ei tiennyt eikä myöskään saanut koskaan tietää.
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»A-ah», sanoi pelargonia.
»A-ah», sanoi kanarialintu.
»A-ah», sanoi vanha lamppu.
»Sepä oli kelpo poika», sanoi happi.
»Hänessä on typpeä», sanoi typpi.
Oli aamu.
Aurinko oli noussut, ja valo virtasi pieneen huonee-

seen, niin että vanha lamppu näytti sen vieressä aivan
viheliäiseltä. Kanarialintu lauloi sydämensä halusta,
ja pelargoniasta puhkesi pieni vihreä lehti ja kaksi
nuppua, ja poika nukkui niin rauhallisesti ja hyvin,
molemmat pienet ohuet kätensä peitolla.

Mutta kun äiti tuli sisälle ja näki rikkonaisen ruudun
ja pojan verissä käsin, peljästyi hän luonnollisesti kau-
heasti. Hän huusi isää, ja sitten he seisoivat ja katseli-
vat häntä ja kuuntelivat hänen hengitystään. Hän
nukkui levollisesti ja hengitti keveästi.

Hän nukkui vielä tohtorin tullessa.
»Kahdeksan päivän kuluttua poika on jalkeilla»,

sanoi tohtori katsottuaan häneen.
Ja niin hän olikin.
Hän ei koskaan kertonut kenellekään ihmiselle, mitä

hänelle tänä yönä oli tapahtunut.
Mutta hän sai fysikan tutkinnossa kymmenen.

5



Kaikki yhtä luuta.

Oikeusneuvos oli muuttanut ja koko huvila oli
tyhjänä.

Siellä oli apulaiseukko puhdistanut kaikki huo-
neet. Pihallakin oli lakaistu, ja kaikki oli sitten lu-
kittu, sillä taloa ei ollut uudelleen vuokrattu.

Rotta viiletteli sinne tänne ...portaita ylös ulla-
kolle, portaita alas kellariin, vainuskeli kaikkialla eikä
löytänyt mitään.

»Viheliäistä väkeä ...kunnollista väkeä», sanoi se.
»Kaikki kuin pois puhallettua. Ei palaistakaan van-
halle, nälkäiselle rotalle.»

Se juoksi pihamaalle, hiipi halkoliiterin oven alle ja
katseli ympärilleen.

»Ei kynnellistäkään», sanoi se. »Minä saan kyllä
muuttaa, minäkin.»

Sitten se juoksi tiehensä.
Mutta se erehtyi, se luuli, ettei halkoliiterissä ollut

ketään.
Olipa siellä kokonaista neljä kappaletta.

(C
l Yksi oli kivihiilenpala, loistava ja musta. Toinen

oli koksipala, joka näytti laimealta, väsyneeltä ja kiu-
satulta. Kolmas oli pyökkipuun kappale, joka loisti
pimeässä aivan valkoiselta. Neljäs vihdoin oli ainoas-
taan kappale viheliäistä turvetta.

Ne lepäsivät kukin nurkassaan ja arvelivat, ettei
niillä ollut toistensa kanssa mitään tekemistä. Mutta
tila oli siksi pieni, että ne voivat aivan hyvin puhella
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toistensa kanssa. Ja kun muita puhuteltavia ei ollut,
pitivät ne hyvänään toistensa seuran.

»Millainen tyhmyri rotaksi!» sanoi kivihiili. »Noin
yksinkertainen olento! Sanoo, ettei täällä ole ketään,
ja minä olen kuitenkin täällä!»

»Entäs minä sitten», sanoi halko. »Minua kai ei
jätetä huomioon ottamatta!»

»Älkää millään tavalla unohtako minua», sanoi
koksi laimealla äänellä. »Minä en voi huutaa, kuten
kivihiili ja halko, sillä minä olen kokenut niin paljon,
ja silloin tullaan hiljaisiksi. Mutta silti minä kai olen
yhtä hyvä.»

»Niin ...olen minäkin täällä», sanoi turve ujosti.
»Anteeksi, että sanon sen.»

Kivihiili katseli ympärilleen.
»Luonnollisesti olette täällä», sanoi se. »Sitä minä en

kiellä. Mutta mihin te kelpaatte? Siitä kaikki riippuu.»
»Jaa-ah ...minä en ole muuta kun palanen poltto-

ainetta», sanoi turve. »Anteeksi, että sen sanon, mutta
minultahan kysyttiin».

»Sitä minäkin olen», sanoi koksi.
»Minä myös», sanoi halko. »Enkä myöskään tiedä,

kelpaako ylpeä kivihiilikään mihinkään muuhun kuin
poltettavaksi.»

»Aivan oikein», sanoi kivihiili. »Poltettaviksi me
joudumme kaikkityyni. Mutta joskin loppu on sama,
niin ei ole varma, että me kaikki olemme yhtä hyviä.
Minä olen lämpimin ...minussa on niin paljon kuu-
muutta, että minä joskus olen vähällä haljeta.»

»Mutta minä olen hienoin ja kallein», sanoi halko.
»Kaikkialla rikkaimmat ihmiset polttavat minua.»

»Minä olen puhtain», sanoi koksi.
»Anteeksi», sanoi turve. »Minä olen ainoastaan hal-

vin.»
»Siunaa ja varjele», sanoi kivihiili. »Jokaisella on

omat etunsa. Minä luulen kuitenkin, että kukaan ei
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voi väittää vastaan, kun sanon, että minä olen kaik-
kein hienoimmasta perheestä. Minä polveudun kaik-
kein vanhimmasta ajasta ...maailmassa ei ole ketään,
joka olisi yhtä vanha kuin minä.»

»Olen ...minä», sanoi koksi.
»Pyh», sanoi kivihiili.
»Niin ... en minäkään ole enää mikään eilisen

teiren poika», sanoi turve. »Mutta minulle ei pistäisi
koskaan päähän siitä kehuskella.»

»Ja minä olen nuori ja raitis», sanoi halko. »Minun
korvantauksenikaan eivät ole vielä kuivat. Vähät minä
teidän viheliäisestä vanhuudestanne!»

Ne olivat hetkisen hiljaa. Sitten turve sanoi:
»Anteeksi.. . mutta emmekö tarinoi elämäkerto-

jamme? Me saamme kyllä lojua täällä puolen vuotta,
kenties koko vuodenkin. Ja tarinoiden kuuleminen
on niin hauskaa.»

»Kernaasti minun puolestani», sanoi koksi. »Minä
tahdon vain vakavastipyytää, että saan tullaviimeiseksi.
Ensiksikin minä olen niin heikko, että minun täytyy
hieman koota voimiani. Toiseksi minä tulisin vallan
hermostuneeeksi teidän kärsimättömyydestänne, kun
ette saisi alkaa. Kolmanneksi...»

»Kolmannesta ei ole väliä», sanoi halko. »Nyt minä
alan. Minun elämäkertani on raitis jareipas ...minä
muistan kaikkityyni kuin eilisen päivän.»

»Ala», sanoi kivihiili. »Sinun jälkeesi tulee turve,
ja sitten minä.»

Halon tarina.
»Minä olin kerran metsän upein puu», sanoi halko.
»Tyhjänkerskuja», huomautti kivihiili. »Odotappa,

kunnes minun aikani tulee!»
»Odota itse, kunnes se tulee!» sanoi halko. »Minä

olin niinmuodoin puu ...suuri puu ...pyökkipuu.
Minä kasvoin suuressa metsässä, aivan järven ran-
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nalla, niin että saatoin kuvastaa oksani kirkkaaseen
veteen. Joka kevät minä puhkesin lehtiin, ja kehu-
matta minä uskaltaisin sanoa, että olin kaunis. Mutta
minun ei tarvitse sitä sanoa. Sillä muut ovat sen teh-
neet, Kaikki, jotka näkivät minut, ihmettelivät minua.
Oli myöskin runoilija, joka kirjoitti minusta runon
ja pani sen sanomalehteen. Monet rakastuneet parit
kirjoittivat nimensä minun kuoreeni. Kaksi korppia
rakensi pesänsä minun latvaani, ja minussa asui ylt'-
ympäriinsä peippoja ja kottaraisia ja ne olivat olin-
sijaansa hyvin tyytyväisiä.»

»Se kuuluu hyvältä», sanoi kivihiili, »Vahinko vain,
ettei sinussa voi huomata mitään tuosta kaikesta!»

»Jos tuolla tavalla keskeytetään, niin minä en tahdo
antautua ollenkaan keskustelemaan, kun minun vuo-
roni tulee», sanoi koksi. »Pitäkäämme arvossa toistem-
me hermoja.»

»Ympärilläni levisi kaunis matto joka puolelle»,
sanoi pyökkihalko. »Keväisin siihen oli kudottu valko-
vuokkoja. Kauempana se oli hienoa vihreää ruohoa.
Talvisin minä tein sen itse paksuksi ja tiiviiksi rus-
keilla lehdilläni, ja sitten lumi tuli taivaalta. Joka
kesä minä kasvoin ja tulin suuremmaksi... joka ok-
sani piteni hieman ja uusi lusto tuli lisää runkooni.
Vihdoin minä olin oikea jättiläinen. Kun talvella
myrsky mylvi pahimmillaan ja minun toverini kaa-
tuivat kuin korret, niin minä seisoin yhtä suorana ja
reippaana. Se oli pitkä ja suloinen elämä.»

»Anteeksi», sanoi turve. »Mutta mistä johtui,
että se kuitenkin loppui?»

»Minä en tiedä», sanoi halko. »Minä tulin varmaan-
kin liian suureksi. Minä kuulin ihmisten puhuvan,
että nuorten puiden täytyy myös päästä ylös ja että
minusta saisi paljon halkoja, ja jotakin sellaista.»

»Ihmisten ...ha ha haa», sanoi kivihiili.
»Ihmisten ...anteeksi, ha ha haa», sanoi turve.
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»Minä en naura enää koskaan», sanoi koksi. »Mutta
jos sen tekisin, niin nyt sen tekisin!»

»Minä en tiedä, mitä te irvistätte», sanoi halko yl-
peästi, »Ihmiset kai ovat meidän kaikkien herroja, luu-
lisin minä. Ja he sahasivat minun ja kiersivät köysiä
minun ympärilleni ja vetivät minua, kunnes minä
kaaduin kumoon. Kolmekymmentä miestä tarvittiin
tähän työhön, ja minä kaaduin sellaisella rytinällä,
että maa tärisi. Sitten minut sahattiin poikki yhä uu-
delleen ja uudelleen ja hakattiin kirveellä ja pinottiin
ja myytiin huutokaupalla ja ajettiin kotiin. Nyt mi-
nusta ei ole jäljellä muuta kuin palanen, jonka näette
tässä. Se on minun elämäkertani. Jos joku toinen osaa
paremmin, niin olkoon hyvä.»

»Se on mahdollista», sanoi kivihiili. »Mutta kuun-
nelkaamme ensin turvetta.»

»Niin ...anteeksi», sanoi turve. »Minullahan on
hyvin vähäpätöistä sanottavana ...»

»Kerro nyt», sanoivat toiset.

Turpeen tarina

»Minä olin kerran metsän upein puu», sanoi turve.
Mutta kauemmaksi se ei päässyt, kun jo toiset alkoi-

vat nauraa hillittömästi.
»Niin ... anteeksi», sanoi turve. »Te saatte todella-

kin antaa anteeksi... minä saatan kyllä ymmärtää,
että se kuuluu hullunkuriselta, mutta minkäs minä
sille mahdan? Minähän olen pakoitettu kertomaan
tarinani sellaisena kuin se on. Ja minä olin todellakin
ihana puu, joskaansitä ei enää saata minusta huomata.
En tosin pyökkipuu, vaan koivu.»

»Koivu on hyvin kaunis puu», sanoi halko. »Ei
erittäin merkitsevä eikä varsin varjoisa, mutta hyvin
hieno.»

»Kiitoksia paljon», sanoi turve.
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»Silloin ihmiset kai ovat kaataneet sinutkin?» kysyi
halko.

»Ei tosiaankaan, sitä he eivät ole tehneet», sanoi
turve. »Minä, suoraan sanoen, en ole koskaan nähnyt
ihmisiä, ennenkuin minut muodostettiin turpeeksi.
Siksi minä rupesin nauramaan, kun te mainitsitte
ihmisistä, vaikka se kenties oli epäkohteliaasti tehty.»

»Jatka», sanoi kivihiili.
»Niin ...anteeksi», sanoi turve. »Minä olin niin-

muodoin koivu. Minussa tosin ei ollut mitään lintuja,
mutta sammaleessa, jossa minä seisoin, oli lintuja
ja kettuja ja susia ja karhuja. Kesällä karhu kuljeskeli
poikineen sinne tänne ja mörisi. Talvella sudet ul-
voivat nälästä, niin että se kuului monien peninkulmien
päähän. Siellä hirvet myöskin kulkivat suurissa par-
vissa. Ja ilmassa lensi valtavia kotkia ...anteeksi että
sanon sen ...se tuntuu kenties ylvästelyltä ...mutta
kun minä olin tullut turpeeksi ja lepäsin pinottuna
ja katselin ympärilleni metsässä, niin minusta tuntui
todellakin siltä kuin entisinä aikoina minun puuna
ollessani olisi ollut enemmän elämää.»

»Ha ha haa», nauroi kivihiili.
»Mitä sinä naurat?» kysyi halko.
»Kun turvekin puhelee vanhoista ajoista», sanoi

kivihiili. »Tuollainen keltanokka!»
»Minun hermoni eivät kestä näitä ikuisia keskey-

tyksiä», sanoi koksi. »Jatka, pikku turve!»
»Niin», sanoi turve »anteeksi. Mehän puhumme,

mikäli ymmärrämme. No. Niinpä tapahtui ker-
ran kauheassa myrskyssä, että minä kaaduin kumoon
ja suistuin suoraa päätää suoveteen. Jonkun ajan
edelleen olin siinä ... ensimäisenä keväänä minä
versoin aivan kuin jalkeillakin ollessani. Mutta se
loppui pian. Repo nakerteli minut rikki, ja vedessä
minä mätänin. Näin minä vähitellen irtaannuin kan-
nastani kokonaan, ja sitten minä aloin vajota.»
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»Kas vaan», sanoi kivihiili. »Sinähän olet todella-
kin elänyt jotakin.»

»Jatka», sanoi koksi.
»Niin», sanoi turve. »Sitten minä vajosin vajoamis-

tani. Joskus se tapahtui nopeammin, joskus hitaam-
min. Sitten minä jäin riippumaan johonkin, mutta
minun oksani harasivat pohjaa. Alas minä tulin, sy-
välle ruskeaan veteen. Ympärilläni kasvoi kaiken-
laista rikkaruohoa, ja kaikki vajosi, niin että minä
vähitellen hautaannuin kokonaan mutaan ja kaiken-
laiseen rojuun. Ja sitten minä aloin todenteolla mädätä.

»Uh», sanoi halko. »Mätäneminen on niin ilkeätä.
Minun toiseen kylkeeni teki kerran kipeää, kun oksa
oli katkennut. Silloin tikka tuli ja nokitti siihen kolon,
toukat kalvoivat sitä, sadevesi kokoontui siihen aivan
pieneksi järveksi... se oli ilkeää. Minulla oli serkku,
joka seisoi vieressäni, ja sille kävi aivan samoin. Se
tuli sen johdosta aivan onteloksi.»

»Anna turpeen puhua!» sanoi koksi.
»Minulla ei ole oikeastaan mitään enempää kerto-

mista», sanoi turve, »Sitten minä vähitellen mätänin
kokonaan. Minusta ei oikeastaan jäänyt jäljellemitään
muuta kuin oksa, joka on keskelläni. Minä sekaannuin
kaikkeen muuhun, mitä sammalessa oli, ja ylhäältä
vajoava roska painoi painamistaan siihen määrin,
etten minä oikein tiedä, mikä on omaani ja mikä
toisten. Näin vuosisata kului toisensa jälkeen. Eräänä
päivänä rahkasuo leikattiin turpeeksi. Minut heitet-
tiin suon pölkytteille, leikattiin, kuivattiin auringon-
paisteessa, katkaistiin kahtia ja myytiin oikeusneuvok-
selle. Sen pituinen se. Anteeksi, muuta ei ole.»

»Se oli kuitenkin jotakin», sanoi kivihiili. »Ja paljoa
parempi kuin pyökkipuun tarina. Sinulla on ikää,
pikku turve, ja se on pääasia. Ainoastaan vanhat ta-
rinat kelpaavat. Kaikki uudenaikainen on hölyn-
pölyä.»
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»No, no», sanoi halko. »On minullakin kolmesataa
vuotta niskassani.»

»Minulla on vain pari tuhatta», sanoi turve.
»Kuulkaamme nyt kivihiilen tarinaa», sanoi koksi.
Ja kivihiili kertoi.

Kivihiilen tarina.
»Minä olin kerran metsän upein puu —».

»Sinäkin», sanoi halko nauraen. »Sepä varmaan oli
musta puu».

»Pikku halko», sanoi kivihiili. »Voit niin kernaasti
nauraa. Taitamattomat ihmiset virnistävät aina sille,
mitä he eivät ymmärrä, ja minä oletan, että sinä saat
oikein naurukouristuksen, ennenkuin minun tarinani
on lopussa.»

»Jatka», sanoi koksi.
»Niin, se on helpommin sanottu kuin tehty», sanoi

kivihiili. »Lorun lopuksi teistä ei ole ainoatakaan,
joka ymmärtäisi rahtuakaan siitä, mitä minä kerron.»

»Minä kyllä ymmärrän», sanoi koksi.
»Jokohan vaan», sanoi kivihiili ivallisesti. »Minun

tarinani ei muutoin sovellu ollenkaan pilaantuneille
hermoille. Mutta kuuntele sitten! Kenties saatan heti
paikalla kertoa teille, että minä olen kotoisin Englan-
nista ja että minä matkalla tänne tulin läpi teidän met-
sänne ... sen, jossa halko on ollut pyökkinä ja turve
koivuna. Minä en kernaasti puhu pahaa kenestäkään,
ainakaan sellaisesta, joka on minua alemmalla arvo-
asteella. Mutta se oli todellakin oikeata rojumetsää.
Siihen aikaan, kun minä olin puuna, oli sellaista met-
sää, josta kannatti puhua. Mutta siitä onkin jo kulu-
nut satatuhatta vuotta.»

»Se on vslhetta», sanoi halko.
»Se on totta», sanoi koksi.
»Minua ilahduttaa se, että koksi uskoo minua»,

sanoi kivihiili, »vaikka eihän sillä ole siihen suurem-
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paa aihetta kuin halollakaan. Kukaan teistä ei ole
sitä nähnyt. Sen aikuiset metsät ovat olleet ja menneet,
ei täydellisesti menneet. Niistä ei ole jäljellä mitään
muuta kuin kivihiili. Sitävastoin siellä on

»Jatka», sanoi koksi.
»Sellaisessa metsässä minä olin upein puu», sanoi

kivihiili. »Saniaispuu. Nykyaikanakin kyllä on ole-
massa jotakin pikku roskaa, jota te kutsutte saniai-
siksi ...Ei ole helppo tietää, mistä se johtuu. Minä
olin korkea ja valtavarunkoinen, leveälatvainen puu.
Koko metsä oli täynnä sellaisia puita. Ja ihmiset ...
mitään ihmisiä ei siihen aikaan ollut. Ei myöskään
lintuja eikä hirviä eikä karhuja eikä muita, joista te
puhutte. Jotakin pikku rojua on tullut lisää sen jälkeen,
kun kaikki maan päällä on tullut pienemmäksi. Kal-
lioilla mateli silloin muutamia kuulumattoman suuria
sisiliskoja, toisia samanlaatuisia uiskenteli järvissä,
toiset taas lensivät halki ilman. En tiedä ollenkaan,
miten voisin siitä teille kertoa ...niin, minä näin
matkalla tänne pienen elukan, joka paistatti päivää
kivellä, ja junankuljettaja nimitti sitä sisiliskoksi. Jos
olette nähneet sellaisen ja sitten ajattelette sitä tuhat
kertaa niin suureksi, sellaiseksi, jolla on kauhistava
kita, täynnä teräviä hampaita ...silloin teillä on heikko
käsitys niistä eläimistä, joiden keskuudessa elin nuo-
ruuteni aikana.»

»Sitä saattaa nimittää tarinaksi», sanoi turve kun-
nioittavasti.

»Siinä minä sitten seisoin», sanoi kivihiili. Penin-
kulmain laajuudelta me seisoimme yli maan. Mutta
se on totta ...»

Kivihiili vaikeni hetkeksi ja huokasi.
»Jatka», sanoi koksi.
»Niin», sanoi kivihiili. »Mutta te ette edes tiedä,

mitä maa oli siihen aikaan. Ja minun ei ole mahdol-
lista tehdä sitä teille käsitettäväksi. Se oli aivan toi-
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senlainen kuin nyt... mutta sen yli minä saan hy-
pätä. En saattanut olla nauramatta, kun turve puhui
järvestä, johon se putosi... Herra Jumala, mikä lä-
täkkö se on mahtanutkaan olla. Ei, näettekös, minun
seisoessani metsässä satatuhatta vuotta sitten tuli
maanjäristys. Se ei ollut sellainen myrsky, jota tait-
taa pari viheliäistä oksaa ...koko maa tärisi, ymmär-
rättekö ...se halkesi... kalliot halkesivat.. . kaikki
syöksyi syvyyteen ja murskaantui, tuli tuprusi maan
sisuksista, ja sitten meri tuli ja huuhtoi kaiken.»

»Kauheata», sanoi turve.
»Niin on», sanoi koksi.
»Sitten minä lepäsin siellä», sanoi kivihiili. »Kätket-

tynä, haudattuna hietaan ja saveen ja mihin kaikkeen
lienenkään. Minulla ei ole pienintäkään aavistusta
siitä, mitä maailmassa tapahtui niinä satanatuhantena
vuotena, jotkakuluivat, ennenkuin tulin jälleenpäivän-
valoon. Sen vain saatan kaikesta nähdä, että kaikki on
minun ajoistani suuresti taantunut.»

»Kiitoksia, sen me kyllä tunnemme», sanoi halko.
»Näin vanhat aina sanovat. Minä muistan selvästi
kaksi vanhaa naista, jotka istuivat eräänä päivänä mi-
nun varjossani, ja juttelivat,miten kauniita ja miellyt-
täviä tytöt olivat siihen aikaan kuin he olivat nuoria.»

Kivihiili oli hiljaa hetkisen.
»Jatka», sanoi koksi»
»Niin, tietysti», sanoi kivihiili. »Minä vaivuin aja-

tukseni. Minusta on niin ihmeellistä kuulla kaikkea
tätä ihmisistä ja vanhoista naisista ja tytöistä, joista
minä en tiedä hiluistakaan, vaikka olenkin sata kertaa
niin vanha kuin vanhin teistä. No, siinä minä niin-
muodoin lepäsin, eikä kukaan saata käsittää, miten
kaikki päälläni oleva minua puristi. Minä sytyin pala-
maan, en tuollaiseen kirkkaaseen liekkiin, joka leimah-
taa ilmassa, kun halko parka palaa, vaan tukahdettuun,
hehkuvaantuleen, jokakokonaan muutti minut. Kaikki
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elämä, mitä minussa oli, kokoontui joksikin mielettö-
mäksi kurittomuudeksi, josta te ette voi saada minkään-
laista käsitystä, mutta jonka nimi on kaasu.»

»Ah, niin ~. kaasu», sanoi koksi ja pillahti katke-
raan itkuun.

»Minähän sanoin, että minun tarinani on liian voi-
makas teidän hermoillenne», sanoi kivihiili.

»Jat-ka va-aan», sanoi koksi ja nyyhkytti joka tavun
välissä.

»Minä arvelen, että maa on laskeutunut ja noussut
jälleen ja että meri on sen peittänyt ja virrannut pois
jälleen monta kertaa niinä satanatuhantena vuonna,
jotka minä siellä lepäsin», sanoi kivihiili. »Siitä minä
en tiedä mitään. Mutta eräänä päivänä kaivautuivat
ihmiset, joista niin paljon puhutte, minun luokseni.
Silloin minä näin heitä ensi kerran. He kaivoivat
käytäviä vuoreen, jossa minä olin, pitkiä käytäviä,
syvälle maan alle, toisen toistaan pitempiä ja syvempiä.
He hakkasivat minut ja toiset irti kerrostumista, joissa
lepäsimme ja nostivat meidät hisseillä koreihin. Jou-
kon heistä me surmasimme heidän työtä tehdessään.
Sillä päästyämme ilman yhteyteen me päästimme
irti itsessämme olevan kaasun, ja se tukehdutti heidät.
Milloin meihin pääsi tulikipuna, räjähti meidän kaa-
summe kauheasti pamahtaen, pirstasi kaiken kappa-
leiksi ja surmasi kaikki ihmiset, joita oli käytävissä.»

»Ah ...kaasu ...kaasu», nyyhkytti koksi ja keinui
edestakaisin, ikäänkuin ei olisi voinut hillitä itseään
tuskasta.

»Nyt minä olen heti lopettanut», sanoi kivihiili.
»Tarinani lopun koko maailma tuntee. Minä kasvoin
maan päällä metsän upeimpana puuna, ennenkuin
ihmisiä oli olemassa. Minä tulin siksi, mikä minä olen,
ilman ihmisten apua. Kun he sitten minut keksivät,
tulin minä heille suuremmaksi avuksi kuin mikään
muu, mitä he olivat löytäneet. Minä olen maailman
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paras polttoaine. Minä käytän kaikki maailman teh-
taat, rautatiet, höyrylaivat ja kaikkityyni. Minussa
on enemmän kuumuutta kuin missään muussa. Mi-
nusta tulee kaasu.»

»Kaasu ...kaasu!»
Koksi valitteli jälleen.
»Sellainen minun tarinani on», sanoikivihiili. »Minä

arvelen, että se vie kauemmaksi kuin toisten.»
»Sen se tekee», sanoi turve.
»Se on kyllä myöskin viimeinen, jonkasaamme kuul-

la», sanoi halko. »Koksi ei taida kyetä kertomaan tari-
naansa.»

»Kaiken mokomin ...tokihan minä», sanoi koksi.
»Sallikaa minun vain hieman toipua, niin minä alan.»

Ja koksi rauhoittui ja kertoi.

Koksin tarina.
»Minä olin kerran metsän upein puu —.»

Ei voi sanoin selittää, millainen melu syntyi halko-
liiterissä, kun koksi alkoi tällä tavalla tarinansa.

Halko heitti kuperkeikan vain tehdäkseen pilkkaa,
kivihiili nauroi, niin että se haisi aivan kaasulle, turve
pyöri erääseen nurkkaan ja virnisteli.

Rotta tulla vikelsi oven alta.
»Minusta tuntui siltä kuin joku olisi täällä.»
Se vainusi sinne tänne, mutta ei nähnyt mitään ja

juoksi jälleen pois.
»Rakkahin koksi», sanoi kivihiili, jälleen hieman

toinnuttuaan, »ovatpa sinun hermosi nyt aivan sekai-
sin. Vai oletko saanut pienen suuruudenhulluus-
kohtauksen?»

»Mikähän puu sinä olet ollutkaan!» sanoi halko.
»Olisinpa vaan saanut nähdä sinut kaikessa loistos-
sasi ja komeudessasi!»
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»Anteeksi», sanoi turve. »Minä nauroin myöskin,
kun toiset nauroivat, vaikka se kenties oli väärin.
Mutta emmekö anna koksin kertoa edelleen?»

»Kerro», sanoi halko. »Siitä tulee kylläkin ylen
hauska juttu.»

»Päinvastoin», sanoi koksi. »Minun tarinani on
ylenpalttisen surullinen. Ei sen vuoksi, että teidän
olisi niin mahdottoman hauskoja, ainakaan teille itsel-
lenne. Mutta minulle on käynyt vielä pahemmin.
Asia on se, että minä olen kivihiilen lihallinen veli.»

»No, mutta mitä, rakkaani?» huudahti kivihiili.
»Niin se on», sanoi koksi.
»Ha ha haa!» nauroi halko, »Minusta te olettekin

hyvin toistenne näköiset, kun tarkemmin katselee.»
»Minä panen sitä vastaan mitä jyrkimmän vasta-

lauseeni», sanoi kivihiili. »Katsokaa minua ja katso-
kaa koksia! Se on reikiä täynnä ja viheliäinen, kevyt
kuin höyhen,... jokainen saattaa nähdä, että se on
viheliäinen raukka, joka ei ole viiden pennin arvoinen.
Ja katsokaa sitten minua! Minä olen kova, ja minä
olen raskas. Minä loistan. Minä olen timantin oikea
serkku, tietäkää se.»

»Sitä minäkin totisesti olen», sanoi koksi. »Sinä et
menettele kauniisti kieltäessäsi minut. Jos sinua olisi
pidelty niinkuin minua, niin et totisesti olisi rahtua-
kaan paremman näköinen.»

»Kuulkaamme sitten», sanoi halko.
»Älkää uskoko siitä sanaakaan», sanoi kivihiili.
»Minä olen Englannista, kuten kivihiilikin», jatkoi

koksi. »Minä kasvoin samassa metsässä, olinpa vielä
saman saniaispuun kappale satatuhatta vuotta sitten.
Siksi minun tarinani on täsmälleen sama kuin kivi-
hiilen, kunnes ...»

Koksi vaikeni ja taisteli liikutusta vastaan.
»No», sanoi halko.



79

Mutta koksi puhkesi niin valtaviin nyyhkytyksiin,
että se oli mennä kappaleiksi.

»Kunnes kaasu läksi minusta», sanoi se vihdoin.
»Olisiko se mahdollista?» huudahti kivihiili.
»Se on varma ja tosi», sanoi koksi. »Meidät lohkais-

tiin hiilikaivoksesta samalla kertaa, nostettiin hissillä
samassa korissa, tulimme tähän maahan samassa lai-
vassa. Mutta sitten meidän tiemme erkanivat. Sillä
minä tulin kaasulaitokseen, ja siellä he sulkivat minut
suureen säiliöön ja kuumensivat minua, kunnes kaikki
kaasu oli minusta lähtenyt. Sitten he möivät minut
halvalla hinnalla köyhälle väelle, joilla on pienet
asunnot.» Koksi itki itkemistään, ja toiset antoivat
arvon sen surulle, sillä ne ymmärsivät sen.

»Koko juttu on ylen merkillinen», sanoi halko miet-
tiväisenä.

»Mahdoton selittää», sanoi koksi.
»Jos minä nyt olisin kaatunut rahkasuohon, niin

minusta kenties olisi tullut turve», sanoi halko.
»Ja jos olisin syntynyt satatuhatta vuotta myöhem-

min, niin minusta olisi tullut halko», sanoi kivihiili.
»Ja jos minä olisin maannut vielä yhdeksänkym-

mentäyhdeksäntuhatta vuotta rahkasuossa, niin mi-
nusta kenties olisi lopuksi tullut kivihiili», sanoi turve.

»Ja jos he eivät olisi ottaneet minusta kaasua —»

sanoi koksi.
Enempää se ei voinut sanoa.
Hetkisen vallitsi halkoliiterissä hiljaisuus. Kukin

ajatteli kohtaloaan. Vihdoin turve virkkoi:
»Nyt minä tiedän.»
»Mitä sinä tiedät?» kysyi halko.
»Niin ...

anteeksi», sanoi turve. »Minä olen vain
huomannut, että me kaikki olemme yhtä luuta.»



Tähtilapsi.

sen kaikki tietävät, että tähdet uivat taivaalla, kuten
kalat vedessä.

Mutta eroitusta kuitenkin on luonnollisesti.
Niinpä kukaan ei pyydystä tähtiä. Ne eivät myös-

kään ui sinne tänne, ylös ja alas, kuten tyhmät kalat.
Ne kulkevat kukin kiertokulkuaan, ikuisesti, lakkaa-
matta ja muuttumatta.

Tähdelle ei pistä koskaan päähän tehdä pientä ilta-
päiväkävelyretkeä. Auringot, kuut ja taivaankappa-
leet ja minkä nimisiä ne lienevätkin, ensimäisen luokan
tähdet, numero yksi, ja tähdet, jotka eivät ole mistään
kotoisin aina meidän omaan maapahaseemme
asti ... kaikki ne vaeltavat kiltisti ja kauniisti, juuri
siten kuin niille on määrätty, ilman pienimpiäkään
syrjähyppyjä.

Tulkoonpa vaikka pyrstötähti äkkiä suhisten ja ka-
dotkoon jälleen, ennenkuin näkijät ovat edes ehtineet
toipua kauhistuksestaan, niin se tekee ainoastaan sen,
mitä sen tulee tehdä, eikä väisty tuumaakaanradaltaan.

Sen vuoksi tähtenä oleminen on kenties hieman
yksitoikkoista. Mutta hyvin kaunista se on ja erin-
omaisen juhlallista. Ja monikin hulivili saattaisi
toivoa, että hän olisi edes puoleksi niin säännöllinen.

Vaikkakin siis taivaalla on kaikki hyvin kasvatettua
ja siivoa, niin tapahtuu kuitenkin joskus asioita, jotka
tuottavat tähdille mitä suurinta mielenliikutusta ja
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panisivat niiden paperit kokonaan sekaisin, jolleivat
paperit olisi niin erinomaisia kuin ne ovat.

Kuten esimerkiksi siinä tapauksessa, jostanyt kerron.
Se tapahtui kuulumattoman kauan sitten. Mutta

se, mikä tapahtui entisinä aikoina, on monta kertaa
hauskempaa kuin se, mikä tapahtuu nykyaikana. Ja
sitten sillä on se etu, että siitä voi puhua pelkäämättä
loukkaavansa ketään.

Se tapahtui eräälle auringolle ei meidän aurin-
gollemme, joka meihin paistaa, joskaan ei aivan niin
usein kuin me saatamme toivoa vaan toiselle
auringolle, joka on kaukana, kaukana poissa. Sillä
aivan samoin kuin on olemassa muitakin kirjavia
koiria kuin pappilan, on myöskin olemassa joukko
aurinkoja, jotka eivät koskaan paista meidän silmiim-
me ja joita me sen vuoksi emme ajattele jokapäiväi-
sissä oloissamme.

Tämä aurinko menetti eräänä päivänä osan itseään.
Se oli kyllä niin suuri, että se saattoi kestää häiriön,

mutta jokainenhan tahtoo kernaasti pitää omansa.
Sitäpaitsi kappaleen entiseen olinpaikkaan jäi am-
mottava kuilu. Ja se suututti aurinkoa, joka muutoin
oli kaikin puolin tarkka eikä tahtonut kernaasti jou-
tua taivaalle pilkattavaksi.

Siksipä se lähti hurjaa vauhtia pyörimään ympäri,
ympäri, ympäri. Tällä tavalla näet tähdet tulevat
pyöreiksi, kun taas muut, kuten tunnettua, tulevat
parhaiten sellaisiksi istumalla paikoillaan ja tekemättä
mitään. Ja kun se oli pyörinyt ympäri muutamia
tuhansia vuosia, oli vaurio korjattu, ja sitten tämä
aurinko ei enää kuulu meidän tarinaamme.

Mutta erkaantunut kappale oli tanssien liitänyt
tiehensä taivaalle, ja juuri tätä meidän tarinamme kä-
sittelee.

Se ei ollut tuollainen paksu, kova jakulmikas kap-
pale, joka esimerkiksi lähtee lautasesta, kun sille käy

6
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pahoin. Se päinvastoin oli jokseenkin löyhä ja kevyt
ja ilmava, ja lainehti eteenpäin taivaalla niin hilpeästi
ja kevytmielisesti, että kiltit tähdet aivan ällistyivät
kauhistuksesta.

»Luoja armahtakoon», sanoi eräs.
»Mitä ihmettä», sanoi toinen.
»Olenko menettänyt järkeni?» mietiskeli mielessään

kolmas.
Mutta kappale tanssi tiehensä katsomatta oikeaan

tahi vasempaan, ja kuuntelematta ollenkaan, mitä ne
sanoivat.

»Sinä tulet minun päälleni», huusi neljäs tähti.
»Se panee meidätkaikki päästä pyörälle», sanoi viides.
»Se on aivan laiton», sanoi kuudes.
Vihdoin seitsemäs hillitsi itseään niin paljon, että

sai huutaneeksi:
»Hohhoi, sinä siellä kaukana!» huusi se. »Kuka sinä

olet? Mistä sinä tulet? Mihin sinä olet matkalla? Mitä
sinä tarkoitat sillä, että pyörit tiehesi noin sopimatto-
malla tavalla?»

»Siinäpä tuli monta kysymystä kerrakseen!» vastasi
kappale.

»Kuka sinä olet?» kysyi tähti jälleen. »Minä kysyn
sinulta kaikkien tähtien nimessä.»

»Mistäs minä sen tiedän», sanoi kappale. »Minä en
ole varmaankaan mikään. Minä olen pudonnut ilmaan
ja tunnen itseni niin vapaaksi ja iloiseksi, ja elämä on
minusta niin suloista. On samantekevä, mihin menen,
kun vaan saan näin jatkaa kierimistäni.»

»No, onkos moista kuultu!» sanoi seitsemäs tähti.
Sellaista ne eivät olleet kuulleet.
Ne tuijottivat neuvottomina toisiaan. Mitään sel-

laista ei taivaalla oltu koskaan ennen kuultu, niin-
kö uan kuin se oli seisonut.

Päästyään hieman tasapainoon alkoivat ne harkita,
mitä olisi tehtävä. Siihen meni pitkä aika. Kysymys-
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hän ei ollut yksinomaan vakavasta ja harvinaisesta
tapauksesta, vaan kunkin täytyi samalla kertaa kulkea
rataansa, ja joskus saattoi kulua satoja vuosia, ennen-
kuin ne jälleen kohtasivat toisensa.

Vihdoin ne olivat yksimielisiä siitä, mitä tekisivät
tuolle yltiöpäälle. Muuan suuri vakava aurinko otti
puheenvuoron ja sanoi:

»Kuule nyt, lapseni. Me olemme päättäneet, että
me teemme sinusta kunniallisen tähden, koska sinä
nyt kerran olet taivaalla. Sinä ymmärrät luonnollisesti
itsekin, että sinulle on parempi saada varma ja kun-
niallinen paikka, kuin tuolla tavalla kiiriä avaruudessa
ilman mitään määrää.»

»Minä en tiedä», sanoi kappale, »mikä tähti on?»
»Tähti on maailman ylhäisin olento», sanoi aurinko.

»Tähdet kulkevat taivaalla eteenpäin ylhäisinä ja
järkähtämättöminä, kaiken touhun ja melun yläpuo-
lella. Ne loistavat kaikille päättäväisyyden ja rauhan
ja kaikkien erinomaisten hyveiden oivallisena esimerk-
kinä. Sellaiseksi tähdeksi sinä saatat tulla, jos olet
kiltti. Mitä sinä nyt olet? Et mitään muuta kuin seka-
melska!»

»Minä tahdon edelleen olla samassa sekamelskassa»,
sanoi kappale. »Minulla on nykyisessä asemassani
hyvä olla ja paljoa hauskempi kuin teillä toisilla. Minä
en välitä yhtään siitä, että jollekin loistaisin, ja sinä
itse saatat olla hyvänä esimerkkinä.»

»Onkos moista kuultu!» sanoivat tähdet toisilleen.
Kukaan ei ollut kuullut sellaista. Mutta aurinko

esitti, että tuo poloinen oli niin kauan harhaillut sinne
tänne ilman minkäänlaisia siteitä, ja sitä täytyi suvaita.
Sen vuoksi aurinko tahtoi vielä kerran koettaa puhua
sille järkeä.

»Sinä puhut, niinkuin sinä ymmärrät», sanoi se.
»Vielä kerran kadut, jollet seuraa neuvoani. Minä
otan itse huolekseni sinun kasvattamisesi ja ymmärrät
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kai olla minulle kiitollinen. Jos käyttäydyt hyvin, niin
otan sinut seuralaisekseni.»

Kappale ei edes kuunnellutkaan. Se liiteli hilpeänä
eteenpäin ja lauloi itsekseen:

»Leijata, liitää,
pyrkimättä määrään,
taivahalla kiitää
suoraan ja väärään ...
siinä elo,
siinä ilo,
muusta en piittaa,
vaikka tähdet viittaa.»

Samalla se tuli liian lähelle aurinkoa.
»Mitä nyt... mitä tämä on?» sanoi kappale.
Se tunsi joutuvansa vastustamattoman mahdin val-

taan ymmärtämättä, mitä se oli. Tuntui siltä kun
valtava käsi olisi tarttunut sen niskaan ja hieman pyö-
ritellyt sitä.

»Mikä se on ...mikä se on?» huusi se kauhistuneena.
»Se on painovoima», sanoi aurinko.
»Minä tahdon päästä irti... laske minut!» sanoi

kappale.
»Mahdotonta, vaikka tahtoisinkin», sanoi aurinko.

»Nyt olet kiinni, pikku ystäväni.»
»Apua, apua», huusi kappale.
»Hölynpölyä», sanoi aurinko. »Täällä ei ole ketään,

joka voisi auttaa. Kuule nyt ja tee kuten sanon, niin
loppu käy itsestään.»

Nyt kappaleesta tuntui siltä kuin aurinko olisi pyö-
rittänyt sitä ympäri nuorasta, Ponnistelipa se miten
paljon hyvänsä vastaan, ei se voinut päästä irti.

»Eipä ole hullumpaa ollakseen alkua», sanoi aurinko.
»Se on sietämätöntä», sanoi kappale.
»Ei ole koskaan hauskaa ollaylhäinen», sanoi aurinko.

»Ja ylhäiseksi sinä tulet. Sinulla on taipumuksia.
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Nyt sinä vaan edelleen kierrät minua täsmälleen sen
matkan päässä, mikä sinulla nyt on, ja joka on sata-
tuhatta peninkulmaa, jos luvut sinua huvittavat.»

»En, sitä minä en tee», sanoi kappale.
»Siihen kyllä tottuu», sanoi aurinko. »Luvut ovat

itse asiassa ainoat, mitä sivistyneet tähdet ajattelevat
ja mistä ne puhuvat. On tähtiä, joilla ei koskaan ole
suussaan biljoonaa pienempiä lukuja. On olemassa
tähtiä, joihin sopii niin suuret luvut, että ne itse eivät
voi lausua niitä.»

»Minä en piittaa tähdistä», sanoi kappale.
Mutta aurinko ei siitä välittänyt.
»Se on oikein», sanoi se kehoittavasti. »Noin...

sehän käy oikein hyvin ... hoh, hoo, no niin ...ei
1 ian kiivaasti... tasaisesti ja levollisesti... yhtäläi-
nen vauhti.»

»Tahdon päästä irti», huusi kappale.
»Paitsi aurinkoa, kierrät sinä myöskin itseäsi..

alinomaa, lakkaamatta ...ymmärrätkö?»
»Minä en tahdo», huusi kappale.
»Sitten sinä tulet pyöreäksi, pikku ystäväni», sanoi

aurinko. »Sinun muotosihan on kauhea, aivan mah-
doton. Noin ...se oli oikein. Kun vaan olet ahkera,
käy kaikkityyni hyvin.»

Ja nyt kappale oli siihen määrin uupunut ja pyö-
rällä päästään, että se luopui kaikesta vastarinnasta.

Se kulki kulkemistaan ja pyöri. Kun seitsemän
miljoonaa vuotta oli kulunut, oli se sekä pyöreä että
kaunis, ainoastaan hieman litistynyt kummastakin
päästä, sen vuoksi että se oli ollut niin löyhää ainetta
ja pyörinyt alussa liian nopeasti. Mutta se ainoastaan
kaunisti sitä.

»Varsin hyvin», sanoi aurinko. »Sinä olet suoritta-
nut kisällikokeesi. Täten minä nimitän sinut juhlalli-
sesti seuralaisekseni.»

»Nöyrin kiitos», sanoi kappale.
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Ja kaikki toiset tähdet toivottvat onnea.
Mutta koska auringonkappale nyt on tullut täh-

deksi, on tarpeellista, että se saa nimen, jottei se
panisi meidän päätämme pyörälle.

Kaikilla tähdillä on nimet. Sillä, joka on keksinyt
uuden tähden, on oikeus antaa sille nimi, ja koska
minä olen keksinyt auringonkappaleen, tahdon minä
myöskin sen ristiä.

Minä nimitän sen Pelleksi.
Kaikilla muilla tähdillä on niin korkealle tavoit-

televat nimet, että niitä ei voi muistaa eikä ainakaan
lausua vetämättä syvään henkeään. Tahi niiden nimenä
on suuri karhu tahi metsämies tahi härkä tahi jokin
sellainen, josta ei tule hullua hurskaammaksi.

Pelle on hyvä nimi. Kuka hyvänsä saattaa seisoa
yhdellä jalalla ja lausuasen ummessa silmin niin monta
kertaa kuin viitsii sitä kuulla. Ja se sopii hyvin. Sillä
eiväthän tähdet lorun lopuksi ole hienompia kuin me
muutkaan, ja miksipä niillä sitten olisi hienommat
nimet.

Sen voi myöskin nähdä siitä, mitä Pellelle sitten
maailmassa tapahtui.

Kun se oli kulkenut monia miljoonia vuosia ja
valaissut maailmaa lujuuden ja rauhan ja muiden
erinomaisten hyveiden oivallisena esimerkkinä, oli
se kokonaan unohtanut kevytmielisen nuoruutensa.
Kun muutamat muut muistuttivat sitä sen johdosta,
ei se ollut ymmärtävinään mitään.

Ja kun eräänä päivänä toinen kappale läksi liikkeelle
eräästä auringosta ja temmelsi taivaalla aivan samalla
tavalla kuin Pelle oli kerran aikoinaan tehnyt, oli se
aivan yhtä suuttunut ja kauhistunut kuin toisetkin
tähdet olivat olleet sen itsensä ollessa liikkeellä.

Mutta sitten sille tapahtui jotakin kauheaa.
Kuljettuaan täysioppineena tähtenä parisataa mil-

joonaa vuotta, huomasi se äkkiä muutamia ihmeellisiä
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pilkkuja pinnallaan. Näytti kuin siihen olisi muo-
dostunut kuori.

»Mitä se lienee?» kysyi se.
Ja huomatessaan, ettei loistanut niin voimak-

kaasti kuin ennen, kauhistui se vakavasti.
»Minä luulen loppuni rupeavan lähenemään», sa-

noi se.
Mutta maa, joka juuri siihen aikaan oli sen lähei-

syydessä, sanoi sille:
»Päinvastoin, rakas virkatoveri... sinä vasta astut

elämään. Sinä olet tulemaisillasi kypsäksi mieheksi,
joka pitää tulen povessaan. Sinä olet kyllästynyt ijan-
kaikkiseen loistamiseen, joka näyttää hyvin kauniilta,
mutta ei kelpaa ajanpitkään mihinkään, eikä myös-
kään ole hauskaa.

»En suinkaan!» huusi Pelle. »Luuletko, että minä
tahdon olla tuollainen ilkeä, musta möhkäle kuin sinä?
Minä tahdon olla tähti ja vaeltaa taivaalla ja loistaa
lujuuden ja rauhan ja kaikkien erinomaisten hyveiden
loistavana esimerkkinä.»

»Näetkös», sanoi maa, »pilkut toisella navallasi kas-
vavat ... ja tuossa tulee yksi lisää. Parin miljoonan
vuoden kuluttua sinä olet aivan yhtä mustapintainen
kuin minäkin, ja silloin sinä saat tyytyä vain heijas-
tamaan.»

»Minä en tahdo», huusi Pelle.
»Asialle ei mahda mitään», sanoi maa. »Minkä täy-

tyy tapahtua, se tapahtuu. Minä olen tosiaan valaissut
myöskin aikani, mutta nyt se, Jumalan kiitos, on ohi.

Pelle kirkui edelleen.
»Vanhetessa, näetkös, viisastutaan», sanoi maa.

»Antaa nuorison raivota, siitä minä en sano mitään.
Mutta täysien miesten, kuten sinun ja minun, täytyy
tuntea, että me todellakin saatamme suorittaa jotakin
kunnollista. Kun sinä tulet minun kaltaisekseni, tulet
sinäkin lopulta täyteen eläimiä, kasveja ja ihmisiä, ja
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sinä tunnet itsesi hyödylliseksi jakunnioitetuksi yhteis-
kunnan jäseneksi.»

»En koskaan», sanoi Pelle.
»Saammepas nähdä», sanoi maa. »Nyt minä menen

tieheni. Kun minä jälleen palaan, olet kyllä tullut
järkevämmäksi. Hyvästi siksi!»

Sitten maa meni. Ja Pelle sai yhä useampia pilkkuja
ja lopuksi lakkasi tekemästä vastalauseita.

Kolmensadanmiljoonan vuoden kuluttua Pelle ja
maa tapasivat jälleen toisensa radoillaan.

»Kas, kas», sanoi maa. »Niinhän kävi kuin sanoin.
Miten musta oletkin ja miten täynnä kaikkein haus-
kimpia matelijoita! Se on toista kuin ajelehtaa tai-
vaalla paistamassa.»

»En tiedä, mitäsinä tarkoitat», virkkoiPelle. »Minulla
ei ole tyhmien tähtien kanssa mitään tekemistä. Minä
olen sitäpaitsi korkea-arvoisempi kuin sinä. Minä
olen maailman keskus.»

»Sekö ääni nyt on kellossa?» sanoi maa.
Sitten ne riitelivät hetkisen siitä, kumpi heistä oli

parempi ja menivät jälleen kumpikin taholleen.
Ja vuodet kuluivat, ja kolmentuhannenmiljoonan

vuoden kuluttua Pellestä tuntui kuin häntä alkaisi
ihmeellisesti vilustaa.

»Minussa ei ole varmaankaan enää mitään tulta»,
sanoi se.

Se katseli aurinkoonsa.
»Etkä sinä paista myöskään enää yhtä lämpimästi

kuin ennen», sanoi se.
»Tiedän kyllä sen», vastasi aurinko. »Mutta minulla

on laillinen syyni, sillä minä itse alan saada pilkkuja.»
»Miten minulle sitten käy?» sanoi Pelle.
»Tee, kuten minä», sanoi.kuu, joka tuli leijaillen

keltaisena ja irvisteli.
»Mitäs sinä teet?» kysyi Pelle.
»Minä irvistän kaikelle», sanoi kuu. »Minä olen
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aikoja sitten päässyt vapaaksi kaikesta pahasta; ihmi-
sistä, eläimistä ja kasveista. Mitä niistä on hyötyä,
jos saan luvan kysyä? Ei muuta kuin vehkeilyjä. Si-
näkin olet pääsemäisilläsi kaiken sen kehityskauden
loppuun. Ennen pitkää sinä olet, kuten minäkin, ym-
märtäväinen, vanha kaljupäinen koira, joka kiertää
maailmaa ympäri ja nauraa kaikille tyhmyyksille.»

»En koskaan, en milloinkaan», vastasi Pelle. »Ei
koskaan minusta tule tuollaista vanhaa kuolleena-
kiertäjää kuin sinä olet. Minä tahdon edelleen elää
kunnioitettuna ja hyödyllisenä yhteiskunnan jäsenenä.»

»Hyvää huomenta», sanoi kuu.
Mutta Pellen kävi, kuten kuu oli sanonut.
Kaikista vastalauseistansa huolimatta se kylmeni

kylmenemistään. Sen puut loppuivat, sen eläimet
kuolivat, sen ihmiset tulivat yhä harvalukuisemmiksi
ja kapeakasvoisemmiksi.

Vihdoin se oli valmis.
Se oli täynnä vuoria ja laaksoja, joissa ei ollut yh-

tään elävää olentoa. Sen ympärillä ei ollut ollenkaan
ilmaa eikä sen järvissä ja merissä vettä. Sen viimeinen
kipinä oli sammunut, sen viimeinen elämä kuollut.
Kun toinen tähti katseli sitä, heijasti se valon takaisin

siinä kaikki.
Erään kerran se tapasi kuun jälleen.
»Kunnioitettu virkatoveri», sanoi kuu. »Minua ilah-

duttaa nähdä, että sinä olet tehnyt, kuten sanoin, niin
että kaikki kurjuus nyt on loppunut.»

»Minä en tiedä, mitä tarkoitat», sanoi Pelle.
Mutta se oli hyvällä tuulella ja siitä tuntui kuin se

ei olisi koskaan voinut paremmin.
Se kulki tavallista rataansa ...ympäri auringon ...

ja ympäri itsensä ja virnisti typerästi ja sanoi toisille:
»Että viitsitte ...että viitsitte ...»

Se kulkee siellä yhä edelleen.
Kenellä on hyvä kiikari, voi itse nähdä sen.



Lehtitäi.

Kevät teki tuloaan.
Talvi oli kestänyt riittävän kauan, ja kaikki olivat

siihen kyllästyneet. Se oli tuonut mukanaan kylmyy-
den, se oli myrskynnyt ja tuiskuttanut lunta sydämen
halusta, niin että luulipa sen jo saaneen kylläkseen.
Ja allakkaankin oli merkitty, että nyt sen piti loppua.

Vuokoilla ja käenrieskoilla ja tuoksumarateilla oli
idut valmiina ja ne odottivat ainoastaan roudan lähtöä
maasta. Puiden uudet lehdet olivat kauneissa nupuissa
ja sanoivat toisilleen, että nyt ne eivät enää saattaneet
kauemmin pysyä kuoressaan. Peipposen rinta oli pu-
nainen, ja sen kaula niin täynnä kuherrussäveliä, että
se oli vähällä tukehtua.

Mutta kevättä ei tullut.
Sen sijaan tuli kottarainen. Mutta se oli äreä, kun

ei muka mikään ollut kunnossa.
»Onko tuo nyt kunnon tapoja, että narraantuu

tänne, vaikka ette ole päässeet sen pitemmälle?» torui se.
»Kukapa sinua on narrannut?» sanoi peippo. »Olisit

voinut kernaasti jäädä sinne, missä olit, sen sijaan
että kuljet ympäri maailmaa sinne, missä pöytä on
katettuna. Toinen, joka on jäänyt tänne talveksi, an-
saitsisi todellakin saada yksinään kaiken ruuan.»

»Kukaan ei ole vielä nähnyt peipposta kylläisenä»,
sanoi kottarainen. »Kaikki sinuun menee, rapa ja
roska ilman eroitusta. Sinä et nouse pöydästä, niin
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kauan kuin siinä on jäljellä yksikin mädännyt puo-
lukka. Mutta sinulle täytyy luonnollisesti antaa an-
teeksi. Tahtoisinpa nähdä sinun lentävän Italiaan
noilla siiventyngilläsi.»

»Minun siipeni ovat minulle kylläkin hyvät», sanoi
peipponen. »Ja minun mielestäni täällä on suloista.»

Samassa se sai lauluäänensä ja alkoi livertää niin
puhtaasti ja niin kauniisti, että kaikki metsässä olijat
nostivat päänsä ja kuuntelivat.

Vuokot, käenrieskat ja tuoksumaratit hiipivät maasta
ja tulivat taimelle. Pyökinsilmut paisuivat, ja maan-
pinnalla alkoi vilistä kaiken maailman ituja, vaikkakaan
niistä ei voinut vielä ollenkaan päättää, mitä niistä
tulisi. Puro solisi aivan toisen sävelmän mukaan kuin
ennen. Kottarainenkin päästi hilpeän huudon ja alkoi
vetää kortta pesäänsä.

Kevät oli tullut.
Ja mikäli päivät kuluivat ja aurinko paistoi ja sade

lankesi, kukoisti elämä yhä voimakkaampana ja voi-
makkaampana.

Pyökki puhkesi lehteen vaaleanvihreänä ja kauniina.
»Sinä vilustut», sanoi tammi, joka vielä seisoi har-

maana ja rumana.
»En tässä iässä», vastasi pyökki ja hieroi hilpeästi

vihreitä oksiaan kevättuulessa. »Nuoriso saattaa kes-
tää uskomattomia. Muista, että minä olen viisikym-
mentä vuotta nuorempi sinua. Mutta kuluneen van-
huksen täytyy luonnollisesti olla varovainen.»

»Minä tulen, minä tulen», sanoi tammi. »Minä kii-
ruhdan, mikäli suinkin voin. Se kohtasi minut niin
äkkiä.»

Kärpäset alkoivat surista. Sittiäinen tuli reiästään.
Mehiläiset lensivät kukkien välitse ja juttelivat kes-
kenään siitä, millainen hunaja oli sinä vuonna. Hu-
malat päättivät perustaa kodin. Myyrä nousi rotkos-
taan ja hiipi sinne tänne, hoikkana pitkästä paastosta.
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Repo viillätti vainuten kohti talonpojan asuntoa toi-
voen löytävänsä muutamia kananpoikia. Yölepakko
tuli ontelosta puusta, jossa se oli nukkunut talven, ja
koetteli siipiään iltailmassa. Varikset raakkuivat, ku-
ten olivat raakkuneet vuoden läpeensä, ja yöllä pöllöt
ulvoivat. Se kuului kamalalta, mutta ne tarkoittivat
sillä vain hyvää.

Vanha muurahainen avasi pesänsä ja meni ulos ja
hieroi tyytyväisenä leukapieliään.

»Hyvää päivää, kaikkityyni», sanoi se ja tervehti
joka taholle. »Minua ilahduttaa erinomaisesti nähdä
teitä. Minä toivon, että te olette hienot ja puhtaat,
jotta minun ylhäinen nuorisoni olisi iloissaan teitä
katsellessaan.»

»Tuossahan tuo hullu muurahainen taas on», sanoi
peippo. »Se on niin muikea, ettei kukaan viitsi sitä
syödä. Se on sille noussut päähän, luulen ma.»

»Hyvää päivää, pikku peippo», tervehti muurahai-
nen. »Onko sinulla joku oikein kaunis sävel nuorille
kuningattarille? Minä olen kertonut niille sinusta,
kun ne vielä lepäsivät kuninkaallisissa munissaan, niin
että minun sanani eivät joudu häpeään.»

»Mitä mokomaa sinä kuvittelet mielessäsi?» kysyi
pyökki.

»Hyvää päivää, hyvää päivää, rakas pyökkini», sanoi
muurahainen. »Miten hieno oletkin tänä vuonna!
Ja miten kaunis runko! Muurahaisillehan tulee erit-
täin hauska juosta sitä edestakaisin.»

Pyökki nauroi japeippo nauroi, jakoko metsä nauroi.
Mutta muurahainen ei ollut huomaavinaan sitä.
Se oli keon vanhin. Sen vuoksi se tuli ensiksi esille

ja komensi toisia työhön. Silmänräpäyksessä pesän
kaikki ovet aukenivat, ja se oli täynnä muurahaisia.
Ne korjasivat kaiken, mikä oli mennyt rikki talven ku-
luessa. Ne kokosivat ruokaa ja tuulettivat ja puhdis-
tivat, ja vihdoin ne kantoivat kotelonsa päivänpais-



93

teeseen. Ja kun aikaa oli vähän kulunut ja kotelon-
kuori puhkesi, oli alamaisia rajattomasti.

»Mitä ihmettä tämä on?» kysyi suurin nuorista ku-
ningattarista ja katseli ympärilleen silmillään, jotka
eivät olleet koskaan ennen mitään katselleet.

»Se on teidän majesteettinne maailma», sanoi vanha
muurahainen. »Kaikkityyni on luotu ilahduttamaan
teidän majesteettinne korkeaa sielua. Jos teidän ma-
jesteettinne haluaa kuulla, niin minä esittelen tärkeim-
mät teidän majesteetillenne.

»Esittele!» sanoi kuningatar.
»Tässä on nyt ensin pyökki, teidän majesteettinne»,

sanoi muurahainen.
»Onko se minun?» kysyi kuningatar.
»Se on luotu muurahaisia varten, niinmuodoin en-

nen kaikkea teidän majesteettianne varten. Sen runko
on miellyttävän sileä edestakaisin juoksennella. Siellä
täällä on sammalta, tuolla on punkkeja ja kaikenmoista
pikkuhyvää ravinnoksi, jos nimittäin teidän majes-
teettinne haluaisi syödä aamiaisensa vapaassa luon-
nossa.»

»Hyvin hyvä», sanoi kuningatar.
»Teidän majesteettinne suvainnee kiinnittää huo-

mionsa siihen, että pyökki on vihreä», sanoi muura-
hainen. »Sama väri on suurimmalla osalla luontoa.
Näin on asianlaita sen vuoksi, että vihreä on niin
hyvää silmille teidän majesteettinne silmille. Tei-
dän on myöskin kiinnitettävä huomionne peipposeen,
jokavisertelee tuonnempana pensaistossa. Se ja joukko
muita lintuja ovat teidän majesteettinne hovikappe-
lina. Musiikki tarjoaa ihmeellisen suurta huvia. Sii-
hen on myöskin hyvä nukkua. Ja sitten juhlallisissa
tilaisuuksissa. Esimerkiksi silloin kun teidän majes-
teettinne suvaitsee tulla kuninkaallisesta kuorestaan
ja ryhtyä hallitukseen. Sitä nimitetään kevääksi...
miksi sitä minä en tiedä, mutta nimi epäilemättä
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viittaa johonkin tapahtumaan muurahaisten histo-
riassa. Silloin linnut laulavat aivan erikoisen kauniisti.
Samaan aikaan kauniita pikku kukkia nousee maasta.
Lehdet puhkeavat puihin ...lyhyesti sanoen, silloin
on todellinen kansanjuhla teidän majesteettinne kun-
niaksi. Ja sitä varten, että kaikki olisivat iloisia, on
keksitty joukko kaikeilaisia asioita. Niinpä linnut
saavat poikasia, toiset ja alemmalla kannalla olevat
hyönteiset lähtevät niinikään viheliäisistä kotelois-
taan. Ja paljon muuta samanlaista.»

»Hyvin hyvä», sanoi kuningatar. »Sehän on kaikki-
tyyni minun huviani varten, ja on mahdollista, että
se huvittaa minua. Mutta minunhan täytyy ajatella
myöskin kansaani. Eikö ole olemassa mitään sen
hyödyksi?»

»Eikökö ole olemassa!» sanoi vanha muurahainen.
»Sitä vartenhan on aurinko ja kaikki ne eläimet, joita
teidän majesteettinne alamaiset syövät. Mutta eten-
kin minä saan kiinnittää teidän majesteettinne huo-
mion kahteen olentoon, joillayleensä ei ole maailmassa
mitään muuta tekemistä, kuin palvella muurahaisia,
ja jotka meidän Herramme selvästi on luonut yksin-
omaan meitä varten. Ne ovat kuusi ja lehtitäi.»

»Mitä kuusella tehdään?» kysyi kuningatar.
»Se on hyvin suuri puu ... Jos teidän majesteet-

tinne tahtoo katsoa hieman vasemmalle, niin se näkyy.
Olkaa hyvä ja kiinnittäkää huomionne siihen, että nii-
den lehdet ovat aivan toisenluontoiset kuin toisten
puiden ... Pieniä, teräviä, kovia esineitä, jotka py-
syvät kesät, talvet vihreinä. Ne ovat niitä tukkeja,
joista muurahaispesän maanpinnan yläpuolella oleva
osa on rakennettu.»

»Minä näen sen», sanoi kuningatar. »Entä sitten
lehtitäi.»

»Minä ...paha kyllä, en voi näyttää sitä tässä
silmänräpäyksessä teidän majesteetillenne. Se ilmes-
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tyy vähän myöhemmin. Muutamien harvojen päi-
vien jälkeen se tulee tänne, jos aurinko edelleen pais-
taa. Se on ylen ihmeellinen eläin, oikeastaan varsin
mitätön ja ihmeellinen ainoastaan sen hyödyn vuoks ;

,

jonka se tuottaa teidän majesteettinne alamaisille. Se
on pienen möhkäleen kaltainen, ilmestyy ainoastaan
suurissa parvissa, jotka ovat lehden alapuolella aivan
kiinni toisissaan, vieläpä joskus päällekkäinkin. Se
pistää kärsänsä lehteen ja imee siitä mehun. Mitään
muuta se ei toimita, muuttaa hyvin vastenmielisesti,
ei ajattele mitään eikä tee mitään.»

»Ja mitä hyötyä meillä on tuosta tyhmästä elu-
kasta?» kysyi kuningatar.

»Paljon, teidän majesteettinne», vastasi vanha muu-
rahainen. »Se on meidän lehmämme. Se erittää erin-
omaisen maukasta nestettä, joka on meidän parasta
ravintoamme. Teidän majesteettinne on syönyt sitä
monta kertaa, mutta ei ole luonnollisesti ajatellut,
mistä se on tullut. Sen vuoksi me pidämme lehtitäitä
erittäin suuressa arvossa, suojelemme niitä niiden
vihollisia vastaan ja pidämme ylimalkaan mahtavan
kätemme niiden turvana. Ne ovat meidän kotieläi-
miämme, teidän majesteettinne.»

»Näytä minulle lehtitäi», sanoi kuningatar.
»Niin pian kun ne tulevat esille, teidän majesteet-

tinne ...»

»Näytä minulle se heti», sanon minä.
»Se on, paha kyllä, mahdotonta», sanoi vanha muu-

rahainen. »Kuten minulla on ollut kunnia sanoa tei-
dän majesteetillenne ...parin päivän kuluttua minä
toivon ...»

Mutta kuningatar oli itsepäinen. Se huusi ja potki
ja puri vanhaa muurahaista, joka pyysi armoa ja vih-
doin juoksi hädissään pesään. Kuningatar juoksi sen
perästä.

»Oletteko kuullut moista!» sanoi pyökki.
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»En minä», sanoi peippo. »Nuo matelijat eivät var-
maankaan ole täydessä järjessään. Näyttävät aivan
tosissaan luulevan, e tä me kaikkityyni olemme luo-
dut vain heidän huvinsa vuoksi.»

»Uskomatonta», sanoi vuokko.
Käenrieska ja tuoksumaratti sanoivat samaa. Kuusi

nauroi, niin että sen havut hyppivät. Toinen kertoi
sen toiselleen, ja pian koko metsä tiesi, että muura-
haiset luulivat koko maailman olevan luodun heitä
varten.» Kukaan ei voinut sitä ymmärtää. Kaikki
pitivät sitä tyhmänä ja hullunkurisena.

»Siinä täytyy piillä jotakin», sanoi peipponen. »Jo-
nakin päivänä, jahka tapaan vanhan muurahaisen,
minä kyllä nyhdän hänestä tällaiset luulot.»

Varhain seuraavana aamuna muurahainen avasi
kekonsa.

»Hyvää huomenta», sanoi peippo, joka jo oli laulanut
aamulaulunsa puolisonsa oksalla. »Sinä näytät minusta
hieman alakuloiselta, vanha ystäväni.»

»Näytänpä kaiketikin», sanoi muurahainen. »Ku-
ningatar töykki minua eilen niin kauheasti. Jollen
minä olisi piiloutunut pesän pohjukkaan, niin luulenpa,
että hänen majesteettinsa olisi lyönyt minut kuo-
liaaksi.»

»Minä näin sen kyllä», sanoi peippo. »Mutta mitä
kauheaa roskaa sinä kerroitkaan kuningattarelle? Si-
nähän uskottelit sille, että muurahaiset ovat koko
maailman ylhäisimmät eläimet ja että kaikki koko
maailmassa on luo u niitä varten.»

»Minä sanoin ainoastaan totuuden», virkkoi muura-
hainen. »Eikä se muutu muuksi siitä, että hänen ma-
jesteettinsa suvaitsee pahoin pidellä minua.»

»Sinä olet hullu», sanoi peippo. »Koko metsä nau-
raa sinulle.»

»Naurakoon vaan», sanoi vanha muurahainen. »Mitä
se tekee, jos te nauratte, kunhan vaan muutoin teette
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tehtävänne meidän hyödyksemme ja meidän ilok-
semme!»

»Se on yhtä hullu tänään kuin eilenkin», sanoi
pyökki.

»Kuulkaa nyt, hyvät ihmiset!» sanoi muurahainen.
»Minä koetan selittää teille, mitä minä tarkoitan. Ku-
ningatar nukkuu aina hyvin ja kauan sen jälkeen,kun
hän on jotakuta hyvästi löylyttänyt, ja minulla on hie-
man aikaa aamutarinoihin. Sitäkin enemmän, kun
hän ei ole vielä alkanut munia. Kun pääsemme niin
pitkälle, on kellossa varmaankin toinen ääni.»

»Samoin meilläkin», sanoi peippo. »Kerro vaan!
Mehän tunnemme sinut muutoin kunnon henkilöksi,
niin että meitä ilahduttaisi, jos sinä et olisi joutunut
vanhoilla päivilläsi aivan päästäsi pyörälle.»

»Alkakaamme sinusta, pieni peippo!» sanoi muura-
hainen. »Sinä et pidä siitä, että minä sanoin sinun
laulavan meille. Kenellekäs sinä sitten laulat?»

»Puolisolleni», sanoi peippo. »Ja pojilleni. Ja hu-
vikseni.»

»Todellakin», sanoi muurahainen. »Missä on se
puoliso, joka sinulla oli viime vuonna? Poissa. Missä
teidän poikanne ovat? Poissa. Sinä menet naimisiin,
saat lapsia, pistät niiden suuhun pari kärpästä, opetat
niitä hieman räpyttelemään siipiään, ja sitten kaikki
on lopussa. Sinä et näe niitä enää. Sinulla ei ole vä-
hintäkään tekemistä metsän muiden peippojen kanssa.
Sinä olet irtonainen henkilö, tyhjäntoimittaja, tai-
teilija. Sinussa ei ole mitään järjestystä. Sinä et kuulu
vankkaan porvaristoon.»

»Luoja varjelkoon, millainen suunsoittaja», sanoi
pyökki.

»Niin, nyt minä tulen luoksesi, hyvä pyökkini»,
sanoi muurahainen. »Siinä sinä seisot niin suurena
ja upeana vihreässä hameessasi ja luulottelet kaiken
maailman asioita. Sinä naurat minulle, kun minä

7
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sanon, että sinä olet luotu muurahaisten vuoksi. Ke-
nenkäs muun vuoksi?»

»Itseni vuoksi, arvelen», sanoi pyökki.
»Tosiaankin», sanoi vanha muurahainen. »Katso-

kaammepa kerran, mikä henkilö sinä oikeastaan olet!
Mihin kaikki vihreä upeutesi on joutunut talven tul-
len? Hävinnyt, kuihtunut, loppunut. Mitä sinä teet
lapsillesi? Siroitat ne sinne tänne vartesi ympärille,
etkä kasvata niitä kurituksessa ja nuhteessa. Jos ne
itävät niin taajassa, että tukahduttavat toisensa, on se
sinulle aivan samantekevä. Kesäisin sinä keikailet
vihreässä, talvisin palelet paitahihasillasi. Mikä kap-
pale sinä oikeastaan olet? Kevytmielinen henkilö,
joka ei huolehdi ollenkaan asioistaan.»

»Puhuukin tuolla tavalla pyökille», sanoi tuoksu-
maratti.

»Nyt minä puhun sinulle, tuoksumaratti», sanoi
muurahainen. »Sinä olet kaunis, Luoja tietää, että se
sinä olet. On tosi ilo katsella sinua. On aivan kuin
teatterissa. Mutta miten kauan sinä kestät? Sanom-
meko pari kuukautta? Sitten sinä olet loppunut...,
kuollut, ymmärrätkö. Sinä viheriöitset, tuoksut, hei-
tät siemenesi jakuolet. Sinä et elä edes vuodesta toi-
seen, kuten pyökki ja peippo. Sinä olet ainoastaan
näytelmä ~. Esirippu nousee, esirippu laskee. Muu-
rahaiset taputtavat käsiään sille, että sinä olit niin
suloinen. Mutta sinä et tosiaankaan kuulu vankkaan
porvaristoon. Sinun asiasi ovat vielä huonommassa
kunnossa kuin toisten.»

»Näin sinä luonnollisesti voit luetella koko metsän»,
sanoi peippo.

»Voinpa kylläkin», sanoi muurahainen. »Jollette
nimittäin ole saaneet kylliksenne.»

»Niin, Luoja sen tietää, että jo riittää», sanoi peippo.
»Mutta etkö nyt tahdo olla niin ystävällinen ja kertoa
meille, miksi muurahaiset ovat meitä toisia paremmat?»
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»Muurahaiset», sanoi vanhus ja pani leukapielensä
ristiin ja katsoi vakavana eteensä. »Muurahaiset ovat
meidän Herramme ihmetyö.»

He nauroivat kaikkityyni, mutta vanhus ei silti jou-
tunut hämilleen.

»Näettekö, sanoi se, muurahainen ei ole oikeastaan
mitään.»

»Nyt sinä alat tulla järkiisi», sanoi peippo.
»Y k s i fy i n e n muurahainen ei ole mitään», sanoi

vanhus. »Sillä on paikkansa muurahaisten yhteis-
kunnassa, ja sen kuoltua toinen heti tulee sijalle.
Jokhkisellä meistä on tehtävänsä, ja kaikkityyni me
työskentelemme muurahaiskeon parhaaksi ja yhteis-
kuntamme hyväksi. Se joka tekee työtä, ansaitsee
elatuksensa ja saa sen myöskin. Sen, joka ei tee työtä,
me aivan yksinkertaisesti iskemme kuoliaaksi.»

»Ne ovat kaikki yhtä hyviä», sanoi tuoksumaratti.
»Emme suinkaan», sanoi muurahainen. »Me emme

vetelehdä sinne tänne, kuten te teette, kukin itsek-
semme, ilman mitään päämäärää. Sentähden me emme
katoa maailmasta, kuten te, emme ole avuttomia, ku-
ten te. Meillä on ensiksi kuningattaremme, joka hal-
litsee meitä ...se on: hän on luonnollisesti pahoi-
tettu seuraamaan tapoja ja noudattamaan perustus-
lakia, muutoin hänelle käy hullusti. Varmuuden vuoksi
meillä on aluksi useita kuningattaria. Parhaat me pi-
dämme, toiset vaeltavat ulos jarakentavat uusia pesiä,
tahi me lyömme myöskin ne kuoliaiksi. Samoin me
teemme naidullekin. Heti kun kuningattaret ovat
viettäneet häänsä, surmaamme me kaikki miehet; sil-
loinhan he eivät ole miksikään hyödyksi, vaan ainoas-
taan rasittavat yhteiskuntaa.»

»Sepä vasta kaunis yhteiskunta», sanoi peippo.
»Iskee kuoliaaksi miehensä ...onkos moista kuultu!
Uskallanko kysyä, oletko sinäkin lyönyt kuoliaaksi
miehesi?»
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»Minulla ei ole koskaan ollut miestä», sanoi muura-
hainen. »Minä en ole ollenkaan luotu avioliittoa var-
ten. Minä olen luonnollisesti naishenkilö, mutta mi-
nulla ei ole koskaan ollut aikaa ajatella rakkautta, enkä
ole koskaan siitä välittänyt. Minä olen työntekijä,
enkä mitään muuta. Ja useimmat meistä ovat sellai-
sia. Me rakennamme pesät ja me vartioimme munia,
joita kuningatar munii, me ruokimme toukat ja muu-
tamme kotelot sekä kokoamme talvivarat lyhyesti
sanoen, me hoidamme kaiken, mikä tarvitsee hoitoa
kunnollisessa yhteiskunnassa. Me voimme myöskin
tapella, jos niin tarvitaan. Muutamilla meistä on suu-
ret leukapielet; ne ovat sotureita, ja Luoja auttakoon
niitä, jotka ne saavat käsiinsä! Me kylvämme myös-
kin viljaa keväällä ja korjaamme sadon syksyllä ...
mutta mitäs teidän kaltaisenne irralliset olennot ym-
märtävät sellaisista asioista? Minä kerron sen vain
sitä varten, että te näkisitte, että se, mitä sanon, on
tosi, nimittäin että muurahaiset ovat maailman ete-
vimpiä eläimiä ja että kaikki muut ovat vain meidän
hyödyksemme ja huviksemme.»

»Mitä orjan elämää», sanoi peippo. »Sata kertaa pa-
rempi olla vapaana lintuna taivaan alla kuin sinun
kaltaisenasi hammasrattaana.»

»Tahi valtavana pyökkinä metsässä», sanoi pyökki.
»Tahi tuoksuvana kukkana», sanoi tuoksumaratti.
»Olkaa hyvät», sanoi muurahainen. »Jokainen luon-

tonsa mukaan. Miten te voisittekaan ymmärtää meitä,
kun olette niin alhaisella sivistyskannalla?»

»Mitenkäs lehtitäiden laita oli?» kysyi peippo.
»Voit kysyäf'niiltä itseltään, kun ne tulevat», sanoi

muurahainen. »Nyt minulla ei ole enää aikaa seisoa
tässä loruamassa.»

Sitten se meni työhönsä. Toiset puhelivat siitä ja
nauroivat sille, ja niin kukin meni omiin toimiinsa.

Eräänä päivänä lehtitäit olivat siellä. Ei ole helppo
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sanoa, mistä ne tulivat. Muurahaiskekoa lähellä ole-
vassa pensaassa olivat lehtien alapinnat niitä aivan
täytenään. Ne olivat niin taajassa, että ne aivan tun-
keutuivat toistensa väliin. Muutamin paikoin ne oli-
vat päällekkäin, ylempänä olevat pistivät kärsänsä
toisten väliin ja imivät mehua.

Lehdillä oli ylt'yrnpäriinsä kirkkaita pisaroita. Muu-
rahaiset tulivat noutamaan niitä pesäänsä, jolleivät jo
itse juoneet matkalla. Mutta kun vanha muurahainen
näki jotakin sellaista, niin seurasi sitä hyvä selkäsauna.
Sillä se oli kaikkein hienointa ruokaa, eikä kukaan saa-
nut ottaa sitä itselleen, vaan ainoastaan kuningatta-
relle sekä miehille sen lyhyen ajan, jonka he elivät.

»Saanko esittää lehtitäin teidän majesteetillenne?»
sanoi vanha muurahainen.

Se kosketti aivan hiljaa isoa lehtitäitä, joka istui
aivan lehden reunalla.

»Anna minun imeä», sanoi lehtitäi.
»Ime vaan, enkelini!» sanoi vanha muurahainen mitä

rakastettavimmalla äänellä ... »Mitä enemmän imet,
sitä parempi. Muurahaiskuningatar vain tahtoo nähdä
sinua.»

»Anna minun imeä!» sanoi lehtitäi.
»Sillä ei näytä olevan paljoa älyä», sanoi kuningatar.

»Iske se kuoliaaksi!»
»Ei käy päinsä, teidän majesteettinne», sanoi muu-

rahainen ... »Juuri se tuottaa nestettä, jota te juotte
joka aamu, kun nousetteylös. Kas, tässä on pisara ...

Suvaitseeko teidän majesteettinne.»
Kuningatar joi pisaran.
»Erinomaista», sanoi se. »Hoida hyvin tuota lehti-

täitä! Se, joka tekee lehtitäille pienintäkään pahaa,
mestataan.»

»Tapahtukoon niin, teidän majestettinne», sanoi
muurahainen.

Sen jälkeen kuningatar kääntyi lehtitäin puoleen.
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»Minä nimitän sinut ylihovihenkilehtitäikseni», sa-
noi se jakosketti sitä juhlallisestikolme kertaa kaikkein-
korkeimmilla leukapielillään.

»Anna minun imeä!» sanoi lehtitäi.
Samassa se sai seitsemäntoista pientä lehtitäitä.

Ne olivat hyvin vähäpätöisiä, ja niitä oli alussa melkein
mahdoton nähdä. Mutta ne rupesivat heti paikalla
imemään lehtiä, ja kuningatar oli aivan näkevinään,
miten ne kasvoivat.

»Erittäin mieltäkiinnittävää», sanoi se. »Minua
ilahduttaa, että rotu lisääntyy. Missä mies on?»

»Ei ole mitään miestä», sanoi vanha muurahainen.
»Mitä lorua se on?» sanoi kuningatar. »Sillä täytyy

tietenkin olla mies, koska sillä kerran on seitsemän-
toista lasta.»

»Ei, teidän majesteettinne», sanoi muurahainen.
Meidän Herramme on ainoastaan muurahaisten vuoksi
järjestänyt asian siten, että se ei tarvitse mitään miestä.
Miehistähän itse asiassa ei ole mitään muuta hyötyä ...

Minä suvaitsen myöskin kaikessa alamaisuudessa
muistuttaa, miten me surmasimme teidän majestet-
tinne miehen heti häiden jälkeen.»

»Sitä sinun ei olisi pitänyt minulle muistuttaa»,
sanoi kuningatar. »Minun kaunis mieheni! Minä
surin hänen kuolemaansa koko päivän.»

»Niin, tietenkin», sanoi vanhus. »Siitä teidän ma-
jesteettinne saattaa itse nähdä. Rakkaus tuottaa vain
surua ja huolta. Ja sitten vielä kotieläin, sellainenkuin
lehtitäi... teidän majesteettinne tietäköön, ettei mi-
nullakaan ole koskaan ollut sulhasta.»

»Sepä vaan olisi puuttunut», sanoi kuningatar. »Mitä
orja tekisi sulhasella?»

»Aivan oikein, teidän majestettinne. Nähkääs,
asianlaita on niin, että lehtitäin äidillä oli jonkinlainen
mies kerran syksyllä. Miten hänen laitansa oikein oli,
sitä minä en tiedä. Mutta naimisissa se oli ja mu-
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nittuaan se kuoli. Jotta tämä asia nyt ei tuottaisi
muurahaisille mitään hankaluutta, saa munasta tullut
lehtitäi poikasia koko kesän, jotta makeaa mehua riit-
täisi tarpeeksi teidän majesteetillenne ja niin monelle
alamaisillenne kuin te suvaitsette antaa sitä pisaran.
Syksyllä, kun me emme enää tarvitse mehua, menevät,
mikäli tiedän, lehtitäin lapsenlapsenlapset naimisiin,
munivat ja kuolevat pidettyään täten huolen muura-
haisten seuraavan kevään tarpeista. Ei voi kieltää,
että muurahaisten hyväksi on tehty paljon.»

»Siinä se oli», sanoi kuningatar. »Hoida hyvin mi-
nun lehtitäitäni. Nyt minä menen sisälle munimaan
useita munia. Sen minä olen velvollinen valtakunnal-
leni.»

Sitten se meni kekoon. Vanha muurahainen avasi
sille nöyrästi oven ja meni sitten tiehensä.

»Oletko moista kuullut?» sanoi peippo.
»En ilmoisna ikänä», sanoi pyökki.
»Se on aivan uskomatonta», sanoi tuoksumaratti.
»Se on valhetta», sanoi kuusi.
»Kuulkaamme, mitä lehtitäi sanoo», sanoi peippo.
»Nyt, kun vanha muurahainen on poissa, saa sinulta

kenties tietää totuuden. Hohhoi, lehtitäi, miten
sinun ja muurahaisten laita oikeastaan on? Oletko
sinä muurahaisten lehmä? Oletko sinä luotu ainoas-
taan niitä varten?»

»Anna minun imeä!», sanoi lehtitäi.
Ne alkoivat nyt kaikkityyni kerjätä ja rukoilla, että

se kertoisi niille, miten asianlaita oikeastaan oli. Ne
sanoivat sille, että sen täytyy auttaa niitä hillitsemään
muurahaisten luuloitteluja. Ei todellakaan ollut so-
veliasta, että muutamat tuollaiset pikku matelijat mah-
tailivat suurten olentojen vahingoksi.

Mutta rukoilivatpa ne ja uhkailivatpa ne miten hy-
vänsä, niin ei mikään auttanut.

»Anna minun imeä!», sanoi lehtitäi.
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Sitten ilta rupesi lähenemään.
Peippo oli laulanut viimeisen laulunsa siksi päi-

väksi, tuuli oli laskeutunut levolle, aurinko oli men-
nyt mailleen, tuoksumaratti seisoi ajatellen, että se
pian kuolisi. Muurahaiset olivat sulkeneet kekonsa
sata ovea, ja metsässä oli aivan tyyntä ja hiljaista.

Lehtitäikin oli lakannut imemästä, sillä se ei jak-
sanut enää.

Juuri kun se siinä istui, tuli siitä kirkas pisara.
»Se on muurahaisille», sanoi peippo.
»Mitä muurahaiset minuun kuuluvat?» sanoi lehtitäi.
»Mitä sinä sanot?» kysyi peippo.
»Mitä muurahaiset minuun kuuluvat?» sanoi lehtitäi.
»Mutta pisara, jonka sinä laskit lehdelle ... toinen-

kin tulee nyt...»
»Minä teen tarpeitani», sanoi lehtitäi.
Silmänräpäyksen vallitsi metsässä täysi hiljaisuus.
Sitten peippo huusi sen toiselle niin paljon kuin

saattoi naurulta.
Ja pyökki nauroi ja tuoksumaratti nauroi, niin että

kuoli ...toinen kertoi toiselleen, ja pian koko metsä
tiesi sen ja nauroi yhtä mittaa, nauroi eikä voinut
lakata.
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